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Coraz częściej jako drzwi balkonowe i tarasowe stosuje się konstrukcje z przesuwnymi, 

a nie rozwiernymi skrzydłami. Tego typu rozwiązanie w wielu przypadkach 

przewyższają konstrukcje tradycyjne, czyli te ze skrzydłami rozwiernymi i rozwierno-

uchylnymi.  Przede wszystkim skrzydła przesuwne mogą osiągać dużo większe 

wymiary niż skrzydła rozwierne, a otwarte nie zajmują przestrzeni wewnątrz 

pomieszczenia. Klasyczne drzwi balkonowe po otwarciu skrzydeł wchodzą bardzo 

głęboko w przestrzeń mieszkalną determinując różne możliwe rozwiązania związane 

z zagospodarowaniem wnętrz pomieszczeń.  W poniższym artykule postaram 

się usystematyzować możliwe do zastosowania rozwiązania konstrukcyjne.

Okna i drzwi 

przesuwne 
niejedno mają imię

N
ajpopularniejsze obecnie drz wi 

przesuwne to tzw. PSK (Parallel-

-Schiebe -Kipp-Tür – Drz wi rów-

nolegle-przesuwno-uchylne). Tego typu 

konstrukcje buduje się przy użyciu stan-

dardowych profili okiennych. Przesuwanie 

skrzydeł możliwe jest dzięki zastosowaniu 

specjalnego mechanizmu okuć. Po przekrę-

ceniu klamki z pozycji zamkniętej skrzydło 

wysuwa się w głąb pomieszczenia, prosto-

padle do płaszczyzny okna, a następnie 

przesuwa na bok. Drzwi dysponują również 

funkcją uchyłu skrzydła. 
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Drzwi uchylno-przesuwne 

Drzwi przesuwne PSK występują w trzech 

podstawowych wariantach otwierania:

1. 2-kwaterowe – gdzie skrzydło przesuwa 

się na lewą lub prawą kwaterę stało.

2. 3-kwaterowe – gdzie środkowe skrzydło 

ruchome przesuwa się na  lewą lub prawą 

kwaterę stało.

3. 4-kwaterowe – gdzie dwa środkowe skrzy-

dła przesuwają się odpowiednio na lewą 

i prawą kwaterę stałą.

Wykonuje się również drzwi PSK, w któ-

rych skrzydła przesuwają się na wewnętrzną 

stronę ściany budynku. Takie rozwiązanie 

umożliwia otwarcie całego otworu okien-

nego. W takim przypadku szyny prowadzą-

ce mechanizmu okuć muszą być przymo-

cowane do ramy okiennej i wewnętrznej 

powierzchni ściany budynku. Ościeżnica 

musi być zamontowana w pozycji licującej 

z wewnętrzną płaszczyzną ściany budynku. 

Maksymalne wymiary skrzydeł  drzwi PSK 

to około 1600x2100mm lub 1400x2300mm. 

Zaletami takiego rozwiązania są umiarko-

wana cena oraz wysoka szczelność. Wady to 

wysoki próg w postaci ramy okiennej oraz 

mogące się pojawiać przy nieumiejętnym 

użytkowaniu problemy z otwieraniem i za-

mykaniem skrzydeł.

Okna przesuwne

Kolejny rodzaj drzwi przesuwnych to 

tzw. Schiebefenster lub Sliding Windows. 

Ten typ okien przesuwnych charakteryzuje 

się bardzo prostą konstrukcją. Do ich budo-

wy stosowany jest specjalny system profili. 

Niestety ze względu na sposób uszczel-

nienia, który realizowany jest za pomocą 

uszczelek szczotkowych, rozwiązanie to nie 

specjalnie nadaje się do stosowania w na-

szej strefie klimatycznej. Drzwi przesuwne 

tego typu charakteryzują się dużą prostotą 

konstrukcji. Skrzydła przesuwają się wzglę-

dem siebie poruszając się po niezależnych 

torach na specjalnych wózkach. 

