
Kupno okien to wydatek przynajmniej kil-
kunastu tysiêcy z³otych. Jest to powa¿na in-
westycja, nie tylko ze wzglêdów finanso-
wych – od tego jakie wybierzemy, zale¿eæ
bêdzie równie¿ mikroklimat w domu, jego
estetyka a tak¿e wysokoœæ rachunków za
ogrzewanie. Okna z PVC ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem zarówno ze wzglêdów es-
tetycznych, jak i cenowych – s¹ do 20-30
proc. tañsze od drewnianych. Poza tym po-
lecane s¹ osobom z alergiami, poniewa¿
PVC jest tworzywem zupe³nie nieszkodli-
wym dla zdrowia. 
Wybieraj¹c okna najpierw musimy okreœliæ
ich liczbê, rozmiary i rodzaje. Potem mo¿e-
my porównaæ ceny i systemy okienne, do
których zaliczaj¹ siê nie tylko skrzyd³a
i oœcie¿nice, ale te¿ profile s³upków, œlemio-
na, szprosy, okucia itp. Lepiej nie kupowaæ
okien, które kosztuj¹ mniej ni¿ 500 z³ netto
(150x150 cm). Dlatego dobrze jest znaæ dol-
ne granice cen okien „jeszcze dobrych”
i górne takich, które „warto jeszcze kupiæ”.
Do niedawna o cenie decydowa³a liczba ko-
mór w profilu – im wiêksza, tym okno by³o
dro¿sze. Obecnie ró¿nica ta zaciera siê,
a wszystko zale¿y od indywidualnej kalku-
lacji, rodzaju szyby, koloru czy ceny samego
profilu.
O ile o budowie i parametrach okien mo¿na
wiele dowiedzieæ siê ze stron internetowych
ich producentów, to znalezienie wiarygod-
nego sprzedawcy jest ju¿ trudniejsze. Wy-
bieraj¹c takiego, który ma ugruntowan¹ po-
zycjê na rynku, mo¿emy mieæ pewnoœæ, ¿e
produkt jest dobrej jakoœci, a w przypadku
reklamacji nasze roszczenia zostan¹
uwzglêdnione. Bezpieczne jest tak¿e korzy-
stanie z us³ug  firm poleconych przez zna-
jomych. Na polskim rynku jest niewielu
producentów profili. Wytwarzane przez
nich produkty maj¹ zbli¿one parametry,

dlatego jakoœæ okna zale¿y w rzeczywistoœci
od producenta finalnego wyrobu – a takich
jest na rynku bardzo du¿o. Konkurencja na
rynku okiennym sprawia, ¿e producenci
zwracaj¹ coraz wiêksz¹ uwagê na ich wy-
gl¹d. Okna z profili softline (o g³adszej po-
wierzchni), zlicowane (powierzchnia skrzy-
d³a i oœcie¿nicy tworzy na zewn¹trz jedn¹
p³aszczyznê) lub pó³zlicowane (linia skrzy-
d³a i oœcie¿nicy jest minimalnie przesuniê-
ta) s¹ kupowane coraz czêœciej. Niezlicowa-
ne, maj¹ skrzyd³o wyraŸnie przesuniête
wzglêdem oœcie¿nicy. Karta wyrobu jest

Ÿród³em informacji o oknie. Zawiera ona
dane producenta, parametry techniczne
okna, datê wydania, numer deklaracji zgod-
noœci oraz widoczny znak budowlany „B”.
Dokument ten daje nam prawo do odwo³y-
wania siê, jeœli okno nie spe³nia wymienio-
nych w nim parametrów. 

Jak otwieraæ?
Wielkoœæ i funkcja pomieszczenia maj¹
wp³yw na rozmiar okna i sposób jego
otwierania. Najpopularniejsze s¹ okna
rozwieralno – uchylne, które w zale¿no-
œci od ustawienia klamki mo¿emy otwo-
rzyæ lub uchyliæ. Takie rozwiazanie po-
zwala na przewietrzanie pomieszczenia
nawet wtedy, gdy otwarcie okna jest
niemo¿liwe. Okno rozwieralne to pod-
stawowy typ okna, w którym skrzyd³a
otwieraj¹ siê na oœcie¿. Mniej praktycz-
ne s¹ okna uchylne, dlatego montuje siê
je w miejscach, w których otwarcie
okna jest niemo¿liwe, a zale¿y nam na
ich przewietrzaniu, np. ³azienka czy
kuchnia. Dro¿sze, ale bardziej efektow-
ne i wygodniejsze s¹ okna przesuwne
i sk³adane. Stosuje siê je wówczas, gdy
chcemy uzyskaæ du¿e otwarcie pomiesz-
czenia na zewn¹trz, (np. na taras
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C Wybieramy okna z PVC bo s¹ praktyczne, tañsze,

a jakoœci¹ prawie wcale nie ustêpuj¹ oknom drewnianym.

