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Prawidłowe doświetlenie pomieszczeń natu-
ralnym światłem, w tym i na poddaszu, określa 
się za pomocą wyliczenia stosunku powierzchni 
okna w świetle ościeżnicy do powierzchni pod-
łogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, stosunek ten powinien wy-
nosić co najmniej 1:8, zaś w pomieszczeniach 
przeznaczonych na inne cele – pomocniczych, 
nie mniej niż 1:12. Co oznacza, że 1 m2 powierzch-
ni przeszklenia okna prawidłowo doświetli po-
mieszczenie o powierzchni podłogi 8 m2 lub 12 
m2 - w przypadku pomieszczenia pomocniczego.

Poddasze możemy doświetlić na kilka 
sposobów: za pomocą okien lub świetlików 
usytuowanych w połaci dachowej oraz okien 
pionowych w ścianie szczytowej lub w lu-
karnach, a w sytuacji braku bezpośredniego 
dostępu pomieszczenia do ściany zewnętrz-
nej czy połaci dachu – za pomocą świetlików 
tunelowych (rurowych). 

Okna dachowe
Najskuteczniejszym sposobem doświetlenia 

poddasza światłem naturalnym są okna dacho-
we (okna połaciowe), które z uwagi na lepszą 
ekspozycję na słońce (usytuowanie pod ką-

Światło naturalne na poddaszu
Jak optymalnie doświetlić poddasze i uniknąć przegrzewania
Mówiąc o optymalnym doświetleniu poddasza mamy zazwyczaj na myśli poddasze roz-
świetlone światłem dziennym – skąpane w słońcu, ale też nie obciążone nadmiernym od-
działywaniem promieni słonecznych. Nie chcemy aby słońce, szczególnie w upalne dni, 
drażniło nasz wzrok czy też przegrzewało pomieszczenia na poddaszu. Na rynku znajdziemy 
wiele rozwiązań, które pozwolą nam cieszyć się w pełni światłem naturalnym, jednocześnie 
nie narażając siebie oraz naszego mieszkania na negatywne skutki oddziaływania promieni 
słonecznych. Podstawową zasadą jest właściwy dobór rozmiarów okien na poddaszu do 
wielkości pomieszczenia oraz stosowanie specjalnych osłon przeciwsłonecznych, prawidło-
wa wentylacja i izolacja poddasza.

tem), doświetlają pomieszczenia pod dachem 
skośnym o 30-50% lepiej niż okna pionowe. Ich 
zaletą jest stosunkowo prosty montaż, szcze-
gólnie w przypadku standardowych rozmiarów 
okien oraz niższy koszt w porównaniu do lu-
karn, które wymagają dodatkowych nakładów 
pracy i kosztów związanych z wbudowaniem 
konstrukcji lukarny w połać dachu.

Chcąc jak najskuteczniej doświetlić podda-
sze oknami dachowymi, obok ww. stosunku 
wielkości przeszkleń do powierzchni podłogi 
należy również wziąć pod uwagę:
- kąt nachylenia dachu – im mniejszy kąt na-

chylenia dachu tym wyższe okno dachowe 
(patrz: Rys. 1),

- lokalizacja okien – im wyżej w połaci dachu, 
tym lepszy efekt doświetlenia,

- ilość i rozmieszczenie okien – lepiej do-
świetlimy poddasze umieszczając kilka 
odpowiednio rozplanowanych mniejszych 
okien w różnych miejscach pomieszczenia 
niż jedno duże okno – takie rozwiązanie 
pozwoli lepiej doświetlić zakamarki pod-
dasza (patrz: Rys.  2). Analogicznie, lepszy 
efekt doświetlenia uzyskamy rozmieszcza-
jąc okna w różnych miejscach dachu niż 
zgrupowane w jednym miejscu,

- montaż obróbek wokółokiennych – dolna 
szpaleta prostopadle do powierzchni pod-
łogi, górna równolegle.

Planując lokalizację okien dachowych, należy 
zwrócić uwagę na łatwość dostępu do nich - opty-
malne umiejscowienie powinno pozwalać na swo-
bodne przechodzenie pod nim oraz spoglądanie 
na zewnątrz z pozycji siedzącej. Jeśli okno umiesz-
czone jest wysoko, trzeba zadbać o wyposażenie 
go w odpowiedni system sterowania. 

