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Je li p acimy wysokie rachunki za ogrze-

wanie domu, prawdopodobnie mamy nie-

szczelne okna: ciep o ucieka przez szpary 

i nie zatrzymaj  go adne prowizorki z sa-

moprzylepnych uszczelek. A je li ju  pora 

na wymian , trzeba b dzie podj  kilka 

wa nych decyzji.

Profile
W domach jednorodzinnych najcz ciej 

stosuje si  okna drewniane lub z PVC. Dla 

przeci tnego u ytkownika konstrukcja we-

wn trzna profili nie ma  wi kszego znacze-

nia. Wi kszo  kupuj cych okna kieruje si

cen  i wzgl dami estetycznymi. 

Drewniane. Z regu y s  dro sze o 20–30%

od plastikowych i wymagaj  okresowej kon-

serwacji (malowania). Maj  jednak dobr

izolacyjno  ciepln  i charakteryzuj  si

du  sztywno ci  i stabilno ci  wymiarów 

– nadaj  si  wi c do du ych przeszkle .

Z PVC. S  ca kowicie odporne na dzia a-

nie wilgoci i grzybów, nie wymagaj ad-

nej konserwacji. S  ta sze od drewnianych, 

ale uszkodzonej ramy nie mo na naprawi .

Oprócz najbardziej popularnych bia ych 

mo na zamówi  okna wyko czone koloro-

w  lub drewnopodobn  oklein  (dro sze od 

bia ych o 15% – kolor jednostronny, o 30% – 

kolor dwustronny).

Okucia 
Niektóre mog  znacznie zwi ksza  kom-

fort u ytkowania, np. ogranicznik otwar-

cia okna, wielostopniowe uchylanie (szcze-

gólnie przydatne w sypialni czy kuchni) czy 

zatrzask balkonowy, który umo liwia za-

mkni cie za sob  drzwi, gdy si  wychodzi 

na balkon lub taras. U yteczny jest te  ha-

mulec do drzwi balko-

nowych – zapobiega ich 

trzaskaniu wskutek prze-

ci gu. Dop aty za te do-

datkowe funkcje nie s  du e.

Wielko  i rodzaj okien
Zmiana podzia ów. Zamawiaj c okna, po-

winni my poda  nie tylko ich wymiary, ale 

jaki ma by  podzia  szyb. Mo e stare okna 

by y podzielone na kilka pól, które teraz 

warto zast pi  jednym? Trzeba te  pami -

ta , e stare okna maj  zazwyczaj w sze 

ramy ni  te produkowane obecnie i powtó-

rzenie w nich „starych” podzia ów mo e si

wi za  ze znacznym zmniejszeniem prze-

szklonej powierzchni, a zredukowanie po-

dzia ów sprawi, e okna b d  te  ta sze. 

Cena jednego du ego okna jednoskrzyd o-

wego jest ok. 30% ni sza ni  okna dwu-

skrzyd owego o takich samych wymiarach 

– pod jednym warunkiem: e s  to okna ty-

powe. Za okna o niestandardowych wymia-

rach zap acimy wi cej. 

W otwór powsta y po usuni ciu starej 

ramy powinno si  wstawi  okno o 4–5 cm 

od niego ni sze i w sze. Dzi ki temu, 

z ka dej strony okna otrzymuje si  oko o

2 cm luzu, który zabezpiecza profil przed 

odkszta caniem si  pod wp ywem zmian 

temperatury.

Je li chcemy zachowa  stare wymiary 

okna, trzeba powi kszy  otwór w murze. 

Zamontowanie mniejszych okien mo e jed-

nak okaza  si  korzystniejsze (nawet je li 

to mniejsze okno ma nietypowe wymiary 

i trzeba b dzie za to dodatkowo zap aci ), 

bo podczas wykuwania wi kszych otwo-

rów uszkadza si  tynk, mo na te  natrafi

na zbrojenie (którego nie wolno uszkodzi ).

