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Gdy zdecydujemy sie na wymianê
okien pozostaje dokonaæ wyboru -

drewniane czy plastikowe (aluminiowe
i z w³ókna szklanego, choæ obecne na ryn-
ku s¹ z przypadku remontów bardzo rzad-
ko stosowane). Rynek stolarki okiennej
jest prawie równo podzielony miêdzy te
dwa rodzaje okien, a pod wzglêdem pod-
stawowych w³aœciwoœci u¿ytkowych s¹ one
tak¿e równorzêdne. Dlatego wybór zale¿y
raczej od indywidualnych preferencji ni¿
walorów technicznych czy funkcjonal-
nych. Natomiast sporo uwagi warto po-
œwiêciæ znalezieniu dobrego producenta
okien, bo, niestety, na rynku funkcjonuje
wiele firm oferuj¹cych produkty miernej
jakoœci. 

Podobna sytuacja wystêpuje w przy-
padku drzwi wejœciowych, gdy¿ do wybo-
ru mamy wyroby oferowane zarówno
przez znane firmy jak i ma³e zak³ady rze-
mieœlnicze czy te¿ drzwi importowane
z ró¿nych stron œwiata. Poniewa¿ najczê-
œciej s¹ to drzwi drewniane, niezwykle
wa¿ne jest u¿ycie do ich produkcji odpo-
wiedniego surowca, co zapobiegnie pa-
czeniu siê ich pod wp³ywem zmian wil-
gotnoœci. Dlatego lepiej wybieraæ pro-
dukty du¿ych firm zaopatruj¹cych siê
u sprawdzonych dostawców drewna.   Pa-
miêtajmy, ¿e w domach jednorodzinnych
instalowanie superwytrzyma³ych na w³a-
manie drzwi wejœciowych ma sens tylko
wtedy, gdy inne otwory - okna, wy³azy

dachowe, drzwi w piwnicy - zosta³y rów-
nie dobrze zabezpieczone.       

Kupujemy okna
Nowe okna - niezale¿nie od tego, czy

maj¹ byæ drewniane czy plastikowe mu-
sz¹ mieæ wymiary dostosowane do wiel-
koœci otworu w murze (oœcie¿e). Trzeba
jednak pamiêtaæ, aby pozostawiæ wokó³
oœcie¿nicy niezbêdny luz monta¿owy.
Otwór w murze mo¿e byæ prosty lub
z tzw. wêgarkiem zmniejszaj¹cym jego
wymiary od strony zewnêtrznej. Przy
oœcie¿u prostym wymiar zewnêtrzny ra-
my nowego okna powinien byæ mniejszy
o 4-5 cm od otworu w œcianie. W oœcie-
¿ach z wêgarkiem wymiary okna trzeba
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Koniecznoœæ wymiany
starych okien czy
wys³u¿onych drzwi
wejœciowych mo¿e
wynikaæ z ich
funkcjonalnoœci, zamiaru
poprawienia
ciep³ochronnoœci domu
oraz jego estetyki. Liczne
zachêty ze strony firm
zajmuj¹cych siê wymian¹
stolarki, w formie
rabatów, kredytów czy
bezp³atnego monta¿u,
sprzyjaj¹ podjêciu decyzji
o przeprowadzeniu prac
remontowych. Jednak
w skrajnych sytuacjach
wymiana okien mo¿e
przyczyniæ siê do
pogorszenia panuj¹cego
w domu mikroklimatu.
Stanie siê tak, jeœli
wentylacja bêdzie
niedostatecznie 
sprawna.