Czyli, co tak naprawdê powinieneœ wiedzieæ, zanim wydasz 
pieni¹dze na okna z PVC.

ANETA DDEMIANOWICZ

Wybieraj¹c okna z PVC mo¿emy dobieraæ
kszta³ty, wymiary oraz kolory. Ramy z pla-
stiku maj¹ niewielk¹ sztywnoœæ i mimo, ¿e
wzmacniane s¹ kszta³townikami, to ze
wzglêdów bezpieczeñstwa nie wolno prze-
sadzaæ z ich wielkoœci¹. Producenci pod-
kreœlaj¹, ¿e wielkoœæ skrzyd³a okna rozwie-
ranego wzmocnionego kszta³townikami
stalowym nie powinna byæ wiêksza ni¿
2,3 m, a jego szerokoœæ 1,5 m. Jeœli chce-
my jednak kupiæ wiêksze, warto przemy-
œleæ zakup modelu nieotwieranego. Poza
tym okna o nietypowych kszta³tach i wy-
miarach s¹ dro¿sze od standardowych.
Jednym z powodów, dla których okna z PVC
ciesz¹ siê rosn¹cym zainteresowaniem
jest ich bogata kolorystyka. Mo¿emy wy-
bieraæ w profilach jednobarwnych, od naj-
popularniejszych bia³ych po prawie czarne
lub do z³udzenia przypominaj¹ce strukturê
dêbu, mahoniu czy orzecha. Profile mog¹
byæ barwione w masie (wtapianie barwy na
g³êbokoœæ 2-3 mm), lakierowane w techno-
logii termoutwardzalnej lub wykoñczone
foliami zgrzewanymi z powierzchni¹ profi-
lu. Najtrwalszy efekt daje barwienie w ma-
sie, wówczas powierzchnia takiego okna
jest bardziej odporna na zarysowania. De-
likatniejsze s¹ okna pokryte foli¹, a najs³a-

z
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Prezentujemy

okna z PVC 

do najpopular-

niejszego otworu

o wymiarach

150x150 cm

okna
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914 z³ / 1115 z³
DRUTEX
IDEAL INTERTEC 4000 Round Line

Okno bia³e, ze szprosami wewnêtrznymi,
5-komorowe, szerokoœæ profilu 70 mm

820 z³ / 1000 z³
OKNOPLAST
Awans

Okno br¹zowe 
(okleina w kolorze z³oty d¹b)

wymiar: 1465x1435 mm
szyba zespolona U=1,0 W/(m2K)
okucia Maco Multi-Matic z zaczepem antywywa¿eniowym,
blokad¹ b³êdnego po³o¿enie klamki i blokad¹ uchy³u

wymiar: 1500x1500 mm
szyba zespolona U=1,0 W/(m2K),
okucia Maco

749 z³ / 914 z³
MS POMORSKA
FABRYKA OKIEN
Super Termo PVC

Okno bia³e, 5-komorowe, 
szerokoœæ profilu 73 mm

644 z³ / 786 z³
ABATEX
Salamander 3D

Okno bia³e, 5-komorowe, z potrójn¹
uszczelk¹, szerokoœæ profilu 76 mm,
profil wzmocniony stalowym kszta³-
townikiem

wymiar: 1460x1430 mm
szyba zespolona U=1,0 W/(m2K),
okucia Roto NT z 3 grzybkami antywywa¿eniowymi 
i 5-stopniowym uchylaniem w standardzie

wymiar: 1465 x1435 mm
szyba zespolona ze wzmocnieniami termicznymi
U=0,6 W/(m2K),
okucia antyw³amaniowe z kutymi, hartowanymi ryglami
i zaczepami antyw³amaniowymi, klamka z przyciskiem 
bezpieczeñstwa

