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Jaki otwór dla okna?
Szerokoœæ oœcie¿a w miejscu zamontowania okna, powinna byæ o 2-3 cm wiêksza

ni¿ zewnêtrzny wymiar oœcie¿nicy. Wêgarek, jeœli œciana go ma, powinien

zachodziæ na oœcie¿nicê po mniej wiêcej 1 cm z ka¿dej strony. Natomiast planu-

j¹c otwór na okno pamiêtajmy, aby uwzglêdnia³ on nie tylko wysokoœæ okna, ale

i miejsce na parapet.  W praktyce przyjmuje siê, ¿e wysokoœæ otworu okiennego

powinna byæ o 6-8 cm wiêksza, ni¿ wysokoœæ planowanego okna. Umo¿liwi to

swobodne wykoñczenie dolnej krawêdzi okna i zapewnia w³aœciwe pochylenie

okapnika zewnêtrznego. Pomimo, ¿e

wszystko ju¿ mamy zaplanowane

i pomierzone, nie kupujmy okien

dopóki nie bêd¹ gotowe otwory okien-

ne. Mo¿emy bowiem zmieniæ zdanie 

co do kszta³tu czy wielkoœci okien.

Poza tym czasami mo¿emy „liczyæ” na

fachowców, którzy nie utrzymaj¹

za³o¿onych wymiarów. Zarówno

w jednym, jak i drugim przypadku nie

unikniemy wtedy przeróbek. A przeróbki

– to wyd³u¿enie prac i straty finansowe.

Trudno doradzaæ w tej kwestii, poniewa¿

oba typy okien maj¹ podobn¹

ciep³ochronnoœæ, system zamykania

i otwierania. Natomiast ich trwa³oœæ

zale¿y od jakoœci u¿ytych do produkcji

surowców, starannoœci wykonania

i warunków otoczenia. Zatem problem

wyboru okien – drewniane czy z PVC

– jest raczej spraw¹ indywidualnych

preferencji, ni¿ istotnych ró¿nic w ich

w³aœciwoœciach u¿ytkowych. Pamiêtajmy,

¿e du¿o zale¿y od poprawnoœci zamon-

towania okien z zachowaniem dylatacji

umo¿liwiaj¹cych ich rozszerzalnoœæ.

Mawia siê, ¿e okna s¹

oczami domu, a drzwi

i brama jego wizytówk¹.

Coœ chyba w tym jest,

w ka¿dym razie

z pewnoœci¹ potrafi¹

nadaæ charakter posesji.

Nadaj¹ charakter

Okna z PVC
czy drewniane?

Kiedy montowaæ okna?
Etap stanu surowego otwartego  – po wzniesieniu œcian oraz u³o¿eniu pokrycia

dachowego, ale jeszcze przed na³o¿eniem tynków wewnêtrznych i zewnêtrznych – to

prawie zawsze idealny moment, aby zamontowaæ „oczy” domu. Po zamontowaniu okien

dom uzyskuje status stanu surowego zamkniêtego. Musimy jednak pamiêtaæ o wietrze-

niu pomieszczeñ oraz ewentualnym ogrzewaniu, aby wewn¹trz domu temperatura

wynosi³a powy¿ej 5°C. Jeœli bowiem nie zadbamy, by nadmiar wilgoci by³ usuwany,

musimy liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ wypaczenia okien. Jednak monta¿ okien na etapie stanu

surowego nie zawsze jest najlepszym rozwi¹zaniem. Je¿eli bowiem po zakoñczeniu robót

konstrukcyjnych budowa zostaje zawieszona na kilka lat, to wtedy lepiej zrezygnujmy

z montowania okien. W czasie przerwy mog³yby one jedynie ulec uszkodzeniu lub np.

zosta³yby skradzione.  Jednak  niewykoñczonego domu nie mo¿na zamkn¹æ „na g³u-

cho”, co uniemo¿liwi³oby  odparowanie wilgoci technologicznej oraz skraplaj¹cej siê

wewn¹trz pary wodnej. 

Co zatem najlepiej zrobiæ w takim przypadku? Otó¿, zakryæ otwory okienne tarczami

zbitymi z desek. Pamiêtajmy tylko,

aby miêdzy deskami pozostawiæ

szczeliny mniej wiêcej szerokoœci

1 cm, dziêki czemu mo¿liwy bêdzie

swobodny przep³yw powietrza

i wentylacja wnêtrza.