CCeezzaarryy  JJaannkkoowwsskkii

Wymiana
OKIEN i DRZWI

fot. Tomstol



tak ustaliæ, aby rama okienna wchodzi³a
za wêgarek na 1-1,5 cm z ka¿dej strony.
Podczas ustalania wymiarów okien trzeba
równie¿ uwzglêdniæ ewentualne ocieple-
nie oœcie¿a, jeœli przewidujemy w przy-
sz³oœci docieplenie ca³ego domu. W ta-
kim przypadku nale¿y wybraæ okno nieco
mniejsze, aby na bokach oœcie¿a zmieœci-
³a siê 4-5-cm warstwa ocieplenia. Najczê-
œciej,  przy wymianie, okna musimy za-
mówiæ, gdy¿ te o standardowych wymia-
rach z regu³y nie pasuj¹ do starych otwo-
rów �. Jeœli jednak ró¿nica w wielkoœci
otworu i nowego standardowego okna nie
jest du¿a, mo¿na poszerzyæ otwór (nie

wiêcej jednak ni¿ o 10 cm). Wysokoœæ
otworu mo¿na z kolei zwiêkszyæ przez
skucie muru na dole - u góry zamontowa-
ne jest konstrukcyjne nadpro¿e, którego
os³abienie mo¿e spowodowaæ pêkanie
œcian  nad oknem.       

Okna o standardowych wymiarach
mo¿na  kupiæ  „od rêki” w sieci handlowej
du¿ych producentów lub w supermarke-
tach budowlanych. Mo¿emy wtedy obej-

rzeæ kilka sztuk i wybraæ te o najlepszej
jakoœci (dotyczy zw³aszcza okien  drew-
nianych). K³opotliwy mo¿e byæ jednak
ich transport, jeœli zprzedawca nie zapew-
nia przewozu. Organizuj¹c transport we
w³asnym zakresie  pamiêtajmy, ¿e okien
nie mo¿na przewoziæ w pozycji pozio-
mej, bo szyby popêkaj¹. Okna nietypowe
zamawiamy bezpoœrednio u producenta
lub w jego przedstawicielstwie. Doœæ ry-
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Ramy - w oknach plastikowych sprawdza-
my jakoœæ po³¹czeñ w naro¿nikach. Nie
mo¿e byæ widoczny uskok ³¹czonych pro-
fili, a miejsce zgrzania powinno byæ rów-
ne i g³adkie. O zamontowaniu stalowych
profili wzmacniaj¹cych œwiadcz¹ ³by
wkrêtów widoczne na zewnêtrznym ob-
wodzie oœcie¿nicy. Widoczne powierzch-
nie ramy i skrzyd³a powinny mieæ nakle-
jon¹ foliê zabezpieczaj¹c¹ przed poryso-
waniem w czasie monta¿u. SprawdŸmy,
czy w dolnych czêœciach skrzyd³a i ramy
wykonane zosta³y otwory odwadniaj¹ce.
W oknach drewnianych zwracajmy uwagê
na g³adkoœæ powierzchni, jednorodnoœæ
s³ojów drewna, nie mog¹ byæ widoczne ³¹-
czenia poprzeczne, sêki, miejsca szpachlo-
wane. 
Szyby - ich osadzenie w ramie musi byæ na
tyle g³êbokie, aby metalowa ramka znala-
z³a siê  co najmniej kilka milimetrów po-
ni¿ej krawêdzi uszczelki mocuj¹cej szybê.
Na wewnêtrznej stronie ramki sprawdŸmy
czy oznakowanie szyby jest zgodne z na-
szym zamówieniem. Widoczne krople wo-
dy lub zaparowanie przestrzeni miêdzy ta-
flami dyskwalifikuj¹ okno. Na szybach nie
mo¿e byæ zarysowañ, zatopionych wtr¹ceñ

(np. ziarenek piasku, pêcherzy powietrza -
tzw. rybek). 
Okucia - sprawdŸmy ³atwoœæ przesuwania
siê rygli i zawiasów. Wkrêty mocuj¹ce  mu-
sz¹ mieæ ³by dostosowane do wielkoœci
otworów w okuciach. Ich czo³owa po-
wierzchnia powinna byæ nieznacznie za-
g³êbiona w stosunku do p³aszczyzny mo-
cowanej czêœci. Krzywe wprowadzenie
wkrêtów i widoczne œlady uszkodzenia na-
ciêæ w ³bach œwiadcz¹ o niestarannym wy-
konaniu. 
Uszczelnienia -  uszczelki przyszybowe
i mocowane na ramie musz¹ równo przy-
legaæ do powierzchni na ca³ym obwodzie.
Z³¹cze  uszczelki obwodowej mo¿e znaj-
dowaæ siê jedynie na górnej belce profilu.
W oknach, w których szyby osadzane s¹
za pomoc¹ silikonu sprawdŸmy, czy zosta³
on wprowadzony równo z krawêdzi¹ ra-
my. 
Pe³na kontrola funkcjonowania okna bê-
dzie mo¿liwa dopiero po jego zamontowa-
niu, gdy¿ bez usztywnienia i wypoziomo-
wania ramy nie mo¿na tego sprawdziæ.
Uwaga. Odbieraj¹c okno u producenta
mo¿emy skorzystaæ ze stojaków monta¿o-
wych i tam sprawdziæ okno.