Najpopularniejszymi oknami są okna ob-
rotowe i uchylno-obrotowe. Obecnie jednak 
coraz większą popularnością cieszą się okna 
wysokoosiowe (oś obrotu umieszczona na ¾ 
wysokości okna) czy innowacyjne rozwiązania, 
takie jak okna balkony, jak też okna zespolo-
ne ze sobą lub z elementami doświetlającymi, 
umieszczonymi nad lub pod oknem dachowym 
pod tym samym kątem lub w ściance kolanko-
wej (fot. 1 i 5), czy wreszcie lukarny tworzone 

Fot. 1. Okna obrotowe FTP-Z Z-Wave zamontowane jedno 
nad drugim nie tylko doprowadzają do wnętrza ogromną 
ilość światła naturalnego, ale i stanowią ozdobę poddasza. 
Wewnętrzne rolety chronią poddasze przed przegrzewaniem. 
Sterowanie elektryczne umożliwia komfortową obsługę okien 
umieszczonych wysoko w połaci dachu. Fot. Fakro

Rys. 1. Prawidłowe doświetlenie poddasza poprzez wła-
ściwy dobór wysokości okna do kąta nachylenia dachu. 
Rys. Roto

Okno obrotowe

Okno uchylno-obrotowe

Okno wysokoobrotowe

Rys. 2. Efekt doświetlenia jednym oknem a efekt doświetlenia 
kilkoma oknami mniejszymi rozmieszczonymi w różnych miej-
scach połaci. Rys. Fakro
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wią przedłużenie okna połaciowego; do-
świetlają pomieszczenie i zwiększają pole 
widzenia; dostępne w wersji nieotwieralnej, 
obrotowej, uchylnej i rozwiernej; 

- okno balkonowe (balkon dachowy) - 
dwuskrzydłowe okno do mieszkań na 
poddaszu, które po otwarciu tworzy bal-
kon lub wyjście na taras. W górnej części 
znajduje się skrzydło uchylne (otwiera się 
pod katem 45° i tworzy rodzaj daszku), 
w dolnej – skrzydło wysuwane do pionu 
z barierkami po bokach lub okno rozwie-
ralne;

- elementy doświetlające - to przeszklenia 
dachowe, które można łączyć z oknami 
dachowymi – montowane są pod tym sa-
mym kątem, co okna wbudowane poniżej 
lub powyżej. Choć standardowe okno po-
łaciowe ma kształt prostokąta, dodatkowe 
przeszklenia dachowe mogą mieć rożne 
kształty – naświetla półokrągłe, trapezowe, 
trójkątne, itp.

Rozwiązaniem w pomieszczeniach na pod-
daszu, w których nie ma możliwości zamon-
towania okna (często korytarz, łazienka, gar-
deroba), jest świetlik dachowy – dzięki niemu 
zyskujemy oświetlenie naturalne, a jednocze-
śnie ozdobę wnętrza.

Jeszcze więcej światła
Balkon na poddaszu 
Rozwiązaniem, które nie tylko pozwala 

wprowadzić do wnętrza więcej światła i za-
pewnić lepszy widok, ale również stworzyć 
dodatkową przestrzeń na poddaszu, z moż-
liwością swobodnego wyglądania a nawet 
wychodzenia na przyległy balkon czy taras, 
są okna balkonowe (balkony dachowe). 

Dachowe okno balkonowe (balkon dacho-
wy) to specjalne okno dachowe, które szybko 
i bez wysiłku można przekształcić w niewielki 
balkon – unosząc górne skrzydło okna pod 
kątem 45°, a dolne skrzydło z barierkami po 
bokach wysuwając do przodu – pod kątem 
90° do podłogi. To doskonałe rozwiązanie dla 
poddaszy bez ścianki kolankowej. Z takiego 
balkonu swobodnie mogą korzystać nawet 
dwie osoby równocześnie. Większy rozmiar 

to także lepszy widok na zewnątrz oraz wię-
cej światła. 