Takie zabezpieczenie bêdzie te¿

wystarczaj¹ce przed wp³ywem

warunków atmosferycznych oraz

niepo¿¹danymi „goœæmi”. fot. aarchiwum BBD

Przekrój pprzez ookno zzamontowane ww œœcianie

trójwarstwowej. AA –– wwewnêtrzny wwymiar ooœcie¿ycy
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Zmiana liczby okien w stosunku do
za³o¿eñ zawartych w projekcie
I tym razem przepisy s¹ „ludzkie”, gdy¿

mo¿na zmieniaæ w trakcie budowy kszta³t,

wielkoœæ i liczbê okien, ale pod warunkiem, ¿e

nie naruszy to przepisów budowlanych.

W szczególnoœci istotne jest zachowanie

wymaganych odleg³oœci okien od granic 

dzia³ki (min. 4 m) oraz powierzchni oszklenia

w stosunku do wielkoœci pomieszczenia 

(min. 12% dla pomieszczeñ mieszkalnych).

Pamiêtajmy, ¿e zmiany te powinny byæ

naniesione na plan budynku i zatwierdzone

przez projektanta.

Jak osadzaæ okna w œcianie
trójwarstwowej?
Okno w œcianie trójwarstwowej powinno zostaæ zamontowane

w gruboœci warstwy ocieplaj¹cej, tak aby zewnêtrzna krawêdŸ

oœcie¿nicy znalaz³a siê na styku z wewnêtrzn¹ stron¹ warstwy elewa-

cyjnej. Oczywiœcie, bezpoœrednie zamocowanie okna w miêkkim

materiale ociepleniowym nie jest mo¿liwe, dlatego oœcie¿e powinno

byæ obramowane p³yt¹ OSB przymocowan¹ do warstwy konstruk-

cyjnej œciany. Tak utworzona rama bêdzie stabilnym oparciem dla

okna, które osadza sie za pomoc¹

kotew i uszczelnia piank¹ mon-

ta¿ow¹. Jednak doœæ czêsto okna

w takich œcianach s¹ montowane

bez dodatkowego obramowania,

a pianka monta¿owa stykaj¹ca siê

z elastycznym ociepleniem  nie

zapewnia stabilnego osadzenia

okna, zw³aszcza o du¿ych

wymiarach.

W domach jednorodzinnych nie ma potrze-

by montowania wszystkich okien otwiera-

nych, gdy¿ najczêœciej ich mycie jest mo¿li-

we bez wiêkszych utrudnieñ od strony

zewnêtrznej. Mo¿na równie¿ instalowaæ

okna z jednym skrzyd³em rozwieralnym,

a druga jego czêœæ mo¿e byæ sta³a.

Ograniczenie liczby okien otwieranych

obni¿a nie tylko koszty ich zakupu, ale

równie¿ poprawia ciep³ochronnoœæ, gdy¿

straty ciep³a s¹ wiêksze przez ramy ni¿ przez

oszklenie. Dodatkowo uzyskuje sie lepsze

doœwietlenie pomieszczeñ, bo przy tych

samych wymiarach zewnêtrznych okna sta³e

maj¹ wiêksz¹ powierzchniê oszklenia.

Jaka czêœæ okien
mo¿e byæ
nieotwierana?

Obecnie produkowane okna umo¿liwiaj¹ bardzo ma³¹

infiltracjê powietrza zewnêtrznego,

najczêœciej niedostateczn¹ dla

zapewnienia prawid³owej wentylacji

pomieszczeñ. W domach, które nie

s¹ wyposa¿one w mechaniczn¹

wentylacjê nawiewno-wywiewn¹

konieczne jest wiêc zamontowanie

nawiewników  przynajmniej w czêœci

okien. Ich monta¿ konieczny bêdzie

w kuchni, ³azience, a tak¿e w pokoju

dziennym. W sypialniach o du¿ej

powierzchni, dla nie wiêcej ni¿

dwóch osób, wystarczaj¹c¹ wenty-

lacjê zapewni rozszczelnienie okien,

jeœli tak¹ funkcjê umo¿liwiaj¹

zamontowane okucia. 

Czy okna trzeba wyposa¿yæ
w nawiewniki?

Gdy budujemy dom energooszczêdny lub pasy-

wny, wtedy na pewno warto zamontowaæ ener-

gooszczêdne okna. Standardowe okna uzyskuj¹

ciep³ochronnoœæ na poziomie 1,3-1,4 W/(m2K),

co w porównaniu z ciep³ochronoœci¹ œciany

oznacza 4-5-krotnie wy¿sze straty ciep³a.

