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Drewno daje siê stosunkowo ³atwo
obrabiaæ, a wykonane z niego dobrej

jakoœci okno cechowaæ siê bêdzie trwa³o-
œci¹ niewiele mniejsz¹, ni¿ wykonane
z innych materia³ów. Dodatkow¹ zalet¹
drewna jest jego naturalne ciep³o odczu-
walne w dotyku i rozumiane jako para-

metr czysto techniczny (jest naturalnym
materia³em izolacyjnym). Do produkcji
okien u¿ywa siê najczêœciej drewna œwier-
kowego, sosnowego, modrzewiowego czy
dêbowego. Drewno drzew iglastych jest
najdelikatniejsze, ale odpowiednio zabez-
pieczone sprawdzi siê w naszych warun-
kach klimatycznych. Trwalsze s¹ okna dê-
bowe – te zaleca siê stosowaæ na fasadach
wystawionych na d³ugotrwa³e dzia³anie
czynników atmosferycznych takich, jak
deszcz czy œnieg. Coraz ³atwiej dostêpne
s¹ tak¿e okna z dobrej jakoœci drewna eg-
zotycznego – wœród tych gatunków naj-
bardziej popularny jest mahoñ. Oferta
handlowa z ka¿dym rokiem jest coraz bo-
gatsza. Bez wiêkszego problemu kupimy
okna ju¿ pomalowane i zakonserwowane
œrodkami zabezpieczaj¹cymi, jak te¿ prze-
znaczone do malowania na kolor wybrany
przez klienta.

Okna drewniane mog¹ mieæ nietypo-
we kszta³ty �.

Budowa okna 
Do produkcji dobrej jakoœci okien

drewnianych u¿ywa siê surowca pozbawio-
nego sêków, pêcherzy ¿ywicznych oraz œla-
dów chorób wywo³anych przez owady
i grzyby. Drewno powinno byæ dobrze wy-
suszone, w przeciwnym przypadku po pew-
nym czasie, w mniejszym lub wiêkszym
stopniu ulegnie zwichrowaniu. Gotowe
okno bardzo trudno oceniæ pod tym k¹tem,
gdy¿ ewentualne wspomniane wady s¹
praktycznie nie do wykrycia podczas wstêp-
nych oglêdzin produktu i ujawniaj¹ siê do-
piero po jakimœ okresie u¿ytkowania. Je¿eli
mamy w¹tpliwoœci, co do jakoœci oferowa-
nego nam produktu, poproœmy o przedsta-
wienie certyfikatów, œwiadcz¹cych o tym, ¿e
okno spe³nia wymagania norm jakoœci.
Wszyscy producenci stolarki powinni po-
siadaæ takie certyfikaty. Nie oznacza to,
oczywiœcie, ¿e wyroby firm nie maj¹cych
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Drewno jest materia³em od najdawniejszych czasów
szeroko wykorzystywanym w budownictwie. Surowiec

jest sam w sobie doskona³y, a najnowoczeœniejsze
technologie obróbki i przetwarzania potrafi¹ wydobyæ

jego najlepsze cechy. 

fot. Stolarka Wo³omin
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certyfikatów s¹ zawsze gorszej jakoœci. Mi-
mo wszystko najbezpieczniej jest jednak
kupowaæ produkt sprawdzonej marki.

Najbardziej popularne okna drewniane
produkuje siê z drewna sosnowego klejone-
go warstwowo. Oznacza to, ¿e zarówno
oœcie¿nica jak i rama okienna sk³adaj¹ siê
z kilku, równolegle sklejonych ze sob¹ ele-
mentów. Okno wykonane z drewna litego
w ca³ym swoim przekroju ma s³oje u³o¿one
w sposób regularny. Pod wp³ywem wilgoci,
lub wysokiej temperatury drewno mo¿e za-
cz¹æ siê paczyæ, co skoñczy siê zwichrowa-
niem konstrukcji okna. Drewno klejone
pozbawione jest tej wady, gdy¿ s³oje roz-
³o¿one s¹ nieregularnie, w zwi¹zku
z czym jest ono odporne na odkszta³ce-
nia. Ma przy tym wszystkie zalety drewna
litego – kleje u¿yte podczas procesu pro-
dukcji czyni¹ drewno klejone równie wy-
trzyma³ym i trwa³ym. Je¿eli stajemy przed
dylematem: okno z drewna klejonego czy
litego – wybór jest oczywisty – tylko drew-
no klejone. 

Wybieraj¹c okno nale¿y zwróciæ uwagê
na jego konstrukcjê. W domach jednoro-
dzinnych spotyka siê modele skrzynkowe,
zespolone oraz jednoramowe � – te ostat-
nie, dziêki wysokiej jakoœci i komfortowi
u¿ytkowania systematycznie wypieraj¹
z rynku pozosta³e rozwi¹zania konstrukcyj-
ne. Okna skrzynkowe sk³adaj¹ siê z dwóch

