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Odblokuj zawiasy. Naciśnij blokadę zawiasu (słychać 
kliknięcie). Teraz skrzydło można wyjąć z ościeżnicy.

Przed wbudowaniem ościeżnicy musimy z niej wyjąć 
skrzydło. W tym celu otwieramy skrzydło i obracamy je 
o 180 stopni.

Rozmieszczenie kątowników montażowych.

3

Na dole i górze ramy zamocuj kątowniki znajdujące się 
w zestawie.
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Mocowanie łaty montażowej. Po ustalaniu dokładnej wysokości instalacji okna, 
należy tymczasowo przymocować łatę do podpierania 
ościeżnicy.

Przygotowanie otworu dla pokryć profilowanych. Jeżeli okno nie będzie dokładnie pasowało pomiędzy krokwie, 
należy postępować wg powyższego schematu. Należy zachować odstępy pomiędzy oknem, a materiałem pokrycio-
wym: na dole - 80 mm przy pokryciu blachodachówką,  wzdłuż boków - 30 do 60 mm, nad oknem - 60 do 150 mm.

Przygotowanie otworu dla pokryć płaskich. Odstępy pomiędzy oknem, a materiałem pokryciowym: na dole - 0-40 
mm,  wzdłuż boków - 30 do 60 mm, nad oknem - 60 do 150 mm.
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Ościeżnicę (z przymocowanymi kątownikami) ostrożnie 
położyć w miejscu, które zostało wyznaczone na okno. 

Oprzeć ościeżnicę na łatach montażowych. Sprawdza-
my czy leży płasko.

Rozcinamy folię po przekątnych, końcówki wywijamy na 
łaty i przybijamy do konstrukcji.

Przy większych rozmiarach okien np. 78x140 (M8A) w 
komplecie znajdują się dodatkowe kątowniki montażo-
we.

Kontrola położenia ościeżnicy. Jeżeli okno jest ustawio-
ne w poziomie, to można przymocować dolne kątow-
niki.
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Ostateczna kontrola ustawienia ościeżnicy. Ostrożnie założyć skrzydło.

Skrzydło umieszczamy w zawiasie ościeżnicy, spraw-
dzamy czy otwiera i zamyka się swobodnie.

Jeżeli nie funkcjonuje ono prawidłowo jest to moment, 
w którym należy to skorygować.

Zmierzyć przekątne od rogu do rogu, aby upewnić się, że ościeżnica jest ustawiona prostopadle. 
Jeżeli wymiar A-A jest równy z B-B, to ościeżnica jest prostopadła, wtedy można przymocować kątowniki górne 
ewentualnie dokonać korekty ustawienia.
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Sprawdzić, czy okno leży płasko na łatach i jest odpo-
wiednio pozycjonowane względem krokwi. 

W razie nierówności konstrukcji, można pod kątownik 
podłożyć dostarczony wraz z oknem klin plastikowy.

Kontynuując instalację należy jeszcze raz wyjąć skrzydło z ościeżnicy. Nie zapomnijmy wcisnąć kołek blokujący na 
każdym zawiasie. Podczas zwalniania zawiasów podtrzymać z dołu skrzydło, a potem ostrożnie odłożyć je na bok 
na poddaszu. Aby zapewnić wodoodporność okna, wykonujemy wokół ościeżnicy kołnierz z membrany.

Należy zluzować łatę poniżej ościeżnicy (lub wyciągnąć 
z niej gwoździe), aby móc podsunąć pod nią membra-
nę.

Musimy przygotować cztery paski membrany, które 
zostaną zamocowane wokół ościeżnicy.
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Podobnie postępujemy po bokach ościeżnicy.

Zaczynając od dolnego pasa, wsunąć membranę pod 
łaty i przybić ją do spodu i boku ościeżnicy.
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Mocowanie górnego pasa membrany.

Jeżeli łaty spoczywają na kontrłatach zachodzi potrzeba 
usunięcia małych odcinków kontrłat tak, aby możliwe 
było odprowadzenie wody poza obszar okna dachowego.

Istotne jest, aby górny pas wsunąć pod istniejącą mem-
branę dachową. 

Przygotuj dwa odciniki membrany. Przetnij istniejącą membranę nad ościeżnicą, aby móc 
wsunąć pod nią górne pasy z membrany.
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Zakładanie membran.

Wsunięte pasy z membrany zamocuj. Górny kołnierz należy przymocować do łat nad miej-
scem przecięcia.

Dolną część przymocować do ramy ościeżnicy.
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Mocowanie membrany wokół łat.

Odcinamy nadmiar folii.

Folię naciąć wzdłuż łaty

Mocując boczne paski membrany sprawdzić, czy są 
dobrze wycięte i ciasno przylegają do łat.



PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. - Praktyczny poradnik montażu okien dachowych AURA - marzec 201212

53

55

51

54

52

56

W zestawie znajduje się kołnierz i oblachowanie okna 
wraz z potrzebnymi łącznikami.

W celu zamontowania dolnej części kołnierza należy 
zamontować dolny pas blachodachówki. 

Przymocować dolną sekcję kołnierza do ościeżnicy. 

Ułożyć dolną część oblachowania okna.

Odstęp pomiędzy ościeżnicą, a krawędzią pokrycia 
powinien wynosić 80 mm.
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Za pomocą wkrętów znajdujących się w zestawie przy-
mocować oblachowanie do ościeżnicy. 

Układanie bocznej sekcji kołnierza.

Widoczne przeprofilowanie pozwala zagiąć boczny ele-
ment i dopasować go do wysokości kołnierza zamonto-
wanego poniżej.

Ułożyć boczne sekcje kołnierza. 

Zaginamy klipsy mocujące po obydwu stronach kołnie-
rza.
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Przymocować boczne części kołnierza do łat za pomo-
cą dołączonych uchwytów montażowych.

Ułożenie bocznego oblachowania.

Boczne części oblachowania wsunąć na ościeżnicę. Przymocować wkrętami.

Ułożyć górne blachy osłonowe skrzydła. Ułożyć górną część oblachowania i górną cześć kołnie-
rza wraz z uszczelką.
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Ręcznie przycisnąć fartuch do profilu dachówki i wygła-
dzić. W razie potrzeby ostrożnie użyć młotka gumowe-
go do kształtowania fartucha.

Przymocować górną sekcję kołnierza. Musi ona ściśle 
przylegać do istniejącego górnego oblachowania okna.

Ułożenie górnego oblachowania i montaż pokrycia.

Boczne szczeliny należy zachować w zalecanych grani-
cach tolerancji (30-60 mm).

Szczelinę pomiędzy pokryciem (góra okna), a oścież-
nicą należy utrzymać w zalecanych granicach (60-150 
mm).

Górny arkusz blachodachówki należy oprzeć na listwie.
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