� Na zamówienie mo¿emy mieæ okna nie tyl-
ko o niestandardowych wymiarach, ale tak¿e
np. pasuj¹ce do zabytkowych budynków 
(fot. Energotech)

Na co zwracać uwagę
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zykowny jest zakup u  poœredników, któ-
rzy nie maj¹ autoryzacji producenta. Za-
opatruj¹ siê oni w ró¿nych firmach - naj-
czêœciej tych najtañszych - a wiêc jakoœæ
materia³ów i wykonania bywa nienajlep-
sza. Okna robione na zamówienie produ-
cent z regu³y dostarcza w³asnym trans-
portem. Przy odbiorze ka¿de z nich musi-
my dok³adnie obejrzeæ i od razu reklamo-
waæ zauwa¿one usterki oraz uszkodzenia.
Dystrybutorzy okien uzale¿niaj¹ niekiedy
udzielenie d³ugoterminowej gwarancji od
ich monta¿u przez autoryzowany zak³ad.
Ceny takiej us³ugi s¹ najczêœciej znacznie
wy¿sze ni¿ rynkowe i warto rozwa¿yæ, czy
nie zrezygnowaæ z gwarancji lub nie po-
szukaæ innego producenta. Monta¿ okien
nie jest zbyt skomplikowany i mo¿na to
zrobiæ nawet samemu. 

Wymontowanie starego okna
W domach montowane by³y okna

ró¿nego typu - skrzynkowe, krosnowe,
jednoramowe. Zdarzaj¹ siê równie¿
okna o wartoœci zabytkowej, w których
szeroka, zdobiona oœcie¿nica nazywana
obokniem stanowi istotny element ele-
wacji  domu. W takich oknach warto za-
chowaæ ich zabytkowy charakter insta-
luj¹c nowe okno w obokniu, a nie bez-
poœrednio w murze. Takie rozwi¹zanie
pozwala na uzyskanie szczelnoœci i wy-
godne u¿ytkowanie, a jednoczeœnie nie
zmienia zasadniczo wygl¹du okna. De-
monta¿ ogranicza siê wtedy do zdjêcia
skrzyde³ i usuniêcia starych zawiasów.     

Okna by³y mocowane w œcianach na
ró¿ne sposóby -  za pomoc¹ gwoŸdzi wbi-
tych w oœcie¿nicê, hakami przykrêconymi
do boku ramy lub kotwami przybitymi do
muru. Widoczne elementy mocuj¹ce
mo¿na spróbowaæ wykrêciæ lub wyci¹æ i
wyj¹æ oscie¿nicê w ca³oœci, ale najczêœciej
trzeba bêdzie j¹ rozebraæ. W pierwszej ko-
lejnoœci nale¿y zdj¹æ skrzyd³a okien. Zda-
rza siê, ¿e skrzyde³ nie mo¿na wyj¹æ, gdy¿
obni¿one nadpro¿e (np. podczas wcze-
œniejszych prac remontowych) nie pozwa-
la na podniesienie ich na wysokoœæ umo¿-
liwiaj¹c¹ zdjêcie skrzyd³a z zawiasów.
Najwygodniej bêdzie wtedy obci¹æ zawia-
sy szlifierk¹ k¹tow¹. W przypadku okien
z oszkleniem sta³ym, które nie maj¹
otwieranych skrzyde³, trzeba bêdzie wy-
biæ lub wyj¹æ szybê, aby uzyskaæ dostêp
do oœcie¿nicy. Ze wzglêdu na bezpieczeñ-
stwo szybê nale¿y przed wybiciem okleiæ

papierem pakowym, aby od³amki nas nie
pokaleczy³y. Demontujemy te¿ parapety -
zewnêtrzny i wewnêtrzny. Star¹ oœcie¿ni-
cê naj³atwiej  bêdzie wymontowaæ przeci-
naj¹c w dwóch miejscach doln¹ belkê ra-
my. Po wyjêciu wyciêtego fragmentu po-
zosta³e boki podwa¿a siê tzw. ³ap¹ i „sk³a-
da” do œrodka. 

