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PRZEGL D RYNKU

OKNA

wiadomy zakup
 EMILIA ROS ANIEC

K
iedy wybiera si  okna, nale y zawsze 

da  karty wyrobu, która zawiera 

najwa niejsze informacje o danym-

produkcie. Z karty dotycz cej okien do-

wiemy si :

 kto jest ich producentem

  z jakich materia ów zosta y wykonane 

ich poszczególne elementy

  do jakich warunków eksploatacyjnych 

s  przeznaczone

 jaka jest ich d wi koch onno

  jakie s  ich parametry wp ywaj ce na 

energooszcz dno .

Ponadto musi by  umieszczony na niej 

znak budowlany „B” oraz numer i data 

wydania deklaracji zgodno ci. Je eli doj-

dzie do jakiegokolwiek sporu na temat 

w a ciwo ci zakupionych okien, nabyw-

ca ma prawo si  odwo a  do parametrów 

okre lonych w deklaracji zgodno ci, której 

numer i data wydania podane by y w kar-

cie wyrobu.

Wymienione w a ciwo ci decyduj  o jako-

ci produktu. Je eli chcemy w pe ni wia-

domie podj  decyzj  o zakupie okien, war-

to si  z nimi zapozna  bli ej.

RAMY 

Jako  profili okiennych zale y od ich 

sztywno ci i mo liwo ci zamocowania 

Sklep ze stolark .

Ujmuj co mili 

sprzedawcy – prezentuj

ofert , mówi

przekonuj co... Podobnie 

jest w ka dym sklepie 

i „salonie sprzeda y”. 

Jak oceni , które 

z zapewnie  s  prawd ,

a które tylko chwytem 

marketingowym?

fotfot. THERMOPLAST. THERMOPLAST
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szyb antyw amaniowych. Obecnie tech-

nologia produkcji ró nych profili jest na 

tyle nowoczesna, e trudno obiektywnie 

os dzi , które z nich s  lepsze.

Ze wzgl du na materia  u yty do produk-

cji profili rozró nia si  ramy: 

DREWNIANE 

Do ich wyrobu najcz ciej u ywa si  drew-

na sosny lub wierku, rzadziej drzew li cia-

stych, np. d bu. Wiele okien wykonuje si

te  z azjatyckiego drewna mahoniopodob-

nego o nazwie red meranti. 

Uwaga! Istnieje wiele odmian gatunku 

red meranti, z których nie wszystkie  na-

daj  si  do produkcji okien. Je eli okno 

z meranti jest znacznie l ejsze od swoje-

go sosnowego odpowiednika – lepiej zre-

zygnowa  z zakupu: to sygna  w tpliwej 

trwa o ci ramy i ca ego okna.

Wspó czesne ramy drewniane powstaj

wed ug najnowszej technologii, to znaczy 

z materia u klejonego warstwowo. Dzi ki 

temu uda o si  wyeliminowa  uci liw  ce-

ch  okien drewnianych, tj. paczenie.

PVC

Tworzywo pod nazw  PVC (ang. polyvinyl 

chloride – polichlorek winylu, czyli PCW) 

produkowane jest z surowców kopalnych: 

soli kuchennej i ropy naftowej.

