
W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

Jednym z powodów, dla których okna

z PVC cieszą się rosnącym zainteresowa-

niem jest bogata kolorystyka. Możemy

wybierać w profilach jednobarwnych, od

najpopularniejszych białych po prawie

czarne. Profile mogą być barwione w masie

– wtapianie barwy na głębokość 2-3 mm, la-

kierowane w technologii termoutwardzal-

nej lub wykończone foliami zgrzewanymi

z powierzchnią profilu. Okno może mieć

inny kolory z zewnątrz i wewnątrz. Według

sprzedawców rosnącym zainteresowaniem

cieszą się okna oklejone folią imitującą fak-

turę drewna z przyklejonymi do szyby

szprosami. Okna w niestandardowych kolo-

rach wykonuje się na zamówienie i są droż-

sze od białych o ok. 20 proc. – jeśli okno bę-

dzie miało kolor z jednej strony ok. 30 proc.

– jeżeli kolor będzie z obydwu stron. Stan-

dardowe okna można kupić od ręki. Te

o nietypowych kształtach i wymiarach wy-

konuje się na zamówienie. Ich ceny kalku-

lowane są indywidualnie i są wyższe. Na

okna czeka się ok. dwa tygodnie.

Liczymy komory 
Współczynnik przenikalności cieplnej U

okna musi być jak najniższy –

ograniczymy wtedy wielkość

strat ciepła. Im lepsze właści-

wości izolacyjne będzie miało

okno, tym niższe rachunki za-

płacimy za ogrzewanie. War-

tość współczynnika U zależy

od kilku czynników. Przede

wszystkim ważny jest profil.

Im więcej komór i szersze profile, tym

okno jest cieplejsze. Producenci oferują

profile trzy-, cztero-, pięcio-, a nawet

ośmiokomorowe. Ich liczba decyduje także

o cenie okna – więcej komór, to droższe

okno. Profile pięcio- i ośmiokomorowe są

też bardziej wytrzymałe i sztywniejsze. 

Dwie czy trzy szyby?
Największą część okna stanowi szyba, dlate-

go powinna mieć niski współczynnik prze-

nikalności cieplnej. Właściwości izolacyjne

okna poprawia zastosowanie szyb zes-

polonych. Najczęściej są to dwie tafle szkła

oddzielone od siebie i uszczelnione na kra-

wędziach ramką dystansową. Przestrzeń

między nimi wypełnia powietrze lub gaz.

Wypełnienie gazem jest korzystniejsze, po-

nieważ wyraźniej zmniejsza straty ciepła.

Droższe, ale o jeszcze lepszych parametrach

są szyby zespolone dwukomorowe (trzy ta-

fle szkła). W standardowym wyposażeniu

montowane są szyby gładkie i całkowicie

przezroczyste – szkło typu float. Na indywi-

dualne zamówienie zamontowane mogą zo-

stać niskoemisyjne szyby termofloat – szkło

p o s i a d a  p o w ł o k ę

z tlenków metali, któ-

ra odbija ciepło z po-

mieszczenia. 

AALLBBUUDD,,  AADD  TThhyysssseenn
wwyymmiiaarr:: 1465x1435 mm, okno białe
3-komorowe, szyba zespolona Thermoline
U= 1,0 W/(m2K), okucia Winkhaus

AALLUUPPLLAASSTT,,  IIddeeaall  22000000
wwyymmiiaarr:: 1465x1435 mm, okno białe,
3-komorowe, szyba zespolona U=1,6 W/(m2K),
okucia  Winkhaus
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ŁŁUUKKPPLLAASSTT,,  RReehhaauu  DDeessiiggnn  
wwyymmiiaarr:: 1435x1465 mm, okno białe,
4-komorowe, szyba zespolona Thermofloat
U=1,1 W/(m2K), okucia Siegienia

559900  zzłł  //  772277  zzłł552255  zzłł  //  664400  zzłł

Tanie, praktyczne i kolorowe

– to najczęstsze powody dla

których decydujemy się na

okna z tworzyw sztucz-

nych. Ale stolarka

z PVC ma też wiele

wad. Jak kupić

plastiki, żeby potem

nie  żałować?

skrzydła z plastiku
kupujemy okna z PVC

ffoott..  MM
SS  PPoomm

oorrsskkaa  FFaabbrryykkaa  OOkkiieenn

AAnnnnaa  OOllsszzeewwsskkaa--KKrryysszzttooffiiaakk,,  AAnneettaa  DDeemmiiaannoowwiicczz