590 z³ / 720 z³
ALUPLAST
Ideal 4000

Okno bia³e, 5-komorowe, szerokoœæ
profilu 70 mm, profil wzmocniony jest
stalowym kszta³townikiem

wybieramy okna z PVC

biej wypadaj¹ okna lakierowane. Okno mo-
¿e mieæ inny kolor na zewn¹trz i od strony
pomieszczeñ. Te, które maj¹  niestandar-
dowe kolory robi siê na zamówienie i s¹
dro¿sze od bia³ych o ok. 20 proc. – kolor
z jednej strony i ok. 30 proc. - je¿eli kolor
bêdzie z obydwu stron. Standardowe okna
mo¿na czêsto kupiæ od rêki, ale na nietypo-
we czeka siê przynajmniej 2 tygodnie, a ich
ceny kalkulowane s¹ indywidualnie.

SprawdŸ, zzanim kkupisz
deklaracjê zgodnoœci z aprobat¹ tech-
niczn¹ wydan¹ przez producenta, pro-
dukt ma wówczas znak budowlany „B”
liczbê komór w profilu – im wiecej, tym
lepiej
³¹czenia profili – powinny byæ wykona-
ne starannie (g³adkie)
usztywnienia stalowe
rodzaj szyby – na ramce dystansowej
powinien byæ nadruk
markê okuæ – powinna byæ wykuta
liczbê zaczepów rygluj¹cych – im jest
ich wiêcej, tym lepiej
sposób zamontowania uszczelek – mu-
sz¹ byæ ci¹g³e na ca³ym obwodzie a po-
³¹czenia w naro¿nikach wykonane pod
k¹tem 45°

z PVC
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520 z³ / 634 z³
ALUPLAST
Ideal 2000

Okno bia³e, 3-komorowe, szerokoœæ
profilu 60 mm, profil wzmocniony
stalowym kszta³townikiem

wymiar: 1465x1435 mm
szyba zespolona U=1,5 W/(m2K),
okucia Winkhaus

wymiar: 1465x1435 mm
szyba zespolona U=1,3 W/(m2K),
okucia Winkhaus
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2550 z³ / 3111 z³
BERTRAND
Classic

Okno bia³e, ³ukowe ze szprosami, 
3-komorowe,
szerokoœæ profiu 62 mm

wymiar: 1200x1500 mm
szyba zespolona U=1,0 W/(m2K),
okucia Maco Trend (ze srebrn¹ pow³ok¹ galwaniczn¹
odporn¹ na dzia³anie czynników atmosferycznych)

1051 z³ / 1282 z³
DRUTEX
Ideal Intertec 4000 Round Line

Okno br¹zowe (dwustronna okleina w kolorze
ciemny d¹b) ze szprosami wewnêtrznymi,
5-komorowe, szerokoœæ profilu 70 mm

wymiar: 1500x1500 mm
szyba zespolona U=1,0 W/(m2K),
okucia Maco

939 z³ / 1115 z³
BERTRAND
Classic

Okno bia³e, 3-komorowe, 
szerokoœæ profilu 62 mm

wymiar: 1500x1500 mm
szyba zespolona U=1,0 W/(m2K),
okucia Maco Trend (ze srebrn¹ pow³ok¹ galwaniczn¹
odporn¹ na dzia³anie czynników atmosferycznych)

– paterz zdjêcie otwieraj¹ce). Tañsze
i bezpieczniejsze od okien rozwieral-
nych s¹ okna sta³e. S¹ jednak ma³o po-
pularne, mimo ¿e polecane s¹ do du-
¿ych powierzchni przeszklonych na
parterze lub przy balkonie i wpuszczaj¹
wiêcej œwiat³a. 

