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1 Informacje ogólne

1.1. romB DYnamIc
 
ROMB DYNAMIC to nowe okucie w ofercie ROMB S.A., które pojawiło się jako odpowiedź firmy na zapotrzebowanie 
rynku, przeznaczone dla producentów okien szczególnie ceniących sobie prostotę i ekonomię przy produkcji. Głów-
nym celem, jaki przyświecał podczas konstruowania okucia, było ograniczenie asortymentu koniecznego do prawidło-
wego okuwania  i funkcjonowania prostokątnych okien: rozwierano - uchylnych, rozwieranych i uchylnych. Praktycznie 
wszystkie elementy okucia wyposażone są w elementy umożliwiające ich zatrzaskiwanie w rowku okuciowym.

Zmiany proponowane przez nas w okuciu ROMB DYNAMIC mają na celu głównie:
•	 uproszczenie kompletacji okuć i zwiększenie elastyczności okuwania okien
•	 przyspieszenie montażu okucia
•	 zmniejszenie ilości elementów okucia koniecznych do przechowywania w magazynie producenta

Podstawowe informacje techniczne:

Szerokość listwy czołowej   16 mm
Odsadzenie osi klamki    15 mm
Średnica czopów ryglujących   7/11 mm
Skok czopów ryglujących    2x17 mm
Średnica i grubość przekładni   Ø25x12 mm
Kwadrat na trzpień      7 mm

W  nowym asortymencie okucia uwzględniono możliwość okuwania skrzydeł okiennych zasuwnicami ze stałym jak 
i  ze zmiennym położeniem klamki. Wyeliminowano zasuwnice narożne wprowadzając w  ich miejsce narożniki oraz 
przedłużacze narożników. Zmniejszono liczbę rozwórek i ramion rozwórki (2 wielkości ramion dla całego zakresu sto-
sowania okucia), nie pozbawiając ich jednej z najważniejszych cech - uniwersalności.
W okuciu zastosowano również znany i sprawdzony sposób łączenia okuć za pomocą płytki łączącej, który to pozwala 
okuć okno nawet bez specjalistycznego wyposażenia oraz umożliwia łatwiejszą eliminację błędów wynikających ze 
złego docięcia okuć.

Większość zasuwnic przeznaczonych do okien rozwierano-uchylnych (z położeniem środkowym klamki od 601 mm, 
a ze stałym położeniem klamki od 801 mm we wrębie okuciowym), posiada specjalne gniazdo umożliwiające montaż 
blokady błędnego położenia klamki, która eliminuje praktycznie wszystkie ewentualne błędy obsługi podczas przejścia 
z pozycji rozwieranej w uchylną lub z uchylnej do rozwieranej. Dodatkowo zasuwnice wyposażone zostały w gniazda 
umożliwiające okucie zatrzasku balkonowego (od 1801 mm). Jego atutem jest brak konieczności stosowania specjal-
nego zaczepu umożliwiającego zatrzaśnięcie skrzydła balkonowego. Wystarczy jedynie zaczep obwodowy.

Symetryczne rozstawienie otworów pod zawiasy umożliwia ich wykonanie nawet na „luźnym” ramiaku, a na gotowej 
ościeżnicy zdejmuje z okuwającego konieczność zastanawiania się nad sposobem zamocowania szablonu dla prawi-
dłowego ich wykonania.

okucie zapewnia:

1. Możliwość „uzbrojenia” skrzydeł okiennych w zakresach:
•	 wysokość we wrębie Hw = 300 - 2400 mm
•	 szerokość we wrębie Sw  = 330 - 1600 mm
•	 masa skrzydła okiennego max. 100 kg, drzwi balkonowych 130 kg.

2. Możliwość regulacji okucia:
•	 docisku skrzydła do ościeżnicy ± 1 mm
•	 regulacja w osi poziomej ± 2 mm
•	 regulacja w osi pionowej ± 3 mm
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jakie korzyści niesie dla producenta nowy typ okucia?

1. Mniejszy asortyment przy zachowaniu pełnej funkcjonalności okucia.
2. Zwiększona wydajność okuwania okien, dzięki zastosowaniu narożników we wszystkich narożach, w których 

konieczne jest przeniesienie napędu na sąsiedni ramiak skrzydła.
3. Większa uniwersalność i wymienność części okucia.
4. Zmniejszenie ilości ramion rozwórki.
5. Bardziej zwarta i kompaktowa budowa narożników, końcówek i rygli.
6. Uniwersalność. Te same elementy zawiasowe mogą być stosowane w lewych  

i prawych skrzydłach okiennych.
7. Pełna funkcjonalność i wytrzymałość przy zastosowaniu nowych materiałów.
8. Brak konieczności stosowania specjalizowanego oprzyrządowania do odcinania okuć.
9. Elementy dodatkowe, jak np. zatrzask balkonowy czy blokada zasuwnicy, pozwalające na zwiększenie funkcjonal-

ności okucia.