Poniewa¿ udzia³ powierzchni okien w ca³kowitej

powierzchni œcian zewnêtrznych nie przekracza

najczêœciej 20%, to zamontowanie znacznie

dro¿szych okien, których przenikalnoœæ cieplna

wynosi poni¿ej 1 W/(m2K), tylko nieznacznie

wp³ynie na obni¿enie kosztów ogrzewania.

Du¿e cczy mma³e? 55 cczy 110? PProstok¹tne cczy

zaokr¹glone?  TTe ddecyzje ddotycz¹ce ookien

mo¿emy cczasami zzmieniæ ww ttrakcie bbudowy

(fot. DDrutex)

Nie wwszystkie ookna ww ddomu mmusz¹ bbyæ ootwierane

(fot. OOk-SSel)

fot. BBrevis

Nawiewnik hhigrosterowany

(fot. wwww.aereco.com.pl)

jedna z szyb o gruboœci

6 lub 8 mm, np. tzw. bezpieczna

(3.1.3; 4.1.4)

przestrzeñ

pomiêdzy

szybami

wype³niona

gazem ciê¿kim

druga szyba

jednolita

o gruboœci

4 lub 6 mm

ramka

dystansowa

o jak najwiêkszej

szerokoœci 

Przekrój ookna zzespolonego wwype³nionego ggazem

Czy warto montowaæ 
okna o podwy¿szonej
ciep³ochronnoœci?

ocieplenie elewacja

oœcie¿nica

kotwa

p³yta OSB lub cementowo-wiórowa
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Elementy drewniane, aluminiowe lub

stalowe – to z nich mo¿emy wykonaæ

oœcie¿nicê drzwi zewnêtrznych.

Najbardziej wytrzyma³e s¹ oczywiœcie

oœcie¿nice stalowe, dlatego najczêœciej

osadza siê na nich zewnêtrzne drzwi

antyw³amaniowe. Pamiêtajmy jednak, aby

je ociepliæ w przeciwnym razie, podobnie

jak oœcie¿nice aluminiowe, mog¹ byæ

przyczyn¹ powstawania mostków termicz-

nych. Kolejny rodzaj oœcie¿nice – drew-

niane, powinny byæ wykonane z dobrej

jakoœci litego drewna. Oœcie¿nice te,

stosowane do drzwi wewnêtrznych,

mocuje siê kotwami lub œrubami

i uszczelnia piank¹ poliuretanow¹.

Z czego oœcie¿nica? Kiedy osadzaæ drzwi
zewnêtrzne, a kiedy
wewnêtrzne?
Nie powinniœmy drzwi wejœciowych montowaæ na etapie

stanu surowego. Przed nami bowiem prace wykoñczeniowe,

podczas których mo¿e dojœæ do uszkodzenia drzwi. Dlatego

lepiej w ich miejsce wstawiæ drzwi prowizoryczne. Jeœli 

jednak ju¿ ktoœ koniecznie chce od razu zamontowaæ

docelowe drzwi zewnêtrzne powinnien je dobrze zabez-

pieczyæ przed uszkodzeniem – najlepiej u¿ywaj¹c folii 

i tektury falistej. Warto te¿, w miejsce oryginalnego zamka

za³o¿yæ tzw. wk³adkê budowlan¹. Tym sposobem nie

musimy siê ju¿ zastanawiaæ, czy ktoœ nie dorobi³ kluczy do

naszego domu.  Gdy po³o¿ono ju¿ pod³ogi, a pomieszczenia

s¹ otynkowane i pomalowane, to jest to odpowiedni

moment na monta¿ drzwi wewnêtrznych. Jednak ju¿ na

etapie stanu surowego powinniœmy dok³adnie ustaliæ

wymiary zewnêtrzne oœcie¿nicy drzwiowej i pozostawiæ dla niej otwór o 3-4 cm szerszy.

A je¿eli chcemy unikn¹æ przycinania skrzyde³ drzwiowych podczas monta¿u, to ustalmy

wczeœniej poziom posadzek.

Drzwi osadzone w oœcie¿nicy metalowej,

montowanej na etapie wznoszenia œcianek

dzia³owych, ciesz¹ siê szczególnym powodze-

niem w pomieszczeniach gospodarczych.

W zale¿noœci od gruboœci œciany, oœcie¿nice

mog¹ mieæ profil zamkniêty lub pó³otwarty.

