
BUDUJEMY DOM 9/201092

Naturalne czy z tworzywa?
Ramy i ramiaki stanowi  konstrukcj  no n

okna i dlatego musz  by  odpowiednio moc-

ne, ale tak e „ciep e” i estetyczne. Zarówno 

okna drewniane, jak i z PVC maj  podobne 

w a ciwo ci techniczne i poza cen  i estety-

k  nie ró ni  si  zasadniczo ani trwa o ci ,

ani izolacyjno ci  ciepln . To, na jakie okna 

si  zdecydujemy, zale y jedynie od zasobno-

ci portfela i w asnych preferencji.

Najbardziej popularne s  obecnie okna 

z PCV i drewniane. Ze wzgl du na wysok

cen  okna aluminiowe, aluminiowo-drewnia-

ne i z tworzyw sztucznych w domach jedno-

rodzinnych montuje si  rzadko, najcz ciej 

do du ych przeszkle  ogrodów zimowych.

Na czteryNa cztery
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Wybieraj c okna, zwykle najpierw decydujemy, 

z czego b d  profile. Dopiero potem 

wybieramy kolor, liczb  komór i rodzaj 

oku . Czasem zapominamy o wspó czynniku 

przenikania ciep a, a to od niego zale y, jak 

du o ciep a b dzie przez okna ucieka .

 Okna drewniano-aluminowe szczególnie 

polecane s  do du ych przestrzeni. Ze wzgl du

na wysok  cen  s  rzadziej stosowane w domach 

jednorodzinnych
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Drewniane
Produkowane s  z drewna sosnowego, wier-

kowego, modrzewiowego, d bowego lub egzo-

tycznego meranti. Elementy skrzyde  i o cie -

nic klejone s  z trzech warstw drewna litego 

lub czonego na d ugo ci.

Warstwy drewna s  sklejane tak, e us oje-

nie przebiega w ró nych kierunkach. Dzi ki 

temu profil jest stabilny wymiarowo, nie wy-

pacza si , jest szczelny i dobrze izoluje przed 

ha asem. Przed grzybami i wod  chroni 

drewno impregnacja ci nieniowa. Drewniane 

ramy okienne wyka czane s  farbami lub la-

kierami akrylowymi. Stosuje si  pow oki kry-

j ce i transparentne, przez które wida  rysu-

nek s ojów drewna. Kilkuwarstwowy lakier 

nadaje g bszy i równy kolor, chroni materia

przed promieniami UV i czyni go odpornym 

na warunki atmosferyczne.

Z PVC
Produkowane s  z wytrzymaego PVC. Profile 

maj  budow  komorow  (o liczbie komór od 

3 do 8), która zapewnia uzyskanie lepszych 

parametrów izolacyjno ci cieplnej i zwi k-

sza ich sztywno . Wewn trz profili z PVC  

osadzone s  kszta towniki stalowe, zapew-

niaj ce odpowiedni  ich wytrzyma o

i sztywno .

Ramy z PVC najcz ciej s  bia e lub br -

zowe, ale na zamówienie dost pne s  w wie-

lu kolorach lub dwukolorowe (np. z zewn trz 

br zowe, z wewn trz bia e). S  odporne na 

grzyby, ple nie i korozj .

To najpopularniejszy rodzaj okien stoso-

wanych w domach jednorodzinnych.

Okna z PVC nie wymagaj  konserwacji
Okno dwukolorowe: od zewn trz 

br zowe, od wewn trz bia e
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Kupno i monta  okien w nowym domu 

to ok. 5–10% kosztów budowy domu

ABC oku

O funkcjach, jakie b dzie mia o okno, decyduje mechanizm, tzw. okucie jest ukryte po-

mi dzy skrzyd em a ram  okna. Ka de nowoczesne okucie pozwala na otwieranie, uchyla-

nie i zamykanie skrzyd a. Ale wybra  mo na równie  takie, które maj  dodatkowe funkcje:

blokada obrotu klamki z podno nikiem – uniemo liwia uchylenie skrzyd a, gdy okno 

jest otwarte, zabezpiecza przed wypadni ciem skrzyd a z górnego zawiasu; rozwi zanie 

szczególnie polecane do okien o du ych roz-

miarach;

mikrowentylacja – po przekr ceniu 

klamki w gór  o 45° od pozycji poziomej mi -

dzy ram  a skrzyd em powstaje niewielka 

(3 mm) szczelina, która zapewnia sta y do-

p yw wie ego powietrza;

