
System konsol do montażu stolarki w warstwie 
ocieplenia firmy Knelsen GmbH to niezwykle 
rozbudowany i wszechstronny system, dzięki 
któremu można zrealizować nawet najbardziej 
wymagające inwestycje. W skład systemu, obok 
podstawowych konsol do montażu stolarki, wcho-
dzą również: konsole do montażu rolet nadstaw-
nych, łączniki umożliwiające montaż parapetów 
zewnętrznych przed wykonaniem ocieplenia, 
elementy stabilizujące montaż poszerzeń syste-
mowych czy elementy do montażu długich zespo-
lonych ciągów okiennych. Pomimo tak szerokiego 
asortymentu system montuje się intuicyjnie a 
zamocowanie konsol do muru oraz do ramy okna 
można wykonać wykorzystując jeden rodzaj śruby 
o fi 7,5mm. 

WAŻNE PYTANIA
Pamiętając, że nie ma uniwersalnych zasad, które 
można bezkrytycznie zastosować do każdego mon-
tażu, możemy wskazać trzy podstawowe grupy py-
tań, na które należy odpowiedzieć aby optymalnie 
dobrać rodzaj systemu zamocowania stolarki.

Co będziemy montować?
Czy będą to okna wykonane z drewna, PVC, czy o  
konstrukcji aluminiowej? Czy to okna małe, duże, 
drzwi przesuwne, a  może całe fasady? Wreszcie, 
czy będą posiadały dodatkowe elementy: listwę 
podokienną, poszerzenie czy roletę nadstawną? 

W czym będziemy montować?
Czy to standardowa ściana murowana? A  może 
konstrukcje stalowe? Z  czego postawiono budy-
nek: z pełnej cegły, betonu komórkowego czy cegły 
dziurawki? 

Jakie są wytyczne projektowe odnośnie miej-
sca osadzenia stolarki?
W  jakiej odległości od ściany ma znajdować się 
stolarka? 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE  
NA DOBÓR RODZAJU KONSOLI
Te podstawowe informacje muszą być znane aby 
odpowiednio dobrać rodzaj zamocowania stolarki.
W zależności od rodzaju materiału z  jakiego wy-
konana jest stolarka należy dobrać konsole z od-
powiednim łącznikiem, do wyboru mamy dwa 
warianty:

 ▪ łącznik kątowy – stosowany przy mocowaniu 
stolarki z listwami podokiennymi lub poszerze-
niami

 ▪ łącznik płaski – stosowany przy oknach wykona-
nych z aluminium, drewna lub PVC bez dodat-
kowych profili podokiennych

Systemy zamocowań stolarki w warstwie ocieplenia są nadal dość mało znane w naszym kraju. Na 
przykładzie konsol montażowych Knelsen pokazujemy newralgiczne elementy systemu montażu 
i wskazujemy, jak należy dokonywać doboru kotew i na co zwracać uwagę.  

NA STYKU OKNA Z MUREM

Zależność wielkości a co za tym idzie wagi stolar-
ki determinuje również rodzaj konsoli jakie muszą 
zostać zastosowane. Obecnie produkowane konso-
le wykonywane są z  trzech grubości stali 1,5mm 
2,5mm oraz 3,0mm. Nośność dostępnych konsol 
jest również bardzo różna i zależna od ich rodza-
ju oraz oddalenia punktu podparcia od lica muru 
- maksymalna nośność jednej konsoli to 237 kg.
Równie istotną informacją jest rodzaj materiału 
w  jakim przyjdzie nam zamontować konsole, ma 
to wpływ przed wszystkim na rodzaj łącznika me-
chanicznego jaki należy zastosować ale również na 
rozmiar konsoli, jej długość. Odpowiednie dobranie 
łączników mechanicznych oraz ich rozmieszczenie 
to jedna z istotniejszych kwestii aby konsole odpo-
wiednio funkcjonowały przez wiele lat.
Odległość punktu podparcia od lica ściany to kolej-
ny czynnik, który w znacznym stopniu determinuje 
wybór konsoli. Jeżeli stolarka ma zostać oddalona 
od lica ściany o 10 – 20 mm licząc do wewnętrz-
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SCHEMAT 1. PODPARCIE OKIEN W ZALEŻNOŚCI OD KONSTRUKCJI

nej części ramy mamy bardzo szeroki wybór, je-
żeli jednak odległość ta zostaje zwiększona, wybór 
staje się „łatwiejszy”. Obecnie w ofercie znajdują 
się konsole, które umożliwiają maksymalnie wysu-
nąć okno licząc od lica ściany do punktu podparcia 
o  175mm co jest bardzo dobrym wynikiem i  po-
mimo tak dużej odległości zachowujemy wysoką 
nośność konsoli na poziomie 70 kg.
Jeżeli wiemy już co, w czym i jak mamy zamonto-
wać należy określić wymaganą liczbę oraz rodzaj 
konkretnych konsol aby móc przystąpić do wy-
konania montażu. Jedna z  podstawowych zasad 
montażu mówi o  tym aby zastosowane zamoco-
wania przenosiły działające na okno siły a więc :