Profile PVC s  sztywne i stabilne – dzi -

ki umieszczonym w nich stalowym wk a-

JAK CZYTA KART WYROBUJAK CZYTA  KART  WYROBU
IzolacyjnoIzolacyjno cieplnacieplna. Okre lana jest wspó czynnikiem przenikania ciep a – U. Im ni szy jest 
ten wspó czynnik, tym lepiej b d  okna i drzwi balkonowe zabezpiecza y przed stratami ciep a
i energii. Wi kszo  dost pnych na rynku okien ma parametry zdecydowanie lepsze od wyma-
ganych przepisami: zazwyczaj wspó czynnik przenikania ciep a U = 1,0-1,7 W/(m2K). Ju  dzi-
siaj dost pne s  wyroby o wspó czynniku U = 0,5-0,7 W/(m2K), a nawet 0,3 W/(m2K). Okno 
z tym najlepszym (bo najni szym) parametrem ma mi dzy szybami warstw  przezroczystej fo-
lii ze specjalnego materia u termoizolacyjnego, a przestrze  mi dzy szybami wype niona jest 
argonem lub kryptonem. Dla zwi kszenia izolacyjno ci okien stosuje si  te  szyby niskoemisyj-
ne – ze specjaln  odbijaj c  promieniowanie cieplne pow ok  z tlenków metali szlachetnych. 
IzolacyjnoIzolacyjno akustycznaakustyczna.  Okre la j  wska nik Rw,  który charakteryzuje zdolno  t umienia 
d wi ków: im wi ksza warto  Rw, tym lepsza izolacyjno  okna.
Nowoczesne szyby zespolone, zbudowane z kilku tafli szklanych ró nej grubo ci i z przestrze-
ni  mi dzy nimi wype nion  gazem ci kim charakteryzuj  si  dobrym wspó czynnikiem Rw =
32 dB. Okna o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej maj  wska nik Rw powy ej 40 dB. 
SzczelnoSzczelno . Okre lana wspó czynnikiem infiltracji powietrza – a [m3/mhdaPa2/3], czyli ilo-
ci  powietrza pod ci nieniem przedostaj cego si  w ci gu godziny przez szczelin  d ugo ci 

1 m. Zbadano, e w a ciwy mikroklimat w pomieszczeniach uzyskuje si  wtedy, gdy ich okna 
maj  warto a w zakresie od 0,5 do 1. Zwykle taki w a nie wspó czynnik infiltracji powie-
trza charakteryzuje oferowane dzi  okna rozszczelniane. Je eli okno ma parametr a wy szy 
od optymalnych warto ci, b dzie powodowa  straty ciep a, mniejszy za  grozi niedostateczn
wentylacj  pomieszczenia przy zamkni tych oknach – nie dotyczy to domów z wentylacj  me-
chaniczn  po czon  z rekuperacj , w których okna s  ca kowicie szczelne, a do nawiewu s u-

 specjalne czerpnie

Profile okienne: a) drewniany, b) PVC, c) aluminiowy,Profile okienne: a) drewniany, b) PVC, c) aluminiowy, 
d) drewniano-aluminiowy, e) rama kompozytowa.d) drewniano-aluminiowy, e) rama kompozytowa. 

Z prezentowanych profili tylko w przypadkuZ prezentowanych profili tylko w przypadku 
tych – wykonanych z drewna konieczne jesttych – wykonanych z drewna konieczne jest 

przeprowadzanie okresowej renowacji: powierzchnieprzeprowadzanie okresowej renowacji: powierzchnie 
malowane lakierem transparentnym nale y odnawiamalowane lakierem transparentnym nale y odnawia

co 2 do 5 lat, a pow ok z farb kryj cych – co 5 doco 2 do 5 lat, a pow ok  z farb kryj cych – co 5 do 
9 lat; pozosta e nie wymagaj szczególnych zabiegów9 lat; pozosta e nie wymagaj  szczególnych zabiegów 

konserwacyjnychkonserwacyjnych

a)a) bb)

d) e)c)
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dom – a przy tym lekkie, co zawdzi cza-

j  komorowej budowie. Niestety, w razie 

uszkodzenia mechanicznego nie mo na 

ich naprawi .

Wyst puj  w bogatym wyborze kolorów 

(bia e ramy s  zawsze ta sze ni  koloro-

we). Mog  by  tak e zdobione oklein , któ-

ra upodobnia okna z tworzywa do drew-

nianych.

ALUMINIOWE

Wykonuje si  je ze specjalnych stopów 

aluminium wzbogacanych magnezem lub 

krzemem. Magnez zwi ksza wytrzyma-

o , a krzem twardo  i odporno  na 

korozj . Profile aluminiowe s  dok adnie 

ci te i czone w naro ach metod  zagnia-

tania hydraulicznego i czenia specjalny-

mi klejami.  

