
BUDUJEMY DOM 11–12/2009 151

MODERNIZACJA

Dobudowa
    ogrodu zimowego
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Ogród

za szk emza szk em
Wi kszo  inwestorów planuj cych dobudow  ogrodu zimowego in-

teresuje przede wszystkim koszt oran erii. Innych bardziej zajmu-

je wygl d ogrodu, jeszcze innych – to, jak b d  ze  korzysta . Ogród 

u ytkowany tylko sezonowo, jedynie w pochmurne dni lata, ró -

ni si  konstrukcj  od takiego, który ma s u y  przez ca y rok, a wi c

musi mie  odpowiedni  izolacyjno  ciepln . Zbudowa  kosztow-

ny ogród zimowy nie jest trudno, ale wa niejsze jest zrobi  to tak, 

by odpowiada  potrzebom domowników. Funkcjonalne zaplano-

wanie wn trza, a tak e dobór ro lin uprawianych w gruncie lub 

w pojemnikach to najprzyjemniejszy, ko cowy etap planowania 

ogrodu zimowego.

Miejsce 
Dobiera si  je z uwzgl dnieniem ogranicze  wynikaj cych z kszta -

tu i wymiarów budynku i dzia ki oraz ich zorientowania wzgl dem

stron wiata. Oran eri  mo na dobudowa :

 do bocznej ciany domu;

 w naro niku istniej cych cian, je li dom ma plan litery „L” lub „C”;

 od strony ogrodu (usytuowanie najbardziej polecane przez archi-

tektów, gdy  umo liwia pi kne skomponowanie oran erii z ogrodem).

Warto zna  zalety i wady usytuowania ogrodu zimowego wzgl -

dem stron wiata. Najlepsza dla ogrodu zimowego jest orientacja 

wschodnia i zachodnia:

od wschodu – du a ilo wiat a zapewnia korzystne warunki roz-

woju ro linom. Wn trze nie nagrzewa si  jednak nadmiernie, dzi ki 

czemu ogród jest idealnym miejscem na popo udniowy odpoczynek; 

ogród od zachodu – nie jest idealny do 

popo udniowego wypoczynku latem, gdy  intensywnie si  nagrze-

wa i wymaga wietrzenia, mo e jednak s u y  do przechowywania 

ro lin zim ;

ogród od po udnia – jest najd u ej nas oneczniony w ci gu dnia, 

a zim  szybko si  nagrzewa, wi c zmagazynowane w nim ciep o

Ogród zimowy 

to nie tylko 

miejsce do 

odpoczynku w ród 

bujnej zieleni nawet 

podczas ch odów. 

To tak e bufor 

termiczny, który 

zim  chroni dom 

przed utrat

ciep a, a latem 

– przed upa ami.
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ogranicza koszty ogrzewania nie tylko same-

go ogrodu, ale i pomieszcze  do niego przy-

legaj cych. Latem jednak temperatura w nim 

mo e dochodzi  nawet do 60°C, co mo e pro-

wadzi  do przypalenia li ci ro lin;

ogród od pó nocy – nie wymaga cienio-

wania. Latem jest w nim na tyle ch odno, e

mo na tu pracowa  i odpoczywa . Mo na te

uprawia  ro liny, które znosz  zacienienie. 

Minusem takiego ogrodu jest konieczno  in-

tensywnego, kosztownego ogrzewania zim .

Konstrukcja
Fundament ( awy lub p yta) ogrodu zimo-

wego powinien by  ocieplony warstw  sty-

ropianu, a konstrukcja nadziemna powinna 

by  od niego oddzielona izolacj  przeciw-

wilgociow  (najcz ciej wykorzystuje si  fo-

li  EPDM). Fundament powinien wystawa

co najmniej 15 cm nad ziemi , aby krople 

deszczu odbijaj ce si  od ziemi lub chodni-

ka nie zachlapywa y cian ogrodu. Bardzo 

dobrze zapobiega temu u o ona wokó  oran-

erii warstwa drobnych kamyków lub wi-

ru, przez któr  woda deszczowa b dzie bez 

przeszkód sp ywa  do gruntu.

Uwaga! W miejscach po czenia konstruk-

cji ogrodu zimowego z budynkiem i funda-

mentem mog  powstawa  mostki termiczne 

(miejsca, przez które b dzie ucieka  ciep o). 

Na konstrukcje oran erii stosuje si  profi-

le o zró nicowanej trwa o ci i wytrzyma o ci 

(od niej zale y np. dopuszczalna rozpi to

elementów), z drewna, aluminium i PVC.