Montujemy okno
Monta¿ nowego okna mo¿na podzieliæ

na kilka etapów. 
Etap I  - Przygotowanie oœcie¿a
Otwór w œcianie powinien mieæ równe

i proste boki - w razie potrzeby skuwamy
nierównoœci  lub tynkujemy oœcie¿e.
W œcianach warstwowych  z izolacj¹ ciepl-
n¹  rama okienna ustawiana  jest najczê-
œciej  w³aœnie w warstwie izolacji i trzeba
zapewniæ stabilne zamocowanie okna.
Przy ok. 5-cm  izolacji oœcie¿nicê mo¿na
przesun¹æ nieco do wnêtrza, co zapewni
oparcie dla nak³adanej póŸniej pianki
monta¿owo-uszczelniaj¹cej. Przy szerszej
przerwie izolacyjnej, zw³aszcza gdy skrzy-
d³a okien s¹ du¿e i czêsto bêd¹ otwierane,
mo¿na zamontowaæ dodatkowe obramo-
wanie oœcie¿a z p³yty OSB lub twardej p³y-
ty cementowo-wiórowej  o gruboœci 20-25
mm �. Obramowanie takie obejmuje ca³¹
szerokoœæ oœcie¿a lub - w przypadku otwo-
ru z wêgarkiem - siêga do jego wewnêtrz-
nej krawêdzi. Jego zamontowanie wymaga
poszerzenia otworu okiennego lub zmniej-
szenia wymiarów okna, co trzeba uwzglêd-
niæ ju¿ na etapie jego zamawiania.   

Etap II - Zamocowanie okna
Przed wstawieniem okna demontuje-

my wszystkie  skrzyd³a. Zale¿nie od spo-

sobu zamocowania w oœcie¿nicy wiercimy
otwory pod dyble lub przykrêcamy, b¹dŸ
zaczepiamy elastyczne kotwy. Mocowania
powinny byæ rozmieszczone w odleg³oœci
ok 20 cm od naro¿ników  oraz miêdzy ni-
mi - w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 70 cm.
Tak przygotowan¹ oœcie¿nicê wstawiamy
w otwór opieraj¹c j¹ na drewnianych
klockach �. Klocki te k³adziemy pod
ka¿dym pionowym profilem okna.
W œcianach warstwowych  musz¹ one
opieraæ siê na warstwie zewnêtrznej i we-
wnêtrznej muru, gdy¿ na nich spoczywa
ca³y ciê¿ar okna. Uk³adaj¹c na klockach
podk³adki o ró¿nej gruboœci  ustawiamy
dok³adnie poziomo dolny profil oœcie¿ni-
cy. Nastêpnie za pomoc¹ klinów umiesz-
czonych w  górnych naro¿nikach ustala-
my pionowe  po³o¿enie ramy w p³aszczyŸ-
nie powierzchni œciany i krawêdzi oœcie-
¿a. W tej pozycji ramê unieruchamiamy
dodatkowo klinami w³o¿onymi  po bo-
kach blisko naro¿ników. Przy mocowaniu
za pomoc¹ dybli konieczne bêdzie wy-
wiercenie w murze otworów i osadzenie w
nich d³ugich ko³ków rozporowych do
tzw. szybkiego monta¿u. Po w³o¿eniu pla-
stikowego ko³ka, wkrêt mocuj¹cy mo¿na
pocz¹tkowo wbijaæ m³otkiem, ale pod ko-
niec nale¿y ostro¿nie je dokrêciæ, aby nie
spowodowaæ odkszta³cenia oœcie¿nicy.
Przy mocowaniu kotwami, po odpowied-
nim ich dogiêciu, przykrêca siê je do bo-
ków oœcie¿a ko³kami rozporowymi.   