DREWNIANO – ALUMINIOWE 

Przez zastosowanie na zewn trznych po-

wierzchniach konstrukcji okien drewnia-

nych specjalnie ukszta towanych nak adek 

z profili aluminiowych, zosta a rozwi zana, 

problematyczna dot d kwestia skutecznej 

konserwacji takich okien. Dzi ki nak ad-

kom mo na zabezpieczy  wszystkie drew-

niane elementy, w tym szprosy (z niem.

Sprosse – szczeblina – listewka drewniana 

dziel ca skrzyd o okienne na mniejsze pola 

zwane kwaterami, które wype nione s  szy-

bami). Dla dodatkowej ochrony na skrzy-

dle okna montuje si  aluminiowy okapnik 

rynnowy, aby para wodna skraplaj ca si

na wewn trznych ciankach os ony alu-

miniowej mog a swobodnie odp ywa . W 

ten sposób chroni si  drewno pod os ona-

mi przed zawilgoceniem. Aby oba profile, 

wykonane przecie  z materia ów o ró nej 

rozszerzalno ci termicznej, dobrze ze sob

wspó pracowa y, umieszcza si  pomi dzy 

nimi elastyczny cznik tworzywowy.

KOMPOZYTOWE

Materia  do wyrobu profili kompozyto-

wych jest po czeniem w ókien szklanych 

(70%) i spajaj cej je ywicy poliestrowej 

(30%). Kompozyt jest bardzo odporny za-

równo na nisk , jak i wysok  temperatu-

r , a wykonana z tego materia u rama jest 

bardzo sztywna i odporna na uszkodzenia  

mechaniczne – w zwi zku z tym mo e by

znacznie w sza od tej z PVC czy drew-

na. Dzi ki w skiej i smuk ej budowie ra-

my te wpuszczaj  do pomieszczenia wi cej 

wiat a ni  pozosta e. Odcinki profili kom-

pozytowych czy si  w ramy za pomoc

czników wklejanych w naro niki lub do 

nich przykr canych. Okna kompozytowe 

ze wzgl du na swoje w a ciwo ci s  cz sto

nazywane antyw amaniowymi.

SZYBY 

Wspó czesne okna wyposa ane s  w zesta-

wy szyb zespolonych. Spo ród nich  naj-

bardziej popularnym s  zestawy dwóch 

szyb grubo ci 4 mm, oddzielone herme-

tyczn  przestrzeni  (zazwyczaj grubo ci 

16 mm) wype nion  argonem. Taki zestaw 

ma wspó czynnik izolacyjno ci cieplnej 

U = 1,0 – 1,1 W/(m2 K) – oznacza to, e

przez 1 m2 szyby, wskutek ró nicy tempe-

ratury 1 K, ucieka w ci gu godziny energia 

cieplna warto ci 1,1 W (rysunek powy ej).

Przekrój okna z szybami zespolonymi o podwy szonej izolacyjno ci termicznejPrzekrój okna z szybami zespolonymi o podwy szonej izolacyjno ci termicznej

szyby jednolitae
o grubo ci 4 mm

przestrze  pomi dzy szybami
o grubo ci 16 mm 

wype niona argonem

ramka dystansowa
o jak najwi kszej szeroko ci 

SPECJALNESPECJALNE SZYBYSZYBY
SamoczyszczSamoczyszcz cece. Pokryte s  od ze-
wn trz specjaln  pow ok  o podwójnym 
dzia aniu. Pod wp ywem dzia ania wia-
t a dziennego w pow oce zachodz  dwa 
rodzaje zjawisk: po pierwsze, zanie-
czyszczenia organiczne s  rozk adane, 
po drugie, woda deszczowa sp ywaj c
po szkle równ  warstw , zmywa uwol-
niony brud.
BezpieczneBezpieczne. Mog  by  wykonane ze 
szk a hartowanego termicznie, lamino-
wanego foli  lub klejonego ywic  albo 
zbrojonego siatk  z drutu. Rozbite szk o
rozpada si  na drobne kawa ki o t pych 
kraw dziach. Laminowane i zbrojone 
ma zwi kszon  odporno  na uderzenia, 
a  st uczone nie rozsypuje si  jak szk o
zwyk e, gdy  folia spaja p kni te kawa -
ki szk a. 