Okna nieotwierane. Warto je zastoso-

wa  wsz dzie tam, gdzie b dzie atwy do-

st p do okna z obu stron – niezb dny do my-

cia i ewentualnej konserwacji. Takie okna s

oko o 20% ta sze od otwieranych, bo maj

mniejsz  liczb  profili i nie wymagaj  oku ,

maj  te  cie sze ramy, a wi c zapewniaj

wi cej wiat a. 

W przepisach nie ogranicza si  liczby 

nieotwieranych okien w pomieszczeniu, 

ale okre la konieczne parametry jego wen-

tylacji. W domu z wentylacj  mechanicz-

n  teoretycznie wszystkie okna mog  by

nieotwierane, natomiast w domu z wenty-

lacj  grawitacyjn  wielko  cz ci otwiera-

nej okien powinna stanowi  po ow  wyma-

ganej powierzchni okna, ta za  – mierzona 

w wiet le o cie nic – nie mo e by  mniejsza 

ni  1:8 powierzchni pod ogi pomieszczenia. 

Okno nieotwierane mocuje si  cz sto w s -

siedztwie okna otwieranego.

Przyk ad: W pokoju o powierzchni 30 m2

z wentylacj  grawitacyjn , minimalna po-

wierzchnia okien to 3,75 m2.

W pomieszczeniu tym mo na zatem za-

stosowa :

3 okna, w tym:

2 otwierane – o wymiarach 1,2 × 1,2 m 

i jedno 0,9 × 1,2 m nieotwierane lub

2 okna, w tym:

jedno wi ksze – 1,8 × 1,5 m, jedno mniej-

sze 0,9 × 1,2, z czego powinno si  otwie-

ra  albo ca e du e okno, albo okno w skie 

i jedno skrzyd o z okna du ego.

 Wymieniaj c okna, warto 
wiedzie , e im wi cej 

podzia ów (skrzyde )
i szprosów, tym mniejsza 

powierzchnia przeszklenia

fo
t.
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 Razem z oknami warto wymieni  parapety, za-
równo te zewn trzne, jak i wewn trzne, i najlepiej, 
aby wykona  to kompleksowo producent okien 
i udzieli  na wszystko gwarancji
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 Ogranicznik w oknie zapobiega uderzeniu 
skrzyd a o oscie nic  lub kraw d  wn ki okiennej 
np. podczas przeci gu
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Wybór producenta
Okna lepiej kupowa  u sprawdzonego pro-

ducenta, który oferuje równie  profesjonal-

ny monta . Najlepiej popyta  znajomych, 

odwiedzi  kilka punktów sprzeda y, obej-

rze  dok adnie ramy, okucia i szyby. Warto 

poprosi  o wycen  tego samego zamówienia 

w kilku firmach i porówna  nie tylko ceny, 

ale równie  warunki gwarancji i serwisu. 

Kiedy decyzja co do producenta zapadnie, 

nale y umówi  si  na pomiar i podpisanie 

umowy, w której koniecznie trzeba wpi-

sa  wszystkie szczegó y zamówienia, okre -

li  termin realizacji zamówienia i warunki 

monta u (ostateczny jego koszt nie powi-

nien przekroczy  10% warto ci okien). 

 Warto szuka  takich producentów, którzy 

w ramach wymiany okien oferuj  te  wy-

mian  parapetów, monta  fabrycznych alu-

zji, rolet itp. Niektóre firmy instaluj ce okna 

oferuj  znaczne obni ki cen tych dodatko-

wych elementów. 

Kiedy zamawia ,
a kiedy montowa ?
W bran y okiennej najgor tszym okresem jest 

jesie . Wtedy producenci okien s  najbardziej 

oblegani i na realizacje zamówienia trzeba 

czeka  d ugo, co mo e wstrzyma  wykony-

wanie innych prac remontowych. Najlepiej 

wi c zamówi  okna na co najmniej kilka ty-

godni przed planowan  wymian  i nie cze-

ka  z tym do jesieni, kiedy to najwi cej in-

westorów przypomina sobie o nieszczelnych 

oknach i uciekaj cym przez nie cieple.