Ile szyb?
Przez szybê ucieka najwiêcej ciep³a.
Dlatego powinna mieæ niski wspó³czyn-
nik przenikania ciep³a. W³aœciwoœci
izolacyjne okna poprawia stosowanie
szyb zespolonych. S¹ to dwie tafle szk³a
oddzielone od siebie i uszczelnione na
krawêdziach ramk¹ dystansow¹, prze-
strzeñ miêdzy nimi wype³nia powietrze
lub gaz szlachetny (argon lub krypton).
Wype³nienie gazem jest korzystniejsze,
poniewa¿ mniejsze s¹ straty ciep³a.
Dro¿sze, ale o jeszcze lepszych parame-
trach s¹ szyby zespolone dwukomorowe
(trzy tafle szk³a). W standardowym wy-
posa¿eniu montowane s¹ szyby g³adkie
i ca³kowicie przezroczyste – ze szk³a ty-
pu float. Na indywidualne zamówienie
stosuje siê niskoemisyjne szyby termo-
float – szk³o ma pow³okê z tlenków me-
tali, która odbija ciep³o z pomieszcze-
nia. Cenê okna podnosi nie tylko lepsza
i dro¿sza szyba, ale tak¿e szprosy, które
s¹ jego ozdobnym elementem. Ceny
szprosów te¿ mog¹ byæ ró¿ne. Mog¹ bo-
wiem byæ one: wewn¹trzszybowe – s¹
zamocowane na sta³e wewn¹trz zestawu
szybowego, konstrukcyjne – dziel¹
skrzyd³o okienne na oddzielne czêœci
z oddzielnymi zestawami szybowymi
i wiedeñskie – s¹ naklejone na szybê. 
Szyby klasy P – o zwiêkszonej odporno-
œci na w³amanie – nie daj¹ siê wybiæ,
a tzw. szyby bezpieczne chroni¹ przed
zranieniem w przypadku rozbicia.

Im wiêcej, tym lepiej 
Profile, z których robione s¹ okna maj¹
budowê komorow¹. Ich liczba decyduje
o cenie – im wiêcej komór, tym wy¿sza.
Ale okno zrobione z profili piêcio-
czy oœmiokomorowych jest bardziej wy-
trzyma³e i sztywniejsze. Do tego takie,
które ma wiêcej komór ma mniejszy
wspó³czynnik przenikania ciep³a U,
dziêki czemu ucieka mniej ciep³a
i mniej p³acimy za ogrzewanie. Produ-
cenci oferuj¹ profile trzy-, cztero-, piê-
cio-, a nawet oœmiokomorowe. Optymal-
nym rozwi¹zaniem s¹ profile cztero –

piêciokomorowe i takie w³aœnie okna s¹
obecnie najczêœciej kupowane. Dorów-
nuj¹ one parametrami oknom drewnia-
nym, a jednoczeœnie s¹ tañsze. Okna
z wiêksz¹, ni¿ piêæ, liczb¹ komór s¹
znacznie dro¿sze, a czy du¿o lepsze to
zdania s¹ jednak podzielone. Wiêksza
liczba komór oznacza  mniejsze ich wy-
miary, co poci¹ga za sob¹  brak miejsca
na kszta³towniki wzmacniaj¹ce.
W zwi¹zku z tym okno mo¿e mieæ
mniejsz¹ sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ ra-
my. 
G³ówne komory profili wzmacniane s¹
stalowymi kszta³townikami, dziêki cze-
mu rama okna jest sztywniejsza. Stal
powinna byæ ocynkowana, a gruboœæ
kszta³towników nie mniejsza ni¿
1,5 mm. O tym, ¿e producent okien za-

stosowa³ kszta³towniki œwiadcz¹

wkrêty na zewnêtrznym obwodzie

okna. Mo¿na to tak¿e sprawdziæ przy-

k³adaj¹c magnes do ramy. Profile mu-
sz¹ mieæ b³yszcz¹ce i jednolite kolory-
stycznie powierzchnie œcianek ze-
wnêtrznych. Jeœli maj¹ odbarwienia,
smugi czy matow¹ powierzchniê mo¿e
to czêsto oznaczaæ b³êdy w produkcji.
Okna dostarczane klientom powinny
byæ zabezpieczone taœm¹ i foli¹ utrud-
niaj¹c¹ zarysowanie okna.

Cicho, ciszej
Dobre okno zatrzymuje ciep³o, prawid³owo
wentyluje pomieszczenie i dobrze chroni
przed ha³asem dochodz¹cym z zewn¹trz.
Jednak nie w ka¿dym domu potrzeba okien
dŸwiêkoszczelnych. Gdy budynek znajduje
siê z dala od miejskiego ruchu, okna dobrze
izoluj¹ce od ha³asu to zbêdny wydatek.