Przykładem tego typu rozwiązania prze-
znaczonego do montażu w konstrukcji dachu 
bez ścianki kolankowej jest Okno balkonowe 
Galeria firmy Fakro (fot. 2). To nowatorskie, 
duże okno dachowe, w którym otwarte skrzy-
dła tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane 
jest uchylnie do góry, a dolne uchylane do 
przodu umożliwiając swobodny dostęp do 
wnęki balkonu. Skrzydło przy obrocie o kąt 
od 0° do 45° jest podtrzymywane przez in-
nowacyjny mechanizm wspomagający, który 
pozwala pozostawić otwarte skrzydło w do-
wolnej pozycji w tym zakresie. Obsługa okna 
odbywa się za pomocą klamki, z dwupunk-
towym ryglowaniem, umieszczonej w dolnej 
części górnego skrzydła. Obrócone skrzydło 
blokowane jest do mycia przez zasuwkę przy 
kącie 180°. Okno posiada automatyczny na-
wiewnik V40P oraz podwyższoną odporność 
na włamanie. Zarówno górne jak i dolne 
skrzydło wyposażone są w bezpieczny pakiet 
szybowy P5. Okno wykonane jest z najwyż-
szej jakości drewna sosnowego, klejonego 
warstwowo, impregnowanego próżniowo. 
Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym 
lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. 
Zakres montażu okna balkonowego Galerii 
to 35 – 55°. 

W przypadku gdy do połaci dachu przyle-
ga taras lub zamierzamy dobudować nieza-
leżną konstrukcję zewnętrzną albo też chce-
my stworzyć taras w istniejącej konstrukcji 
dachu, warto sięgnąć po rozwiązanie jakim 
jest okno balkonowe Velux GEL – zestaw ele-
mentów okiennych umożliwiających wyjście 
na taras (fot. 3). 

Okno balkonowe Velux GEL składa się 
z dwóch skrzydeł - górna część okna, z bez-
stopniowo otwieranym skrzydłem uchylnym; 
dolna część z funkcją drzwi - pionowe okno 
kolankowe w wersji otwierania w stronę pra-
wą lub w lewą bądź nieotwierane. Otwarcie 
obu części umożliwia wyjście na taras dacho-
wy. Okno Velux GEL wykonane jest z impre-
gnowanego i lakierowanego drewna sosno-
wego, odpornego na brud i zanieczyszczenia, 
a z zewnątrz wykończone aluminium. Okna 

Fot. 2. Okna balkonowe Galeria firmy Fakro nie tylko doprowadzają więcej światła naturalnego do wnętrza, ale i umożliwiają 
swobodne i bezpieczne wyglądanie. Fot. Fakro

Fot. 3. Taras w konstrukcji dachu. Zastosowanie okna balkonowego 
VELUX GEL umożliwia swobodne wychodzenie na taras. Fot. Velux

przez kombinację okien dachowych wychodzą-
cych poza obręb połaci na specjalnej konstruk-
cji, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych 
lukarn.

Rodzaje okien ze względu na sposób otwie-
rania:
- okna obrotowe – popularna konstrukcja 

okien dachowych. Oś otwarcia znajduje 
się w połowie wysokości konstrukcji. Spe-
cjalna budowa zawiasu sprawia, że skrzy-
dło można zarówno pozostawić w pozycji 
uchylonej, jak i obracać je o 180°, co ułatwia 
utrzymanie okna w czystości; 

- okna uchylne  - oś obrotu znajduje się 
w górnej krawędzi ramy okna, dzięki czemu 
skrzydło nie wchodzi do wnętrza. Dużym 
minusem jest utrudnione mycie okna. Roz-
wiązaniem może być montaż dwóch okien 
obok siebie; 

- okna uchylno-obrotowe (obrotowo-kla-
powe)  – łączą właściwości okien obroto-
wych i uchylnych. Mają dwie osie obrotu 
– w połowie wysokości okna oraz w górnej 
krawędzi ramy. Można je uchylać, otwierać, 
swobodnie wychylać się przez nie i myć je 
w pozycji wyprostowanej; 

- okna uchylno-przesuwne  - okno może 
być uchylane (do 30°) lub otwierane (do 
60°). Funkcja przesuwna sprawia, że skrzy-
dło okna podczas uchylania/otwierania nie 
wchodzi do pomieszczenia. Rozwiązanie 
uchylno-przesuwne daje swobodę pod-
chodzenia do okna, wyglądania, a nawet 
wychodzenia przez okno. Ułatwia mycie 
szyby zewnętrznej; 

- okna wysokoosiowe  - okna obrotowe 
z osią umieszczoną w 3/4 wysokości 
skrzydła. Skrzydło wyniesione ponad 
połać dachu dzięki zastosowaniu siłowni-
ków teleskopowych otwiera się lekko i nie 
wchodzi podczas obrotu do pomieszcze-
nia - można wyglądać przez nie w pozycji 
wyprostowanej;