KKoommoorryy  lliicczzyymmyy  ww  lliinniiii
pprroosstteejj  oodd  zzeewwnnęęttrrzznneejj  ddoo
wweewwnnęęttrrzznneejj  ssttrroonnyy  pprrooffiilluu
((rryyss..  MMSS  PPoommoorrsskkaa
FFaabbrryykkaa  OOkkiieenn))



Gięte, a nie cięte
Krawędzie szyb zespolonych uszczelnione

są ramką dystansową. Stosowane do jej

produkcji aluminium jest najsłabszym

punktem konstrukcyjnym okna. Duża

zdolność przewodzenia powoduje, że przez

aluminiową ramkę ucieka ciepło i ko-

nieczne jest poprawienie izolacji termicz-

nej poprzez zastosowanie tzw. ciepłej ram-

ki dystansowej. Wykonana jest ona najczę-

ściej z materiału izolacyjnego lub stali szla-

chetnej. Jej zastosowanie podnosi koszt

okna, ale zmniejsza straty energii. Ponie-

waż na energooszczędność okna wpływa

także szczelność szyb zespolonych, ramka

dystansowa nie powinna być wykonana

z elementów, cięta ani łączona w rogach

szyby. Takie rozwiązanie znacznie zmniej-

sza szczelność okna – gaz ucieka i pogarsza

się izolacyjność. Nie pomaga nawet zasto-

sowanie ciepłej ramki. Najlepsze parame-

try mają ramki gięte, zaginane w rogach.

Współczynnik okna U poprawia się o ok.

4 proc. w przypadku ciepłej ramki stalo-

wej, i o ok. 6 proc. w przypadku ramki

z PVC.

Szczelność kontrolowana
Szczelność okien wpływa w znacznym stop-

niu na wentylację w pomieszczeniu. Zbyt

szczelne okna trzeba często otwierać, aby

przewie t rzyć mieszkanie.

Z kolei, gdy okno będzie nie-

szczelne – straty ciepła wzro-

sną. Szczelność okien określa

współczynnik infiltracji powie-

trza a. Obecnie okna mają ni-

ską wartość a, która wynosi od

0,1 do 0,3. Oznacza to, że sto-

larka jest zbyt szczelna. Dlate-

go, większość okien dostęp-

nych na rynku ma funkcję roz-

szczelnienia. Kiedy z niej korzystamy, po-

zostawiamy niewielką szczelinę – między

ościeżnicą i skrzydłem okna – przez którą

odbywa się wymiana powietrza. Zapobiega

to tworzeniu się i osadzaniu pary wodnej na

szybach i ścianach w pomieszczeniu.

Cicho, ciszej
Dobre okno jest ciepłe, prawidłowo wen-

tyluje pomieszczenie i dobrze chroni

przed hałasem pochodzącym z zewnątrz.

Nie w każdym domu istnieje potrzeba

montażu okien dobrze tłumiących hałas.

Gdy budynek położony jest z dala od

miejskiego ruchu, okna o dużej izolacji

dźwiękoszczelnej to zbędny wydatek.

Z kolei duże natężenie ruchu wręcz wy-

musza zakup droższych, ale lepiej tłumią-

cych hałas okien. Izolacyjność akustyczną

okien określa symbol Rw. Dobrej jakości

okna tłumią hałas ok. 30 dB, słabsze

20 dB. Na wartość współczynnika przeni-

kalności akustycznej wpływa rodzaj i gru-

bość szyby, rama oraz rodzaj gazu wypeł-

niającego przestrzeń między szybami.

Dobrze okute
Na komfort użytkowania okna – płynne

otwieranie, uchylanie i zamykanie –

największy wpływ mają okucia. Stan-

dardowe okno wyposażone jest w oku-

cia obwiedniowe składające

się z zawiasów i mechani-

zmu ryglującego. Okucia

montowane są na obwodzie

skrzydła. Po przekręceniu

klamki skrzydło blokuje się

w ościeżnicy poprzez wysu-

nięcie kilku bolców.

Liczbę punktów dostosowuje

się do wymiarów skrzydła.

Okucia obwiedniowe umożli-

wiają przewietrzanie przez rozszczelnia-

nie lub uchylanie, podtrzymują skrzydło

w wybranym położeniu, zabezpieczają

przed przypadkowym zatrzaśnięciem. 

Właściciele domów jednorodzinnych mo-

gą kupić również okna, w których zasto-

sowano szyby antywłamaniowe i okucia

antywyważeniowe. Wzmocnione okucia

utrudniają próbę włamania. Jako zabez-

pieczenie przeciwko wyważeniu skrzydła

używane są m. in. zasuwy antywyważe-

niowe, nakładki na dolny zawias – unie-

możliwiają podniesienie i wyważenie

skrzydła, trzpienie i zaczepy antywyważe-

niowe – lepiej łączą skrzydło z ościeżnicą.