ogranicznik otwarcia – ogranicza otwar-

cie skrzyd a do k ta 90°, zabezpiecza je 

przed uderzaniem o wn k  okienn  przy 

silnym wietrze;

zatrzask balkonowy – zapobiega ude-

rzaniu otwartych drzwi o o cie nic , gdy 

jeste my na balkonie; wychodz c na bal-

kon, zamykamy drzwi, poci gaj c za spe-

cjalny uchwyt – zatrzask utrzymuje skrzyd o

w o cie nicy. Drzwi otworz  si  ponownie 

przy lekkim nacisku z zewn trz.
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 Okucie uchylno-rozwierane z funkcj

równoleg ego odsuni cia skrzyd a od ramy, 

wystarczy przekr ci  klamk  o 180°, a na 

ca ym obwodzie okna powstaje 6-milimetrowa 

szczelina, gwarantuj ca naturalne i bezpieczne 

przewietrzanie przy ka dej pogodzie
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Cechy konstrukcji okien w zale no ci od materia u

materia zalety wady

drewno

– materia  ekologiczny

– dobry izolator ciep a

– mo liwo  wykonania nietypowych 

kszta tów

– du a sztywno  i stabilno  wymiarów

– szlachetny wygl d

– zarysowania i uszkodzenia atwo mo na 

naprawi

– ceny o 20–30% wy sze ni  okien z PVC

– konieczno  konserwacji i malowania

PVC

– ni sze ceny

– odporno  na dzia anie czynników 

atmosferycznych, wilgoci, grzybów

– nie wymagaj  renowacji

– wysoka rozszerzalno  cieplna

– utrudniona infiltracja powietrza

– mniejsza sztywno

– niemo no  malowania (zmiany koloru); 

ostatnio jednak pojawi y si  farby do 

tego materia u

aluminium

– du a sztywno  profili (dobre do okien 

o du ej powierzchni)

– odporno  na dzia anie czynników 

atmosferycznych

– nie wymagaj  konserwacji

– stabilno  wymiarów

– wysoka cena

– skromna oferta rynkowa

– utrudniona infiltracja powietrza
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Najwa niejsze parametry
Przez okna ucieka 3–4 razy wi cej ciep a ni  przez dobrze ocieplone 

ciany. Przed wyborem okien warto wi c zwróci  uwag  na najwa -

niejsze parametry wp ywaj ce na energooszcz dno  oraz trwa o

okien. 

Wspó czynnik przenikania ciep a U [W/(m2•K)] okre la ilo

ciep a przenikaj c  w ci gu 1 godziny przez 1 m2 p askiej przegro-

dy przy ró nicy temperatury powietrza po obu jej stronach wynosz -

Powierzchnia i miejsce 
umieszczenia okna
W zale no ci od przeznaczenia pomieszczenia powierzchnia 

okien powinna by  ró na, i tak:

w pomieszczeniach przeznaczonych na sta y pobyt lu-

dzi (sypialnie, pokoje dzienne) powinna wynosi przynajmniej 

1/8 powierzchni pod ogi, ale ze wzgl du na spore straty ener-

gii cieplnej nie wi cej ni  1/6 powierzchni pod ogi;

w pomieszczeniach pomocniczych (korytarze, azienki, po-

mieszczenia techniczne itp.) – min. 1/12 powierzchni pod ogi.

Powierzchnia okien liczona jest w wietle o cie nicy, czyli przy 

skrzyd ach otwartych na o cie .

W sypialniach i pokojach dziecinnych wskazane jest, aby okno 

by o umieszczone:

centralnie,

zajmowa o po ow  szeroko ci ciany,

parapet znajdowa  si  85 cm nad pod og .
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 Zamawiaj c

okna warto zwróci

uwag  na kolor 

uszczelek, mog

by  czarne lub

np. szare

Okno z profili z PVC, 

pi ciokomorowe.

Komory liczy si  w linii prostej 

od zewn trznej do wewn trznej 

strony profili
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Przegl d rynku

cej 1 K. Im mniejsza warto  wspó czynni-

ka U okna, tym lepsza izolacyjno  termiczna 

i mniejsze straty ciep a. 

Uwaga! Producenci okien podaj  wspó -

czynniki przenikania ciep a dla szyby lub 

okna. Szyby maj  lepsze w a ciwo ci ter-

moizolacyjne. Dlatego kupuj c okna, nale-

y bra  pod uwag  warto  wspó czynnika 

przenikania ca ego okna, a nie samych szyb.