Wymiana 10 okien w domu jednorodzin-

nym trwa 4–6 h. Prace te mo na wykony-

wa  równie  zim , pod warunkiem e mróz 

nie przekracza –10°C, bo w ni szej tempe-

raturze stosowana do uszczelniania okien 

pianka monta owa  traci swoje w a ciwo ci.

Pomiar
Od jego dok adno ci zale y komfort otwie-

rania okien oraz ich szczelno . Warto 

czynnie w nim uczestniczy , poniewa  to 

tak e okazja do uzgodnienia podzia ów

okien, ich wielko ci i kierunku otwierania. 

Przygl daj c si  pomiarom, warto zwró-

ci  uwag  na taki szczegó , jak np. obni e-

nie okna – bo w otwieraniu przeszkadza 

karnisz.

Monta
Zanim okna zostan  zamontowane, nale-

y dok adnie sprawdzi , czy s  zgodne z na-

szym zamówieniem, czy maj  w a ciwy po-

dzia  skrzyde  i kierunek ich otwierania 

i czy nie maj adnych uszkodze  mecha-

nicznych. W razie jakichkolwiek usterek lub 

niezgodno ci nale y od razu, jeszcze przed 

monta em, zg asza  reklamacj .

Przed rozpocz ciem monta u trzeba za-

bezpieczy  grub  foli  malarsk  meble 

i inne sprz ty, zwykle ekipy monta owe za-

bezpieczaj  foli  tylko sam  pod og .

Zasady monta u

Pion i poziom o cie nic. Do ich spraw-

dzania monta y ci powinni u ywa  poziom-

nicy o d ugo ci 2 m. Wypoziomowane okna 

blokuje si  w naro ach za pomoc  klinów. 

W trakcie mocowania dybli lub kotew jesz-

cze raz powinno by  sprawdzone poziomni-

c  prawid owe ustawienie o cie nicy.

Mocowanie na kotwy stalowe lub dyble, 

czyli stalowe ko ki rozporowe. Ich liczba 

zale y od wielko ci okna – odleg o  mi -

dzy punktami mocowania powinna wyno-

si  ok. 70 cm, a od naro nika do pierwszego 

punktu – ok. 15 cm.

Tymczasowe rozpórki. S  niezb dne pod-

czas uszczelniania du ych okien i drzwi bal-

konowych. Zabezpieczaj  o cie nic  przed 

wgi ciem przez rozpr aj c  si  piank .

Otwory odwadniaj ce na dolnym ryglu 

o cie nicy z PVC. Nale y sprawdzi , czy nie 

s  zas oni te, bo wtedy woda opadowa cie-

kaj ca po oknach mo e przedostawa  si

pod o cie nic  i powodowa  zawilgocenie 

murów pod oknami. W takim miejscu cia-

na mo e zacz  przemarza , a to doprowa-

Okna powinno si  wymieni  przed ociepleniem 

domu. Warto przesun  je do zewn trznej 

p aszczyzny cian, u atwi to ocieplenie miejsc 

wokó  otworów okiennych i wyeliminuje mostki 

cieplne w o cie ach

Zamocowanie o cie nicy okna do o cie a: bez-
po rednio na dyble (a), po rednio na kotwy (b)

Podczas piankowania du ych okien trzeba 
zastosowa  rozpórki, które zabezpiecz  ram
przed wypchni ciem przez rozpr aj c  si
piank

dybel przechodzi 

bezpo rednio przez 

otwór w o cie nicy

kotwa stabilizuj ca

okno w pionie

wkr t mocuj cy kotw

do o cie a

dodatkowy wkr t

a

b

Okno musi by  montowane nie tylko na piank
ale te  na dyble (stalowe ko ki rozporowe) lub 
stalowe kotwy. Ich liczba zale y od wielko ci
okna, a rozstaw powinien by  taki, jak pokaza-
no na rysunku (wymiary w cm)
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Wymiana na mniejsze

Po demonta u starego okna 

i parapetu zamurowuje si

i tynkuje t  cz  otwo-

ru okiennego, o jak  b -

dzie mniejsze nowe okno. 

