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PYTANIE CZYTELNIKA

Przed nami przebudowa pod-

dasza: podwy szenie cian, 

budowa kominka, wstawienie 

okien i u o enie nowych 

pod óg, a tak e urz dzenie 

azienki. Zastanawiamy si

nad wyborem okien: czy 

wstawi  lukarny, czy okna 

po aciowe? Nas uchali my si

wiele na temat ka dego 

z wariantów... 

REDAKCJA

Ka de z rozwi za  ma swoje 

plusy i minusy. Okna po acio-

we bardzo dobrze do wiet-

laj  wn trze, ale podczas 

bezdeszczowej pogody szyby 

pokrywaj  si  py em i ku-

rzem. S aby deszcz nato-

miast jeszcze pogarsza sy-

tuacj , bo tworzy na szybie 

plamy i smugi. Lukarny nieco 

powi kszaj  przestrze  po-

mieszczenia, ale daj  mniej 

wiat a ni  okna po aciowe 

tej samej wielko ci. 

Okna po aciowe

czy lukarny? 

Aleksandra Ku mierczyk

Ja niej czy 

przestronniej?

DYLEMATY

Okna po aciowe, je li si  im odpowiednio dobierze wymiary, mo na wpasowa  w konstrukcj

dachu bez przecinania krokwi, a to w du ej mierze upraszcza monta . Inaczej jest z lukarnami: 

te wymagaj  ingerencji w konstrukcj  dachu i skomplikowanych obróbek wokó , a tak e specja-

listycznego orynnowania. Z tego powodu atwiej w nich o b dy, które skutkuj  nieszczelno ci

pokrycia. S  tak e dro sze ni  okna po aciowe. Ale za to, je li si  je odpowiednio wkomponuje 

w bry  budynku, uatrakcyjniaj  jego wygl d. Okna po aciowe z kolei mog  s u y  jako wy azy 

na dach. Ich zalet  jest tak e to, e silne deszcze ca kiem nie le zmywaj  kurz z szyb, ale w cza-

sie ulewy musz  by  zamkni te. Wybór jednak najlepiej dopasowa  do w asnych potrzeb.

Je li na poddaszu brakuje wiat a...
...to lepsze b d okna po aciowe, które o wietlaj  pomieszczenie prawie dwa razy lepiej ni

lukarny o tej samej powierzchni. Oknami po aciowymi umieszczonymi na ró nej wysoko ci 

– pojedynczo lub w zestawach – mo na o wietli  pomieszczenie tak, by nie by o w nim ciem-

nych k tów. 

Do dobrego o wietlenia pomieszczenia potrzeba 1 m2 szyby na ka de 8–12 m2 pod ogi. To, ile 

wiat a zapewni  okna dachowe, zale y jednak nie tylko od ich wielko ci, ale te  od k ta na-

chylenia po aci dachowej. Okno w stromym dachu wpu ci mniej wiat a latem, ale za to wi cej 

jesieni  i zim . Ilo wiat a w pomieszczeniu zale y tak e od rozmieszczenia okien. 
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Ilo wiat a w pomieszczeniu mo na 

zwi kszy , montuj c kilka okien dachowych 

– jedne obok drugich lub jedne nad drugimi. 

Warto pami ta , e kilka mniejszych okien 

w ró nych miejscach dachu lepiej do wietla 

poddasze ni  jedno du e okno lub kilka 

okien zestawionych razem.

Je li na poddaszu jest 
za ma o przestrzeni...
...wtedy warto rozwa y  budow lukarny,

gdy  w jej obr bie podwy szymy w ten 

sposób przestrze  u ytkow . Na zbyt 

niskim poddaszu lepiej zastosowa  w tym 

celu jedn  wi ksz  lukarn , obejmuj c

znaczn  cz  po aci dachowej, ni  kilka 

mniejszych.

Je li poddasze jest pod 
stromym dachem...
...którego nachylenie przekracza 45°, te

warto zamontowa lukarny, je li tylko  

cianki kolankowe maj  przynajmniej 1 m 

wysoko ci. Lukarna w stromym dachu jest 

niewielka, a wi c du o wiat a dociera do 

wn trza stosunkowo krótk  drog , a obu-

dowa nie tworzy w skiego, trudnego do 

wykorzystania korytarzyka.

Je li szukamy najta szego 
rozwi zania…
...najlepiej wybra okna po aciowe, które 

atwiej b dzie za o y  w istniej cym dachu. 

Oto orientacyjne koszty o wietlenia podda-

sza oknem dachowym o powierzchni 55 ×

78 cm:

okno – 1000–1800 z  (cena zale y od 

materia u  – najpopularniejsze jest drewno 

sosnowe – sposobu otwierania, rodzaju 

ko nierzy uszczelniaj cych, szyb, profili),

akcesoria – 150–4000 z , w tym m.in.:

– aluzje wewn trzne: 200–350 z ,

– aluzje zewn trzne: 1000–4000 z ,

– sterownik elektryczny: 250–900 z ,

monta  – 150–500 z .