1.2. oDPoWIeDZIalnoŚĆ ProDUKToWa

Zgodnie z zawartą w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów odpowiedzialnością producenta za swoje pro-
dukty (§4 Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów), należy stosować się do następujących zaleceń odnośnie 
okuć rozwierano - uchylnych i rozwieranych do skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń zwalnia producenta z odpowiedzialności.

1.2.1 Informacje ogólne. Użycie zgodne z przeznaczeniem

W myśl definicji, okucia rozwierano-uchylne i rozwierane to obsługiwane jedną klamką okucia, służące do otwierania 
i uchylania skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych stosowanych w budownictwie.
Za pomocą klamki pozwalają one umieścić skrzydło okienne lub balkonowe w danej pozycji rozwarcia albo ograniczo-
nej pozycji uchylenia dzięki wersji z rozwórką.

Okucia rozwierano - uchylne i rozwierane są stosowane w pionowo montowanych oknach wykonanych z drewna, PVC, 
aluminium lub stali lub ich odpowiednich kombinacji. Powszechnie stosowane okucia rozwierano - uchylne zamykają 
skrzydła okien i drzwi balkonowych i przestawiają je w różne pozycje wietrzenia. Przy zamykaniu może wystąpić ko-
nieczność pokonania oporu uszczelki.

Inne niż przedstawione wyżej sposoby użycia traktuje się jako niezgodne z przeznaczeniem. Okna i drzwi balkonowe 
antywłamaniowe, okna dla pomieszczeń wilgotnych oraz do stosowania w otoczeniu z agresywną atmosferą przyspie-
szającą korozję wymagają stosowania okuć specjalnych.

Otwarte skrzydła okien i drzwi okiennych pełnią jedynie funkcję osłonową i nie spełniają wymagań szczelności, nie 
chronią przed gwałtownymi ulewami, nie stanowią izolacji dźwiękowej, termicznej ani nie zabezpieczają przed włama-
niem. Przy wietrze i przeciągu skrzydła okienne i drzwi balkonowych muszą pozostać zamknięte i zaryglowane. W myśl 
definicji, wiatr i przeciąg występuje, gdy uchylone skrzydła okien i drzwi balkonowych otwierają się lub zamykają pod 
wpływem naporu lub podciśnienia powietrza w sposób niekontrolowany. Stała pozycja rozwarcia może być zapewnio-
na tylko poprzez dodatkowe blokujące elementy okuć.

1.2.2. Użycie sprzeczne z przeznaczeniem

Użycie sprzeczne z przeznaczeniem ma przede wszystkim miejsce, gdy:
•	 w obszar działania okna zostają wprowadzone przeszkody blokujące jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;
•	 skrzydło okienne lub skrzydło drzwi balkonowych niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób niekontrolowa-

ny (np.: w skutek wiatru) dociskane jest do ościeżnicy tak, że okucia, materiał, z którego wykonano okna lub 
inne elementy, ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu;
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•	 na skrzydła okien lub drzwi balkonowych działają dodatkowe obciążenia;
•	 podczas zamykania okien lub drzwi balkonowych dojdzie do włożenia ręki pomiędzy ościeżnicę  

a skrzydło (niebezpieczeństwo zranienia).

1.2.3. odpowiedzialność / wyłączenie odpowiedzialności

Całość okucia może być zestawiana wyłącznie z elementów systemu ROMB DYNAMIC. W przypadku nieprawidłowo 
przeprowadzonego montażu i/lub zastosowaniu nieoryginalnych (nie dopuszczonych) przez Producenta elementów 
systemu następuje wyłączenie odpowiedzialności.
Dla prawidłowego wykonania mocowań zawias, przestrzegać należy zasad mocowania nośnych zawiasowych elemen-
tów okucia (patrz instrukcja montażu okuć ROMB DYNAMIC).

1.2.4. Właściwości produktu
1.2.4.1. Maksymalne ciężary skrzydeł

Nie wolno przekraczać maksymalnych wymiarów i ciężarów skrzydeł dla poszczególnych rozwiązań technicznych okuć. 
Element konstrukcji o najniższej nośności określa maksymalną masę skrzydła. Podane zakresy stosowania, miejsca oraz 
sposób montażu okuć są obowiązujące.

