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Okna i drzwi
Kiedy na budowie zapowiada si  monta  okien i drzwi, 

wkrótce stanie si  ona domem. Ta zmiana kosztuje przeci tnie 

30 000–40 000 z otych.

Kiedy najlepiej montowa  okna?

Najlepiej na etapie stanu surowego otwartego, czyli po wzniesieniu cian i u o eniu po-

krycia dachowego, ale przed u o eniem tynków wewn trznych i zewn trznych. 

Zamontowanie okien czyni ze stanu surowego otwartego stan surowy zamkni ty. 

Wn trza zaczynaj  wtedy wymaga  wietrzenia, a w razie potrzeby – tak e ogrzewania, 

by temperatura w pomieszczeniach utrzymywa a si  na poziomie powy ej 5°C, zw asz-

cza gdy w domu zamontowane s  okna drewniane. Je li nie b dziemy skutecznie usu-

wa  nadmiaru wilgoci, okna mog  si  wypaczy .

Je li z jakiego  powodu po zako czeniu stanu surowego budowa b dzie przez pewien 

czas zawieszona, lepiej nie montowa  stolarki, by nie ulega a zniszczeniu, nie zosta-

a umy lnie uszkodzona lub po prostu ukradziona. W takiej sytuacji najlepiej otwory 

okienne zakry  deskami.

W jakim miejscu ciany wstawia si  okno?

Zale nie od rodzaju cian okna montuje si :

 w cianach jednowarstwowych – w rod-

ku grubo ci,

 w dwuwarstwowych – przy zewn trznej 

kraw dzi warstwy  konstrukcyjnej,

 w cianach trójwarstwowych – w tym sa-

mym miejscu co ocieplenie. W takiej cia-

nie na etapie wznoszenia cian montuje si

do mocowania okna specjalne obramowa-

nie, na przyk ad z p yty wiórkowo-cemen-

towej grubo ci 35 mm lub z p yty OSB gru-

bo ci 25 mm. 

Monta  okna w cianie jednowarstwowej

Mi dzy deskami zas aniaj cymi otwory okienne 

i drzwiowe nale y zostawi  szczeliny szeroko ci

1 cm, by umo liwi  swobodny przep yw powietrza 

i wentylacj  wn trz
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Monta  okna w cianie dwuwarstwowej Monta  okna w cianie trójwarstwowej
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Najpierw trzeba przygotowa  otwór okienny 

tak, aby mia  równe i proste boki. W razie po-

trzeby skuwa si  nierówno ci i o cie a okna 

tynkuje. 

Przed rozpocz ciem monta u okna demon-

tuje si  ruchome skrzyd a. O cie nic  wsta-

wia si  w otwór i opiera j  na zaimpregnowa-

nych drewnianych klockach no nych. Klocki 

te musz  znale  si  pod ka dym profilem pio-

nowym. Operuj c nimi, ustawia si  dok adnie 

poziomo dolny profil o cie nicy. W pobli u

górnego rogu umieszcza si  klocek tak dobra-

nej grubo ci, by podparta nim o cie nica by a

ustawiona dok adnie pionowo w p aszczy nie 

ciany i otworu. W tej pozycji unieruchamia 

si  o cie nic  klinami umieszczonymi w po-

bli u naro ników.

W jaki sposób przygotowa  otwór okienny 
i okno do monta u?

Przed monta em bardzo wa ne jest 

wypoziomowanie i podparcie okna
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Jakie wymiary powinien mie  otwór
na okno?
Okna najlepiej zamawia  dopiero wtedy, gdy w budynku s  ju  wymurowane wszystkie 

ciany z otworami okiennymi. Kupowanie zbyt wcze nie – na zapas – cz sto ko czy si

przeróbkami, bo wykonawcy nie zawsze utrzymuj  za o one wymiary otworów, a i nam 

– inwestorom – cz sto zdarza si  modyfikowa  wielko  i kszta t okien. 

Zewn trzna szeroko  o cie nicy powinna by  o 2–3 cm mniejsza ni  szeroko  o cie-

a, a wysoko  o 6–8 cm mniejsza ni  wysoko  otworu okiennego.