Szyby klasy P – o zwiększonej odporności

na włamanie – nie dają się wybić, a tzw.

szyby bezpieczne chronią przed zranie-

niem w przypadku rozbicia, ponieważ

dzięki folii lub żywicy nie rozpadają się

na małe kawałki.

ookknnaa  zz  PPVVCC

AALLBBUUDD,,  EELLIITTTTEE  TThhyysssseenn
wwyymmiiaarr:: 1465x1435 mm, okno białe
5-komorowe, szyba zespolona Thermoline
U= 1,0 W/(m2K), okucia Winkhaus

663322  zzłł  //  777711  zzłł

AALLUUPPLLAASSTT,,  IIddeeaall  66000000
wwyymmiiaarr:: 1465x1435 mm, okno białe, 6-komoro-
we, szyba zespolona U=1,1 W/(m2K), okucia
Winkhaus

771100  zzłł  //  882222  zzłł

OOKKNNOOPPLLAASSTT  ––  KKRRAAKKÓÓWW,,  AAwwaannss
wwyymmiiaarryy::  1465x1435 mm, okno brązowe,
5-komorowe, szyba zespolona Thermoline
U=1,0 W/(m2K), okucia Maco

778811  zzłł  //  995522  zzłł

UU [[WW//((mm22KK))]] – współczynnik przenikalności ciepl-
nej – im jego wartość jest niższa, tym mniejsze są
straty ciepła i większa oszczędność na ogrzewaniu.
Optymalna wartość współczynnika przenikalności
cieplnej dla okien zespolonych z dwiema uszczelka-
mi mieści się w granicach 1,4-1,7 W/m2K.
aa [[mmhhddaaPPaa22//33]] – współczynnik infiltracji powie-
trza – niższy współczynnik oznacza szczelniejsze
okno. Odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu
zapewnia współczynnik infiltracji mieszczący się
w granicach 0,5-1 m3/[mhdPa2/3]
RRww [[ddBB]]– współczynnik przenikalności akustycz-
nej – im wartość wyższa, tym okno lepiej wycisza
hałas zewnętrzny. Najkorzystniejsze są okna mają-
ce współczynnik przenikalności akustycznej w gra-
nicach 40-50 dB, ponieważ prawie całkowicie tłu-
mią hałas dobiegający z zewnątrz.

JJaakkiiee  wwssppóółłcczzyynnnniikkii??>>

ffoott..  DDrruutteexx



OOssuusszzaanniiee  śścciiaann  ssttaarryycchh  ddoommóówwW Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

KKaattaarrzzyynnaa  SSiieeddlleecckkaa
ddyyrreekkttoorr  hhaannddlloowwyy
SSttoollbbuudd  WWaarrsszzaawwaa  SSpp..  zz  oo..oo..

Przed kupnem okien powinniśmy sprawdzić nie
tylko produkt, ale i producenta. Dlaczego? Jeżeli

wybierzemy firmę z dużym doświadczeniem i dobrą opinią, możemy spo-
dziewać się, że produkowane przez nią okna będą wysokiej jakości. Dzisiaj
znalezienie informacji o firmach jest bardzo proste: wystarczy prześledzić
strony internetowe. Możemy też poprosić o folder lub katalog bezpośred-
nio w punkcie sprzedaży. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie produ-
centa, staż na rynku, sprawdzić certyfikaty na wyroby i materiały oraz
okres i warunki gwarancji na wyrób. Im dłuższa gwarancja, tym większa
pewność, że firma bierze odpowiedzialność za produkt, czyli ufa jakości
swoich okien. Powinniśmy dowiedzieć się szczegółowo o zakres usług to-
warzyszących, takich jak doradztwo techniczne, pomiary okien, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Ostatni punkt to sprawdzenie dostępności
firmy, czyli jak daleko od domu mamy najbliższych autoryzowanych przed-
stawicieli. Dopiero po takim rozeznaniu możemy przejść do wybrania kolo-
rystyki, konstrukcji czy rodzaju wykończenia okien. Tutaj liczy się kilka pod-
stawowych elementów mających wpływ na jakość stolarki: profile od re-
nomowanego producenta, dobrej jakości okucia, szyby zespolone o grubo-
ści ramki nie mniejszej niż 16 mm i możliwie najniższym współczynniku
przenikania ciepła. Okno musi zapewnić nie tylko ładne widoki, ale też od-
powiednią izolacyjność termiczną i akustyczną. Trwały produkt charaktery-
zuje się wysokiej jakości uszczelką odporną na działanie ozonu, promienio-
wanie UV i warunki atmosferyczne.