1.2.4.2. Wielkości skrzydeł

Wykresy przedstawiają zależności pomiędzy dopuszczalnymi szerokościami i  wysokościami we wrę-
bie okuciowym, a  różnymi ciężarami szyb względnie łączną grubością szyb. Nie wolno w  żadnym przy-
padku przekraczać wynikających z  nich wymiarów skrzydła we wrębie oraz maksymalnego ciężaru skrzy-
dła, uwzględniając format skrzydeł (wysokość lub szerokość). Dodatkowo należy przestrzegać zależności 
Sw/Hw ≤ 1,5.

1.2.5. Konserwacja produktów

Ważne dla bezpieczeństwa elementy okuć należy regularnie kontrolować, sprawdzać pewność zamocowania i  stan 
zużycia elementów okuć. W razie wystąpienia takiej potrzeby - dokręcić wkręty mocujące lub wymienić poszczególne 
elementy okuć. 

Czynności takie jak:
•	 regulacja okuć - zwłaszcza w zakresie zawiasy dolnej i zespołu rozwórki;
•	 dokonywanie wymiany elementów okuć;
•	 wyjmowanie i zakładanie skrzydeł okiennych

powinny być przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać prace konserwacyjne, polegające na nasmarowaniu wszystkich rucho-
mych części oraz wszystkich elementów ryglujących okuć.
Należy stosować tylko takie środki czyszczące i  konserwujące, które nie mają negatywnego wpływu na  
antykorozyjne zabezpieczenie elementów okuć.
Przy malowaniu okien i drzwi balkonowych nie należy malować żadnego z elementów okuć, ale dodatkowo zabezpie-
czyć je przed zanieczyszczeniem.

1.2.5.1. Utrzymanie jakości powłok ochronnych

Galwanicznie powłoki cynkowe w normalnych warunkach mieszkaniowych pozostają nienaruszone, o ile na elementach 
okuć nie osadzają się skropliny lub gdy powstające skropliny mają charakter krótkotrwały i szybko odparowują/wysychają.
Aby zapobiec pogarszaniu się powierzchni wskutek korozji i utrzymać wysoką jakość elementów okucia należy prze-
strzegać następujących zaleceń:

•	 aby okucia nie były narażone na bezpośrednie działanie wilgoci, zwłaszcza w fazie robót wykończeniowych 
w budynku, należy zapewnić dostateczne przewietrzanie okuć i przestrzeni wrębowych;
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•	 niedopuszczalne jest zanieczyszczenie okuć osadami i zanieczyszczeniami pochodzącymi z materiałów bu-
dowlanych (pył, zaprawa gipsowa, cement);

•	 w połączeniu z niewielką nawet ilością skroplin agresywne opary (kwas mrówkowy lub octowy, amoniak, 
aldehydy, fenole, garbnik) w przestrzeni wrębowej mogą doprowadzić do szybszego powstawania korozji na 
elementach okucia. W oknach z drewna o wysokim stężeniu garbników (np. dąb) należy zapewnić wystarczają-
ce przewietrzenie przestrzeni wrębowych; 

•	 do czyszczenia okuć należy używać wyłącznie łagodnych środków czyszczących o neutralnym pH. 
•	 niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych, kwaśnych środków czyszczących lub środków szorujących 

zawierających wymienione wyżej substancje składowe!
•	 nie wolno stosować żadnych środków uszczelniających zawierających substancje octowe i kwasowe oraz 

uszczelek z takimi składnikami, ponieważ zarówno bezpośredni kontakt z uszczelką jak i opary mogą naruszać/
atakować powierzchnię okucia.

1.2.6. Instrukcje i materiały informacyjne

Dla spełnienia obowiązku zapewnienia materiałów informacyjnych, instrukcji obsługi i konserwacji, zgodnie z ustawą 
o odpowiedzialności za produkt są do dyspozycji następujące dokumentacje:

•	 dla projektantów i firm handlowych: katalogi
•	 dla producentów: instrukcje okuwania
•	 dla użytkowników: instrukcje konserwacji, smarowania i obsługi

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania okucia zobowiązuje się:

•	 Planistów - do żądania od producenta i przestrzegania informacji o produkcie;
•	 Handlowców - do przestrzegania informacji o produkcie i żądania od producenta instrukcji, rysunków wykonaw-

czych, zaleceń odnośnie konserwacji i pielęgnacji oraz instrukcji obsługi oraz przekazywania ich montażystom;
•	 Producentów okien - do przestrzegania informacji o produkcie oraz żądania od producenta lub handlowca 

zaleceń odnośnie konserwacji i pielęgnacji okuć oraz przekazywania ich inwestorom lub użytkownikom.