Etap III - Uszczelnienie
Szczelinê wokó³ ramy odkurzamy

i lekko nawil¿amy np. spryskiwaczem do
szyb. Zapewni to lepsz¹ przyczepnoœæ
pianki monta¿owo-uszczelniaj¹cej. Piankê
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ocieplenie elewacja

oœcie¿nica

kotwa

p³yta OSB lub cementowo-wiórowa

1,5 - 2 cm mocowanie

≤ 70 cm

20 cm

klocki noœne

� Przy szerszej przerwie na izolacjê mo¿na za-
montowaæ dodatkowo obramowanie z p³yty OSB

� Oœcie¿nicê musimy oprzeæ na drewnianych
klockach



poliuretanow¹  wprowadzamy równomiernie na ca³ym obwo-
dzie miêdzy ramê a oœcie¿e, wype³niaj¹c ok. 1/3 g³êbokoœci
szczeliny �. Nastêpnie zak³adamy skrzyd³a okienne, aby roz-
prê¿aj¹ca siê pianka nie spowodowa³a odkszta³cenia oœcie¿nicy.
Po jej stwardnieniu, co trwa 2-4 godziny, nadmiar pianki œcina-
my ostrym no¿em równo z krawêdzi¹ ramy. Po osadzeniu okna
sprawdzamy, jak funkcjonuj¹ mechanizmy zamykaj¹ce i w razie
potrzeby regulujemy zawiasy oraz rygle. 

Etap IV - Wykoñczenie
Sposób wykoñczenia osadzenia okna i oœcie¿nicy zale¿y od

tego, jak powa¿nie uszkodzone zosta³y istniej¹ce tynki i oto-
czenie oœcie¿a. Drobne naprawy i przykrycie kotew mocuj¹-
cych  mo¿na przeprowadziæ przy u¿yciu tynku gipsowego, ³a-
twego do na³o¿enia i zatarcia na g³adko. Znacznie uszkodzone
i nierówne oœcie¿e od strony wewnêtrznej mo¿na okleiæ p³yt¹
gipsowo-kartonow¹. W miejscu styku oœcie¿a z krawêdzi¹ ra-
my nale¿y pozostawiæ 3-4-mm szczelinê umo¿liwiaj¹c¹ rozsze-
rzanie siê okna. Zapobiega ona pêkaniu tynku pod wp³ywem
zmian temperatury lub wilgotnoœci (zarówno w przypadku
okien z drewna, jak i z PVC). Szczelinê tê nale¿y wype³niæ ma-
s¹ akrylow¹ i ewentualnie os³oniæ listw¹ dekoracyjn¹ przykle-
jon¹ do oœcie¿a. Od strony zewnêtrznej tynk równie¿ nie powi-
nien stykaæ siê z oknem. Masê wype³niaj¹c¹ szczelinê nale¿y
zakryæ silikonem, co zapewni szczelnoœæ i elastycznoœæ  po³¹-
czenia. Jako  uszczelnienie mo¿na równie¿  stosowaæ samoroz-
prê¿aj¹ce siê uszczelki, ale powinny byc one os³oniête listwami
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przed promieniowaniem s³onecznym.
Monta¿ parapetu zewnêtrznego z blachy
powlekanej lub PVC  polega na przymo-
cowaniu wkrêtami jego odgiêtej krawêdzi
do oœcie¿nicy. KrawêdŸ parapetu na styku
z ram¹ trzeba uszczelniæ silikonem. Przy
wiêkszych szerokoœciach parapet dodat-
kowo mocuje siê ko³kami rozporowymi
przy krawêdzi zewnêtrznej  muru w 2-3.
miejscach.  W oknach plastikowych para-
pet nie mo¿e przys³aniaæ otworów odwad-
niaj¹cych umieszczonych w dolnym pro-
filu oœcie¿nicy. Parapet wewnêtrzny - za-
le¿nie od jego rodzaju i szerokoœci - mon-
tuje siê na zaprawê klejow¹ lub na piankê
monta¿ow¹.  Parapety  kamienne b¹dŸ
z konglomeratu przykleja siê zapraw¹ kle-
jow¹  na³o¿on¹ na wyrównanej dolnej po-
wierzchni  oœcie¿a. Natomiast parapety
drewniane lub z laminowanej p³yty wió-
rowej mo¿na przykleiæ piank¹ monta¿o-
w¹. W tym celu parapet uk³ada siê na li-
stwach poziomuj¹cych o gruboœci ok.
1 cm. Piankê nak³ada siê równomiernie
zygzakowo przebiegaj¹cymi pasmami. Pa-