Do domu budowanego zgodnie z przyka-

zaniami energooszcz dno ci wystarcz  okna 

trzykomorowe o wspó czynniku przenikania 

ciep a U = 1,1 [W/(m2•K)].

Wspó czynnik izolacyjno ci akustycz-

nej R
w
 jest wyra any w dB (decybele) 

Okna w praktyce

Zamówienie. Okna najlepiej zamawia

dopiero wtedy, gdy b d  gotowe wszystkie 

otwory okienne. Kupowanie zbyt wcze nie 

– na zapas – cz sto ko czy si  przeróbka-

mi, gdy wykonawca nie utrzyma za o onych 

wymiarów lub w trakcie budowy zechcemy 

zmieni  wielko  i kszta t okna. Zewn trzny 

wymiar o cie nicy powinien by  o 2–3 cm 

mniejszy ni  szeroko  o cie a w miejscu za-

montowania okna. Je li ciana ma w garek, 

powinien on zachodzi  na o cie nic  po ok. 

1 cm z ka dej strony. Wysoko  okna powin-

na by  tak dobrana, by zmie ci  si  pod nim 

parapet. W praktyce wysoko  okna przyjmu-

je si  o 6–8 cm mniejsz  ni  wysoko  otworu 

okiennego, co umo liwia swobodne wyko -

czenie dolnej kraw dzi okna i zapewnia w a-

ciwe pochylenie okapnika zewn trznego.

Przed kupnem okien 

trzeba zamówi  bez-

p atny pomiar i wyce-

n , które obejmuj :

– wycen  okien i ich 

monta u,

– wycen  parapetów 

zewn trznych i we-

wn trznych i ich mon-

ta u.

Przy podpisaniu umo-

wy (wyznaczeniu terminy 

realizacji zamówienia) zwykle 

firmy pobieraj  zaliczk  ok. 40% war-

to ci zamówienia. Najcz ciej bezp atny po-

miar obejmuje obszar ok. 30 km od siedziby 

firmy. Za dojazd poza tym obszarem najcz -

ciej obowi zuje op ata od 1 z  za 1 km.

Monta . Okna najlepiej montowa  na 

etapie stanu surowego otwartego, czyli po 

wzniesieniu cian i u o eniu pokrycia da-

chowego, ale przed na o eniem tynków we-

wn trznych i zewn trznych. Po zamonto-

waniu okien dom uzyskuje status stanu 

surowego. Trzeba wówczas pami ta , by wie-

trzy  pomieszczenia i w razie potrzeby ogrze-

wa  dom tak, by utrzyma  wewn trz tempe-

ratur  powy ej 5°C, szczególnie gdy zostan

zamontowane okna drewniane. Je li nie b -

dziemy skutecznie usuwa  nadmiaru wilgoci, 

okna mog  si  wypaczy .

Czasami, po zako czeniu robót konstruk-

cyjnych, budowa z ró nych powodów zostaje 

zawieszona nawet na kilka lat. Wtedy lepiej 

nie montowa  okien, by nie uleg y uszko-

dzeniu lub wr cz nie zosta y ukradzione. 

Niewyko czonego domu nie mo na zamkn

na g ucho, gdy  uniemo liwi to odparowa-

nie wilgoci technologicznej oraz skraplaj cej 

si  wewn trz pary wodnej. Wystarczaj cym 

zabezpieczeniem przed wp ywem warun-

ków atmos-

ferycznych oraz 

niepo danymi 

go mi b dzie 

zakrycie otworów 

okiennych tarcza-

mi zbitymi z desek. Mi dzy deskami nale y

pozostawi  ok. 1 cm szczeliny, co umo liwi 

swobodny przep yw powietrza i wentylacj

wn trza.

Gwarancja. Wi kszo  producentów 

udziela gwarancji na swoje wyroby. Jest to 

wiadczenie dobrowolne. Gwarancja mo e

wynosi  od roku do np. 5 lat. Przed podpi-

saniem umowy warto dopyta , czego gwa-

rancja dotyczy i jakie warunki musz  by

spe nione, by by a wa na (np. okresowe prze-

gl dy). Warto równie  pami ta , e ka dy 

kupuj cy ma ustawowo zapewnion

24-miesi czn  odpowiedzialno  sprzedawcy 

z tytu u niezgodno ci towaru z umow  (daw-

na r kojmia), na podstawie ustawy z 27 lipca 

2002 roku o szczególnych warunkach sprze-

da y konsumenckiej oraz o zmianie kodek-

su cywilnego (Dz.U. nr 141/2002 poz. 1176). 