Nast pnie montuje si  nowe 

okno, a na odpowiedniej wy-

soko ci – parapety. Zwykle 

konieczna jest te  wymiana 

grzejnika na w szy.

Wymiana na szersze

Po demonta u starego okna 

i parapetu trzeba wzmoc-

ni  istniej ce nadpro e, by 

podczas rozkuwania nie p -

k y ciany ani strop. O rodza-

ju wzmocnienia i sposobie 

jego zamontowania decydu-

je konstruktor na podstawie 

niezb dnych wylicze .

Wymiana na wy sze 

(balkonowe)

Po demonta u starego okna 

i parapetu rozbiera si  frag-

ment ciany pod oknem i mon-

tuje nowe okno balkonowe. 

Taka zmiana nie wymaga prze-

budowy ani wzmacniania nad-

pro a. Je li pod oknem jest 

grzejnik, mo na go przenie

obok okna. Je li jest zbyt wy-

soki, warto wymieni  go na 

ni szy i szerszy lub zrezygno-

wa  z niego i na wi kszy wy-

mieni  grzejnik zamontowany 

w tym samym pomieszczeniu, 

ale pod innym oknem.

Likwidacja okna

Po demonta u starego okna 

i parapetu zewn trznego za-

murowywuje si  ceg ami 

lub pustakami i ociepla ca y

otwór okienny. Je li nie prze-

nosimy grzejnika w inne miej-

sce, nie warto demontowa

parapetu wewn trznego.

Zmiana wielko ci i miejsca ulokowania okna
nadpro e

nowy 

w szy 

grzejnik

nadpro e

mniejsze

okno

nowy 

parapet

mur z ceg y

lub pustaków

nadpro e

wymienione, 

mniejsze

okno

nowy 

parapet wew.

nowy parapet

zew.

wymieniony

grzejnik

we na

mineralna

nadpro e nowe d u sze

nadpro e

k towniki

ruby

mocuj ce

szersze

okno

nowy 

d u szy

parapet

k towniki

stalowe

wymienione,

szersze

okno

wymieniony

parapet wew.

wymieniony

parapet zew.

grzejnik

we na 

mineralna

nadpro e

przesuni ty

grzejnik

nadpro e

okno

balkonowe

nadpro e

wymienione

okno 

balkonowe

balustrada

grzejnik

wymieniony

parapet

zew.

nadpro e nadpro e

ciana z ceg y

lub pustaków

nadpro e

ciana z ceg y

lub pustaków

wn ka okienna

parapet wew.

we na

mineralna

grzejnik
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Uszczelnienie po czenia okna ze cian :
o cie nica bez w garka (a), z w garkiem (b)

Stare skrzyd a okienne zdejmuje si

z zawiasów, a stare o cie nice – prze-

cina w kilku miejscach i apk  ciesiel-

sk  odrywa od o cie a.

Otwór do ponownego monta u przygoto-

wuje si  w sposób dobrany do konstruk-

cji ciany:

– je li jest jednowarstwowa (nie ma war-

stwy izolacyjnej ani szczeliny powietrz-

nej), to po usuni ciu ewentualnych nie-

równo ci otwór jest gotowy do monta u

nowego okna;

– je li ma szczelin  powietrzn , to trzeba 

j  wype ni  paskami styropianu, przykle-

jaj c je wst pnie piank  poliuretanow .