OKUCIA CHRONIOKUCIA CHRONI CECE
PRZED WPRZED W AMANIEMAMANIEM
Ka dy producent stosuje w tym za-dy producent stosuje w tym za-
kresie indywidualne rozwikresie indywidualne rozwi zania.zania. 
NajwaNajwa niejsze elementy okucia zabez-niejsze elementy okucia zabez-
pieczajpieczaj ce przed wywace przed wywa eniem to:eniem to: 

  kilka rygli montowanych w ró nych 
cz ciach ramy, zwykle w okolicy dol-
nego i górnego naro nika,

  blokady antywywa eniowe mocowa-
ne na dole skrzyd a i w jego po owie

  zestaw kilku rygli mocowanych na 
obwodzie ramy w odleg o ci co naj-
mniej 50 cm,

  klamki z atestowanymi wk adami za-
pobiegaj cymi rozwierceniu,

  trzpienie i zaczepy antywywa eniowe  
oraz naro ny rygiel – montowane w dol-
nej ramie skrzyd a,

  zabezpieczenie zawiasu dolnego, któ-
re uniemo liwia podniesienie skrzyd a
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Standardowy zestaw szybowy t umi 32 dB 

ha asu docieraj cego do wn trza domu. 

Je eli nasz dom po o ony jest w pobli u

ruchliwej ulicy i chcieliby my zwi kszy

ochron  przed ha asem, powinni my zamó-

wi  zestaw o zró nicowanej grubo ci szyb. 

Zwykle w takich sytuacjach oprócz szyby 

o standardowej grubo ci 4 mm stosuje si

szyb  sze ciomilimetrow  lub o miomili-

metrow . W ten sposób wspó czynnik izo-

lacyjno ci akustycznej mo e osi ga  war-

to  w zakresie od 42 do 45 dB. Wprawdzie 

taki zestaw szyb o wiele skuteczniej t umi 

ha as, ale jednocze nie wymaga solidniej-

szej ramy i zawiasów, a to powoduje istot-

ny wzrost ceny okna. 

Uwaga! Nazwa wytwórcy szyby i dekla-

rowane wspó czynniki izolacyjno ci po-

winny znajdowa  si  równie  – tzn. obok 

informacji umieszczonej w karcie wyrobu 

– na znajduj cej si  mi dzy szybami ramce 

dystansowej. To w a nie st d dowiadujemy 

si  jakie parametry ma kupowane przez nas 

okno. Je eli takiej informacji nie znajdzie-

my jest to wyra ny komunikat sygnalizuj -

cy w tpliw  rzetelno  producenta.  
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Salon dobrze do wietlony oknami umieszczonymi na dwóch cianach Salon dobrze do wietlony oknami umieszczonymi na dwóch cianach

REKLAMA
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OKUCIA

Elementem cz cym skrzyd o z o cie ni-

c   s  zawiasy. To one umo liwiaj  uchyle-

nie okna, jego rozszczelnianie – nazywane 

mikrowentylacj  i odpowiadaj  za sprawne 

otwieranie i zamykanie skrzyde .

Poprawno  funkcjonowania oku  obwie-

dniowych, tj. opasuj cych ca  ram , naj-

lepiej sprawdzi  w oknie ju  zamontowa-

nym – podczas otwierania, rozwierania lub 

rozszczelnienia aden z elementów okna 

nie powinien zawadza  o inny, a otwarcie 

i zamkni cie powinno przebiega  p ynnie 

i bez jakichkolwiek oporów. 

UWAGA NA MONTA !

Szacuje si , e ponad 80% reklamacji i uste-

rek zg aszanych przez u ytkowników okien 

spowodowanych jest niew a ciwym mon-

ta em. Wiedz c, jak okna powinny by  za-

montowane, b dziemy mogli temu zapo-

biec i w por  wy apa  ewentualne b dy. 

Instrukcj  monta u i konserwacji okien 

producent powinien do czy  do ka dego 

zakupionego przez nas wyrobu: mo emy 

wed ug niej kontrolowa  prac  monta y-

stów, cho  du o bezpieczniejszym rozwi -

zaniem jest wynaj cie autoryzowanej eki-

py monta owej.  