W przypadku wykrycia wad reklamacj  na-

le y sk ada  w firmie, która okna nam sprze-

da a.
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 Konstrukcja szyby zespolonej

 Przestrze  pomi dzy 

oknem a cian  szczelnie 

wype nia si  piank

monta ow
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Okna powinno si  montowa  przed 

u o eniem tynków

fo
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 Po zamontowaniu okna

jego pion i poziom 

wyregulowuje si  za 

pomoc  zawiasów

3–4 razy
wi cej ciep a ni  przez dobrze

ocieplone ciany

przez okna ucieka
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i okre la warto  redukcji ha asu, którego ród o znajduje si

poza przegrod . Im wi ksza warto  wspó czynnika R
w
 maj

okna, tym lepiej izoluj  akustycznie.

Obecnie produkowane standardowe okna maj  wspó czynnik 

R
w
 ok. 30 dB. Okna o najwy szym poziomie redukcji ha asu mog

osi gn R
w
 ok. 45 dB.

Je li kupione okno charakteryzuje si  izolacyjno ci  akustycz-

n R
w
 = 34 dB, to ha as na poziomie 65 dB na zewn trz zostanie 

wyt umiony przez okno do poziomu 31 dB (65 dB–34 dB = 31 dB). 

Spadek nat enia d wi ku o 10 dB odczuwany jest przez ucho 

ludzkie jako redukcja ha asu o po ow .

Nawiewniki do  znacznie obni aj  izolacyjno  akustyczn

okien.

Wymagana szczelno  okien zale y od stosowanego systemu 

wentylacji budynku. W domu z wentylacj  mechaniczn  nawiew-

no-wywiewn  stolarka musi by  szczelna. W przypadku wen-

tylacji grawitacyjnej w pokojach musi by  zapewniony sta y na-

p yw wie ego powietrza z zewn trz. Dlatego w pomieszczeniach 

tych montuje si  nawiewniki cienne lub okna z nawiewnikami. 

Nawiewniki ró ni  si  sposobem regulacji, mog  by :

higrosterowane – automatycznie dobieraj  wielko  strumie-

nia przep ywu powietrza, który jest ci le uzale niony 

od zawarto ci pary wodnej w pomieszczeniu,

ci nieniowe – reguluj  ilo  powietrza dostarczanego do po-

mieszczenia w zale no ci od ró nic ci nienia wewn trz i na 

zewn trz pomieszczenia.

Pozosta e elementy okna
Okna w zasadzie ró ni  si  materia em, z którego wykonane s

profile, pozosta e elementy, czyli szyby, uszczelnienia, okucia s

takie same dla wszystkich rodzajów nowoczesnych okien.

Szyby. Stanowi  najwi ksz  cz  okna i dlatego to od ich jako-

ci zale y termoizolacyjno  ca ego okna. Rama zajmuje tylko nie-

wielk  jego cz , dlatego nie odgrywa decyduj cej roli.

W obecnie produkowanych oknach stosowane s  szyby zespo-

lone: zbudowane  z dwóch lub trzech tafli szk a o cechach dobra-

Poziom ha asu w ró nych sytuacjach

rodzaj ha asu
nat enie ha asu

[dB]

szum li ci 10–20

tykanie zegara 30

cicho nastawione radio 40

normalna rozmowa 50–60

g o na rozmowa 70

kosiarka do trawnika 80

ruchliwa ulica 80–90

m ot pneumatyczny 100

motocykl bez t umika 110

samolot odrzutowy 140

Izolacyjno  profili okna w du ej 

mierze zale y od liczby komór. 