Warto sprawdzić firmę

MMiikkoołłaajj  PPllaacceekk,,  
ddyyrreekkttoorr  ddss..  mmaarrkkeettiinngguu  ii  sspprrzzeeddaażżyy
OOKKNNOOPPLLAASSTT  

Fakt, że tylko jedna firma z dziesięciu produ-
centów okien przebadanych przez Związek

Polskie Okna i Drzwi przeszła wszystkie wymogi techniczne i formal-
ne, świadczy niestety bardzo źle o rynku okiennym w Polsce. Najgor-
sze jest jednak to, że w tej wojnie cenowej pomiędzy producentami,
którzy chcą swoje okna sprzedać jak najtaniej, po prostu cierpi klient.
Nie da się wyprodukować bardzo tanio okna o wysokiej jakości. Dla-
tego producenci starają się zarobić „odchudzając” wyposażenie okien
czy oszczędzając na wiele innych sposobów. Tylko że zawsze w takim
przypadku pokrzywdzony będzie klient, który skusił się na „najniższą
cenę w mieście”. Na szczęście obserwuję stały wzrost świadomości
klientów, którzy powoli zaczynają rozumieć, ze nie da się kupić Mer-
cedesa w cenie Fiata 126p. Priorytetem dla klienta powinien być zakup
okien o najwyższej jakości. Kierowanie się w wyborze wyłącznie ceną po-
ciąga za sobą najczęściej późniejsze problemy z użytkowaniem, funkcjonal-
nością, trwałością oraz obsługą gwarancyjną ze strony producenta. Po-
szukiwania okien warto rozpocząć od odwiedzin w salonach sprzedaży naj-
większych producentów. Na miejscu można zorientować się czy firma uży-
wa materiałów wysokiej jakości, na jakim poziomie technologicznym znaj-
duje się jej park maszynowy, czy ma doświadczoną załogę i nadzór kontro-
li jakości. Zasięgnąć należy również informacji, od kiedy firma znajduje się
na rynku, czy ma certyfikacje produktów, nagrody jakościowe niezależnych
instytutów oraz nagrody konsumentów.

Jak kupić dobre okna?
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TTHHEERRMMOOPPLLAASSTT,,  RRooyyaall
wwyymmiiaarryy:: 1465x1435 mm, okno białe 5-komoro-
we, szyba Climaplus Ultra U=1,0 W/(m2K), oku-
cia Winkhaus

880077  zzłł  //  998844  zzłł

MMSS  PPoommoorrsskkaa  FFaabbrryykkaa  OOkkiieenn,,  SSUUPPEERR  TTeerrmmoo  PPCCVV
wwyymmiiaarr:: 1500x1500 mm, okno białe, 5-komoro-
we, szyba SUPER termo U=0,6 W/(m2K),
w standardzie okucia antywłamaniowe

11115577  zzłł  //  11441111  zzłł

SSTTOOLLBBUUDD  WWAARRSSZZAAWWAA,,  PPeerrffeeccttLLiinnee
wwyymmiiaarr:: 1435x1465 mm, okno białe, 5-komoro-
we, szyba niskoemisyjna U=1,1 W/(m2K), okucia
Winkhaus

888866  zzłł  //  11008800  zzłł

IIllee  ttoo  kkoosszzttuujjee??
Porównanie cen na podstawie okna 1165x1435, jedno skrzydło rozwierane uchylne,
szyba zespolona w standardzie, U=1,1. CENY NETTO:
n z profilem 3-komorowym – 271 zł,
n z profilem 5-komorowym – 431 zł,
n z profilem 6-komorowym –  480 zł,
n z profilem 5-komorowym ze wzmocnieniem termicznym – dopłata 10 proc., 
n z szybą potrójną (wkład szybowy U=0,6) – dopłata 130 zł,
n z szybą antywłamaniową klasy P2 – dopłata 179 zł do ceny okna,
n z szybą antywłamaniową klasy P4 – dopłata 265 zł do ceny okna, 
n kolor z obu stron – dopłata 35 proc. do ceny podstawowej,

n białe wewnątrz i kolor z zewnątrz (z palety podstawowej: brąz, mahoń, orzech, dąb
złoty, dąb bagienny) – dopłata 20 proc. do ceny podstawowej, 

n koszt zamontowania nawiewnika typu Ventair – 79,95 zł (cena z montażem).