Okna przesuwne występują w następu-

jących schematach otwierania:

1. 2-kwaterowe – z jednym lub oboma skrzy-

dłami ruchomymi.

2. 3-kwaterowe – z jednym środkowym lub 

dwoma skrzydłami ruchomymi.

3. 4-kwaterowe – z dwoma środkowymi lub 

wszystkimi skrzydłami ruchomymi.

4. Multi sliding – z wieloma torami, gdzie 

skrzydła po otwarciu zsuwają się wszyst-

kie na siebie. 

Firma aluplast posiada w swojej ofercie 

szeroką gamę systemów okien przesuw-

nych, które występują pod nazwami:

Mono-rail 

Duo-rail 

Multi-sliding 



14

OKNA

Mono-rail 

System przeznaczony jest do budowy okien, dla których nie stawia się wysokich wy-

magań izolacyjności cieplnej. Głównym powodem jest stosowanie pojedynczego szklenia. 

Charakterystycznym rozwiązaniem tej konstrukcji jest montaż szyby w kwaterze stałej bez-

pośrednio w ościeżnicy, a nie w skrzydle, tak jak ma to miejsce w pozostałych systemach. 

W tym przypadku wymiar światła szyby kwatery stałej jest większy od kwatery ruchomej 

o szerokość skrzydła. System posiada jeden tor jezdny i umożliwia budowę okien wg sche-

matu A – Tabela 2.

Duo-rail 

W ramach tego systemu możliwe są do wykonania okna przesuwne wg schematów A, 

C, D, F i G a po zastosowaniu ościeżnicy z trzema torami jezdnymi , również schematy An 

i Dn – Tabela 2. Dzięki większej szerokości skrzydła wzrosła do 19 mm maksymalna szerokość 

pakietów szybowych, co pozwala na uzyskanie lepszych parametrów izolacyjności cieplnej. 

Maksymalny ciężar skrzydeł w tej konstrukcji wynosi 60kg. 



15

Multi-sliding

To „najcieplejszy” z wszystkich trzech systemów. Maksymalne szerokość pakietu szybowego 

w tym przypadku wynosi 33mm. W systemie tym występują dwie ościeżnice o szerokościach 

zabudowy 80 I  96 mm. Do wyboru są dwa rodzaje wózków. Jeden typ o dopuszczalnym cię-

żarze skrzydła 120 kg i drugi do 150 kg. W ramach tego systemu można wykonać schematy 

otwierania A, C, D i F – Tabela 2. Zastosowanie specjalnego profilu ościeżnicy, który pełni 

funkcję dodatkowego toru jezdnego, umożliwia wykonanie konstrukcji wielotorowej. Dzię-

ki temu można uzyskać efekt podobny do drzwi harmonijkowych., gdzie kilka skrzydeł po 

otwarciu nasuwa się na jedna ze skrajnych kwater, tworząc jedno, niczym nie przedzielone, 

światło przejścia.

OKNA

Multi-sliding 80 mm

Multi-sliding 96 mm

 Multi-sliding 96mm 

z wieloma torami 

jezdnymi
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Tabela 1.: Cechy charakterystyczne systemów okien przesuwnych aluplast.

Tabela 2.: Schematy konstrukcyjne (otwierania) okien przesuwnych.