Im jest ich wi cej, tym okno jest 

bardziej szczelne. Obecnie stan-

dardem s  okna pi ciokomorowe
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nych w zale no ci od po danych parame-

trów okna:

szyby zwyk ej ze szk a typu float (stoso-

wanej standardowo) o wypolerowanej po-

wierzchni oraz doskona ej przejrzysto ci 

i prze roczysto ci (min. 82%);

szyby ciep ochronnej, czyli thermofloat

z pow ok  z tlenków metali szlachetnych od-

bijaj cej promieniowanie cieplne do wn trza 

pomieszcze , przez co starty ciep a mog  by

zredukowane nawet o 30%, ale ilo ci docie-

raj cego wiat a mo e by  mniejsza o 25% 

(w stosunku do szyby zwyk ej);

Za dop at  producenci okien oferuj  tak-

e szyby: 

d wi koch onne zwykle przynajmniej 

o po ow  grubszej od zwyk ych, poniewa

wi ksza masa sprzyja lepszemu t umieniu 

d wi ków; wykonywane ze szk a zwyk e-

go, hartowanego lub laminowanego (dwie lub 

wi cej tafle po czone foli  PVB – poliwiny-

lowo-butarylow ),

bezpieczne, które w przypadku rozbicia 

chroni  ludzi przed obra eniami lub 

antyw amaniowe, zabezpieczaj ce przed 

Konserwacja

Do czyszczenia okien nale y stosowa  tylko produkty o neutralnym pH, nierysuj ce po-

wierzchni. S u  do tego celu specjalne zestawy oferowane przez producentów okien. 

W sk ad zestawu piel gnacyjnego zwykle wchodzi kilka preparatów: 

mleczko do czyszczenia profili (szczególnie tych z PVC): skutecznie czy ci i zostawia 

na profilu ochronn  pow ok , utrudniaj c  ponowne zabrudzenie powierzchni;

olej do konserwacji oku  – zapewnia p ynne i ciche funkcjonowanie mechanizmu; 

okucia nale y smarowa  co najmniej raz w roku, np. po wiosennym myciu;

p yn do czyszczenia uszczelek – zapobiega ich sklejaniu si  latem i przymarzaniu zim .

O takie preparaty nale y pyta  sprzedawców okien.

Warto pami ta , by przed remontem zabezpieczy  okna przed zabrudzeniem, np. okrywa-

j c je foli . Zabrudzenie okucia np. gipsem uniemo liwi prawid owe dzia anie mechanizmu, 

a w po czeniu z wilgoci  mo e powodowa  rdzewienie oku .

fo
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 Okucia po zamontowaniu okna nale y

wyregulowa , a raz w roku ruchome elementy 

nasmarowa olejem do konserwacji oku

Szczególnie dotyczy to okien drewnianych
Szprosy

Szyby okien drewnianych i PVC mog  by  podzielone szprosami (listwami), które pe ni

funkcj  dekoracyjn . W domach jednorodzinnych obecnie stosowane s  dwa ich rodzaje:

wewn trzszybowe – zamoco-

wane s  na sta e wewn trz pakie-

tu szyboweg; mog  by  oklejane 

pow ok  drewnopodobn  lub la-

kierowane na dowolny kolor lub 

by  dwubarwne – inny kolor jest 

widoczny od wewn trz, a inny od 

zewn trz pomieszczenia. 

naklejane na szyb  z obu 

stron (wiede skie) – w miejscach 

zetkni cia, wewn trz zestawu szy-

bowego umieszczona jest listwa 

imituj ca naturalny podzia .

 Ró ne rodzaje szprosów: (a, b) wewn trzszybowe, (c) wiede skie

a

b

cfot. Oknoplast

fo
t.
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W
o

o
d

15%

30%

z dwustronn  za  o

okna z PVC mog  by  wyko czone kolorow

drewnopodobn  oklein . Te z kolorem 

jednostronnym s  dro sze od bia ych o
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Przegl d rynku

wy amaniem. Najcz ciej s  to szyby lami-

nowane zbudowane z dwóch tafli szk a gru-

bo ci 3 lub 4 mm i od jednej do czterech 

warstw folii PVB (klasy od P1 do P4). Szyby 

klas P3 i P4 zast puj  kraty z pr tów stalo-

wych o rednicy 10 mm (s  uznawane przez 

towarzystwa ubezpieczeniowe);

absorpcyjne, czyli barwione w masie i po-

ch aniaj ce cz  promieniowania s onecz-

nego oraz chroni ce dom przed przegrza-

niem. Jednak ich przepuszczalno wiat a

wynosi 32–72%. 

Szyby refleksyjne pokryte warstw  meta-

lu (np. z ota), które odbij  cz  promienio-

wania s onecznego (sporadycznie stosowane 

w domach jednorodzinnych); 

samooczyszcz ce z tzw. pow ok  hydro-

foliow , na których krople deszczu nie pozo-

stawiaj ladu.