Wstawienie okna o wymiarach 1,5 x 1,5 m 

nie powinno trwa  d u ej ni  1-2 godziny. 

Mamy prawo oczekiwa , e po zamonto-

waniu okno b dzie stabilne, szczelne, este-

tycznie oprawione, a parapety zewn trzny 

i wewn trzny b d  poprawnie osadzone. 

Zgodnie z przyj tym standardem, po wy-

konaniu us ugi ekipa powinna uprz tn

po sobie wszelkie lady.

Je eli kupimy okno wraz z us ug  pomia-

ru, transportu oraz monta u, nie tylko 

u atwimy sobie zadanie, ale te  wiele zy-

skamy: 

trzyletni  r kojmi  na prace monta o-

we, by dopiero po tym okresie korzy-

sta  z gwarancji producenta (je eli jest 

ona d u sza ni  3 lata) 

do ko ca 2007 za us ug  b dziemy p a-

ci  7%, a nie 22% stawki VAT   

O wietlenie dzienne kuchni: konieczne jest tu O wietlenie dzienne kuchni: konieczne jest tu 
wiat o, które o wietli blat roboczy, a tak e jadalni –wiat o, które o wietli blat roboczy, a tak e jadalni  – 

je li znajduje si ona w pobli uje li znajduje si  ona w pobli u
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Gabinet z oknami wychodz cymi na stron Gabinet z oknami wychodz cymi na stron
po udniow ; dzi ki temu wiat o dociera tu przezpo udniow ; dzi ki temu wiat o dociera tu przez 
znaczn cz dniaznaczn  cz  dnia

Poniewa w sypialni przebywa si g ównie rano lub w nocy, wi c pomieszczenie to najlepiej zaplanowa od Poniewa  w sypialni przebywa si  g ównie rano lub w nocy, wi c pomieszczenie to najlepiej zaplanowa  od 
strony wschodniejstrony wschodniej
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b dziemy mieli do czynienia z ograni-

czon  liczb  podmiotów: producentem, 

sprzedawc  i ekip  monta ow  z jednej 

firmy, co znacznie skraca przebieg in-

westycji.  

Uwaga! Aby ustrzec si  przed ewentual-

n  strat , kupuj c okna, wp a my jedynie 

zaliczk ; ostateczne rozliczenie nale no ci

mo e nast pi  po sprawdzeniu funkcjono-

wania zamontowanego okna. 

OKNA A POMIESZCZENIA

Dobór w a ciwych okien to jeden z warun-

ków, jakie powinni my spe ni , aby  zbu-

dowa  wygodny dom. Poszczególne jego 

pomieszczenia b d  nale ycie spe nia y

swoje funkcje, je li zapewni si  w nich od-

powiednie o wietlenie  wiat em dziennym, 

a do tego trzeba jeszcze te dobrze dobrane 

okna w a ciwie rozmie ci . W zale no ci 

od przeznaczenia, poszczególne pomiesz-

czenia potrzebuj  ró nej ilo ci wiat a. 

Rozmieszczaj c je w domu, warto zatem 

odnosi  si  do stron wiata, dla których 

charakterystyczne jest okre lone nat e-

nie promieniowania s onecznego. 

REKLAMA

Przedsionek mo na roz wietli nie tylko cianami i pod og w jasnym kolorze, ale tak e dzi ki przeszklonym Przedsionek mo na roz wietli  nie tylko cianami i pod og  w jasnym kolorze, ale tak e dzi ki przeszklonym 
drzwiom i oknom wokó nichdrzwiom i oknom wokó  nich
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Salon i gabinet. wiat o dzienne nie mu-

si w nich by  bardzo intensywne, ale wa ne, 

aby zapewnione by o przez jak najd u sz

cz  dnia. Aby tak by o, pomieszczenia 

te powinny si  znajdowa  w po udniowej

lub zachodniej cz ci domu.  

Jeszcze lepiej zapewni  o wietlenie tych po-

mieszcze oknami z wielu stron – wówczas 

atwiej b dzie zapewni  w a ciwe o wie-

tlenie o ka dej porze dnia i przy ka dej 

pogodzie. 

