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1. OPIS KONSTRUKCJI 
 
Prezentowany system profili aluminiowych z przegrodą termiczną SL 1600tt stworzony jest do 

wykonywania izolowanych termicznie okien podnoszono-przesuwnych bądź segmentów podnoszono-
przesuwnych do elementów zabudowy zewnętrznej, np.: obudowy balkonów i loggii.   

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych (szyby pojedyncze i zespolone), bądź innych o 
grubości 12 ÷ 51 mm. 

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 67 mm w przypadku skrzydeł  oraz 160mm (154mm bez 
listka) w przypadku ościeżnic dwutorowych i 247mm (241mm bez listka) w przypadku ościeżnic 
trzytorowych.  

Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Powłoki lakiernicze poliestrowe dostępne 
są we wszystkich kolorach z palety RAL, tlenkowe zaś uzyskiwane są takie kolory jak: złoty, ciemnobrązowy, 
szampański czy naturalnego aluminium. Lakierowanie proszkowe odbywa się w technologii odpowiadającej 
normom europejskim, potwierdzonym znakiem jakości Qualicoat, zapewniającej wieloletnią najwyższą 
jakość zabezpieczenia powierzchni profili aluminiowych. 

Pojedyncze segmenty montowane są w ościeżnicy z jedno-, dwu- lub trójtorowymi prowadnicami 
(szynami jezdnymi), wzdłuż których są przesuwane. System SL 1600tt jest dopasowany do połączenia 
z innymi systemem PONZIO. 

W systemie SL 1600tt montowane są okucia systemowe PONZIO i firmy G-U. 
 Łączenie profili wykonuje się przy minimalnej obróbce z wykorzystaniem aluminiowych łączników 

i akcesoriów dodatkowych. Połączenia narożne wykonywane są poprzez przycięcie pod kątem 45° końców 
profili, następnie skręcenie i kołkowanie przy użyciu odpowiednich złączek systemowych. Słupki mocowane 
są przy pomocy skręcanych złączek systemowych. W każdym przypadku należy dodatkowo stosować 
dwuskładnikowy klej do aluminium (np. zalecany przez PONZIO klej COSMO firmy WEISS).  

Szczelność wyrobów systemu SL 1600tt zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z 
kauczuku syntetycznego EPDM osadzonych na obwodzie każdego przesuwnego segmentu oraz uszczelek 
osadczych.   

Uszczelki osadcze powinny być osadzane jako ciągłe zaginane w narożach (styki końców uszczelek 
należy usytuować w połowie długości górnego poziomego ramiaka skrzydła) lub cięte pod kątem 45° 
i łączone za pomocą kleju. Pionowe połączenia segmentów są dodatkowo uszczelniane za pomocą 
uszczelek z EPDM i uszczelek szczotkowych. 

Maksymalny udźwig wózków to 300kg (maksymalny ciężar skrzydła 400kg przy użyciu wózków 
dodatkowych). 

Każda konstrukcja systemu SL 1600tt przeznaczona do zamontowania w zabudowie zewnętrznej, musi 
posiadać efektywny system odprowadzania wody i wentylacji komory szybowej oraz komory pomiędzy 
skrzydłem a ościeżnicą.  

Do obróbki kształtowników aluminiowych oraz wykonywania różnych operacji technologicznych służą 
narzędzia, przymiary i maszyny do obróbki profili aluminiowych. 

Przestrzeganie zaleceń zawartych w katalogu gwarantuje, że wykonany wyrób będzie spełniać 
oczekiwania użytkowników w czasie wieloletniej eksploatacji.  

 
2. OPIS TECHNICZNY SUROWCÓW I MATERIAŁÓW 
 
2.1. KSZTAŁTOWNIKI ALUMINIOWE 
 
Kształtowniki aluminiowe do wykonywania ościeżnic, ram, skrzydeł,  szczeblin, słupków,  ram 

konstrukcyjnych segmentów oraz listew przyszybowych powinny być wykonywane ze stopu aluminium 6060 
stanu T66 wg UNI 9006/1. Kształt i wymiary profili systemu SL 1600tt powinny być zgodne z dokumentacją 
systemową (rozdział III „Przekroje pojedynczych profili”). Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-EN 
12020-2.  

Powierzchnie widoczne kształtowników są zabezpieczane przed korozją powłokami dekoracyjno-
ochronnymi tlenkowymi o grubości 15÷22 μm uzyskiwanymi w procesie anodowania lub powłokami 
poliestrowymi proszkowymi grubości nie mniejszej niż 60 μm. Powłoki lakiernicze dostępne są we 
wszystkich kolorach z palety RAL. 