WYBIERAMY I KUPUJEMY

skrzyd³o

s³upek nadpro¿e œlemiê

oœcie¿nica

próg

szpros

Konstrukcja ookna tto ssystem ssk³adaj¹cy ssiê zz wwielu
elementów

Ceny nnetto/brutto ((22% VVAT)
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Z kolei du¿e natê¿enie ruchu wrêcz wymu-
sza zakup dro¿szych, ale dŸwiêkoszczel-
nych okien. Izolacyjnoœæ akustyczn¹ okien
okreœla symbol Rw. Dobrej jakoœci wyroby
t³umi¹ ha³as o ok. 30 dB, s³absze 20 dB. Na
wartoœæ wspó³czynnika przenikalnoœci aku-
stycznej wp³ywa rodzaj i gruboœæ szyby, ra-
ma oraz typ gazu wype³niaj¹cego przestrzeñ
miêdzy szybami.

Giête, a nie ciête
Krawêdzie szyb zespolonych uszczelnio-
ne s¹ ramk¹ dystansow¹. Stosowane do
jej produkcji aluminium jest  najs³ab-
szym punktem konstrukcyjnym okna,
przez które ucieka najwiêcej ciep³a. Lep-
sze, ale i dro¿sze okna maj¹ tzw. ciep³¹
ramkê dystansow¹ wykonan¹ z materia³u
izolacyjnego lub stali szlachetnej. 
Ciep³a ramka dystansowa ma niskie
przewodnictwo cieplne dziêki czemu nie
powstaj¹ mostki termiczne. O tym, ¿e
okno ma zamontowan¹ ciep³¹ ramkê,
œwiadczy do³¹czone do niego Œwiadectwo
Kwalifikacyjne wydane przez Instytut
Szk³a i Ceramiki. 
Poniewa¿ na energooszczêdnoœæ okna
wp³ywa tak¿e szczelnoœæ szyb zespolonych,
ramka dystansowa nie powinna byæ wyko-
nana z elementów, ciêta ani ³¹czona w ro-
gach szyby. Zmniejsza to szczelnoœæ okna –
gaz ucieka i pogarsza siê izolacyjnoœæ. Wte-
dy nie pomaga nawet zastosowanie ciep³ej
ramki. Najlepsze parametry maj¹ ramki
giête, zaginane w rogach.

Szczelnoœæ okien
Szczelnoœæ okien ma du¿y wp³yw na wen-
tylacjê w pomieszczeniu. Zbyt szczelne
okna trzeba czêsto otwieraæ, aby przewie-
trzyæ mieszkanie. Z kolei, gdy okno bê-
dzie nieszczelne – straty ciep³a wzrosn¹.
Szczelnoœæ okien okreœla wspó³czynnik

infiltracji powietrza a. Obecnie okna ma-
j¹ nisk¹ wartoœæ a, która wynosi od 0,1 do
0,3 m3 (w³aœciwy mikroklimat jest zapew-
niony jeœli ta wartoœæ wynosi od 0,5 do
1 m3). Oznacza to, ¿e stolarka jest tak
szczelna, ¿e nie ma ¿adnej wentylacji.
Dlatego prawie wiêkszoœæ okien dostêp-

nych na rynku ma funkcjê  rozszczelnie-

nia. Kiedy z niej korzystamy, pozostawia-
my miêdzy oœcie¿nic¹ i skrzyd³em okna
niewielk¹ szczelinê, przez któr¹ odbywa
siê wymiana powietrza. Zapobiega to two-
rzeniu siê i osadzaniu pary wodnej na szy-
bach i œcianach w pomieszczeniu. Dobr¹
wentylacjê zapewni monta¿ nawiewników
w oknach lub œcianach. Wietrzenie po-
mieszczeñ mo¿e tak¿e usprawniæ monta¿
kimatyzatora lub wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej.
Okno ma najczêœciej uszczelki umieszczone
przy szybie i na styku skrzyd³a z ram¹.
Mo¿na oczywiœcie kupiæ okno z wiêksz¹
liczb¹ uszczelek, ale s¹ one dro¿sze. Podczas
ogl¹dania okna, nale¿y zwróciæ uwagê na to,
by uszczelka by³a g³adka, bez zgrubieñ,
wgnieceñ i za³amañ. Na górnej czêœci skrzy-
d³a, fragment uszczelki powinien byæ wy-
ciêty, aby do wnêtrza domu mog³a wnikaæ

wybieramy okna z PVC

Komory lliczymy ww llinii pprostej ood zzewnêtrznej ddo
wewnêtrznej sstrony pprofilu

JAK STOLARKÊ PVC OCENIAJ¥ JEJ U¯YTKOWNICY?