Przeci tny koszt budowy lukarny znacz-

nie trudniej okre li , zale y on bowiem od 

technologii, w jakiej ma by  wykonana jej 

obudowa, od stopnia skomplikowania kon-

strukcji dachu, rodzaju jego pokrycia oraz 

obróbek. Oferty wykonawców mog  by

bardzo zró nicowane, dlatego do wst pnych 

 Cz stym rozwi zaniem jest zastosowanie jed-

nocze nie i lukarny, i okien dachowych

 Lukarny – tak zwane wole oko – dobrze wkompo-

nowane w bry  domu – urozmaicaj  jego  wygl d

Okno dachowe powinno by  tak zamontowane, 

by jego dolna kraw d  znajdowa a si  co najmniej 

90–110 cm od pod ogi, a górna – 170–190 cm. 

Dlatego te  im mniejszy k t nachylenia dachu, 

tym okno dachowe powinno by  wy sze
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Okna po aciowe czy lukarny
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kalkulacji mo na przyj , e lukarna b dzie przynajmniej 50% 

dro sza ni  tej samej wielko ci okno po aciowe.

Je li jest ma o czasu na monta  okien…
Zdecydowanie atwiej i szybciej montuje si okna dachowe, je li 

mieszcz  si  one mi dzy dwiema s siednimi krokwiami. Producenci  

oferuj  okna w rozmiarach odpowiadaj cych powszechnie stosowa-

nym rozstawom  krokwi (szeroko  okna powinna by  od niego ok. 

5 cm mniejsza); mo na równie  wstawi  okno szersze, wyci wszy 

przedtem fragment tylko jednej krokwi (a nie dwóch s siednich, bo to 

spowodowa oby nadmierne os abienie konstrukcji dachu), ale trzeba 

zastosowa  tzw. wymian przenosz cy obci enie konstrukcji.

To, ile czasu potrwa za o enie okna dachowego, zale y od rodzaju 

dachu, wymiarów okna oraz tego, czy trzeba b dzie narusza  kon-

strukcj  dachu. Sprawna ekipa mo e zamontowa  okno dachowe 

w kilka godzin. 

Budowa lukarny, niezale nie od tego, czy b dzie montowana 

w nowej, czy starej konstrukcji, to skomplikowana, a wi c pra-

coch onna operacja. Wymaga  przeci cia elementów konstrukcji 

dachu i skomplikowanych obróbek blacharskich oraz specjalnego 

orynnowania. Potrwa nie mniej ni  dwa, trzy dni.  

Sposoby na problemy z oknami dachowymi 
Okna po aciowe, cho  coraz popularniejsze, wci  budz  obawy 

niektórych inwestorów czy to przed trudno ciami w myciu, czy 

przed opadami, czy te  przed nadmiernym nas onecznieniem 

pomieszcze . Wiele wad albo niedogodno ci mo na jednak zredu-

kowa  lub ca kowicie wyeliminowa .

Zabezpieczenia przed deszczem. S  to czujniki i si owniki 

deszczu, które zamykaj  okna automatycznie podczas opadów. 

Niestety, wi e si  to z wy szymi kosztami.  

U atwienia w myciu. Okna po aciowe brudz  si  szybciej ni

lukarny, ale ich mycie nie b dzie uci liwe, je li wybierzemy 

wariant z mo liwo ci  obracania skrzyd a o 180°. Po obróceniu 

skrzyd a szyba zewn trzna jest w ca o ci dost pna od wn trza 

pomieszczenia.

Wed ug przepisów, ilo wiat a dziennego w pomieszczeniach 

powinna by  odpowiednia do ich przeznaczenia. Stosownie do tego 

dobiera si  do nich powierzchni  okien, mierzon  w wietle o cie nicy. 

Powinna ona wynosi :

   co najmniej 1:8 powierzchni pod ogi pomieszcze  przeznaczonych 

na sta y pobyt ludzi (salon, sypialnia),

   co najmniej 1:12 powierzchni pod ogi w pomieszczeniach gospo-

darczych, azienkach itp.  

Uwaga! Na poddaszach za przestrze  u ytkow  uwa a si  tylko t

cz , nad któr  dach jest na wysoko ci co najmniej 190 cm. Jest 

ona zatem mniejsza od powierzchni pod ogi, dlatego wymiary okien 

w dachu mo na proporcjonalnie zmniejszy : szyby okien po aciowych 

powinny mie  powierzchni  ok. 1:10 powierzchni pod ogi, a szyby 

lukarn – 1:8.

Lukarn lepiej zbudowa  jedn  wi ksz   ni  kilka mniejszych. 

Mniej skomplikuje bry  dachu, mniej b dzie powierzchni do ocieple-

nia, atwiej wykona si  obróbki, prostsze te  b dzie odprowadzanie 

wody opadowej i mniej miejsc, w których b dzie zalega nieg, 

a dzi ki temu te  mniejsze koszty. Dwie czy trzy w sze lukarny b d

te  mniej funkcjonalne we wn trzu – trudniej z nimi zaaran owa

przestrze  ni  z jedn  szerok .