LLiicczzyymmyy  ppoo  kkoolleeii::
W liczeniu ceny okna ważna jest kolejność.
Koszt okna typowego w kolorze jednostronnym, z szybą antywłamaniową P2, liczymy:
cena podstawowa + dopłata za kolor + dopłata za szybę, czyli: 
652,80+20%+ 178,28 = 961,64 zł +VAT 
Gdyby zmienić kolejność liczenia, cena wyszłaby wyższa, np.
cena podstawowa + dopłata za szybę + dopłata za kolor, czyli: 
652,8+178,28+20% = 997,29 zł +VAT
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ookknnaa  zz  PPVVCC

Dom został kupiony pięć lat temu. Okna

z PVC już wtedy pozostawiały wiele do

życzenia: nieszczelne do tego stopnia, że

przepuszczały silniejsze powiewy wia-

tru, skrzydła ciągle się opuszczały

utrudniając otwieranie, a przy tempera-

turze poniżej -5°C, na wewnętrznej stro-

nie szyby pojawiał się lód. Do tego białe

wykończenie miejscami przybrało lekko

żółty odcień. Marta chce ożywić ze-

wnętrzny wygląd domu i zamontować

okna o intensywnym kolorze profili. Po-

stanowiła, że będzie to ciemny brąz.

Strona wewnętrzna okien ma pozostać

biała. Z tego też powodu zdecydowała

się na stolarkę z PVC. Marzeniem pani

domu są szprosy. Ponieważ okna na pod-

daszu użytkowym mają wysokość

120 cm, a do tego z dwóch stron dom

jest zasłonięty pełnym ogrodzeniem,

oraz wysoką zabudową sąsiednią – ilość

dochodzącego światła dziennego i tak

jest już ograniczona. Potrzebne są okna

o dużej powierzchni przeszklenia. Z ża-

lem rezygnujemy ze szprosów. Prioryte-

tem Henryka jest dobra izolacyjność

i szczelność okien. Dlatego decydujemy

się na profil pieciokomorowy. Szukamy

również dobrych okuć, które zapewnią

bezawaryjną pracę okien. Najwięcej cza-

su zajmuje uzyskanie pełnej wyceny dla

całej stolarki. Niektóre firmy potrzebują

na to nawet do dwóch tygodni (!). Wyce-

ny przygotowywane przez nas samo-

dzielnie na podstawie dostępnych w In-

ternecie oraz w postaci ulotek cenników

firm, rozmijają się z rzeczywistością.

Często okazuje się, że deklarowana pro-

mocja dotyczy tylko jednego rodzaju czy

koloru okna, o czym producent nie po-

informował. Do porównania cen wybie-

ramy okno 150x150 cm i drzwi balkono-

we. Wstępnie decydujemy się na okna

firmy Oknoplast-Kraków, pięciokomo-

rowe z okuciamy Maco. 

Trzeba trochę poczekać
Wycena okien w punkcie sprzedaży trwa

10 minut. Trafiamy na 33 proc. promocję

oraz 5 proc. zniżkę za przedpłatę. Ponie-

waż zamawiamy okna z montażem, obo-

wiązuje nas 7 proc. VAT. Cena montażu

to 38 zł za metr bieżący – usługa obejmu-

je usunięcie starej stolarki i montaż okna

z obróbką tynkarską. Jedno okno do

otworu 150x150 cm z montażem to koszt

979 zł brutto. Okno 150x120 cm z monta-

żem kosztuje 945 zł. Za drzwi balkonowe

do otworu 150x220 cm z montażem trze-

ba zapłacić 1533 zł. A okno z łukiem

80x120 – otwierane w całości – kosztuje

z zamontowaniem 1000 zł. Całkowita ce-

na wymiany stolarki zamyka się w kwocie

14 077 zł. Zawiera się w tym także koszt

transportu. Sprzedawca nie jest w stanie

określić, ile będzie trwała aktualna pro-

mocja i jaka będzie następna, więc nie

wiemy, jak długo możemy zastanawiać

się nad dokonaniem tego zakupu. Od

dnia złożenia zamówienia na okna bę-

dziemy czekali ok. 3 tygodni. Gdybyśmy

wybrali mniej popularny kolor np. zielo-

ny, minimalny czas oczekiwania trwałby

5 tygodni, a kosztorys wykonałaby bez-

pośrednio fabryka okien. Po montażu

stolarki zostanie wystawiona 7-letnia

gwarancja na cały produkty (profile,

szyby, okucia). 