DLACZEGO WYBIERAMY OKNA Z PVC?

* bliskoœæ producenta, rozbudowany serwis, szybka realizacja zamówienia,  wytrzyma³oœæ, wygoda
u¿ytkowania, brak koniecznoœci malowania, w¹skie profile
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przez okna przynajmniej niewielka iloœæ
powietrza. Jeœli okno wyposa¿one jest
w nawiewniki lub w domu jest wentylacja
mechaniczna – nie wycina siê uszczelek.
Najczêœciej s¹ one w czarnym kolorze. Po-
jawi³y siê tak¿e bia³e i szare, które wygl¹-
daj¹ estetyczniej, szczególnie na jasnych
profilach.
Na ramce miêdzyszybowej powinny

znajdowaæ siê nastêpuj¹ce oznaczenia:

nazwa producenta, znak B (lub CE),

oznaczenie partii produkcyjnej, nazwa

handlowa szyby, wartoœæ wspó³czynnika

przenikania ciep³a U i informacja o ze-

stawie szyb, np. 4/16Ar/4T (szyba ze-

wnetrzna o gr. 4 mm, ramka dystansowa

o szer. 16 mm, przestrzeñ wype³niona ar-

gonem, szyba wewnêtrzna o gr. 4 mm

z pow³ok¹ niskoemisyjn¹).

Mocne okucia
Komfort u¿ytkowania okna – p³ynne
otwieranie, uchylanie i zamykanie – za-

le¿y od jakoœci okuæ. Najczêœciej okna
wyposa¿one s¹ w okucia tzw. obwie-
dniowe, montowane s¹ na obwodzie
skrzyd³a. Sk³adaj¹ siê z zawiasów i me-
chanizmu rygluj¹cego. Po przekrêceniu
klamki skrzyd³o blokuje siê w oœcie¿ni-
cy poprzez wysuniêcie kilku bolców.
Liczbê takich punktów dostosowuje siê
do wymiarów skrzyd³a. Okucia obwie-
dniowe umo¿liwiaj¹ przewietrzanie
przez rozszczelnianie lub uchylanie,
podtrzymuj¹ skrzyd³o w wybranym po-
³o¿eniu, zabezpieczaj¹ przed przypad-
kowym zatrzaœniêciem. Na blasze oku-

cia powinna byæ wykuta jego marka.
W³aœciciele domów jednorodzinnych
mog¹ kupiæ równie¿ okna, w których
zastosowano szyby antyw³amaniowe
i okucia antywywa¿eniowe. Wzmocnio-
ne okucia utrudniaj¹ próbê w³amania.
Jako zabezpieczenie przeciwko wywa¿e-
niu skrzyd³a u¿ywane s¹ m.in. zasuwy
antywywa¿eniowe, nak³adki na dolny

zawias (uniemo¿liwiaj¹ podniesienie
i wywa¿enie skrzyd³a), trzpienie i za-
czepy antywywa¿eniowe (lepiej ³¹cz¹
skrzyd³o z oœcie¿nic¹).

JAKI WWSPÓ£CZYNNIK?
Wspó³czynnik pprzenikania cciep³a U
[W/(m2K)] – im jego wartoœæ jest ni¿sza,
tym mniejsze s¹ straty ciep³a i wiêksza
oszczêdnoœæ na ogrzewaniu. Optymalna
wartoœæ wspó³czynnika przenikania ciep³a
dla okien zespolonych z dwiema usz-
czelkami mieœci siê w granicach 
1,4-1,7 W/(m2K).
Wspó³czynnik iinfiltracji ppowietrza a
[mhdaPa2/3] – ni¿szy wspó³czynnik 
oznacza szczelniejsze okno. Odpowiedni
mikroklimat w pomieszczeniu zapew-
nia a mieszcz¹ce siê w granicach 
0,5-1 m3/[mhdaPa2/3]
Wspó³czynnik pprzenikalnoœci aakustycznej
Rw [dB] – im wartoœæ wy¿sza, tym okno
lepiej wycisza ha³as zewnêtrzny. Najko-
rzystniejsze s¹ okna maj¹ce wspó³czynnik
przenikalnoœci akustycznej w granicach
40-50 dB, poniewa¿ prawie ca³kowicie 
t³umi¹ ha³as dobiegaj¹cy z zewn¹trz.

