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W tym numerze przedstawiamy 
montaż fasady aluminiowej w systemie 
Aluprof, o wymiarach ok. 55,5 
x 6,4 metra, przeprowadzony w 
okolicach Nowogardu przez firmę 
CIECHANOWSKI. Fasada, zbudowana 
z 18 szyb, ważących po 1,5 tony każda, 
była montowana przez 4 tygodnie. 
Z uwagi na ogromny ciężar szyb, 
wymagana była niesamowita precyzja. 

NAJCIEKAWSZE REALIZACJE

Montaż
fasady 
aluminiowej

Każda stopa w miejscu podparcia szyby musiała być dokładnie ustawiona

TEKST: Przemysław CIECHANOWSKI
Związany z branżą stolarki od lat. Od 2014 roku współwłaściciel firmy CIECHANOWSKI S.C., 
specjalizującej się m.in. w montażach wielkogabarytowych przeszkleń i wynajmie specjalistycz-
nego sprzętu do montażu stolarki na terenie całej Polski.
 CIECHANOWSKI S.C., tel. +48 732 600 605, www.ciechanowski.com.pl    

W  2018 roku zostaliśmy 
poproszeni o wycenę 
montażu, którego nie-
wiele osób chciało się 

podjąć. Gdy zobaczyliśmy projekt, od 
razu wiedzieliśmy, że bierzemy ten te-
mat. To jedna z tych inwestycji, którą 
„chcesz zrobić”. 

Na pozór prosto wyglądająca fasa-
da wcale nie była prosta do zamonto-
ania – i nie chodzi wcale o ciężar szyb. 
Samo szklenie wbrew pozorom było 
jednym z łatwiejszych etapów samych 
prac montażowych... 

Kwestie logistyki
Pierwszym wyzwaniem była logi-

styka i delegacje. Montaż był zapla-

Szyby i szczeliny pomiędzy nimi musiały być 
ustawione z dokładnością co do jednego 
milimetra
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Montaż fasady trwał ok 4 tygodni. Konieczne było ustawienie namiotu polowego jako zaplecza budowy

Specjalnie zaprojektowane konsole wspierające w miejscu podparcia szyb Montaż uchwytów mocujących szybę po całym jej obwodzie

Jak wyglądały  
prace montażowe?

nowany na 4 tygodnie – a budynek, 
znajdujący się w województwie zachod-
niopomorskiem, dzieliło od naszej fir-
my ponad 500 km. 

Przy tego typu inwestycji (tak bardzo 
oddalonej od bazy) należało zabrać 
praktycznie całe wyposażenie montażo-
we firmy. Komplet rusztowań, wszystkie 
elektronarzędzia, poziomice, dalmierze, 
niwelatory, chemię budowlaną a nawet 
namiot roboczy, stoły, krzesła, czajnik 
i mikrofalówkę. Jakkolwiek dziwnie 
to nie zabrzmi – dosłownie wszystko. 
Najbliższym miastem, w którym moż-
na byłoby ewentualnie kupić brakujące 
sprzęty czy narzędzia, był Szczecin, od-
dalony o 70 km. 

Zwyżki koszowe wypożyczyliśmy na 
miejscu.

Ograniczona przestrzeń
Kolejnym wyzwaniem było ograni-

czone miejsce przed fasadą, na całej jej 
długości. Dysponowaliśmy przestrzenią 
o szerokości około 6-7 metrów, dalej 
znajdowała się droga wewnętrzna, gdzie 
przez cały dzień odbywały się dostawy. 

Prosto wyglądająca na rysunku 
fasada i tylko 18 pól do szklenia...  
A w praktyce? Każdy ze słupów fasado-
wych dozbrojony był stalową kratownicą  
i ważył ponad 100 kg. Do zamocowa-
nia szyb użyliśmy około 2200 nierdzew-
nych wkrętów. Buty fasadowe i wspor-

Montaż bez podnośników koszowych byłby niemożliwy

Z inwestorem udało się wynegocjować 
jedynie ograniczenie ruchu w czasie od-
bywającego się szklenia. 