Profile drewniane wykonuje si  g ównie 

z drewna klejonego warstwowo, z którego 

mo na wytwarza  elementy prostoliniowe 

oraz ukowo wygi te. Drewno musi by  zaim-

pregnowane ci nieniowo rodkami grzybo-

 i owadobójczymi. Profile mog  by  barwio-

ne bejc  lub malowane farbami kryj cymi. 

Profile drewniane wygl daj  masywnie, bo 

s  do  szerokie, wi c zas aniaj  sporo wia-

t a, a ponadto wymagaj  odnawiania.

Profile aluminiowe s  odporne na korozj

i nie wymagaj  konserwacji. S  lekkie i do

w skie, wi c nie zabieraj  wiele wiat a. Mog

by  malowane proszkowo na dowolny kolor 

lub zabezpieczane pow okami galwanicznymi 

(anodowane). Na konstrukcje ogrodów zimo-

wych u ywa si  profili ocieplanych, gdy  sam 

metal ma ma  izolacyjno  ciepln .

Profile z PVC, usztywniane kszta towni-

kami stalowymi i ocieplane, s atwe w kon-

serwacji i odporne na korozj . Najcz ciej s

bia e, ale mo na te  kupi  profile malowa-

ne na ró ne kolory lub oklejane foli  (tak e

drewnopodobn ). 

Przeszklenia
Przeszklenia ogrodów zimowych wykonuje 

si  najcz ciej z dwóch typów szyb:

odpornych na rozbicie, które montuje si

w dachu,

 pakietów zwyk ych (ta szych) szyb ze-

spolonych, które montuje si  w cianach.

W dachu korzystne jest zastosowanie szyb 

wytrzymuj cych du y ci ar. Takie szyby to 

pakiety sk adaj ce si  z przedzielonych foli

szyb ze szk a hartowanego od zewn trz 

i bezpiecznego – od rodka. Szk o hartowa-

ne jest odporne na uderzenia, a szk o zwane 

bezpiecznym po st uczeniu rozsypuje si  na 

kawa ki o ob ych kraw dziach lub p ka, ale 

nie rozpada si  dzi ki specjalnej folii.

Na ciany mo na zastosowa  tzw. szk o sa-

moczyszcz ce. Ma ono specjaln  pow ok ,

na której pod wp ywem promieni ultrafiole-

towych rozk adaj  si  zanieczyszczenia orga-

niczne. Woda sp ywa po powierzchni takich 

szyb równ  war-

stw  (a nie kropla-

mi), zmywaj c zanie-

czyszczenia. 

W a ciwo ci szk a

zastosowanego na 

przeszklenia maj

równie  znaczenie 

dla ro lin. Warto za-

stosowa  szk o bar-

wione w masie lub 

z pow ok  refleksyj-

n , to znaczy tak ,

która odbija promie-

Ogród zimowy 
jako przestrze
buforowa 

Cokó  ogrodu zimowego, wykonany z takich 

samych cegie  co ciana budynku, podkre la, 

e oran eria stanowi integraln  cz  domu

fo
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Oran eria mo e zmniejsza  zu ycie ener-

gii do ogrzewania budynku, pod warunkiem 

e zostanie zaprojektowana jako przestrze

buforowa, której zadaniem b dzie pobieranie 

energii s onecznej, magazynowanie ciep a

i przekazywanie go do wn trza domu. Taka 

oran eria musi by  oddzielona od reszty po-

mieszcze  grub , nieizolowan cian .

Nie wszystkie promienie s oneczne pa-

daj ce na szyby ogrodu zimowego dociera-

j  do jego wn trza (cz  odbija si  od nich, 

a cz  zostaje poch oni ta przez szyby). Aby 

do wn trza dociera o wi cej promieniowania, 

ciany oran erii powinny by  pochylone. 

Je li taka nietypowa konstrukcja nie jest 

z jakich  wzgl dów odpowiednia, mo na si

ograniczy  do przeszklonego spadzistego 

dachu i pionowych cian. W ka dym takim 

ogrodzie wskazane jest te  zastosowanie 

oszklenia z pow ok  przeciwrefleksyjn .

Aby oran eria dobrze spe nia a funkcj

przestrzeni buforowej, powinna by  usytu-

owana od strony po udniowej. Po dane jest 

te  takie usytuowanie ogrodu zimowego, aby 

nie by  nara ony na dzia anie wiatru.