skrzyde³ – wewnêtrznego i zewnêtrznego,
otwieranych niezale¿nie od siebie. Kon-
strukcja zespolona to dwie „warstwy”
skrzyd³a skrêcone ze sob¹ œrubami – okno
takie, zabrudzone wewn¹trz, trzeba rozkrê-
ciæ do umycia. Bezkonkurencyjne s¹ w tym
zestawieniu okna jednoramowe klejone
warstwowo �. Ich konstrukcja jest najbar-
dziej stabilna, poza tym naj³atwiej utrzy-
maæ je w czystoœci, gdy¿ skrzyd³a monto-
wane s¹ na jednej, nierozkrêcalnej ramie.
Na stabilnoœæ i sztywnoœæ konstrukcji ra-
my oraz skrzyd³a dosyæ du¿y wp³yw ma
tak¿e sposób ³¹czenia elementów drewnia-
nych w naro¿ach. Najczêœciej stosowane
jest klejenie przy u¿yciu techniki przypo-
minaj¹cej rozwi¹zanie, które mo¿na okre-
œliæ jako pióro i wpust (tzw. czopy klejone),
zdarza siê równie¿, choæ znacznie rzadziej,
klejenie do czo³a elementów przyciêtych
pod k¹tem 45° i dodatkowe skrêcenie œru-
bami.

Wykañczanie okien drewnia-
nych
W przypadku okien drewnianych este-

tyka jest mocno zwi¹zana z trwa³oœci¹
i funkcjonalnoœci¹ ca³ego wyrobu. Powin-
niœmy zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e okna
maj¹ bezpoœredni kontakt zarówno z desz-
czem, œniegiem i par¹ wodn¹, a tak¿e z zu-
pe³nie odmiennymi warunkami atmosfe-
rycznymi – suchym powietrzem i s³oñcem,
potrafi¹cym nagrzaæ p³aszczyznê okna do
bardzo wysokich temperatur. Jest wiêc
oczywiste, ¿e œrodki chemiczne, s³u¿¹ce do
wykañczania powierzchni drewnianych
okna musz¹ gwarantowaæ uzyskanie nie tyl-
ko zadowalaj¹cego efektu wizualnego, ale
tak¿e zabezpieczaæ je przed niszcz¹cym
dzia³aniem czynników atmosferycznych.
Jeszcze przed kilkunastu laty okienne po-
w³oki malarskie wykonywane by³y z u¿y-
ciem preparatów chemoutwardzalnych,
które nie spe³nia³y oczekiwañ klientów –
pod wp³ywem deszczu, s³oñca i mrozu cza-
sem ju¿ po roku u¿ytkowania farba pêka³a,
a w skrajnych przypadkach zaczyna³a odpa-
daæ od ramy i skrzyd³a ca³ymi p³atami. Dziœ
farby te zast¹pione zosta³y trwa³ymi farba-
mi wodorozcieñczalnymi oraz impregna-
tami i lakierami na bazie akrylu. Wykona-
ne z nich pow³oki malarskie s¹ estetyczne
i trwa³e. Dziêki temu, ¿e zachowuj¹ pewn¹

elastycznoœæ, pod wp³ywem zimna i gor¹ca
pracuj¹ razem z elementami okna – zalety
tej nie mia³y farby chemoutwardzalne.

Jedn¹ z najwiêkszych zalet drewna jest
jego naturalny wygl¹d. Aby w pe³ni cieszyæ
siê nim, mo¿emy wybraæ okno pomalowa-
ne farb¹ transparentn¹, dziêki której wi-
doczne pozostan¹ s³oje drewna �. Zupe³-
nie inne efekty uzyskamy stosuj¹c farby
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�� Zamontowanie okien o nietypowym kszta³-
cie powinniœmy przewidzieæ ju¿ na etapie pro-
jektu (fot. Drewexim)

��Typowe drewniane okno jednoramowe z szy-
b¹ podzielon¹ szprosami (fot. Sokó³ka)

��Okno drewniane klejone z trzech warstw jest
kilkakrotnie bardziej odporne na wypaczenie
(fot. Pol Skone)

Maj¹c do wyboru: okna z drewna litego czy klejonego, wybierzmy klejone z wielu
warstw, gdy¿ bêdzie odporne na wypaczenia.
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kryj¹ce – do niedawna w sprzeda¿y dostêp-
ne by³y prawie wy³¹cznie okna bia³e, dziœ
coraz czêœciej producenci do swojej oferty
w³¹czaj¹ modele malowane na inne kolory,
czêsto dobierane na ¿yczenie klienta. Wy-
bieraj¹c kolor okna przeznaczonego na ele-
wacjê wystawion¹ na intensywne i d³ugo-
trwa³e dzia³anie s³oñca pamiêtajmy – im
kolor ciemniejszy, tym pow³oka malarska
silniej siê nagrzewa, co w d³u¿szej perspek-
tywie czasu oznacza szybsze jej zu¿ycie.   �
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��W zale¿noœci od gatunku drewna u¿ytego w procesie produkcji oœcie¿nicy i skrzyd³a uzyskamy od-
mienny rysunek s³ojów oraz kolor okna (fot. Stolarka Wo³omin)

Okna drewniane
�� Zalety:
■ wykonanie z przyjaznego œrodowisku

materia³u, naturalne piêkno drewna; 
■ zdolnoœæ poch³aniania i oddawania nie-

wielkiej iloœci wilgoci, co ma wp³yw na
korzystny mikroklimat;

■ bezpieczeñstwo – w razie po¿aru nie
wydzielaj¹ truj¹cych gazów.

�� Wady:
■ nieco wy¿sza cena w porównaniu

z oknami z PVC;
■ koniecznoœæ konserwacji œrodkami do

pielêgnacji drewna i malowania co pe-
wien czas.
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