Dobre profile nie daj¹ pewnej gwarancji dobrej jakoœci okien. Nawet
z dobrych profili mo¿na zrobiæ z³e okna, daj¹c np. s³abe usztywnie-
nia stalowe. Dlatego b¹dŸmy ostro¿ni wybieraj¹c najtañsze okna.

REKLAMA

190 2 0 0 7 3
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Trzy lata temu Ewa i Tomek wybudowali
dom o powierzchni 100 m2. Okaza³ siê jed-
nak za ma³y, dlatego sprzedali go i buduj¹
drugi – wiêkszy (175 m2). Dziêki doœwiad-
czeniu, jakie zdobyli podczas pierwszej budo-
wy, teraz bardzo dobrze poruszaj¹ siê po ryn-
ku materia³ów budowlanych. Wybieraj¹c
okna do swego pierwszego domu robili wyce-
ny w wielu firmach – szukali, porównywali.
Teraz od razu wiedz¹, czego chc¹. Okno ma
przede wszystkim dobrze izolowaæ i byæ
szczelne. Wybieraj¹ wiêc profil piêciokomo-
rowy. Wiedz¹, ¿e sukces w zakupie dobrych
okien w g³ównej mierze zale¿y od ich produ-
centa i jego solidnoœci w ³¹czeniu profili.
Decyduj¹ siê, ¿e kupi¹ okna firmy Drutex –
sami je wczeœniej sprawdzili, dobr¹ opiniê
maj¹ o nich   równie¿ ich znajomi. Okucia

dzia³aj¹ bez zarzutu, klamki nie zacinaj¹ siê
podczas zamykania. Na budowê okna przy-
je¿d¿aj¹ bardzo dobrze zabezpieczone przed
zarysowaniem (w transporcie i podczas mon-
ta¿u) a ich wstawianie odbywa siê szybko,
a przy tym dok³adnie. 

Zaokr¹glone kszta³ty
Decyduj¹ siê na bia³e okna Ideal Intertec
4000 Round Line, z okuciami MACO i szyb¹
zespolon¹ o wspóczynniku U=1,0 W/(m2K).
Skrzyd³o zachodzi na oœcie¿nicê na wysoko-
œci 8 mm, dziêki czemu okna s¹ dobrze
uszczelnione. Profile maj¹ zaokr¹glone
kszta³ty, co nadaje oknom nowoczesny
kszta³t i bardzo estetyczny wygl¹d. Dodatko-
wym ich atutem jest obni¿ona o 5 mm szero-
koœæ ramy i skrzyd³a, co daje wiêksz¹ po-
wierzchniê przeszklenia. Do tego uszczelki
przyszybowe s¹ niewidoczne, a g³adka po-
wierzchnia ramy u³atwia jej mycie i konser-
wacjê. Okno ma tak¿e zwiêkszon¹ odpornoœæ
na w³amanie, poniewa¿ oœ rowka okuciowego
przesuniêta jest od krawêdzi ramy o 13 mm,
co pozwoli³o na u¿ycie szerszych zaczepów. 

Du¿e zamówienie
– du¿y rabat
Kiedy pierwszy raz kupowali okna uda³o im
siê wynegocjowaæ rabat w wysokoœci 20 pro-
cent. Wierz¹, ¿e tym razem te¿ uda im siê
utargowaæ ni¿sz¹ cenê. Potrzebuj¹ przecie¿
prawie dwa razy wiêcej okien ni¿ poprzednio,
wiêc wielkoœæ zamówienia bêdzie decydowa-

³a o rabacie. Na pocz¹tek postanowili wyce-
niæ stolarkê samodzielnie, na podstawie da-
nych dostêpnych w Internecie. Okaza³o siê
to jednak trudne, poniewa¿ w cenniku s¹ wy-
mienione jedynie najpopularniejsze rozmia-
ry okien. Zadzwonili wiêc do najbli¿szego
dystrybutora. Wycena na podstawie danych
podanych przez  telefon zajmuje sprzedawcy
nie wiêcej ni¿ pó³ godziny. Nie zastanawiaj¹
siê d³ugo nad zakupem. Zanim jednak zosta-
nie z³o¿one zamówienie, na budowê musi
przyjechaæ przedstawiciel firmy, by zrobiæ
obmiar i potwierdziæ liczbê okien. Dopiero
wtedy podpisz¹ umowê i zamówienie bêdzie
realizowane. Na okna trzeba czekaæ ok. pó³-
tora tygodnia, a termin monta¿u ustalony zo-
stanie telefonicznie. 