Przeszklone drzwi mi dzy 

domem a oran eri

p ynnie cz  te dwie 

przestrzenie, s  te

sposobem na do wietlenie 

wn trza domu

”

”

Profile drewniane wyró nia dobra izolacyjno  ciepl-

na, a ponadto nie s  one podatne na odkszta cenia

fo
t.
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Przeszklenia, z których wykonuje si  konstrukcje wspó czesnych ogrodów 

zimowych, powinny ogranicza  nagrzewanie si  wn trza latem i zabezpie-

cza  je przed zbytnim wych odzeniem w zimie
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niowanie cieplne, ale wpuszcza do wn trza 

ogrodu wiat o. W ogrodach z uprawami ro-

lin ciep olubnych wskazane s szyby zespo-

lone z niskoemisyjnego szk a typu termoflo-

at, które zapobiegaj  wydostawaniu si  ciep a

na zewn trz.

Na przeszklenia ogrodów zimowych u y-

wa si  tak e p yt z tworzyw sztucznych

(akrylu lub poliw glanu). Takie przeszkle-

nia mog  by  formowane w ró ne kszta ty. 

Cechuje je jednak s absza izolacyjno  ciepl-

na, do atwo je te  zarysowa .

Ogrody ciep e i zimne
Ciep ymi nazywa si  ogrody, które mo na 

u ytkowa  przez ca y rok, poniewa  zim  s

ogrzewane. Oto jak powinny by  zbudowane:

oszklenie – z szyb zespolonych typu termo-

float, wype nione argonem, który zapewnia ni-

ski wspó czynnik przenikania ciep a (nie po-

winien by  on wi kszy ni  1,1 W/(m2
·K)); 

profile – drewniane lub metalowe: ciep e, 

czyli izolowane termicznie;

fundament – solidny, inaczej konstruk-

cja mog aby si  rozszczelnia , a szyby p ka ;

najlepiej, by powstawa  równocze nie z fun-

damentami domu.

Ogrody zimne, czyli sezonowe, nie s  ogrze-

wane i zim  s u  g ównie do przechowy-

wania ro lin (tych, które zdobi y latem taras, 

lecz nie s  odporne na mróz, oraz ro lin domo-

wych, które powinny zimowa  w ch odzie);

oszklenie – mo e by  ze szk a pojedyncze-

go lub z p yt z litego poliw glanu (tafla poli-

w glanowa odznacza si  du o wi ksz  gi t-

ko ci  ni  szk o zespolone, co umo liwia 

wykonywanie ogrodów zimowych o wymy l-

nym, nawet ukowym kszta cie, ta szych ni

te o konstrukcji z wype nieniem ze szk a ze-

spolonego), ale...

wn trze – musi by  oddzielone od cz ci 

mieszkalnej przegrod  chroni c  przed stra-

tami ciep a w domu.

Ogrzewanie
W ogrodach ciep ych, przeznaczonych do 

u ytkowania przez ca y rok, korzystne jest 

w czenie ogrzewania oran erii w system 

centralnego ogrzewania domu (wskazana jest 

automatyka utrzymuj ca temperatur  na jed-

nakowym poziomie). 

Ekonomicznym i estetycznym rozwi za-

niem jest zainstalowanie w ogrodzie zimo-

wym wodnego ogrzewania pod ogowego.

Spo ród grzejników mo na wybra :

zwyk e, które najlepiej umie ci  na tle nie-

przezroczystego pasa ciany, by nie by o ich 

wida  z zewn trz ogrodu. Aby je os oni ,

mo na wymurowa  nisk ciank  lub zasto-

sowa  panele wype nione tworzywem lub 

szk em barwionym w masie;

przystosowane do umieszczania w kana-

ach wzd u  zewn trznych cian ogrodu zi-

mowego. Nie s  one widoczne (widoczne 

b d  tylko kratki w pod odze), lecz czysz-

czenie takich kana ów jest bardzo uci liwe 

(zw aszcza gdy doj cie do nich mog  utrud-

nia  ro liny). 

Kszta t i wymiary oran erii
Kszta t ogrodu mo e by  zbudowany na pla-

nie kwadratu, prostok ta czy wielok ta

– o prostej formie z dachem jednospadowym. 

Mo e te  mie  skomplikowan  podstaw

i amany dach. Mo na równie  wybudowa

ogród o wysoko ci dwóch kondygnacji lub tyl-

ko na wysoko ci drugiego pi tra, na przyk ad 

nad gara em, z wej ciem prosto z sypialni. 

Gotowe rozwi zania proponuj  producenci. 