 ▪ ciężar okna – przenoszony poprzez podpory 
dolne

 ▪ parcie i ssanie wiatru – zamocowania boczne 
i górne

Dla zobrazowania zależności posłużymy się dwoma 
schematami.

okno uchylne

drzwi podnoszono 
przesuwne

Słupek łączenie

konsole

drzwi domowe i bal-
konowe

ok. 30 cm (sprawdzony pomiar)

przeszklenie

okno otwierane i 
uchylne okno dwuskrzydłowe bez stałego łącznika
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Zasada rozmieszczenia konsol podpierających 
(schemat 1):

 ▪ Dla okien jednoskrzydłowych rozwierno-uchyl-
nych – podpory umieszcza się bezpośrednio pod 
pionowym kształtownikiem ramy w  przypadku 
zastosowania profili podokiennych, w wypadku 
ich braku w  miejscu w  którym występuje już 
wzmocnienie stalowe z  reguły ok 100mm od 
narożnika. Odległość maksymalna pomiędzy 
podporami 700mm.

 ▪ Dla okien jednoskrzydłowych uchylnych – pod-
pory umieszcza się bezpośrednio pod zawiasa-
mi. Odległość maksymalna pomiędzy podpora-
mi 700mm.

 ▪ Dla okien stałoszklonych – podpory umieszcza 
się w miejscu podparcia szyby przez podkładki 
bazowe. Odległość maksymalna pomiędzy pod-
porami 700mm.

 ▪ Dla okien dzielonych – podpory umieszcza się 
bezpośrednio pod pionowym kształtownikiem 
ramy w  przypadku zastosowania profili podo-
kiennych, w  przypadku ich braku w  miejscu 
w  którym występuje już wzmocnienie stalo-
we z reguły ok 100mm od narożnika oraz pod 
słupkami zarówno stałymi jak i  ruchomymi.  
Odległość maksymalna pomiędzy podporami 
700mm.

 ▪ W  przypadku drzwi przesuwnych – podpo-
ry  umieszcza się bezpośrednio pod pionowym 
kształtownikiem ramy w  przypadku zastosowa-
nia profili podokiennych, w przypadku ich braku 
w miejscu w którym występuje już wzmocnienie 
stalowe z reguły ok 100mm od narożnika. Odle-
głość maksymalna pomiędzy podporami 300mm.

 ▪ W  przypadku drzwi balkonowych – podpory 
umieszcza się bezpośrednio pod pionowym 
kształtownikiem ramy w przypadku zastosowa-
nia profili podokiennych, w przypadku ich braku 
w miejscu w którym występuje już wzmocnie-
nie stalowe z  reguły ok 100mm od narożnika, 
zaleca się również zastosowanie dodatkowej 
podpory w  połowie progu niezależnie od jego 

SCHEMAT 2. ROZMIESZCZENIE MOCOWAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM PRZENIESIENIA 
SIŁY PARCIA I SSANIA WIATRU

szerokości w  szczególności kiedy brak profilu 
poszerzającego. Odległość maksymalna pomię-
dzy podporami 700mm.

 ▪ Dla konstrukcji ze słupkami stałymi podpora 
musi znajdować się pod słupkiem

 ▪ Dla konstrukcji łączonej w  zestawy każdy na-
rożnik poszczególnego zestawu musi zostać 
podparty

Zasady rozmieszczenia mocowań okna aby 
zapewnić przeniesienie sił działających na okno 
prostopadle, czyli siły parcia i  ssania wiatru 
(schemat 2):

 ▪ Dla elementów pionowych odległość od 
wewnętrznego narożnika 150 mm zarówno 
z  góry jak i  z  dołu i  odległość pomiędzy 
punktami mocowania 700 mm.

 ▪ Dla elementów poziomych odległość od 
narożnika 700 mm i  odległości pomiędzy 
punktami mocowania 700 mm

 ▪ Dla słupków i przewiązek odległość 150 mm
Dane powyższe dotyczą stolarki PVC w  kolorze 
białym i  ulegają drobnym korektom dla innych 
materiałów konstrukcyjnych jak np. drewno 
czy PVC barwione. Dokładne dane powinny 
zostać podane przez producenta konkretnego 
rozwiązanie. Aby stolarka została odpowiednio 
zamontowana mechanicznie należy brać 
pod uwagę DWA schematy równocześnie 
zapewniając odpowiednie podparcie konstrukcji 
i  zapewniając jej odpowiednią wytrzymałość na 
parcie i ssanie wiatru.