1.2.7. Zastosowanie okuć pokrewnego rodzaju

Wszystkie informacje o  produkcie, użyciu zgodnym z  przeznaczeniem i  użyciu sprzecznym z  przeznaczeniem, 
zakresach stosowania, konserwacji i  utrzymania powłok ochronnych a  także sposobu zapewnienia materia-
łów informacyjnych ma odniesienie do wszystkich wariantów okuć dostępnych w  obrębie jednego sytemu, np.  
okucia do okien uchylnych.

Możliwe w ramach poszczególnych systemów okuć warianty, np. okucia dla skrzydeł rozwiernych, uchylnych lub skła-
danych, należy traktować analogicznie pod względem informacji o produkcie, stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
niewłaściwego użytkowania, własności produktu, konserwacji produktu i obowiązków poinformowania i poinstruowa-
nia w odniesieniu do właściwych cech.

PRAWIDłOWA OBSłUGA OKUć SYSTEMU ROMB DYNAMIC

Przy rozwartym skrzydle
nie obracaj klamki do góry

Informacje ogólne
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BEZPIECZEńSTWO UżYTKOWANIA

Wymiary skrzydeł okiennych 
dla poszczególnych typów 
okien PVC

Na skrzydło nie może oddziaływać
żadne dodatkowe obciążenie

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów
pomiędzy skrzydło a ościeżnicę

Podczas silnego wiatru nie należy
pozostawiać skrzydła w pozycji rozwartej

Nie należy dociskać skrzydła
okiennego do ościeża

W przypadku dostępu do okna dzieci pamiętaj 
o zamontowaniu klameczki zamykanej na klucz

Silnie zatrzaskujące się skrzydło może prowadzić do zranie-
nia. Przy domykaniu okna nie należy wkładać ręki 

między skrzydło a ościeżnicę

Sw - szerokość skrzydła we wrębie [mm] Hw - wysokość skrzydła we wrębie [mm]

RU ze stałym położeniem klameczki

330- 1600 300-2400

RU z centralnym położeniem klameczki

330-1600 360-2400

R ze stałym położeniem klameczki

300- 1400 300-2400

R z centralnym położeniem klameczki

300-1400 360-2400

R z listwą zasuwnicy „SMD”

300-800 160-2400

R z listwą zasuwnicy „SCD”

300-800 400-2400

U z listwą zasuwnicy „SMD”

300-1800 do 800

U z listwą zasuwnicy „MD”

360-1800 400-1400

okno bez słupka z listwą zasuwnicy „MD”

330-1400 360-2400

okno bez słupka z zasuwnicą „BMD”

300-1400 600-2400

okno bez słupka z listwą zasuwnicy „CD”

330-1400 360-2400

okno bez słupka z zasuwnicą „BCD”

300-1400 600-2400
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1.3. WarUnKI SKŁaDoWanIa

Okucia należy bezwzględnie zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem wilgoci i wody. Opakowania należy utrzy-
mywać w stanie suchym. Jeżeli załadunek lub rozładunek towaru ma miejsce w  niekorzystnych warunkach atmos-
ferycznych (opady) należy go dodatkowo zabezpieczyć przez okrycie folią. W czasie załadunku i  rozładunku należy 
przeciwdziałać tworzeniu się skroplin. Okucia należy przechowywać w zamkniętych i suchych pomieszczeniach. 

Elementy okuć pokryte są środkami smarnymi. Dlatego w  celu ich ochrony przed kurzem należy je przechowywać 
w zamkniętych opakowaniach. Okucia w otwartych kartonach należy zabezpieczyć poprzez ich przykrycie.

Dla uniknięcia uszkodzeń mechanicznych okuć należy je transportować tylko za pomocą odpowiednich środków 
transportowych (wózki widłowe, taśmy transportowe itp.). Niedozwolone jest spiętrzanie palet wypełnionych okucia-
mi, a kartony na paletach wolno ustawiać tylko do określonej wysokości.

W przypadku zamoczenia opakowań z okuciami, okucia należy natychmiast wypakować i wysuszyć. Jeżeli zamoczone 
elementy nie zostały uszkodzone (korozja), po wysuszeniu należy spakować je ponownie i umieścić w pomieszczeniu 
zgodnym z punktem 1.

