
ŻALUZJE DREWNIANE ORAZ  BAMBUSOWE 
- NIEZASTĄPIONA DEKORACJA OKIEN 

 

 
Czy takie żaluzje są jeszcze w modzie? – zapewne zapyta niejedna/ niejeden z nas. Otóż żaluzje 
drewniane to produkt ponadczasowy. Potrafi wkomponować się we wnętrza w wielu stylach i 
stanowi niesamowitą dekorację. 
 
Drewniane żaluzje są jednym z najpopularniejszych sposobów na wyróżnienie okien. Choć są 
nieco droższe w porównaniu do innych osłon okiennych czy standardowych zasłon, to jednak 
oferują wiele korzyści, takich jak: elegancki wygląd, cenna funkcjonalność i inne cechy, które 
chętnie poniżej przedstawimy. 
 
 
ELASTYCZNE DOPASOWANIE ILOŚCI ŚWIATŁA DO NASZYCH POTRZEB 
 
Żaluzje drewniane składają się z podłużnych lameli o szerokości 25 mm i 50 mm. Rozwiązanie 
tego typu osłon okiennych pozwala na elastyczne dostosowywanie przez nas ilości 
wpadającego światła do pomieszczenia. Lamele możemy ustawiać pod takim kątem, aby 
całkowicie zaciemniały pomieszczenie lub delikatnie filtrowały promienie słoneczne. Istnieje 
także możliwość podniesienia całkowicie żaluzji i odsłonięcia okna tak, aby światło dzienne 
mogło wpadać do domu bez żadnych ograniczeń. 
  

ELEGANCKIE I WSZECHSTRONNE 

Jakość i funkcjonalność żaluzji drewnianych idzie w parze z ich eleganckim wyglądem. Osłony 
okienne prezentują się zawsze pięknie. Można je bez problemu wkomponować w wystrój 
każdego mieszkania. Stają się oryginalną ozdobą przestrzeni urządzonej w stylu klasycznym, 



nowoczesnym czy industrialnym. Projektanci żaluzji drewnianych zadbali o każdy element 
z osobna, tak aby całość komponowała się estetycznie. 

  

 MATERIAŁY I KOLORYSTYKA ŻALUZJI 

Okna to bardzo ważny element w mieszkaniu, domu czy lokalu komercyjnym. Żaluzje 
drewniane są dobrym rozwiązaniem, aby jeszcze bardziej podkreślić ich urok i wartość. 
Drewno to przede wszystkim materiał prezentujący się stylowo, który subtelnie odmieni 
wygląd okien nie tylko drewnianych, ale także  okien PCV. Dzięki niemu zyskuje się 
niepowtarzalną atmosferę ciepła i przytulności. Bogata paleta kolorystyczna daje możliwość, 
aby lamele odpowiednio dobrać do wystroju i metrażu pomieszczenia. W mniejszych lokalach 
użytkowych pięknie prezentują się żaluzje w odcieniach bieli, jasnych szarości i beży, które 
optycznie powiększają oraz pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. 

 
ZALETY ŻALUZJI DREWNIANYCH ORAZ BAMBUSOWYCH 
 
Największą zaletą żaluzji drewnianych jest ich naturalne piękno. Oznaczają bowiem mnogość 
odcieni i unikalne usłojenie. Takie żaluzje doskonale komponują się z meblami z drewna albo 
ramami okiennymi, co pozwala uniknąć przypadkowości w doborze materiałów. Ponadto 
wprowadzają ciepło i niepowtarzalny klimat. Drewniane lamele mogą mieć szerokość 25 a 
nawet 50 mm. W porównaniu do rolet, żaluzje pozwalają regulować kąt padania światła. Nie 
trzeba więc przysłaniać okna całkowicie. 
 
 
 
 
 
 
 



MONTAŻ  
 
Żaluzje 50 mm częściej montowana jest na ścianie lub do sufitu. Powodów jest kilka: 
- często decyduje ciężar – duża i ciężka żaluzja może być zbyt dużym obciążeniem oraz mogłaby 
zniszczyć ramę okna 
- żaluzje 50 mm zamontowana nad wnęką optycznie powiększą okno, a tym samym 
zagwarantują  efekt WOW. Jeżeli obawiasz się, że żaluzja  50 mm przytłoczy wnętrze, wybierz 
jasny odcień. Piękna dekoracja okna, rozjaśni dodatkowo pomieszczenie. 
Montaż takich żaluzji do sufitów podwieszanych lub z karton-gipsu możliwy jest w przypadku, 
gdy zastosuje się specjalne kołki przeznaczone do tego celu. 
 