 
2.2. USZCZELKI 
 
Uszczelki osadcze wykonane są z kauczuku syntetycznego EPDM wg  normy DIN 7863. Uszczelki łączy 

się ze sobą poprzez bezpośrednie klejenie. Uszczelki osadcze dobierane są w zależności od grubości 
wypełnienia zgodnie z tabelą szkleń zawartą w rozdziale III katalogu. Uszczelki szczotkowe do uszczelniania 
skrzydeł na pionach wykonywane są z polipropylenu.  
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2.3. SZYBY 
 
Pola przezroczyste segmentów SL 1600tt mogą być szklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi o grubości 

12 ÷ 51 mm. 
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania normy PN-B-13079:1997.  
 
2.4. WYPEŁNIENIA CZĘŚCI NIEPRZEZROCZYSTYCH 
 
Wypełnienia części nieprzezroczystych mogą w zależności od wymagań stanowić panele aluminiowe, 

wypełnienia typu „sandwich” elementy warstwowe niesklejane składające się z blachy aluminiowej jedno lub 
dwustronnie płyty meblowej (wiórowej, MDF, itp.) czy też płyty gipsowo-kartonowej oraz wypełnienia z PVC bądź 
poliwęglanu.  Grubości wypełnień wynoszą   12 ÷ 51 mm. 

 
2.5. BLACHY ALUMINIOWE 
 
Do elementów wypełnień warstwowych oraz obróbek i wykończeń blacharskich stosowane są blachy z 

aluminium AW 1050A wg PN-EN 573-3 w stanie H24 wg PN-EN 515, spełniające wymagania norm PN-EN 485-2 i 
PN-EN 485-4. Powłoki dekoracyjno-ochronne blach mogą być zarówno tlenkowe o grubości 15÷22 μm uzyskiwane 
w procesie anodowania, jak i poliestrowe proszkowe grubości nie mniejszej niż 60 μm. Powłoki lakiernicze 
dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL. 

 
 
2.6. ELEMENTY POŁĄCZENIOWE 
 
Do wykonywania połączeń należy stosować złączki systemowe określone w katalogu. Pozostałe łączniki 

(blachowkręty, wkręty, śruby i nakrętki) winny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
2.7. OKUCIA 
 
Okucia powinny być mocowane do kształtowników segmentów przesuwnych zgodnie z dokumentacją 

systemową. W zależności od wybranego rozwiązania stosowane są kompletne okucie podstawowe i w zależności 
od potrzeb uzupełniające. 

 
2.8. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Materiały uzupełniające takie jak: podkładki pod szyby, kleje do uszczelek i aluminium, kotwy montażowe, 

elementy do łączenia i uszczelniania ościeżnic pomiędzy sobą powinny być zgodne z dokumentacją systemową. 
Pozostałe materiały do montażu ślusarki i uszczelnienia z elementami budynku takie jak kołki rozporowe, śruby 
kotwiące, pianki poliuretanowe silikony itp. można dowolnie wybierać z ogólnodostępnych na rynku i używać ich 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
3. INFORMACJE DODATKOWE 
 
3.1. ZASADY OZNACZANIA TYPÓW OKIEN  
 
Rysunek lub szkic zawsze przedstawia widok konstrukcji od strony zewnętrznej, tzn. od tej, od której listwy 

przyszybowe są niewidoczne. Oznaczenia takie nie wymaga dodatkowego opisywania. W przypadku konieczności 
pokazania konstrukcji od strony wewnętrznej, jest to każdorazowo na rysunku dodatkowo zaznaczone. 

 
3.2. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
 
Maksymalne gabaryty skrzydeł segmentów przesuwnych można określić (w zależności od zastosowanych profili 

i wypełnień szklanych oraz obciążeń spowodowanych działaniem wiatru) na podstawie zamieszczonych 
diagramów (limitów wymiarów patrz str. I/007.00). 
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3.3. PROGRAMY KOMPUTEROWE 
 
Program komputerowy PONZIO-TECH jest wygodnym narzędziem do szybkiego projektowania, 

wykonywania ofert cenowych, doborów materiału, optymalizacji cięcia profili oraz wykonywania list 
produkcyjnych. Baza technologiczna jest na bieżąco aktualizowana. Program pracuje w środowisku  
Windows i dostępny jest w wersji jednostanowiskowej i sieciowej. Program PONZIO-TECH zawiera moduł 
obliczeń statycznych. 

 
3.4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
 
3.4.1. Przechowywanie. Kształtowniki aluminiowe oraz gotowe wyroby powinny być przechowywane w 

suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem 
powłok dekoracyjno-ochronnych. 

 
3.4.2. Transport. Kształtowniki aluminiowe i gotowe wyroby  mogą być transportowane dowolnymi 

środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniem, kurzem i możliwością uszkodzeń 
w czasie transportu. 