Dużym ułatwieniem był natomiast 
fakt, że teren montażu był ogrodzony 
i monitorowany. Mogliśmy poukładać 
pierwszego dnia wszystkie elementy 
montażowe na konkretnych miejscach, 
bez obawy, że „znikną” w nocy. Dzięki 
temu oszczędzaliśmy cenny czas po-
trzebny na zorganizowanie się każdego 
ranka oraz zachowaliśmy porządek na 
budowie.
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Fartuch z membrany EPDM był wyklejony po całym obwodzie fasady jeszcze przed szkleniem

UŻYTE KONSTRUKCJE 
I MATERIAŁY

Zastosowane konstrukcje:

• Fasada na profilach marki Aluprof

• Pakiety 3 szybowe o wymiarach 3000 

   mm x 6000 mm o wadze po 1500 kg 

•  Liczba szyb fasady - 18

Materiały użyte do montażu:

• Kotwy do betonu -  Hilti

• Silikon do fasad -  DOWSIL 791 black 

• Membrana EPDM

Ekipa montażowa: 5 osób; czas monta-
żu: 4 tygodnie; czas szklenia: 3 dni 

Szklenie było przeprowadzone z pomocą mini żurawia z firmy GLASSLIFT

Do takich szyb należało wykorzystać specjalną przyssawkę do szkła z elektryczną regulacją obrotu oraz 
pochylania

Przed szkleniem każdy detal był sprawdzany ponownie

Szyby ważące 1500 kg były ustawione w dwóch punktach podparcia na podkładkach szerokości 10 cm i grubości 1 milimetra

niki w dolnej części fasady wymagały 
wywiercenia około 250 otworów pod 
stalowe kotwy Hilti w bardzo mocno 
dozbrojonej części muru wspierającego. 

Co chwilę trafialiśmy na zbrojenie 
stalowe, które należało rozwiercać, 
ponieważ nie było możliwości prze-
sunięcia przygotowanych otworów 
we wspornikach czy stopach. Górne 
wsporniki fasady były przykręcane do 
stalowej konstrukcji o grubości 20 mm; 
stal należało przewiercić pod każdy 
otwór w bardzo ograniczonej przestrze-
ni ze zwyżki koszowej. 

Poziomowanie
Innym wyzwaniem było poziomo-

wanie. Każda z szyb była podparta  
w dwóch miejscach, oddalonych od sie-
bie o około 2,5 metra. Tylko 1,5 mm 
różnicy w poziomie na podkładkach 
dawało około 3-4 mm odchyłu szyby 
na pionie przy długości krawędzi szyby 
6 metrów. Oznaczało to, że przy szkle-
niu szyba nie weszłaby nam w otwór 
fasadowy. Należało więc tak wypozio-
mować i ustawić oraz zabezpieczyć 
specjalne wsporniki, aby po zaszkleniu 
konstrukcja nie ugięła się choćby o 1 
mm, ponieważ powstałe wtedy naprę-
żenia mogłyby doprowadzić do pęknię-
cia szyb. 

Sprzyjająca pogoda
Jedną z wielu wyjątkowo pozytyw-

nych rzeczy, które należy podkreślić, 
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Przed położeniem fugi silikonowej łączenia 
szyb były wypełnione specjalną gąbką 
uszczelniającą

Efekt naszej czterotygodniowej pracy

Każda z ważących 1,5 tony szyb była przymocowana do fasady w 60 punktach mocujących za pomo-
cą 120 specjalnych wkrętów

www.aluprof.eu

PREMIUM SOLUTIONS
OKNA · DRZWI · ROLETY

niezastąpiona przy tej inwestycji była 
pogoda. Przez cały czas montażu kon-
strukcji fasadowej oraz szkleniu nie pa-
dał deszcz (mimo jesiennej pory). 

Wszystko zgodnie 
z planem

Na koniec warto podkreślić, że cały 
montaż przebiegł sprawnie i bezpiecz-
nie. Udało się dotrzymać terminu za-
deklarowanego inwestorowi, nie uległa 
uszkodzeniu żadna z montowanych 
szyb. To była jedna z naszych ciekaw-
szych inwestycji, która wiele nas na-
uczyła, co z dumą przyznajemy. 