Każda żaluzja drewniana czy bambusowa zajmuje spora ilość miejsca po zwinięciu. Żaluzje 
bambusowe zawsze zajmą mniej miejsca niż drewniane. Drabinka taśmowa także powoduje 
zwiększenie pakietu żaluzji, jednak pięknie wygląda.  W przypadku montażu we wnęce, trzeba 
liczyć się z tym, że okno nie otworzy się swobodnie na oścież. Wszystko to trzeba wziąć pod 
uwagę wybierając najlepszy sposób montażu do określonego pomieszczenia. 
 
 
Żaluzje 25 mm – choć można montować je do ściany lub sufitu i wciąż wyglądają pięknie, 
częściej są umieszczane na ramie okna i tutaj mamy 2 warianty montażu: 
- w świetle szyby – czyli przykręcane do listew przyszybowych, tak aby lamele zasłaniały samą 
szybę. Plusem jest to, że żaluzja wystaje na ramę nieznacznie, więc to świetne rozwiązanie do 
okien balkonowych czy okien przesuwnych – żaluzja nie będzie przeszkadzać przy 
otwieraniu/przesuwaniu okien. Jeśli w oknie jest nawiewnik to również jest dobra opcja. 
- montaż bezinwazyjny na ramie (bez wiercenia) – służą do tego specjalne zaczepy 
/na zasadzie małego imadła/. Nie uszkadzają w ten sposób ramy okiennej, mon 
taż jest prosty, czasem może to przeszkadzać delikatnie w otwieraniu okna czy 
drzwi balkonowych. 

 

 

 

 



FUNKCJONOWANIE i ZACHOWANIE ŻALUZJI 

Żaluzje 25mm są sterowanie za pomocą drewnianego patyczka oraz sznurków do 
podciągania/opuszczania. 
Żaluzje 50mm są sterowanie i opuszczane tylko sznurkami. 

 
 

 
 
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 
 
Żaluzje się kurzą… TAK. Podobnie, jak wszystko. Nie wymagają codziennego przecierania, 
wbrew częstym pogłoskom. Wystarczy od czasu do czasu przetrzeć ściereczką zamknięte 
żaluzje. Można też zastosować specjalny przyrząd do czyszczenia żaluzji lub wytrzeć każdą 
lamelę oddzielnie, przy otwartej żaluzji. Nie można narażać żaluzji na bezpośredni kontakt z 
wodą – nie myjemy jej np. w wannie. Natomiast wilgotna szmatka,  czy delikatny środek 
czystości w razie większego zabrudzenia, nie uszkodzi żaluzji. 
 

 
 



 
RÓŻNICE MIĘDZY DREWNEM A BAMBUSEM 

 
Listewki bambusowe to sprasowana i specjalnie zgrzewana trawa bambusowa. Dzięki temu 
procesowi kolor nie jest inny niż w przypadku lameli drewnianych. 

 

     bambus                                                          drewno 

 

 

 

 

 

 

Lamele bambusowe są matowe, co zdecydowanie odróżnia je od lameli drewnianych, które 
sa lakierowane. Lamele bambusowe nie występują  w całkowicie jednolitych odcieniach (np. 
biały). Listewki bambusowe są znacznie lżejsze od drewnianych. Lamela bambusowa jest 
także cieńsza i bardziej przepuszcza światło. Bambus to materiał bardziej odporny na wilgoć 
niż drewno, więc będą lepszym wyborem do łazienki. 

 

 

 

 

 

 

 



DODATKI I WYKOŃCZENIE 
Standardowo żaluzje są wykonywane z drabinką sznurkową. Dodatkiem może być drabinka 
taśmowa. Zależy to od gustu i jest elementem dekoracyjnym. W żaden sposób nie wpływa to 
na trwałość żaluzji. 

 

DLACZEGO WARTO? 

Drewniane osłony na okna nie tylko są w stanie wprowadzić do wnętrz ciepłą atmosferę i 
stanowić elegancką ozdobę (w szczególności w zestawieniu z drewnianymi ramami 
okiennymi). Żaluzje te cechuje również funkcjonalność - skutecznie chronią przed 
promieniami słonecznymi, a wykonane ze starannie dobranego, dobrego 
gatunkowo materiału są niezwykle wytrzymałe i łatwe do utrzymania w idealnym stanie. 
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