- okno rozwieralne  –  okna wyłazowe (wy-
łazy dachowe)  - mają konstrukcję klapo-
wą otwieraną na bok, zwykle posiadają 
blokadę uniemożliwiającą samoczynne 
zamknięcie się. Skrzydło otwiera się o kąt 
90°, co umożliwia swobodne wychodzenie 
na dach. Mogą być dodatkowo wyposażone 
w próg z warstwą antypoślizgową;

- okna do zespoleń (np. okna kolankowe) - 
montowane pod standardowym oknem 
dachowym o dowolnej konstrukcji, stano-
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wyposażone są w trzyszybowy pakiet o do-
skonałych właściwościach termoizolacyjnych. 
Bezpieczna laminowana szyba wewnętrzna 
o klasie P2A oraz zewnętrzna szyba harto-
wana z powłoką łatwozmywalną oraz anty-
roszeniową, ograniczającą brudzenie szyby 
oraz eliminującą zewnętrzną kondensację 
pary wodnej.

Co ważne, okna balkonowe można łączyć 
w zestawy z innymi oknami dachowymi 
i w ten sposób stworzyć jeszcze większe 
przeszklenie.

Okna dachowe „lukarny”
Innowacyjnym rozwiązaniem są lukarny 

będące kombinacją okien dachowych, w spe-
cjalnej konstrukcji wysuniętej poza obręb 
połaci - alternatywa dla tradycyjnych lukarn 
i zarazem doskonały sposób na powiększenie 
przestrzeni użytkowej na poddaszu. 

Fot. 4. Lukarna VELUX. Fot. Velux

Lukarna Velux (fot. 4) to okna dachowe 
montowane w cztero- lub sześcio- elemen-
towe zestawy, z wykorzystaniem gotowe-
go kompletu elementów konstrukcyjnych. 
Poddasze zyskuje dużo więcej przestrzeni, 
nieograniczony widok na zewnątrz, więcej 
światła i świeżego powietrza. Od zewnątrz 
lukarna wygląda estetycznie, co więcej, 
uatrakcyjnia bryłę budynku. W zestawy moż-
na łączyć dowolne okna dachowe. W przy-
padku zastosowania tego typu rozwiązania 
warto zdecydować się na system sterowania 
elektrycznego VELUX INTEGRA®, który działa 
na zasadzie fal radiowych – oknem można 
sterować z dowolnego miejsca w domu. Do-

tykowy panel sterowania posiada praktyczne 
funkcje, jak np. programowanie wietrzenia. 

Elementy doświetlające
Dodatkowe elementy doświetlające umoż-

liwiają atrakcyjne przedłużenie okna i zapew-
niają lepszy widok – nawet do samej podłogi, 
i co ważne jeszcze lepsze doświetlenie pod-
dasza. W pomieszczeniach ze ścianką kolan-
kową można zastosować otwierane okno 
kolankowe (fot. 5) lub nieotwierany element 
doświetlający. Do poddaszy bez ścianki ko-
lankowej przeznaczone są elementy doświe-
tlające, które montowane są pod tym samym 
kątem, co okno zainstalowane powyżej lub 
poniżej. Aby doprowadzić do wnętrza jeszcze 
więcej światła, warto okna z elementami do-
świetlającymi łączyć w zestawy - montować 
obok siebie lub jedno nad drugim.

Ochrona poddasza 
przed przegrzewaniem

Dobrze naświetlone pomieszczenia wyma-
gają zastosowania rozwiązań eliminujących 
negatywny wpływ promieni słonecznych, 
chroniących poddasze przed przegrzewaniem. 
Oczywistym rozwiązaniem będzie zastosowa-
nie różnego rodzaju osłon na okna, szczególnie 
dachowe, które ze względu na położenie pod 
skosem absorbują najwięcej promieni słonecz-
nych. Na rynku dostępnych jest wiele rozwią-
zań, które ograniczają dostęp światła, takich jak 
żaluzje, rolety wewnętrzne, markizy czy rolety 
zewnętrzne. Tego typu osłony nie tylko chronią 
ale i stanowią dekorację okna. Popularne żalu-
zje zazwyczaj są dostępne w szerokiej gamie 
kolorystycznej. Podobnie jak i rolety, które ze 
względu na zastosowane materiały, jak np. ro-
lety z plisowanych tkanin, stanowią dodatkowo 
wyjątkową ozdobę wnętrza. Niektóre materiały 
delikatne przepuszczają światło, inne zaciem-
niają pomieszczenie całkowicie. Jeśli zależy 
nam na całkowitym zaciemnieniu pomiesz-
czeń, najlepiej sprawdzą się rolety zewnętrzne, 
które też dodatkowo zabezpieczają okno przed 
uszkodzeniami oraz redukują hałas z zewnątrz. 
Z kolei markizy, które chronią pomieszczenie 

przed nagrzewaniem ale nie ograniczają do-
stępu światła i widoku na zewnątrz, zapewniają 
doskonałą redukcję ciepła - nawet do 76%.