O gruboœci 1/4 lub 1/2 ceg³y (6,5 cm lub

12 cm) – to œciany w sam raz do osadzania

oœnie¿nic z profilem zamkniêtym. Pamiêta-

jmy, aby przy ich instalowaniu pozostawiæ

z obu stron jednakowe szczeliny, co pozwoli

na zlicowanie oœcie¿nicy z p³aszczyzn¹

nak³adanego póŸniej tynku. Po wymurowa-

niu œcianek do wysokoœci górnej jej kra-

wêdzi, pust¹ przestrzeñ miêdzy oœcie¿nic¹,

a œciank¹ wype³nia siê wlewan¹ od góry

mocn¹ zapraw¹ cementow¹. 

Po wymurowaniu œcianki, ale przed jej

otynkowaniem, montuje siê natomiast

oœcie¿nice pó³otwarte. W¹sy mocuj¹ce,

które s¹ po³¹czone z oœcie¿nic¹, osadza siê

w wykutych w œciance otworach na

zaprawie cementowej lub ko³kami

rozporowymi.

Na koniec puste

przestrzenie wype³nia siê

zapraw¹ cementow¹.

Uwaga! Jeœli wokó³

oœcie¿nicy bêdzie k³adziony

tynk, to przed tynkowaniem

warto, pomimo fabrycznej

pow³oki, dodatkowo poma-

lowaæ j¹ farb¹ podk³adow¹.

Pozwoli to zapobiec korozji

w miejscach uszkodzenia

farby ochronnej.

Kiedy warto wybraæ drzwi

antyw³amaniowe, a kiedy

wystarcz¹ wzmocnione?

W domach jednorodzinnych drzwi wejœciowe nie

musz¹ mieæ bardzo du¿ej odpornoœci na w³amanie,

gdy¿ do budynku mo¿na równie¿ dostaæ siê przez

okna, piwnicê czy wy³az dachowy. Chyba, ¿e mamy

dom w granicy i drzwi wychodz¹ bezpoœrednio na

zewn¹trz. Wstawianie „pancernych” drzwi nie ma wiêc

wiêkszego sensu, jeœli w podobnym stopniu nie bêda

zabezpieczone inne drogi umo¿liwiaj¹ce wejœcie do

wnêtrza. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e o skutecznoœci

zabezpieczenia przed  w³amaniem decyduje nie tylko

wytrzyma³oœæ samych drzwi czy okien, ale równie¿

sposób ich osadzenia, a nawet wytrzyma³oœæ elemen-

tów konstrukcyjnych domu.

Kiedy montowaæ oœcie¿nicê metalow¹?

Drzwi zzewnêtrznych llepiej nnie

montowaæ nna eetapie sstanu

surowego ((fot. LLupol)

Drzwi wwejœciowe oo ppodwy¿szo-

nej oodpornoœci nna ww³amanie, tto

wystarczaj¹ce zzabezpieczenie

naszego ddomu ((fot. DDarmex)

Na ooscie¿nicach sstalowych oosadza ssiê ddrzwi wwejœciowe

(fot. EEuronord)

Oœcie¿nica

o pprofilu ppó³otwar-

tym (fot. IInterdrex)
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Szerokoœæ wjazdu, wysokoœæ nadpro¿a,

³atwoœæ otwierania, bezpieczeñstwo obs³u-

gi, mo¿liwoœæ wyposa¿enia w zdalne

sterowanie, ciep³ochronnoœæ, odpornoœæ

na uszkodzenia i, oczywiœcie, cena – na to

zwracamy uwagê przy wyborze rodzaju

bramy gara¿owej, Zobaczmy wiêc, co

s³ychaæ na rynku bram gara¿owych. Naj-

tañsze s¹ bramy uchylne, które zale¿nie od

wersji mog¹ byæ z prowadnicami sufitowy-

mi lub bez nich. Ich szerokoœæ nie

przekracza  najczêœciej 3 m, pamiêtajmy

jednak, ¿e przy ich otwieraniu konieczna

jest doœæ du¿a przestrzeñ przed wjazdem.