Po usuni ciu o cie nicy trzeba odku

tynk w miejscach, w których b d  osa-

dzane kotwy, tj. oko o 15 cm od ka dego 

naro nika. Nast pnie nale y dok adnie 

oczy ci  ca y obwód o cie a z resztek 

tynku i py u, a nast pnie odkurzone o cie-

e zwil y  wod .

Demonta

1Demonta
starych okien 2Ustawienie i podparcie 

nowych skrzyde 3Mocowanie 
okna 4Zwil enie powierzchni 

roboczej wod  przed 
wype nieniem piank
poliuretanow

5Wype nienie piank
szczeliny mi dzy oknem 

a cian

Monta  okna krok po kroku

6Usuni cie nadmiaru 
pianki monta owej 7Monta

parapetów 8Obróbka tynkarska
okna 9Regulacja oku

okiennych 10Sprz tanie 
stanowiska pracy

fo
t.

 O
k
n

o
p

la
s
t

ta ma rozpr na – uszczelnienie wodoszczelne 

i paroprzepuszczalne

pianka poliuretanowa – uszczelnienie cieplne i akustyczne

ta ma rozpr na – uszczelnienie wodoszczelne 

i paroprzepuszczalne

pianka poliuretanowa – uszczelnienie cieplne i akustyczne

masa silikonowa lub folia paroszczelna – uszczelnienie 

paroszczelne

listwa przyokienna

listwa przyokienna

a

b
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dzi  mo e do pojawienia si  ple ni na jej 

wewn trznej powierzchni.

Szczelina pomi dzy murem a oknem.

Nale y dopilnowa , by zabezpieczono j  si-

likonem tak, aby uniemo liwione by o wni-

kanie wody. Szczególnie wa na jest obróbka 

parapetu zewn trznego, inaczej podczas ob-

fitych deszczów woda mog aby przedostawa

pod si  o cie nic  do rodka pomieszczenia. 

Mocowanie parapetów wewn trznych.

Je eli parapet jest ci ki i znacznie wystaje po-

za mur, musi mie  wsporniki podtrzymuj ce.

Uszczelnianie. Przed u yciem pianki 

uszczelniaj cej powierzchnie, do których 

b dzie ona przylega  (o cie e i ram  okien-

n ), powinny zosta  zwil one wod . Na 

czas uszczelniania piank  poliuretanow

o cie nice usztywnia si  – zamykaj c skrzy-

d a okien lub rozpieraj c je drewnianymi 

klinami. Kiedy pianka stwardnieje, wyci ga 

si  kliny a pozosta e po nich pustki wype -

nia si  piank . Aby uszczelnienie by o sku-

teczne, piank  powinno si  zabezpieczy

od wewn trz materia em paroszczelnym 

chroni cym j  przed wnikaniem pary wod-

nej z wn trza domu. W tym celu stosuje si

mas  silikonow , akrylow , ta m  uszczel-

niaj c  z pianki poliuretanowej albo foli

Przynajmniej raz w roku – najlepiej przed zim  – okna nale y dok adnie  obejrze  i wy-

kona  ni ej opisane prace konserwacyjne.

Okucia. Produkowane obecnie okna s  wyposa one w okucia obwiedniowe, tzn. zamykaj ce 

rygle znajduj ce si  na prawie ca ym obwodzie okna. Okucia te pracuj  na zasadzie przesuwania 

si  (tarcia) elementów, a wi c wymagaj  okresowego smarowania. Okucia fabrycznie zamonto-

wane s  nasmarowane, jednak z czasem kurz i zanieczyszczenia powoduj  coraz wi ksze opory 

i utrudnienia w ruchu cz ci oku . Dlatego w miejscach szczególnie nara onych na zatarcia, jak: 

naro niki, rozwórka w górnej cz ci (najbardziej zabrudzona cz ), wszystkie ruchome cz ci

oraz miejsca ryglowania, trzeba konserwowa  przystosowanym do tego smarem. Przy okazji 

warto sprawdzi  wszystkie wa ne dla bezpiecze stwa cz ci oku  w miejscach ich mocowania 

i w razie potrzeby, w miejscach podatnych na zu ycie, dokr ci ruby mocuj ce.