Parametr Mono-rail Duo-rail Multi-sliding

Szerokość zabudowy w mm 60mm 60mm 80mm 96mm

Grubość pakietów szybowych 3 – 8mm 4 – 19mm 4 – 33mm 4 – 33mm

Maksymalny ciężar skrzydła 60kg 60kg 150kg 150kg

Maksymalne wielkości skrzydeł 1000x1500

550x1700mm

lub

1300x1350mm

700x2300mm

lub

1300x1950mm

700x2300mm

Lub

1300x1950mm

Ilość torów jezdnych 1

2 

lub 

3

2

2 

lub 

dowolna ilość

Schemat
Mono-rail Duo-rail Multi-sliding

60mm 60mm 80mm 96mm

Schemat A
Okno 2 kwaterowe z 1 

skrzydłem przesuwnym
X X X X

Schemat C
Okno 4 kwaterowe z 2 

skrzydłami przesuwnymi
X X X

Schemat D
Okno 2 kwaterowe z 2 

skrzydłem przesuwnym
X X X

Schemat F
Okno 4 kwaterowe z 4 

skrzydłami przesuwnymi
X X X

Schemat G
Okno z 2 kwaterami 

przesuwnymi i bocznym 

naswietlem stałym

X

Schemat An
Okno 3 kwaterowe z 3 torami 

jezdnymi i z 2 skrzydłami 

przesuwnymi

X X

Schemat Dn
Okno 3 kwaterowe z 3 torami 

jezdnymi i z 3 skrzydłami 

przesuwnymi

X X
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Drzwi unoszono-przesuwne HST 

Najbardziej zaawansowana technolo-

gicznie konstrukcja to tzw. drzwi unoszono-

-przesuwne HST (Hebe- Schiebe- Tür). W tym 

rozwiązaniu uszczelnienie realizowane jest za 

pomocą uszczelek EPDM, co gwarantuje wy-

soką szczelność. Niewątpliwą zaletą tego typu 

drzwi tarasowych są możliwe do wykonania 

maksymalne wymiary skrzydeł, które osiągają 

wartości 3000x2500 mm. Tak duże przeszkle-

nia nie są możliwe do wykonania we wcześniej 

opisanych systemach. Przekręcenie dużej klam-

ki w dół (z pozycji zamknięcia) powoduje unie-

sienie skrzydła o kilka milimetrów, zwolnienie 

docisku uszczelek i możliwość swobodnego 

przesuwania skrzydeł.

Najpopularniejsze schematy drzwi HST to:

1. 2-kwaterowe – z jednym lub oboma skrzy-

dłami ruchomymi.

2. 4-kwaterowe – z dwoma środkowymi lub 

wszystkimi skrzydłami ruchomymi.

Zaletami tej konstrukcji są:

• Możliwość wykonania bardzo dużych 

przeszkleń

•  Duża szczelność

•  Dobre parametry izolacyjności cieplnej

•  Niski próg

Nie jest to produkt, którego będą poszu-

kiwać inwestorzy, dla których jedynym wy-

znacznikiem i celem nadrzędnym jest budo-

wanie z najtańszych dostępnych materiałów. 

Drzwi HST to produkt przeznaczony przede 

wszystkim dla inwestorów wymagających. 

Wymagających wysokiej jakości wyrobów po 

to, aby w finalnym efekcie otrzymać budy-

nek całkowicie zgodny z ich oczekiwaniami 

użytkowymi.

Przy tej okazji warto przypomnieć kwe-

stie związane z prawidłowym montażem. Bez 

względu na system drzwi przesuwnych, są to 

najczęściej konstrukcje o bardzo dużych wy-

miarach i ciężarze. Z tego względu konieczne 

jest ich stabilne posadowienie. W tym przypad-

ku bezwzględnie wymagane jest stosowanie 

pro" li poszerzających, dopinanych do dolnego 

poziomu ościeżnicy lub progu, które gwarantu-

ją stabilne osadzenie drzwi na całej szerokości 

oraz uniknięcie tzw. mostków termicznych.

Jak widać, projektując lub wykonując 

konstrukcje okienne zapewniające swobodę 

komunikacji pomiędzy wnętrzem mieszkania 

a otaczającym dom środowiskiem zewnętrz-

nym, mamy cały wachlarz rozwiązań. Dobór 

odpowiednich konstrukcji profili, systemów 

okuć, jak również szyb o określonych wła-

ściwościach pozwala zaoferować parametry 

o różnych funkcjonalnościach i parametrach 

technicznych.               