PPoosszzuukkiiwwaannee:: okna z PVC do domu
130 m2. Marta i Henryk muszą kupić
sześć okien do otworów 150x150 cm,
sześć okien do otworów 150x120 cm,
jedno okno tarasowe 150x220 cm, oraz
okno zakończone łukiem 80x120 cm.
Koszt remontu nie może przekroczyć
15 tys. zł. 

zakup kontrolowany
kupujemy z naszym Czytelnikiem okna PVC

Okna Awans, Oknoplast-Kraków, profil

5-komorowy, w kolorze białym od wewnątrz,

brązowym na zewnątrz. Cena 13 okien, jed-

nych drzwi balkonowych z montażem to

14 077 zł brutto.
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W 2005 roku w Polsce zostało sprzedanych

5,8 mln okien z PVC – blisko trzy razy

więcej niż drewnianych. Niestety wraz ze

wzrostem popularności „plastików”, poja-

wia się coraz więcej wątpliwości co do ja-

kości tych produktów. Chcąc sprawdzić

przyczynę wzrastającego niezadowolenia

użytkowników Związek Polskie Okna

i Drzwi przeprowadził badanie jakości do-

stępnych na polskim rynku okien z PVC.

Stolarka oknopodobna
Wśród głównych zarzutów użytkow-

ników znalazła się przede wszystkim roz-

bieżność między tym, co deklarują produ-

cenci, a tym, jak w rzeczywistości wyglą-

dają okna, którym brakuje wzmocnień,

odpowiedniej liczby zaczepów, a szyby ze-

spolone są wyjątkowo słabej jakości. 

Do badania zostało zakupionych lo-

sowo dziesięć okien z dużych, średnich

i małych firm. Tylko jeden produkt był

prawidłowo oznakowany, a jedynie trzy

spełniły parametry techniczne deklaro-

wane przez producenta. Testy przeprowa-

dzono w akredytowanym laboratorium.

Okazało się, że większość okien jest nie-

szczelna, przepuszcza wodę i podmuchy

wiatru, co spowodowane jest błędami

w produkcji i złą kontrolą jakości w fa-

brykach. Co gorsze, ani wysoka cena, ani

marka producenta, wcale nie gwarantują

okna dobrej jakości. Jednym z najlep-

szych technicznie produktów okazał się

wyrób małej, nieznanej firmy. Również

wysokiej jakości profil nie przesądza

o tym, że stolarka spełni wymagania jako-

ściowe. Okna pochodzące z różnych firm

pracujących na tych samych profilach

bardzo różniły się pod względem wytrzy-

małości i szczelności. 

Dostali drugą szansę
ZPOiD nie chce podawać marek, których

okna źle wypadły podczas badania. Jego

przedstawiciele wystosowali do produ-

centów apel, aby usunęli usterki. Jeżeli

w kolejnej próbie jakościowej okna tych

samych marek nadal będą źle oznakowa-

ne i pełne błędów, związek poda listę nie-

sumiennych firm do wiadomości konsu-

mentów. Po niepokojących wynikach ba-

dania związek rozpoczął akcję przyzna-

wania rekomendacji firmom, które udo-

kumentują dobrą jakość produkowanych

przez siebie okien. Walka z niesumienny-

mi producentami nie będzie łatwa, tym

bardziej, że około 30 proc. stolarki okien-

nej sprzedawane jest przez firmy działają-

ce nielegalnie. 

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

Na dziesięć losowo

badanych okien z PVC

tylko jedno spełnia wszys-

tkie wymogi dotyczące

wykonania i oznakowania.
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Mój znajomy pracuje w firmie Lider Plast i pomógł

mi wynegocjować bardzo korzystną cenę.

Można więc powiedzieć, że kupiłem okna przez przy-

padek. Okna są szczelne, odporne na uszkodzenia

i wygodne w użytkowaniu. Moje zastrzeżenia dotyczą

montażu. Ponieważ został źle wykonany, pojawiły się

problemy z blokadą w oknach balkonowych z rucho-

mym słupkiem. Samo wybranie okien to połowa suk-

cesu. Jeżeli nie dopilnujemy montażu, zawiedzie na-

wet najlepsza stolarka.  

M.W. 

Firma Roplasto ma całkiem korzystne ceny dla

tych, którzy chcą okna do nietypowych otworów.

Różnice w cenie okien standardowych, a na zamó-

wienie są naprawdę niewielkie – wiem, bo porówna-

łem oferty ok. 10 firm. Okna są dobrze wykonane, wy-

miary zgodne z zamówieniem, a do naprawiania zary-

sowań dostałem specjalny mazak.  

Andrzej

Okna firmy Aluplast wybrałem ze względu na ce-

nę i funkcjonalność. Mija rok i oceniam je jako

porządne – szczególnie jeśli chodzi o mechanikę.

Przed zakupem robiłem spore rozeznanie. Różnice

cenowe między samymi oknami PVC dochodziły na-

wet do 8000 zł (!) – kupowałem stolarkę do całego do-

mu. Poza tym potrzebne mi były dwa okna 3x3 m

z łukiem o promieniu 4 m. Aluplast był jedną z dwóch,

czy trzech firm, która była je w stanie wykonać. Inne

firmy proponowały łączenie okien, zmianę promieni

łuków, a ja nie chciałem zmieniać stylu domu. Firmę

szczerze polecam. 