Poszycie takiej bramy mo¿e byæ ocieplone

lub nie, a wiêkszoœæ modeli jest przys-

tosowana do wspó³pracy z urz¹dzeniami

do zdalnego sterowania. Co istotne,

w razie awarii mo¿na otworzyæ j¹ bez

problemu po odblokowaniu mechanizmu

napêdowego. Bramy segmentowe, to kolej-

ny rodzaj bram, które produkowane s¹

o szerokoœciach do 6 m (w wersjach prze-

mys³owych nawet szersze)  i wymagaj¹

doœæ wysokiego nadpro¿a w otworze drzwi

gara¿owych. Konstrukcja poszczególnych

segmentów mo¿e byæ pokryta blach¹

powlekan¹, profilami PVC lub natural-

nym drewnem. Bramy te wyposa¿one s¹

najczêœciej w elektryczny mechanizm

otwierania sterowany pilotem. W razie

awarii pr¹du istnieje mo¿liwoœæ rêcznego

sterowania po wysprzêgleniu mechanizmu

napêdowego. Mo¿emy siê jeszcze zdecy-

dowaæ na zakup bramy rolowanej sk³ada-

j¹cej siê z paneli aluminiowych lub

stalowych z wype³nieniem termoizola-

cyjnym. Podczas otwierania zwijaj¹ siê

podobnie jak roleta okienna do kasety

umieszczonej nad wjazdem do gara¿u.

Najwygodniejsze w u¿yciu i nie wymaga-

j¹ce pozostawienia przed gara¿em wolnej

przestrzeni – to plusy tych bram. Wysoka

cena – to ich minus.

Jak¹ bramê gara¿ow¹ wybraæ?

Gara¿ w trakcie budowy wykorzystywany jest

czêsto, jako podrêczny magazyn na materia³y

budowlane. Dlatego przewa¿nie monta¿

bramy gara¿owej nastêpuje ju¿ po na³o¿eniu

tynków zewnêtrznych. Jednak podczas

dalszych robót ³atwo j¹ uszkodziæ, st¹d te¿ do

czasu ostatecznego wykoñczenia lepiej

zrezygnowaæ z monta¿u mechanizmu

otwierania elektrycznego. Trzeba te¿ pamiêtaæ

o zerwaniu fabrycznej folii ochronnej, gdy¿

po pewnym czasie nie bêdzie mo¿na ju¿ jej

odkleiæ. Ochronê przed zachlapaniem mo¿na

uzyskaæ os³aniaj¹c poszycie foli¹ ochronn¹

przymocowan¹ taœm¹ malarsk¹ przyklejon¹

wzd³u¿ krawêdzi bramy. 

Kiedy montowaæ
bramê gara¿ow¹?

fot. BBig TTor

Brama uuchylna Brama ssegmentowa ggórna

Brama ssegmentowa bboczna Brama rrolowana ggórna

W domu to bez znaczenia. Automatyka do

bram wjazdowych jest ³akomym k¹skiem dla

z³odziei, dlatego jej monta¿ powinniœmy zle-

ciæ, gdy budynek jest ju¿ zasiedlony. Jednak

nawet wtedy warto mechanizm napêdowy

dodatkowo zabezpieczyæ np. zamykan¹ na

k³ódkê os³on¹ i ewentualnie pod³¹czyæ w³¹-

czniki po³¹czone z instalacj¹ alarmow¹ domu.

Kiedy montowaæ
automatykê do bramy
gara¿owej?

Napêdy mmo¿na ddostosowaæ ddo nniemal kka¿dej bbramy

gara¿owej ((fot. HHörmann)

Wraz z napêdem do bramy gara¿owej otrzymamy jeden lub dwa piloty radiowe, ale

mo¿emy zamówiæ ich wiêcej u serwisanta. Jest to wskazane, gdy gara¿ ma dwa stano-

wiska na pojazdy, a ich w³aœciciele nie korzystaj¹ z bramy równoczeœnie. Pilot zostanie

rozpoznany przez napêd bramy dopiero po odpowiednim zaprogramowaniu. Mo¿emy to

zrobiæ sami z instrukcj¹ w rêku lub poprosiæ serwisanta. Piloty pracuj¹ w pewnym

zakresie czêstotliwoœci i s¹ kodowane w tak bezpieczny sposób, ¿e nawet s¹siad z identy-

cznym pilotem w rêku nie otworzy przypadkowo naszej

bramy. Zasiêg pilota nie przekracza zazwyczaj 200 m. S¹

to urz¹dzenia bardzo proste w obs³udze, ale jed-

noczeœnie zaawansowane. Mog¹ obs³ugiwaæ do kilku

ró¿nych funkcji w jednym napêdzie lub sterowaæ nawet

czterema ró¿nymi napêdami.

W przypadku zaniku napiêcia napêd przestaje pracowaæ,

ale producenci oferuj¹ przynajmniej jedno zabezpiecze-

nie (akumulator awaryjny, ciêgno wysprzêglaj¹ce).

Jak obs³ugiwaæ bramê gara¿ow¹?

fot. HHörman
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