Ogród zimowy musi si  dobrze kompono-

wa  z budynkiem, dlatego wielko  i kszta t

oran erii powinny by  dobrane odpowiednio 

do jego bry y; niekorzystne wra enie wywo a

na przyk ad zbyt du y ogród dostawiony do 

niewielkiego domu. 

Pozwolenie na budow
Artyku  29 Prawa budowlanego ust. 1 p. 2 

stanowi, e budowa wolno stoj cych, parte-

rowych budynków gospodarczych, wiat, 

fo
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Aby unikn  niepotrzebnych wydatków, budow  oran erii najle-

piej zaplanowa  na czas budowy domu.

Samodzielnie mo na wykona  jedynie wykop pod fundament oran-

erii, ca  reszt  nale y zleci  wyspecjalizowanej firmie. Warto poszu-

ka  takiej, która zajmie si  zarówno projektem, jak i wykonaniem. 

Fundament ogrodu musi by  zaprojektowany przez konstruktora, 

on te  powinien wskaza , w jaki sposób wykona  prace fundamen-

towe, aby nie naruszy  stabilno ci posadowienia domu. 

Budowa i projekt

szeroko ci

liczone od ciany 

budynku2 m 
3 m 

d ugo ci

liczone wzd u

ciany 

Minimalne wymiary ogrodu zimowego to

fo
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Jako drzwi prowadz ce na zewn trz w ogrodzie zi-

mowym montuje si  drzwi rozwieralne, rozwieral-

no-uchylne, amane lub przesuwne (fot.), które po 

otwarciu nie zajmuj  miejsca wewn trz oran erii

Szerokie drzwi umo liwiaj  otworzenie oran erii 

na otaczaj c  j  ziele

Ze wzgl dów praktycznych ogród zimowy nie 

powinien mie  powierzchni mniejszej ni  10 m²

Aby zapobiec przegrzewaniu wn trza, ogród zimowy trzeba regularnie 

wietrzy  i zacienia , stosuj c np. rolety, ewentualnie obsadzi  drzewami
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altan oraz przydomowych oran erii (a za-

tem i ogrodu zimowego) o powierzchni 

zabudowy do 25 m2 jest zwolniona z obo-

wi zku uzyskania pozwolenia na budo-

w , pod warunkiem e czna liczba tych 

obiektów na dzia ce nie przekroczy dwóch 

na ka de 500 m2 powierzchni. Konieczne 

jest jednak zg oszenie w Starostwie 

Powiatowym zamiaru prowadzenia budowy.

Na dobudow  ogrodu o powierzchni do 

25 m2 pozwolenie tak e nie jest potrzebne. 

Wymagane jest zg oszenie zamiaru takiej 

dobudowy. Jest ona traktowana jako rozbu-

dowa istniej cego budynku (wymusza bo-

wiem jego przebudow  – wykucie lub prze-

budow  otworu w cianie czy wykonanie 

nowych fundamentów).

Ro liny
Ogród zimny. To dobre miejsce dla ro lin, 

które musz  mie  zagwarantowany okres 

spoczynku. Nale  do nich: araukaria, auku-

ba, cytrusy, daktylowiec, ja min, laur, kak-

tusy, kliwia, oleander, soleirolia, asparagus, 

filodendrony, hoja, juka, szlumbergera, trzy-

krotka i zielistka.

Ogród ciep y. Ogród wschodni oraz po u-

dniowo-wschodni jest odpowiedni dla 

ro lin domowych: adiantum, anturium, bro-

melia, difenbachia, dipladenia, figowiec, fi-

kus, kaladium, kalatea, kolumnea, kordylina, 

maranta, medynila czy monstera. 

W ogrodach po udniowych i po udniowo-za-

chodnich najlepiej sprawdz  si  nast puj ce ro-

liny: abutilion, alokazja, codieum, dzbanecz-

nik, guzmania, p askla. Gatunki te wymagaj

wysokiej temperatury nawet zim  (co wi e si

z dodatkowymi kosztami na ogrzewanie oran-

erii), a ich uprawa jest pracoch onna.  

Czy jako fundament ogrodu zimowego 

mo e pos u y  istniej cy taras na 

gruncie?

Konstrukcj  ogrodu zimowego mo na 

ustawi  na istniej cym tarasie, pod wa-

runkiem e ma on na obwodzie stabilny 

fundament, który przeniesie dodatko-

we obci enie, to znaczy ci ar profili 

i przeszklenia wraz z obci eniem niegiem 

okre lonym w normie dla danej strefy 

klimatycznej. Je eli fundament jest zbyt 

s aby, zacznie osiada  wraz z konstrukcj ,

co spowoduje powstawanie nieszczelno ci, 

a nawet p kanie tafli szk a. 