Tomasz

Polecam Thermoplast. Bardzo dobra jakość, do

wyboru 5 systemów profili, bogata gama kolo-

rów, dużo dodatków – zabezpieczających, ułatwiają-

cała prawda o PVC

z DOŚWIADCZEŃ KBD

JEDNO Z DZIESIĘCIU
Produktem, który

spełnił wszystkie wy-

mogi badania Związ-

ku Polskie Okna i Drz-

wi – od oznaczenia

poprzez parametry

jakościowe i tech-

niczne – jest okno

Oknoplast Kraków

wykonane w systemie Veka z okuciami Maco i szy-

bami Press-glass.

Na Karcie Wyrobu producent musi umieścić informacje wyni-
kające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich znakowania oraz właściwych
specyfikacji technicznych, np. Aprobat Technicznych. Czego mo-
żemy się z nich dowiedzieć:
ZZnnaakk  bbuuddoowwllaannyy – wyrób budowlany zgodny jest z przywołaną
specyfikacją techniczną, a tym samym legalnie wprowadzony
do obrotu i stosowania.
SSiieeddzziibbaa  ii  aaddrreess  pprroodduucceennttaa
NNaazzwwaa  SSyysstteemmuu – określenie zastosowanego systemu PVC 
TTyypp – określa ilo- rzędowe i ilo- dzielne jest okno oraz układ
skrzydeł, np. R/U-R (rozwierne/uchylno-rozwierne).
WWyymmiiaarr – wymiary zewnętrzne okna lub drzwi.
SSzzkklleenniiee – rodzaj zastosowanego oszklenia, np. 4/16/4 U-1,1
oznacza, że zastosowano szybę jednokomorową z dwóch szyb
grubości 4 mm i ramką dystansową 16 mm, o wsp. U=1,1
w strefie środkowej.
WWssppóółłcczzyynnnniikk  pprrzzeenniikkaallnnoośśccii  cciieeppłłaa  UU ddllaa  ookknnaa
WWssppóółłcczzyynnnniikk  iizzoollaaccyyjjnnoośśccii  aakkuussttyycczznneejj  ookknnaa  RRww
KKllaassaa  iinnffiillttrraaccjjii – klasa okna w zależności od rzeczywistego
współczynnika infiltracji powietrza wg PN-EN 12207:2001.
SSzzcczzeellnnoośśćć ii  ssppoossóóbb  rroozzsszzcczzeellnniieenniiaa
W przypadku okien stałych (nieotwieranych) oraz okien otwie-
ranych nierozszczelnionych powinniśmy znaleźć informacje:
a) okna szczelne przeznaczone są do stosowania wyłącznie

w pomieszczeniach z nawiewną wentylacja mechaniczną,
b) sposób rozszczelnienia okna, w przypadku zastosowania

w pomieszczeniu z wentylacją grawitacyjną.
NNaazzwwaa  jjeeddnnoossttkkii  ii  nnrr  cceerrttyyffiikkaattuu – jeżeli taka jednostka brała
udział w stosowanym systemie oceny zgodności wyrobu bu-
dowlanego.
Nr Krajowej Deklaracji Zgodności i Nr Normy lub Aprobaty
Technicznej są obowiązkowe do zamieszczenia na wyrobie. Po-
zostałe informacje, jak – znak Kontroli Jakości, data produkcji,
nr zlecenia – są dobrowolne.

ZZwwiiąązzeekk  PPoollsskkiiee  OOkknnaa  ii  DDrrzzwwii

OOkknnoo  zz  mmeettkkąą>>



Zaniepokojeni wynikami badań

ZPOiD poprosiliśmy członków Klubu

Budujących Dom o opinie na temat okien

z PVC. Według większości z nich „plasti-

ki” są przede wszystkim tanie, wygodne

w użytkowaniu i estetyczne. Aż 77 proc.

ankietowanych miało same pozytywne

spostrzeżenia. Za największe zalety uzna-

li łatwość otwierania, mycia i brak ko-

nieczności malowania profili. Wysokie

oceny uzyskały również szczelność i izo-

lacja termiczna. Dla 20 proc. okna z two-

rzyw sztucznych są średnio-dobre, z nie-

wielkimi mankamentami, wśród których

najczęstszym jest niska odporność powło-

ki na uszkodzenia i zarysowania. Jednak

niektóre firmy poradziły sobie i z tym

problemem dodając „mazaki” do zamalo-

wywania rys (!). Jedynie 3 proc. posiada-

czy okien z PVC określiło je jako niena-

dające się do użytkowania i zdecydowanie

gorsze od stolarki drewnianej. Przy czym,

jeżeli chodzi o sam montaż okien, to opi-

nii negatywnych było znacznie więcej.

