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Aluminiowe zabudowy balkonów i tarasów są konstrukcjami osłonowymi 

(systemami zimnymi). Możemy wyróżnić 2 typy zabudów balkonowych /

tarasowych: systemy ramowe oraz systemy bezramowe.
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R
amowe zabudowy balkonów i tarasów 

są systemami przesuwnymi. Ramy okien 

wykonane są z pro!li aluminiowych, któ-

re umożliwiają zastosowanie różnego rodzaju 

przeszkleń: od szyb #oat 4 mm po szyby zespo-

lone 16 mm. Okna przesuwają się w obie strony 

na prowadnicach (maksymalnie 4 tory), a dzięki 

zastosowaniu specjalnych łożysk czynność ta 

jest niezwykle łatwa. Maksymalna wysokość 

zabudowy może wynosić 2500 mm, natomiast 

maksymalna szerokość jednego skrzydła nie 

powinna przekraczać 1400 mm. Długość ta-

kiego balkonu – pomimo tylko 4 torów jezd-

nych – może być bardzo duża, gdyż na każdej 

z prowadnic można umieszczać dowolną ilość 

skrzydeł. Montaż ramowych zabudów balko-

nów i tarasów jest niezwykle prosty. Pierwszym 

krokiem jest montaż prowadnicy dolnej oraz 

górnej, a zaraz za tym – ceowników zamykają-

cych konstrukcję. Jedyne na co należy zwrócić 

szczególną uwagę, to należyte wypoziomowa-

nie konstrukcji. W tak przygotowany szkielet 

wkłada się gotowe ramy okien, zaczynając od 

krańca jednej ze stron. Pierwsze skrzydło wkłada 

się na pierwszy tor prowadnicy, drugie na drugi 

itd., aż do czwartego skrzydła. Jeżeli skrzydeł jest 

więcej, to kolejne wkłada się na wcześniejszą 

prowadnicę – w tym wypadku trzecią, drugą 

itd. (12343212...).

Z zabudów ramowych można także wyko-

nywać drzwi otwierane od środka, wtedy roz-

kład w przypadku prowadnicy 2-torowej wy-

gląda następująco: 1221, gdzie pierwsze dwa 

› Tafle szkła w przypadku zabudów bezramowych nie 

posiadają ram pionowych, dzięki czemu zabudowa jest zupełnie 

niewidoczna i nie ogranicza widoku z wewnątrz balkonu.
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skrzydła rozsuwają się na lewo, a ostatnie dwa 

– na prawo. 

Bezramowe zabudowy balkonów i tarasów 

są systemami przesuwno- rozwiernymi. Tafle 

szkła nie posiadają ram pionowych, dzięki cze-

mu zabudowa jest zupełnie niewidoczna i nie 

ogranicza widoku z wewnątrz balkonu. System 

opiera się na innowacyjnej konstrukcji układu 

jezdnego rolek pionowych i pracuje na jednej 

prowadnicy. Każdą z ta#i przesuwa się i składa 

do wewnętrznej części balkonu. 

Dzięki swojej konstrukcji, panele przejeż-

dżają przez narożniki o 90°. Istnieje również 

możliwość konstruowania balkonów i tarasów 

łukowych. Maksymalna wysokość zabudowy 

bezramowej wynosi w tym wypadku 2700 mm. 

System także spisuje się idealnie do zabudowa-

nia tarasu. Należy pamiętać, że szerokość jedne-

go panelu nie powinna przekraczać 700 mm.

Montaż zabudów bezramowych, podobnie 

jak w przypadku systemów ramowych, polega 

przede wszystkim na precyzyjnym zamonto-

waniu prowadnicy górnej i dolnej. Następnie 

wystarczy wsunąć skrzydła we wcześniej przy-

gotowaną prowadnicę i wyregulować rolki tak, 

aby ta#e szkła pracowały bez żadnych zauwa-

żalnych oporów.

Systemy zabudów ramowych i bezramo-

wych można stosować wszędzie tam, gdzie 

istnieje możliwość montażu prowadnicy gór-

nej i dolnej w poziomie, równolegle do siebie. 

W przypadku zabudowy ramowej cały ciężar 

konstrukcji spoczywa na podłodze, więc pro!l 

górny spełnia jedynie rolę stabilizacyjną całego 

systemu. W zabudowie bezramowej skrzydła wi-

szą na prowadnicy górnej, a zatem su!t musi być 

przygotowany na utrzymanie ciężaru szkła. 

Najczęstszym zastosowaniem systemów za-

budowy ramowej oraz bezramowej są balkony 

i tarasy, jednak system idealnie sprawdza się tak-

że do szaf wnękowych, drzwi wewnętrznych czy 

szklanych ścian w restauracjach, salach itp. 

› Ramy okien wykonane są z profili 

aluminiowych, które umożliwiają zastosowanie 

różnego rodzaju przeszkleń: od szyb float 

4 mm po szyby zespolone 16 mm.

Napisz do eksperta: m.marzec@copal.com.pl
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