1.4. DIagramY, PrZeKroje, Informacje TecHnIcZne
 
1.4.1. Schemat statycznego badania mocowania wspornika zawiasy górnej wg PN-EN 13126-8:2006

Kierunek obciążenia 90° w pozycji otwartej. Badanie wspor-
ników zawiasy górnej i montażu (siły rozciągającej):

masa skrzydła 
[kg]

Siła rozciągająca 
[n]

60 1650

70 1900

80 2200

90 2450

100 2700

110 3000

120 3250

130 3500

Otwór, w którym
podczepia się
siłę ciągnącą F

Badany zespół
zawiasy

Pro�l
ościeżnicy

PODSTAWA

oZnacZenIa SToSoWane W KaTalogU
RU - okna rozwierano - uchylne
R - okna rozwierane
U - okna uchylne
PVC - okna tworzywowe
DR - okna drewniane
Al - okna aluminiowe
Sw - szerokość skrzydła okiennego mierzona we wrębach [mm]
Hw - wysokość skrzydła okiennego mierzona we wrębach [mm]
L - długość [mm]
Wzd - wspornik zawiasy dolnej
Wzg - wspornik zawiasy górnej

Szd - skrzydełko zawiasy dolnej
Szg - skrzydełko zawiasy górnej
- czop walcowy

- czop grzybkowy

- ilość wkrętów konieczna do mocowania po-
szczególnych elementów okucia

- ilość sztuk w kartonie

- waga kartonu [kg]
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1.4.2. Sposób wymiarowania okien z PVc

Przestrzeń na okucie
(ściśnięta uszczelka musi
pozostawiać 3 mm luzu na okucie)

oś okucia

rowek centrujący wkręty

Sposób montowania wspornika zawiasu do ościeżnicy przedstawiono na poniższych rysunkach:

Profil ościeżnicy PVc Profil ościeżnicy PVc
wzmocniony

Profil ościeżnicy PVc
zbrojony
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1.4.3. Diagramy stosowania i przekroje profili

Diagram stosowania - okucia rozwierano-uchylne (RU) i rozwierane (R) do okien prostokątnych

Masę szyb należy ustalać wg danych producentów szyb
(1 m2 szyby o grubości 1 mm = 2,5 kg - patrz tablica) - przykład - rys.1, a w przypadku stosowania szyb produkcji krajo-
wej wg PN-B-13079:1997.

grubość szyby 
[mm]

masa 1 m2 szyby 
[kg]

28 70
24 60
20 50
16 40
12 30
8 20

Grubość szyby 12 mm
Przykład szyby zespolonej

6 6
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Szerokość skrzydła we wrębie Sw [mm]

Powierzchnia
powyżej

2,4 m2

Maksymalna masa skrzydła okiennego - 100 kg
Maksymalna powierzchnia skrzydła okiennego - 2,4 m2

Nośność elementów okucia 100 kg dotyczy tylko profili klasy A
Zastosowanie profili klasy B obniża zasadniczo nośność okucia do 60 kg!

Informacje ogólne
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Diagram stosowania - okucia rozwierano-uchylne (RU) i rozwierane (R) do okien prostokątnych

Maksymalna masa skrzydła okiennego - 130 kg

Maksymalna powierzchnia skrzydła okiennego - 2,4 m2

Nośność elementów okucia 130 kg dotyczy tylko profili klasy A
Wkręty mocujące nośne elementy okuć muszą przechodzić przez stalowe wzmocnienie profili.

Informacje ogólne
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Diagram stosowania - okucia uchylne (U) do okien prostokątnych

Masę szyb należy ustalać jak dla okien RU.
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Szerokość skrzydła we wrębie Sw [mm]

Powierzchnia
powyżej

2 m2

po stronie zawias

Maksymalna masa skrzydła okiennego - 80 kg.
Maksymalna powierzchania skrzydła okiennego - 2,0 m2.
Nośność elementów okucia 80 kg dotyczy tylko profili klasy A. 

1.4.4. miejsce na ościeżnicy

Rysunek przedstawia minimalną ilość miejsca pod okucie
(włącznie z osłonką) dla skrzydeł o szerokości przylgi 20 mm

Informacje ogólne
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1.4.5. Wymiary rowka i wrębu okuciowego

Okno jednoskrzydłowe

Okno z ruchomym słupkiem w przypadku przeciwległych rowków okuciowych

Okno z nakładanym słupkiem ruchomym w drugim skrzydle

Informacje ogólne
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1.4.6. Wymiary rowka i wrębu okuciowego dla okien drewnianych

Okno jednoskrzydłowe

                System 12/18-9, 12/20-9, 12/24-13       System z rowkiem 7x8 - 12/20-9, 7x8 - 12/24-13

Okno z ruchomym słupkiem

                           przeciwległe rowki okuciowe       z wrębem okuciowym 12/18-9, 12/20-9, 12/24-13

Rowek okuciowy

Informacje ogólne

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.