 
3.5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wyroby systemu SL 1600tt przebadano w instytucie IRcCOS w Mediolanie, laboratorium notyfikowanym 

zgodnie z dyrektywą 89/106/CEE Nr 1994 i na podstawie uzyskanych wyników sklasyfikowano w klasie 4 w 
przypadku badań infiltracji powietrza, w klasie E1350 w badaniach szczelności na wodę oraz w klasie C4 w 
przypadku badań sztywności na obciążenia wiatrem. W zakresie izolacyjności akustycznej SL 1600tt 
przebadano w ISTITUTO GIORDANO, laboratorium notyfikowanym zgodnie z dyrektywą 89/106/EEC Nr 
0407, uzyskując jednoliczbowy wskaźnik izolacyjności akustycznej 42dB. 

 
4. INFORMACJE O KORZYSTANIU Z KATALOGU 
 
4.1. UKŁAD KATALOGU 

 
Katalog składa się z sześciu rozdziałów zawierających: 
I Opis techniczny – ogólny opis systemu, parametry techniczne używanych materiałów, możliwości  

rozwiązań i obszary zastosowania, dokumenty odniesienia oraz opis katalogu i sposób korzystania z niego, 
II Przekroje pojedynczych profili – tabelaryczne zestawienie wszystkich profili systemu w układzie 

rosnącym wg numeracji indeksów, 
    III  Przekroje złożenia – przekroje wszystkich profili w skali 1:1 oraz ich masa i momenty bezwładności Ix 
i Iy względem osi środkowych dla profili konstrukcyjnych, 

IV Fotografia z opisem – zestawienie występujących w konstrukcjach akcesorii 
V Przekroje złożenia – przekroje i kompletne złożenia najczęściej występujących w systemie konstrukcji, 
VI Listy cięć i dobory materiału – zestawienia materiału oraz lista cięć profili dla podstawowych 
konstrukcji systemu. 
VII Obróbka i montaż – obróbka profili, szczegóły połączeń, listy cięć 

 
4.2. NUMERACJA STRON 
 
Każdy numer strony składa się z trzech grup oddzielonych od siebie ukośnikiem i kropką. Pierwsza grupa  

zawiera cyfry rzymskie i oznacza numer rozdziału, druga trzy cyfry arabskie numer bieżącej strony w danym 
rozdziale, trzecia dwie cyfry arabskie numer zmienionej bądź zaktualizowanej strony w danym rozdziale. 

 
4.3. SPOSÓB OKREŚLANIA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH PROFILI 
 
Standardowa długość profili aluminiowych wynosi 6500 mm. Waga profili podana w katalogu jest 

teoretyczna i odnosi się do nominalnych wymiarów kształtownika. Jej rzeczywista wartość może różnić się 
nieznacznie od teoretycznej. Różnica ta spowodowana jest odchyłkami wymiarów rzeczywistych od 
nominalnych zawierającymi się w granicach normowych tolerancji wymiarowych.  

Momenty bezwładności kształtowników określane są względem własnych osi środkowych przyjmując, że 
oś X jest równoległa do płaszczyzny wewnętrznej i zewnętrznej kształtowników (IX określany dla obciążeń 
prostopadłych do płaszczyzny konstrukcji – np. obciążenie wywołane działaniem wiatru) a oś Y równoległa 
do krawędzi wrębowych profili (Iy określany dla obciążeń działających w płaszczyźnie konstrukcji – np. ciężar 
przeszklenia).  
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4.4. OZNACZANIE KOLORÓW PROFILI 
 
Kolor i rodzaj powłoki dekoracyjnej określa się poprzez oznaczenia literowe umieszczone przed indeksem profili 

w przypadku powłok anodowych i lakierniczych standardowych lub oznaczenie literowo cyfrowe w umieszczone za 
indeksem profila w przypadku powłok lakierniczych niestandardowych. Poniżej podano oznaczenia powłok 
dekoracyjno-ochronnych występujące w systemie PONZIO: 

 
GR  – surowy (niemalowany), 
VT  – kolor standardowy biały (RAL 9016), 
VC  -  kolor standardowy brązowy (RAL 8019), 
VM  - kolor standardowy brązowy (RAL 8017), 
RAL ... - dowolny kolor z palety RAL (w miejsce kropek wpisać numer koloru), 
A - anoda naturalna, 
B - anoda złota, 
N - anoda czarna. 

 

Przykład   
VT 5213   - profil 5213 w kolorze standardowym białym (RAL 9016), 
5215 - RAL 3002 - profil 5215 w kolorze RAL 3002. 
 
Linią przerywaną zaznaczano na przekrojach profili (rozdział IV katalogu) powierzchnię malowaną 

kształtowników.  
 
4.5. AKTUALIZACJA KATALOGU 
 
Katalog będzie aktualizowany przez PONZIO POLSKA Sp. z o. o. poprzez wymianę stron istniejących lub 

dodanie nowych z aktualną datą oraz kolejnym numerem podanym w grupie trzeciej (patrz p. 4.2.). 
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