Okien dachowych lepiej zamontowa  kilka mniejszych, rozmiesz-

czonych w ró nych odst pach na po aci dachowej ni  jedno du e

tej samej wielko ci. Dzi ki temu w pomieszczeniach b dzie ja niej. 

Je li okna zamontujemy na ró nych p aszczyznach, wiat o b dzie 

dociera  do pomieszczenia o ró nych porach dnia. 

Ile wiat a w pomieszczeniu?

Ile okien w pomieszczeniu?

 Aby okna po aciowe zapewni y w a ciwe do wietlenie poddasza, ich po-

wierzchnia powinna by  dobrana do wielko ci pomieszczenia: 1 m2 szyby na 

8 do 12 m2 pod ogi

Je li planuje si  wstawi  lukarn

w dach domu ju  u ytkowanego 

trzeba uzyska  nowe pozwolenie na 

budow  – na podstawie odpowiednio 

zmodyfikowanego projektu

”

”

Lukarny stanowi  dominuj c  cz  dachu, s  wi c widoczne 

z daleka. Warto o tym pami ta , gdy planuje si  adaptacj  czy 

przebudow  poddasza. Czy lukarny b d  pasowa  do kszta tu dachu, 

czy nie zniekszta c  bry y domu, czy nie zmieni  niekorzystnie jego 

charakteru? 

Okna dachowe nie wystaj  ponad p aszczyzn  dachu, wi c s  ma o

widoczne. Takie okna warto zatem stosowa  w budynkach, których kszta t

bry y i charakter nam odpowiada i nie chcemy go zmienia .

Rodzaj okien w dachu a wygl d
budynku
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Ochrona przed s o cem. Latem 

pomieszczenia z oknami dachowymi s

nara one na nadmierne nagrzewanie 

si , dlatego warto kupowa  wersje z za-

montowanymi aluzjami lub roletami 

(oczywi cie mo na je zamontowa  tak e

w ju  u ytkowanych oknach, ale b dzie to 

trudniejsze i dro sze). 

nieg na szybach. Mo e utrudnia  otwie-

ranie okien i ogranicza  dop yw wiat a. 

Zwykle zsuwa si  sam, zw aszcza gdy pod 

oknem jest odpowiedni grzejnik, znad które-

go nap ywa na szyb  ciep e powietrze.  

 Je li chcemy, by pomieszczenia nie nagrzewa y si  w upalne dni, warto zamontowa  w oknach po a-

ciowych aluzje lub rolety. Najlepiej wybra  takie modele, które s  pod czone w jedn  zdalnie sterowan

sie  z innymi urz dzeniami elektrycznymi w domu, w tym m.in. z o wietleniem, alarmem, klimatyzacj

i bram  gara ow

Cechy 
Okna 
po aciowe

Lukarny

Do wietlenie 

pomieszcze
dobrze gorzej

Zwi kszenie 

kubatury 

pomieszcze

tak nie

Nagrzewanie 

pomieszcze
bardziej mniej 

Aran acja 

wn trza (firanki, 

parapety etc.)

trudniej atwiej 

Koszty mniejsze wi ksze

Porównanie okien po aciowych i lukarn

Okna po aciowe, podobnie jak te montowane na ni szych kondygnacjach, sk adaj  si  ze 

skrzyd a, o cie nicy, szyby, oku . Maj  tak e ko nierze uszczelniaj ce, które zazwyczaj sprze-

dawane s cznie z oknem. Ramy najcz ciej wykonuje si  z drewna sosnowego, klejonego 

warstwowo, impregnowanego i dwu- lub trzykrotnie lakierowanego. Ramy od zewn trz os ania si

specjalnymi ko nierzami z aluminium, miedzi lub blachy cynkowo-tytanowej. W sprzeda y s  te

okna z PVC lub takie, których tylko zewn trzna warstwa wykonana jest z tworzywa, wewn trzna 

z drewna. Szyby najcz ciej wykonane s  z dwóch po czonych ze sob  tafli szk a (podobnie 

jak w oknach tradycyjnych), z zewn trzn  szyb  hartowan  (trudniej j  st uc), samoczyszcz c

lub energooszcz dn .

Lukarny, czyli konstrukcje ze ciany frontowej (z oknem), cianek bocznych i daszka. Je li 

pomieszczenie jest adaptowane i szeroko  lukarny nie przekracza dwóch metrów, ciank

frontow  buduje si  z drewna. Je li ciany lukarny s  szersze ni  2 m, lepiej wykona  je z elbetu 

(oczywi cie w przypadku adaptacji poddasza jest to ma o wygodne). cianki boczne to konstrukcja 

szkieletowa, któr  obija si  p ytami OSB i wyka cza oblicówk  z drewna lub materia em, którym 

pokryty jest dach. Daszek lukarny pokrywa si  takim samym materia em, jak dach domu. 

Budowa okien dachowych i lukarn

 Okna dachowe w pokoju dzieci. Warto wybra

okucia z blokad  – to gwarancja, e dziecko nie 

otworzy okna samodzielnie
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Rodzaje lukarny  a) jednospadowa, b) dwuspadowa 

a b