Najlepszym sposobem ochrony 
pomieszczeń przed nadmiernym na-
grzewaniem jest zatrzymanie promie-
ni słonecznych zanim dotrą do szyby. 
Taka funkcję pełnią montowane na 
zewnątrz okna markizy i rolety. 

Markizy
Markiza stanowi optymalne rozwiązanie jako 

ochrona przed nadmiernym ciepłem słonecz-
nym, pozwalające jednocześnie na dopływ 
naturalnego światła i kontakt wzrokowy z oto-
czeniem. Absorbuje promieniowanie słoneczne 
już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz, 
a nie w pomieszczeniu, przez co w słoneczne 
dni znacznie lepiej chroni wnętrze przed uciąż-
liwym upałem niż dodatki wewnętrzne. Zapew-
nia również naszym oczom wizualny komfort, 
chroniąc je przed szkodliwym oddziaływaniem 
refleksów, co jest szczególnie ważne podczas 
pracy z komputerem. Dodatkowo umieszczenie 
markizy za oknem nie zmniejsza powierzchni 
przeszklenia okna.

Markiza  AMZ firmy Fakro (fot. 6) wykona-
na jest z wytrzymałej, odpornej na czynniki 
atmosferyczne siatki. Jest ona zrolowana na 
wałku ze sprężyną i włożona w kaseton alu-
miniowy montowany nad oknem. Taka kon-
strukcja umożliwia łatwą obsługę markizy. 
Markiza ta skutecznie zacienia wnętrza przy 

Fot. 5. Zamontowanie okna w ścianie kolankowej w połączeniu z oknem dachowym doprowadzi więcej światła dziennego do 
wnętrza oraz polepszy kontakt wzrokowy z otoczeniem. Fot. Fakro

Fot. 6. Markiza AMZ firmy Fakro wykonana jest z wytrzymałej, 
odpornej na czynniki atmosferyczne tkaniny z włókien szklanych 
powlekanych PVC. Fot. Fakro
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markizie, a w przypadku markizy AZM Solar 
również samoczynnie, automatycznie lub 
półautomatycznie (samoczynne rozwijanie 
i zwijanie w zależności od nasłonecznienia – 
więcej informacji w opisie pod fot. 7). 

Rolety zewnętrzne
Kompleksową kontrolę na światłem i tem-

peraturą gwarantuje roleta zewnętrzna, np. 
Velux (fot. 10). Redukuje ilość ciepła wpada-
jącego do wnętrza nawet o 94%. Ponadto, 
zapewnia prywatność i zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa domowników. Sprawdzi się 
szczególnie w sypialni i pokojach dziecka, 
gdyż pozwala na całkowite zaciemnienie 
wnętrza, chroniąc jednocześnie przed hała-
sem z zewnątrz, także podczas deszczu czy 
gradu. Co ważne, nie ogranicza żadnej funkcji 
okna – można je uchylać przy częściowo lub 
całkowicie zasuniętej rolecie.  Montaż rolety 
zewnętrznej przyniesie spodziewane korzyści 
jeżeli będziemy z niej aktywnie korzystać – 
rano opuszczać, aby wnętrze się nie nagrzało, 
zaś nocą, gdy temperatura spada, podnosić 
zostawiając uchylone okna.

Rolety zewnętrzne VELUX dostępne są 
w trzech wariantach: manualnym oraz zasi-
lanym elektrycznie lub solarnie w systemie 
VELUX INTEGRA®. W wersjach elektrycznych 
i solarnych udogodnieniem jest panel doty-
kowy, działający na fale radiowe w systemie 
io-homecontrol®. Dzięki niemu roletami mo-
żemy sterować z dowolnego miejsca w domu 
lub zaprogramować je, by podnosiły i zasuwały 
się o wybranej godzinie. 