rapet ustawia siê na listwach i obci¹¿a
w celu unikniêcia jego podniesienia siê
pod wp³ywem rozprê¿aj¹cej siê pianki.
Przy równej powierzchni oœcie¿a parapet
taki mo¿na te¿ przymocowaæ klejem
monta¿owym na³o¿onym zêbat¹ szpachl¹.
Po zakoñczeniu prac wykoñczeniowych
usuwamy z profili foliê ochronn¹ i myje-
my je wod¹ z dodatkiem detergentu. Ciê¿-
kie parapety o du¿ej szerokoœci i znacznie
wystaj¹ce poza mur podokienny, wymaga-
j¹ osadzenia wsporników podtrzymuj¹-
cych �. Zale¿nie od obci¹¿enia i rodzaju
œciany  wsporniki takie przykrêca  siê
wkrêtami z ko³kami rozporowymi do mu-
ru lub osadza na zaprawie monta¿owej
w wykutych w nim otworach.  Alterna-
tywnym rozwi¹zaniem jest wpuszczenie
parapetu pod oscie¿nicê okna na g³êbo-
koœæ 1-2 cm, ale zmniejszy siê wtedy cie-
p³ochronnoœæ osadzenia okna.  

Monta¿ drzwi wejœciowych
Sposób wymiany drzwi ��w zasadzie

nie ró¿ni siê od metod stosowanych przy

demonta¿u i osadzeniu nowych okien. Je-
dynie ze wzglêdu na ciê¿ar oraz znacznie
wiêksz¹ czêstotliwoœæ otwierania ich za-
mocowanie musi byæ szczególnie stabilne.
Dlatego ramê drzwiow¹ mocuje siê za po-
moc¹ dybli g³êboko  wpuszczonych
w œcianê. Na wysokoœci drzwi rozmieszcza
siê co najmniej 4 dyble a na ich  szeroko-
œci - 3. Po zamontowaniu drzwi i wype³-
nieniu szczeliny piank¹ monta¿ow¹ oraz
otynkowaniu oœcie¿a, wokó³ oœcie¿nicy
mocowane s¹ od strony zewnêtrznej i we-
wnêtrznej listwy maskuj¹ce. Szczegoln¹
uwagê nale¿y zwróciæ na zamykanie siê
drzwi i funkcjonowanie zamków. Po za-
mkniêciu drzwi na zatrzask klamkowy po-
zosta³e zamki powinny obracaæ siê bez
oporów, a ich rygle wchodziæ w obejmy
z pewnym luzem. Ustawienia skrzyd³a
wzglêdem oœcie¿nicy mo¿na skorygowaæ
regulacj¹ zawiasów. 

�
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� Ten parapet z konglomeratu marmurowego jest ciê¿ki, ale na tyle w¹ski, ¿e utrzyma siê na mu-
rze; szersze wymagaj¹ zastosowania wsporników (fot. Helopal Polska)

� Podczas remontu mo¿na drzwi wejœciowe
wymieniæ np. na drewniane z naœwietlem 
(fot. Interdrex).

Okna z PVC 350-450 z³/m2

Okna drewniane 400-500 z³/m2

Pianka monta¿owa 2-3 z³/m.b.
Parapet wewnêtrzny 
konglomerat 250 -300 z³/m2

Parapet zewnêtrzny 
blaszany 35-40 z³/m2

Ceny

� Oœcie¿nicê mocujemy do muru dyblami lub kotwami i uszczelniamy piank¹ monta¿ow¹

pianka

dybel

oœcie¿nica

pianka

kotew

oœcie¿nica