Uszczelki. Wspó czesne okna s  wyposa one w wysokiej jako ci uszczelki z tworzywa 

sztucznego – najcz ciej EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) lub TPE (ela-

stomer plastyczny). Aby na d ugo zachowa y spr ysto , nale y je smarowa  olejem sili-

konowym lub preparatami do konserwacji uszczelek samochodowych. Trwale uszkodzo-

ne lub odkszta cone uszczelki trzeba wymieni  na nowe.

Pow oki malarskie okien drewnianych. Wymagaj  dok adnych ogl dzin,  oczyszczenia 

z kurzu i t uszczu i usuni cia drobnych uszkodze . Do mycia wystarczy woda z dodatkiem 

dowolnego, niest onego detergentu lub ogólnie dost pne rodki do konserwacji mebli. 

Uwaga! W razie nietypowych problemów z okuciami – na przyk ad utrudnionego zamy-

kania okna lub zablokowania klamki, nale y spróbowa  regulacji wg instrukcji do czonej 

do okna, a je li to nie pomaga, najlepiej od razu wezwa  serwis, którego dane kontaktowe 

znajdziemy na gwarancji lub na stronie internetowej producenta okien.

Konserwacja okien drewnianych

REKLAMA

BD11-12_okna.indd 57BD11-12_okna.indd   57 2008-10-30 07:43:362008-10-30   07:43:36



BUDUJEMY DOM 11–12/200858

Remont/Modernizacja

INFO RYNEK Ile kosztuje wymiana okien?

DAKO 018 449 28 00 www.dako.eu

HELOPAL 025 757 77 80 www.helopal.com.pl

JOCZ 087 421 85 92 www.jocz.pl

M&S WI CEJ NI  OKNA 059 841 08 00 www.ms.pl

OKNOPLAST  012 279 71 71 www.oknoplast.com.pl

OKNOPLUS 012 277 57 00 www.oknoplus.com.pl

POL-SKONE 081 774 30 11 www.pol-skone.pl

THERMOPLAST 022 729 85 86 www.thermoplast.com.pl

TOMSTOL  022 724 98 95 www.tomstol.com.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

Okna*

z PVC: 400–550 z /m
drewniane: 450–700 z /m

* cena zale y od rodzaju oszklenia, oku , koloru (okna z PVC)

i gatunku drewna (okna drewniane)

Parapety:

zewn trzne, metalowe: 30–50 z /m
wewn trzne, ze sztucznego marmuru: 130–150 z /m

samoprzylepn  do uszczelnie  wewn trz-

nych. Od zewn trz powinno si  stosowa

materia y chroni ce przed wod  deszczow ,

ale paroprzepuszczalne – na przyk ad ta my 

rozpr ne. Chodzi o to, by woda nie mog a

wcieka  szparami do wn trza domu, a wil-

go , która mimo uszczelnie  wniknie mi -

dzy ram  i cian , mog a uj  na zewn trz. 

Kiedy pianka stwardnieje, jej nadmiar usu-

wa si  ostrym no em.

Wyko czenie o cie a. Do naprawiania 

tynku wokó  okna najlepiej zastosowa  tynk 

gipsowy. Przed jego na o eniem o cie e na-

le y pomalowa  preparatem gruntuj cym, 

np. Uni-gruntem, a na kraw dziach o cie a

przyklei  na zapraw  tynkarsk  metalowe 

naro niki siateczkowe, które zabezpiecz

naro a przed uszkodzeniem. Gdy zaprawa 

przeschnie, o cie e szlifuje si  i wyrównu-

je g adzi  szpachlow . Zamiast tynkiem na 

mokro, o cie e mo na wyko czy  paskami 

z p yty gipsowo-kartonowej. 