Ochłodzenie przez 
ocieplenie

Należy też pamiętać, że poddasze będzie 
dobrze chronione przed nadmiernym nagrze-
waniem jeśli zostanie prawidłowo ocieplone. 
Ocieplenie nie tylko chroni poddasze przed 
zimnem, ale też przed upałem. Warto więc za-
dbać o wykonanie prawidłowego ocieplenia, 
w tym także tzw. ciepłego montażu stolarki 
otworowej.

Wentylacja
Przy aranżacji mieszkania na poddaszu za-

sadniczą kwestią, obok oświetlenia światłem 
naturalnym, jest prawidłowa wentylacja. Pro-
ducenci okien zadbali o takie rozwiązania jak 
wentylacja poprzez rozszczelnienie okna oraz 
różnego typu nawiewniki, także automatycz-
ne jak np. nawiewnik V40P firmy Fakro (fot. 
9), który zapewnia stały, regulowany dopływ 
świeżego powietrza przy zamkniętym oknie. 
Należy jednak pamiętać, że nawiewniki nie 
zastąpią wentylacji, a pomagają w odprowa-
dzeniu nadmiaru pary wodnej z pomieszczenia 
umożliwiając stały dopływ świeżego powietrza 
bez konieczności otwierania okna. Wentylacja 
powinna odbywać się poprzez przewody wen-
tylacyjne. 

Poszukując optymalnego rozwiązania 
w doświetlaniu pomieszczeń na poddaszu oraz 
optymalnej ochrony poddasza przed przegrze-
waniem, omówiliśmy zasady prawidłowego do-
świetlenia światłem naturalnym, wskazaliśmy 
też kilka skutecznych sposobów na dostar-
czenie maksymalnej ilości światła do wnętrza, 
bardziej szczegółowo omawiając innowacyjne 
rozwiązania, a także najskuteczniejsze sposoby 
ochrony poddasza przed nadmiarem słońca 
i szkodliwym promieniowaniem. Wskazaliśmy 
również na istotę prawidłowego docieplenia 
oraz wentylacji na poddaszu. Niektóre kwestie 
zostały w tym artykule tylko zasygnalizowane, 
dlatego postaramy się rozwinąć je w odręb-
nych artykułach w kolejnych wydaniach.

Joanna Chrapkowska-Smoter
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Fot. 7. Zasilana z akumulatorów solarnych, markiza AMZ Solar może być sterowana w pełni automatycznie (samoczynne roz-
wijanie i zwijanie markizy w zależności od stopnia nasłonecznienia), jak też w trybie półautomatycznym (samoczynne rozwijanie, 
zwijanie za pomocą pilota) lub obsługiwana za pomocą dołączonego w zestawie pilota. Fot. Fakro

Fot. 8. Roleta zewnętrzna VELUX. Fot. Velux

Fot. 9. Automatyczny nawiewnik V40P poprzez ciągłą, automa-
tyczną regulację kanału przepływu dostarcza optymalną ilość 
powietrza do pomieszczenia, dzięki czemu zapewnia zdrowy 
mikroklimat na poddaszu. Fot. Fakro

jednoczesnym zapewnieniu widoczności (ma-
teriał z 10% lub 1% prześwitem względnym). 
Markiza stanowi najlepszą ochronę przed 
uciążliwym upałem oraz przed szkodliwymi 
promieniami UV - do 8 razy skuteczniejsza 
ochrona przed nagrzewaniem w porówna-
niu z zasłonami wewnętrznymi. Zapewnia 
równomierny rozkład natężenia światła, tym 
samym komfort wizualny dla oczu, chroniąc 
je przed szkodliwym oddziaływaniem reflek-
sów, szczególnie przy pracy z komputerem. 
Ponadto, posiada wysoką odporność na 
wiatr, a w czasie deszczu redukuje odgłosy 
spadających kropel. Charakteryzuje się też 
łatwym montażem - markizę montujemy od 
zewnętrznej części okna dachowego. Mon-
taż może być przeprowadzony od wewnątrz 
pomieszczenia (wystarczy wykręcić cztery 
wkręty i ponownie je wkręcić w te same otwo-
ry). Markizy AMZ obsługiwane są ręcznie lub 
za pomocą drążka (w komplecie), albo też 
sterowane za pomocą pilota – markizy elek-
tryczne AMZ Z-Wave (zasilana elektrycznie) 
i AMZ Solar (zasilana z akumulatorów solar-
nych), przełącznika naściennego w systemie 
bezprzewodowym (markiza AMZ Z-Wave) lub 
przyciskiem serwisowym umieszczonym na 