PRZYKŁADOWY  
DOBÓR KONSOL
Posługując się powyższymi schematami jesteśmy 
zatem w stanie określić liczbę koniecznych konsol 
oraz miejsca w  których należy je zamontować. 
Biorąc dla przykładu wymiary okna referencyjnego 
1230 mm x 1480 mm musimy zastosować: dwie 
konsole podporowe, sześć konsol bocznych i jedną 
konsolę górną. Dla określenia konkretnego rodzaju 

konsoli bierzemy pod uwagę: ciężar okna i wytyczne 
projektowe odnośnie miejsca osadzenia okna, czyli 
odległość punktu podparcia od lica ściany. Jeśli 
przykładowo waga okna to 70 kg, dzieląc ją na pół 
(musimy zastosować dwie konsole) otrzymujemy 
informację, że nasza konsola podporowa powinna 
mieć nośność 35 kg.
Okazuje się, że projekt zakłada wysunięcie okna 
na odległość 100 mm – licząc od lica okna do lica 
muru, zakładamy, że okno wykonane jest z profilu 
o szerokości 80 mm z centralnie umieszczonym 
wzmocnieniem stalowym, biorąc pod uwagę te 
dane przyjmujemy, że punkt podparcia okna 
będzie oddalony od lica muru o  ok. 60 mm. 
Dla uproszczenia będziemy rozpatrywać tylko 
konsole płaskie.
Teoretycznie zatem nadal możemy zastosować 
wszystkie dostępne konsole, należy jednak jeszcze 
uwzględnić fakt, że konsola musi być zamontowana 
w murze w sposób solidny i stabilny.
Przyjmujemy, że nasz mur postawiony został 
z ceramicznej cegły komorowej – porothermu.
Do montaży konsol dolnych podporowych 
konieczne będzie zastosowanie dodatkowego 
kątownika lub szyny wspomagającej. Konsola 
musi zostać zamontowana dwiema śrubami, 
pierwsza musi być oddalona od krawędzi 
ściany o  ok. 30-40 mm i  zostać zaaplikowana 
w  przynajmniej drugą komorą patrząc od lica 
ściany a  odległość między śrubami powinna 
wynosić ok 80-100 mm (zdjęcie 1 i 2).
Z  tych wyliczeń wynika, że konsola powinna 
spoczywać na murze na długości ok. 130-150 mm 
dodajemy do tego odległość punktu podparcia 
+ 10 mm i  otrzymujemy całkowitą minimalną 
długość naszej konsoli czyli 200-220 mm. Zaleca 
się zastosowanie konsoli dłuższej ze względu ma 
możliwość wystąpienia odchyłek wymiarowych. 
Wiemy zatem, że konieczne będzie zastosowanie 
konsoli płaskiej o  długości 250 mm czyli 
konkretny typ konsoli dolnej podporowej to WU 
250/2,5/60 (zdjęcie 3).

zdj nr 3
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Pozostają konsole boczne i  górne, ich długość 
powinna odpowiadać długości konsoli podporowej 
+- 50 mm w  zależności od konkretnej sytuacji 
budowlanej. Przyjmujemy, że konsole będą 
tej samej długości co powinno nam umożliwić 
bezproblemowy ich montaż.
Pozostaje wybrać konkretny typ: EL, WM a  może 
SFK? Tutaj również należy uwzględnić wytyczne 

PAMIĘTAJĄC, ŻE NIE MA UNIWERSALNYCH ZASAD, 
KTÓRE MOŻNA BEZKRYTYCZNIE ZASTOSOWAĆ DO 

KAŻDEGO MONTAŻU, MOŻEMY WSKAZAĆ TRZY 
PODSTAWOWE GRUPY PYTAŃ, NA KTÓRE NALEŻY 

ODPOWIEDZIEĆ ABY OPTYMALNIE DOBRAĆ RODZAJ 
SYSTEMU ZAMOCOWANIA STOLARKI: CO BĘDZIEMY 
MONTOWAĆ? W CZYM BĘDZIEMY MONTOWAĆ? JAKIE 

SĄ WYTYCZNE ODNOŚNIE OSADZENIA STOLARKI?