Okna i monta¿
Ewie i Tomkowi uda³o siê wynegocjowaæ 25
proc. rabatu. Za dziesiêæ okien 150x150 cm
zap³ac¹ 6813 z³, za cztery okna ³ukowe
120x150 cm – 5332 z³, za drzwi balkonowe
dwuskrzyd³owe – 1960 z³. £¹czny koszt –
15 093 z³ (z 7 proc. VAT na okna z monta-
¿em). Monta¿ okien potrwa dwa dni.

wybieramy okna z PVC

15 093 z³

W
ybraliœmy okna piêciokomorowe

z okuciami antyw³amaniowymi z Po-

morskiej Fabryki Okien. Odpowiada³a nam

ich cena oraz estetyczny wygl¹d profili.

Dziêki umieszczonym w profilach stalo-

wym kszta³townikom s¹ mocne mimo, ¿e

wygl¹daj¹ na bardzo delikatne. Jesteœmy

z nich bardzo zadowoleni, poniewa¿ nawet

gdy s³oñce mocno œwieci nie wyd³u¿aj¹ siê

ani nie skracaj¹.

Julia i Edward

K
upi³am bia³e okna PVC z profili VEKA.  Je-

stem z nich zadowolona, poniewa¿ s¹

szczelne, ciep³e i nie wpuszczaj¹ ha³asu do

wewn¹trz. Jednak firma, która robi³a moje

okna okaza³a siê naci¹gaczem. Szybko zrobi-

li i zamontowali okna. Swoj¹ pracê wykonali

jednak niezbyt dok³adnie. Otwarte skrzyd³o

bardzo szybko samo siê zamyka, a zawiasy

i klamki podczas monta¿u równie¿ nie zosta-

³y wyregulowane, przez co mam teraz proble-

my z zamkniêciem drzwi balkonowych. Teraz

ka¿demu kto kupuje okna doradzam, by wy-

bra³ sprawdzonego wykonawcê.

Aneta

D
ziêki znajomemu pracuj¹cemu w fir-

mie Roplasto uda³o mi siê wynegocjo-

waæ dobr¹ cenê. Kupione okna s¹ szczel-

ne i odporne na uszkodzenia i wygodne

w u¿ytkowaniu. Ich g³adka powierzchnia

sprawia, ¿e s¹ ³atwe do utrzymania w czy-

stoœci i brudz¹ siê rzadziej. Okna s¹ do-

brze wykonane, wymiary zgodnie z zamó-

wieniem, a do naprawiania zarysowañ do-

sta³em specjalny mazak.

Tomasz

K
upiliœmy okna firmy Jezierski 5-komo-

rowe. Ich jakoœæ jest wysoka a cena

ni¿sza ni¿ okien innych znanych firm. Ich

najwiêksz¹ zalet¹ jest energooszczêd-

noœæ, któr¹ uzyskuje siê dziêki 5 komo-

rom, grubym œciankom miêdzy komorami.

Okna wygl¹daj¹ te¿ estetycznie i s¹ od-

porne na zarysowania i niszczenie.

Jola i Tomasz

Z DDOŒWIADCZEÑ CCZYTELNIKÓW

PRZYK£ADOWY WWYBÓR

zakup kontrolowany
pomagamy Czytelnikom wybraæ okna z PVC

fo
t. 
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Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y
na www.budujemydom.pl/cozaile

DRUTEX
Ideal IIntertec 44000 RRound LLine
10 okien 150x150 cm – 6813 z³
4 okna ³ukowe
120x150 cm – 5332 z³
2 okna balkonowe
120x220 cm – 1960 z³

POSZUKIWANE: okna z PVC do domu  o po-

wierzchni 175 m2. Ewa i Tomek potrzebuj¹ 10

okien do otworów 150x150 cm, 4 okna ³uko-

we do otworu 120x150 i dwa okna balkonowe

120x220. Na zakup przeznaczyli 20 tys. z³. 
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