Po kilku dniach otynkowane powierzch-

nie mo na pomalowa , a z okien usun  fo-

li  zabezpieczaj c .

Od strony zewn trznej o cie e wyka cza 

si  w podobny sposób, tylko z u yciem zapra-

wy, z jakiej wykonuje si  tynki zewn trzne.

Odbiór robót
Po zako czeniu monta u w obecno ci pra-

cownika firmy nale y:

sprawdzi  funkcjonowanie wszystkich 

otwieranych cz ci okien,

sporz dzi  protokó  odbioru i ewentual-

nie umie ci  w nim swoje uwagi. 

Je eli okna nie s  bardzo zniszczone i jeszcze nie chcemy ich wymienia , mo na spró-

bowa  je naprawi . Oto kilka typowych usterek i sposoby ich usuwania. 

Okno opu ci o si , trze do em i ci ko si  zamyka. Trzeba podnie  skrzyd o przez 

wyregulowanie zawiasów. Je li zawiasy nie s  regulowane, mo na spróbowa  wkr ci  za-

wias górny lub – w ostateczno ci – pod o y  podk adk  na zawiasy. Aby to wykona , nale-

y skrzyd o zdj  z zawiasów. Je eli to si  nie udaje, mo na u y  preparatu do smarowa-

nia (np. WD-40). Po zdj ciu skrzyd a, na trzpie  zawiasu nak ada si  podk adk  i zak ada 

skrzyd o z powrotem.

Farba na profilach uszczy si  i odpada. Star  farb  trzeba usun  opalark  lub spe-

cjalnymi rodkami chemicznymi (np. Scansol), które spowoduj  rozmi kczenie starych 

pow ok tak, e atwo b dzie je zeskroba . Czasem zabieg trzeba powtórzy  kilkakrotnie. 

Przed kolejnym zastosowaniem preparatu, ramy trzeba wyczy ci  papierem ciernym, 

bo zmi kczona i odskrobana farba ponownie stwardnieje i ramy stan  si  chropowate. 

Gdy drewno jest ju  czyste, mo na przyst pi  do malowania. Nale y pami ta  o zabezpie-

czeniu ta m  szyb oraz oku . Malujemy farbami akrylowymi – przynajmniej dwukrotnie. 

Najwygodniej malowa  ma ym wa kiem dopasowanym do szeroko ci ramy, a jej kraw -

dzie – w skim p dzelkiem. 

Uwaga! Przed ca kowitym wyschni ciem farby nie nale y zamyka  skrzyd a okiennego.

Przez zamkni te okno nap ywa ch odne powietrze z zewn trz. Okno trzeba uszczel-

ni  samoprzylepn  uszczelk  (wystarcza tylko na jeden sezon) lub wykona  w ramie ro-

wek na uszczelk  przylgow  (mo na to zrobi  samodzielnie lub lepiej zleci  fachowcowi). 

Uszczelki przylgowe s  du o trwalsze, mo na je kupi  w firmach handluj cych stolark

otworow  lub w sklepach z okuciami okiennymi. 

Uwaga! Naprawianie bardzo zniszczonych, kilkunastoletnich okien jest nieskuteczne 

i nieop acalne.

Okna do renowacji
Trwa o  okien w 50% 

zale y od sposobu ich 

zamontowania

Robocizna przy wymianie okien jest ponaddwukrotnie dro sza ni  monta

okien w nowo budowanym domu. Do cznych kosztów ekipy montuj ce 

doliczaj  bowiem demonta  starych okien, obróbki tynkarskie wewn trzne 

(a czasem i na zewn trz) oraz uszczelnienie i wymian  parapetów

Demonta  starych okien, monta  nowych i obróbki tynkarskie: 40–60 z /m
Demonta  i monta  parapetów zewn trznych: 25 z /m
Demonta  i monta  parapetów wewn trznych: 35 z /m
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