Być może wyjątkowo optymistyczne wy-

niki naszej ankiety spowodowane są tym,

że większość Klubowiczów użytkuje swo-

je okna nie dłużej niż dwa lata, a część jest

dopiero na etapie stanu surowego za-

mkniętego. 

Dlaczego plastik?
W większości przypadków – 41 proc. –

ankietowani wybrali okna z PVC ze

względu na niższą cenę. Klubowicze,

którzy przed zakupem porównywali ce-

ny stolarki z tworzyw sztucznych

i drewnianej podają, że zaoszczędzili

min. 4 tys. zł, a przy oknach o niestan-

dardowych wymiarach i kształtach na-

wet 8-10 tys. zł. Dla ponad 21 proc. de-

cydująca była jakość okna gwarantowa-

na marką producenta. Inaczej mówiąc,

inwestorzy kupili okna firm, o których

najwięcej słyszeli, uznając, że duży, zna-

ny producent zapewni im produkt naj-

wyższej jakości. Aż 13 proc. wybrało

stolarkę polegając na opinii znajomych,

a niecałe 10 proc. kierowało się wyglą-

dem. Wśród 15 proc. pozostałych decy-

dujących kryteriów znalazły się: bli-

skość producenta, rozbudowany serwis,

szybka realizacja zamówienia, wytrzy-

małość, wygoda użytkowania, brak ko-

nieczności malowania i wąski profil.

ookknnaa  zz  PPVVCC

Niedrogie, nie wymagają malowania – blisko

80 procent naszych Klubowiczów bardzo entuzjas-

tycznie oceniło okna z tworzyw sztucznych.

3  2 0 0 6
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sprawdzone w praktyce

JAK STOLARKĘ PVC OCENIAJĄ JEJ UŻYTKOWNICY?

DLACZEGO WYBIERAMY OKNA Z PVC?

*bliskość producenta, rozbudowany serwis, szybka reali-
zacja zamówienia, wytrzymałość, wygoda użytkowania,
brak konieczności malowania, wąskie profile

cych użytkowanie, poprawiających wygląd. Kupiłem

okna w kolorze mahoniu na zewnątrz i białym w środ-

ku. Po dwóch latach eksploatacji stwierdzam, że są

szczelne, wygodne, a dzięki wąskim profilom wpusz-

czają dużo światła. Odporne na trzaskanie, nie mato-

wieją pod wpływem słońca i środków myjących. Po

6 miesiącach niektóre skrzydła wymagały regulacji.  

J. Dydyński

Kupiłem okna firmy Jezierski w okleinie dwu-

stronnej „Kanadian”, profil 5-komorowy. Odpo-

wiadał mi stosunek ceny do jakości. Jakość jest na-

prawdę wysoka, a cena wyraźnie niższa niż okien PVC

znanych, krajowych firm. Za ich największą zaletę

uważam energooszczędność – 5 „prawdziwych” ko-

mór, grube ścianki pomiędzy komorami, a nie cieniut-

kie jak papier przegrody. Nie dziwią mnie dobre opinie

sprzedawców i to tych nie będących partnerami han-

dlowymi firmy(!). Poza tym okna estetycznie wygląda-

ją, okleina jest odporna na zarysowania i niszczenie,

dobre okucia i okna balkonowe bez ramek poprzecz-

nych (sam profil jest wystarczająco wytrzymały).  

Paweł T.

Wybrałem okna pięciokomorowe, z dodatko-

wym grzybkiem antywłamaniowym, z Gdań-

skiej Fabryki Okien. Odpowiadała mi ich cena i wy-

gląd. Wydają mi się trochę za delikatne, a do tego

chyba nie powinno się ich montować od nasło-

necznionej strony – bardzo mocno pracują, wydłu-

żają się i skracają, przez co ocierają się o okucie.

A wieczorem, kiedy już nie ma słońca, wracają do

właściwych wymiarów. 

Sławomir T.

Mam okna wykonane z profilu Ideal 2000 Aluplast

firmy Ferno. Okna są krzywe! Nie tylko krzywo

zamontowane, ale krzywo zrobione. Z jednej strony

drzwi balkonowe są wyższe o 3 mm – nie da się ich

dobrze wyregulować, a co za tym idzie, nie dociskają

uszczelki i są trochę nieszczelne. Z samego profilu je-

stem zadowolony. Łatwo się czyszczą, uszczelki nie

brudzą, a widziałem okna Salamandry, których

uszczelki brudziły przy wycieraniu ram.  

Janusz