Poszczególne tafle zestawu rozdziela 

si  ramkami dystansowymi najcz ciej

o szeroko ci nieprzekraczaj cej 16 mm, 

mocuje listw  przyszybow  i dok adnie 

uszczelnia. Dzi ki temu przestrze  mi -

dzyszybowa tworzy hermetycznie zam-

kni t  komor , któr  wype nia powietrze. 

Standardowe ramki dystansowe wykona-

ne s  z aluminium, ale znacznie korzyst-

niejsze pod wzgl dem termicznym – z po-

lipropylenu lub poliw glanu. Niektórzy 

producenci na ca ym obwodzie wype niaj

ramk  dystansow  granulatem absorbuj -

cym wilgo , dzi ki czemu szyby nie ulega-

j  zaparowaniu.

Aby uzyska  jak najlepsz  izolacyjno  ter-

miczn  a tak e akustyczn  okna, producenci 

zast puj  powietrze ci szymi gazami szla-

chetnymi, zmniejszaj cymi przewodnictwo 

cieplne szyby: argonem, ksenonem lub kryp-

tonem. 

Okucia. To one decyduj  o d ugoletnim 

i bezawaryjnym u ytkowaniu okna. Od nich 

te  zale y komfort obs ugi, p ynne otwiera-

nie, uchylanie i zamykanie skrzyd a. 

Obecnie okna standardowo wyposa ane 

s  w okucia obwiedniowe (obwodowe) – za-

wiasy i mechanizm rygluj cy s  ze sob  kon-

strukcyjnie po czone i wprawiane w ruch 

obrotem klamki. Montuje si  je we wr bach 

na obwodzie skrzyde . Liczb  punktów blo-

kowania skrzyd a w o cie nicy dostosowu-

je si  do wymiarów skrzyd a. Okucia ob-

wiedniowe mog  te  spe nia  wiele funkcji 

dodatkowych: regulowa  intensywno  prze-

wietrzania, przytrzymywa  skrzyd o w wy-

branym po o eniu czy zabezpiecza  przed 

przypadkowym zatrza ni ciem.

Uszczelki. Chroni  wn trze domu przed 

utrat  ciep a, przedostawaniem si  do po-

mieszcze  wody opadowej i kurzu oraz 

przed ha asem. Uszczelki osadza si  w od-

powiednio ukszta towanych wr bach 

w skrzyd ach i o cie nicach. Przy zam-

kni tym oknie s  one niewidoczne. Stosuje 

si  uszczelki z kauczuku syntetycznego 

(EPDM) lub termoplastycznego elastomeru 

(TPE). S  to tworzywa elastyczne, wytrzy-

ma e na zmiany temperatury i promienie 

UV. Najcz ciej stosuje si  uszczelki przy-

szybowe (pomi dzy szybami zespolonymi 

a ramami okiennymi) oraz 2–4 uszczelki 

wr bowe lub oporowe (pomi dzy skrzy-

d em a o cie nic ). Im jest ich wi cej, 

tym okna maj  lepsze parametry tech-

niczne.

Okna do du ych przeszkle

Aluminium. Okna z profili aluminiowych s  bardzo lekkie i jednocze nie wytrzyma-

e – stosuje si  je g ównie w przypadku bardzo du ej powierzchni przeszklenia. Okna w ra-

mach z aluminium to z regu y nierozkr cane konstrukcje jednoramowe, odporne na korozj

oraz dzia anie czynników zewn trznych. Nie wymagaj  konserwacji. W domach jednoro-

dzinnych stosowane s  gównie do du ych przeszkle  tarasów i ogrodów zimowych.

Kompozyty z w ókna szklanego i ywicy poliestrowej. Z tego materia u zwanego te

fiberglassem powstaj  bardzo wytrzyma e mechanicznie (bez usztywnie ) ramy tak e sto-

sowane na du ych powierzchniach przeszklenia. 

Ich zalet  jest wysoka odporno  na zmiany temperatury oraz mo liwo  uzyskania cie -

szych przekroi, ni  dla ram z PVC, dzi ki czemu przy tym samym wymiarze zewn trznym 

okna zwi ksza si  powierzchnia przeszklenia i ilo wiat a

w pomieszczeniu. Ze wzgl du na cen  okna z aluminium 

i fiberglassu u ywane s  znacznie rzadziej ni  popu-

larne okna z drewna i PVC.
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