KNELSEN POLSKA

Właściciele firmy Knelsen GmbH widząc 
rozwój polskiego rynku i  drzemiący w  nim 
potencjał powołali spółkę Knelsen Polska. 
Powstanie nowego podmiotu ma w znacznym 
stopniu ułatwić procesy logistyczne, 
uprościć komunikację pomiędzy firmą 
a  jej kontrahentami oraz spopularyzować 
produkowane przez firmę rozwiązania. Jednym 
z głównych celów nowej firmy ma być  szeroko 
rozumiana pomoc merytoryczna w  zakresie 
proponowanych rozwiązań technicznych oraz  
pomoc w  opracowywaniu indywidualnych 
rozwiązań montażowych dla zainteresowanych 
partnerów handlowych. Firmą w  Polsce 
kierować będą doświadczeni pracownicy: 
Tomasz Jagoda oraz Michał Michałowicz.
Kontakt: biuro@knelsen.eu

projektowe i  zalecenia kierownika budowy lub 
inwestora i naszą sytuację budowlaną.
Zakładamy, że mamy możliwość przewiercenia 
ramy profilu okiennego a inwestor liczy nam każdą 
złotówkę – wybór pada na konsolę EL 250, która 
zostaje połączona z oknem standardową śrubą do 
zamocowań ramowych fi 7,5 (zdjęcie nr 4).
Pozostaje nam już tylko wykonać montaż nie 

zdj nr 4

zapominając oczywiście, że montaż mechaniczny 
to tylko 1/3 całości i  szczelina pomiędzy oknem 
a  murem musi zostać wypełniona materiałem 
termoizolacyjnym oraz zabezpieczona od strony 
wewnętrznej w  sposób paroszczelny a  od strony 
zewnętrznej paroprzepuszczalny.

Na koniec pojawi się pytanie o koszty – no cóż, 
przy montażu w  warstwie ocieplenia należy 
zastosować dodatkowe elementy – konsole, a co 
za tym idzie ponieść ich koszty. Wartość konsol, 
które zostały dobrane do opisanego wyżej 
przypadku to ok. 55 zł netto, czy to jest wysoki 
koszt musicie ocenić Państwo sami. Oczywiście 
same konsole to nie wszystko, należy pamiętać, 
że konieczne jest aby taki montaż wykonała 
specjalistyczna ekipa, która na temacie się zna 
i  zrobi to dobrze, inaczej każda złotówka może 
okazać się złotówką wyrzuconą w błoto. 
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MARKA ALUPLAST® WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH MAREK 
BUDOWLANYCH WYRÓŻNIONYCH 
NA GALI BUDOWLANA MARKA ROKU 
2014
 
13 czerwca 2014 r. w Hotelu LORD w Warsza-
wie odbyła się już po raz dziesiąty uroczysta 
Gala WręczeniaNagródBudowlana Marka Roku 
2014. Ranking został stworzony na podstawie 
badań opinii i  preferencji przeprowadzonych 
wśród firm wykonawczych z całej Polski.
Za sukcesy w kreowaniu silnej marki na rynku 
materiałów budowlanych w  2014 roku w  ka-
tegorii „Profile okienne PVC” ponownie wy-
różniona została firma aluplast. Niezmiennie 
celem projektu Budowlana Marka Roku było 
wyłonienie najlepszych, zdaniem fachowców, 
marek materiałów budowlanych.

Tegoroczne badanie zostało przeprowadzo-
ne na próbie odrębnie dobranej dla każdej 
z  grup asortymentowych materiałów budow-
lanych (badanie przeprowadzono na ok. 2000 
firm wykonawczych). Wykonawcy wskazywali 

m.in.: marki budowlane najwyższej jakości, marki budowlane 
o  najlepszej relacji cena do jakości oraz marki budowlane naj-
chętniej wybierane.

Analizując różnego rodzaju badania dostrzec można, że jakość 
oferowanych produktów oraz odpowiedni stosu-

nek relacji ceny do jakości są najistotniej-
szymi czynnikami decydującymi o  wyborze 
klientów – komentuje Marcin Szewczuk, Mar-
keting Manager aluplast sp. z o.o.. Tym bar-
dziej cenimy sobie to wyróżnienie potwier-
dzające, że te dwie cechy są w kontekście 
marki aluplast® bardzo wysoko oceniane 
przez wykonawców. Jednocześnie cieszy nas 
fakt, żewykonawcy deklarowali, że najczę-
ściej stosowana przez nich marką profili jest 
aluplast®. 

Pomysłodawcą i organizatorem Rankingu Bu-
dowlana Marka Roku jest firma ASM – Cen-
trum Badań i  Analiz Rynku – istniejący od 
1996 roku instytut, który jest liderem badań 
marketingowych dlaprzedsiębiorstw z  sek-
tora budowlanego. 
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