Oczywi cie fundament powinien by

ocieplony i oddzielony od konstrukcji 

nadziemnej izolacj  przeciwwilgociow .

Jak zapobiec powstaniu mostków termicznych w miejscach po czenia 

konstrukcji ogrodu zimowego z budynkiem i fundamentem?

Aby nie dopu ci  do powstawania mostków termicznych, do budowy ogrodu 

zimowego najlepiej zastosowa  termoizolowane systemy aluminiowe. 

Wa ne jest tak e ocieplenie zewn trznej powierzchni fundamentu oraz 

elewacji ciany budynku. Pomi dzy profil aluminiowy a fundament montuje 

si  listw  wykonan  z twardego, dobrze zaimpregnowanego drewna.

Co nale y wzi  pod uwag , wybieraj c rodzaj profili do budowy 

ogrodu zimowego?

Wybór profili cz sto zale y od wzgl dów estetycznych. Drewno jest za 

swój wygl d cenione, jest te  przyjemne w dotyku i ma dobr  izolacyjno

termiczn . Tu jednak jego zalety si  ko cz .

PVC – zawsze usztywniane wewn trznymi profilami stalowymi – stosuje 

si  na proste, ma e daszki i wietliki. 

Najbardziej rozpowszechnione i najch tniej kupowane s  ogrody zimowe 

z profili aluminiowych. W odró nieniu od drewna, powierzchni aluminium 

nie trzeba malowa  ani konserwowa . Aluminium zachowuje trwa o  przez 

wiele lat. Profilami aluminiowymi mo na przykrywa  dachy o znacznej 

rozpi to ci; przenosz  bezpiecznie ci ar oszklenia, a tak e obci enia 

niegiem i wiatrem.

Jakie s  sposoby wentylacji ogrodu zimowego?

Dobrym i niedrogim sposobem wentylacji oran erii jest zastosowanie 

dachowych okien uchylnych sterowanych mechanicznie lub elektrycznie. 

Ze wzgl du na mo liwo  pod czenia do automatyki, lepsze s  te 

z si ownikiem elektrycznym.

W szklanych cianach oran erii nie trzeba montowa  okien otwieranych, ale 

w niektórych konstrukcjach, w górnej cz ci cian montuje si  niewielkie 

okna, które mog  s u y  do przewietrzania wn trza.

Dro szym, cho  bardzo skutecznym rozwi zaniem s  turbiny wentylacyjne 

o wielostopniowej regulacji przep ywu.

W a ciwy bilans przep ywu powietrza umo liwi zastosowanie elemen-

tów wentylacji nawiewnej, zwanych nawiewnikami, którymi powietrze 

z zewn trz dostaje si  do wewn trz ogrodu zimowego. Nawiewniki 

w postaci listew  wentylacyjnych umieszcza si  zazwyczaj w dolnej cz ci

cian. Maj  one regulowane przes ony i nieco skracaj  szyby od do u.

Mo na te  zastosowa  nawiewniki higrosterowane, które automatycznie 

b d  si  otwiera y i zamyka y, stosownie do temperatury i wilgotno ci

powietrza. 

Najdro szym, lecz najskuteczniejszym i najbardziej komfortowym 

rozwi zaniem, umo liwiaj cym zmian  temperatury we wn trzu, jest 

zastosowanie klimatyzacji z rekuperacj .

Jakie jest najkorzystniejsze nachylenie dachu ogrodu zimowego?

Dach p aski nie jest dobrym rozwi zaniem, bo grozi przeciekami ze wzgl du 

na trudno ci z odprowadzaniem wody z dachu. 

Nachylenie dachu ma wp yw na ilo wiat a s onecznego docieraj cego do 

wn trza ogrodu. Aby mo na by o maksymalnie wykorzysta  nas onecznienie 

oran erii w zimie, k t nachylenia dachu powinien wynosi  55–65°. 

Uwaga! Nachylenie dachu ma zasadniczy wp yw na konstrukcj  ogrodu 

zimowego, a zatem i na dobór profili. 
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mgr in . Rados aw

Klepko, Reynaers Polska

Rodzaj i jako  oszklenia decyduje o ilo ci pozyskiwanego wiat a

i skuteczno ci ochrony termicznej

W wi kszym ogrodzie cyrkulacja powietrza jest lepsza i atwiej utrzyma

odpowiedni  temperatur

ZDANIEM EKSPERTA