Sypialnia. Wi kszo  specjalistów ra-

dzi, aby w tej cz ci domu okna znajdo-

wa y si  od wschodniej strony – poranne 

s o ce wprawia w dobry nastrój i zach -

ca do pracy. W ci gu dnia w sypialni nie 

przebywa si  d ugo, w zwi zku z tym in-

tensywne wiat o nie jest potrzebne.

Inaczej to wygl da w sypialniach dla dzie-

ci, gdy  s  one jednocze nie ich pokojami 

dziennymi. Tu powinno si  raczej zastoso-

wa  okna na po udniowy  zachód, z jed-

noczesnym zwróceniem uwagi na usta-

wienie ó ka w taki sposób, by promienie 

s oneczne nie przeszkadza y dziecku w je-

go codziennej drzemce;

Kuchnia. Najlepiej, je li po o ona jest od 

strony pó nocnej lub wschodniej, ina czej 

nadmiar s o ca w tak ciep ym pomiesz-

czeniu mo e by  zbyt uci liwy. Poniewa

w kuchni najkorzystniejsze jest wiat o roz-

proszone, które równo do wietli blaty robo-

cze, poprawnym  rozwi zaniem b dzie tu 

ci g okien d ugich i niezbyt wysokich. Je eli 

w kuchni przewidziane jest równie  miej-

sce do spo ywania posi ków, ono równie

mog oby by  do wietlone wiat em dzien-

nym – na przyk ad oddzielnym oknem.

Przedsionek i hol. Najkorzystniej jest 

je zaplanowa  od strony pó nocnej lub 

wschodniej. Zapewni to w tych pomiesz-

czeniach ciep  atmosfer  i przyjemny na-

strój, dzi ki którym b dzie si  chcia o wej

do domu. Efekt dadz  ju  niewielkie okna 

lub na wietla nad drzwiami, bardzo efek-

townie zaprezentuj  si cianki z luksfe-

rów, a nawet okna witra owe.

Pomieszczenia gospodarcze. Spi arni ,

pralni , kot owni , a nawet saun  starajmy 

si  umie ci  po pó nocnej stronie domu. 

W pomieszczeniach tych okna nie musz

by  du e, mog  by  pojedyncze lub w ci -

gu i najlepiej o kszta cie wyd u onego pro-

stok ta. Powinno si  je umie ci  do  wy-

soko. Taka zasada rozmieszczania okien 

pozostawia du o miejsca do zagospodaro-

wania cian, a dzi ki wiat u odbitemu od 

sufitu otrzymujemy efekt równomiernego 

o wietlenia ca ego pomieszczenia. 

Pomieszczenie gospodarcze poprawnie o wietlone wiat em dziennym: niedu e, wyd u one Pomieszczenie gospodarcze poprawnie o wietlone wiat em dziennym:  niedu e, wyd u one 
okna, umieszczone do wysokookna, umieszczone do  wysoko
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PO UDNIE

PÓ NOC

WSCHÓD

wiat o równomiernie rozproszone, nie daje 
kontrastowych cieni, wszystkie barwy wygl daj

w nim naturalnie. Osoby obawiaj ce si , e od 
strony pó nocnej wiat a mo e by  zbyt ma o,

powinny wybra  stosunkowo du e okna.

Poranne wiat o pada 
pod ma ym k tem i nie 

grzeje zbyt intensywnie, 
dlatego pokój z oknami 
na wschód nie b dzie 

przegrzany nawet 
w lecie. Ju  oko o

po udnia promienie 
s oneczne ju  tu nie 

docieraj
i w pomieszczeniu 
panowa  b dzie 
przyjemny ch ód.

Pokoje z oknami na po udnie s  najd u ej 
nagrzewane przez s o ce. Latem prowadzi 

to do przegrzania pomieszczenia. Nad 
tak zorientowanymi oknami po dane 
s  daszki i markizy, które latem odbij

Bardzo intensywne, 
silnie nagrzewaj ce, 

zapewnia mocne 
i g bokie 

nas onecznienie 
w godzinach 

popo udniowych 
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