Przekrój przez okno zamontowane w cianie trójwarstwowej

A – wewn trzny wymiar o cie y

Oba typy okien maj  podobn  ciep ochron-

no  i takie same systemy zamykania 

i otwierania. Maj  te  podobn   trwa o ,

zale n  od jako ci surowców u ytych do 

produkcji, staranno ci wykonania, a tak-

e od poprawno ci monta u i warunków, 

w jakich okna s  u ytkowane. Dla utrzy-

mania w dobrej kondycji okna drewnia-

ne trzeba co kilka lat malowa  (specjal-

nym impregnatem lub farb ), plastikowe 

wystarczy tylko my . Okna z PVC s  wi c

mniej k opotliwe w eksploatacji, chocia  s

mniej cenione ze wzgl du na wygl d.

Jak wida , to, które okna s  lepsze, zale-

y od preferencji: czy wolimy naturalny 

materia  o szlachetnym wygl dzie kosz-

tem pewnych nak adów pracy raz na kil-

ka lat, czy te  godzimy si  na okna pla-

stikowe bez takich k opotów.

Jakie okna s
lepsze: z PVC 
czy drewniane?
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W trakcie budowy mo na zmieni  nie 

tylko liczb , ale i kszta t oraz  wiel-

ko  okien – pod warunkiem jednak, e

nie naruszy to przepisów budowlanych, 

w których wymaga si , by:

 odleg o ciany z oknami od granic 

dzia ki nie by a mniejsza ni  4 m, oraz

 powierzchnia oszklenia w pomiesz-

czeniach mieszkalnych stanowi a nie 

mniej ni  12% ich powierzchni.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu 

powinny by  naniesione na plan budyn-

ku i zatwierdzone przez projektanta.

Czy mo na zmieni
liczb  okien?

Okna z PVC najcz ciej s  bia e, ale mo na 

równie  zamówi  okna w drewnopodobnej 

okleinie lub kolorowe

ciana os onowa

1 cm
w garek

ciana no na

A

ocieplenie

2 cm rama okna
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Warto, je li budujemy dom energooszcz dny lub 

pasywny, a wi c o bardzo dobrze izolowa-

nych cianach o wspó czynniku przenika-

nia ciep a U = 0,15–0,20 W/(m2•K) – dom 

energooszcz dny i 0,15–0,1 W/(m2•K) – dom 

pasywny.

Standardowe okna maj  ciep ochronno

1,3–1,4 W/(m2•K), co w porównaniu z cie-

p ochronno ci cian oznacza 4–5-krotnie 

wy sze straty ciep a. Poniewa  jednak udzia

powierzchni okien w ca kowitej powierzch-

ni cian zewn trznych nie przekracza najcz -

ciej 20%, to zamontowanie dro szych o 20–30% 

okien, których przenikalno  cieplna wynosi poni ej

1 W/(m2•K), tylko nieznacznie, bo o ok. 5–10% obni-

y koszty ogrzewania, podniesie natomiast o 20–30% 

koszty inwestycji. Wydatek taki zwróci si  wi c do-

piero po kilkunastu latach.

Czy warto montowa  okna o podwy szonej 
ciep ochronno ci?

W jaki sposób mocuje si  o cie nic  okna?

Mo na to zrobi  na dwa sposoby – na dyble lub kotwy, zale nie od 

zalece  producenta i rodzaju ciany. 

Dyble przeznaczone s  g ównie do mocowania okien w cianach 

jedno- i dwuwarstwowych, ale stosuje si  je coraz rzadziej, ponie-

wa  wymagaj  wywiercenia otworów w o cie nicy okna, a wi c

naruszenia jego konstrukcji. Wi kszo  okien mo na montowa  na 

dyble tylko wtedy, gdy producent okien wyra a na to zgod .

Kotwy s atwiejsze w monta u i bardziej uniwersalne: przykr ca 

si  je do zewn trznego obwodu o cie nicy przed jej wstawieniem 

do otworu okiennego. Po odpowiednim dogi ciu kotew o cie nic

mocuje si  ko kami rozpr nymi do warstwy no nej ciany. 

Mocowania nale y rozmie ci  w odleg o ci ok. 15 cm od naro ni-

ków i w odst pach nie wi kszych ni  70 cm mi dzy nimi. 

Na tak zamocowan  o cie nic  mo na za o y  zdj te wcze niej 

skrzyd a i zamkn  je, po czym szczelin  wokó  ramy odkurzy

i lekko zwil y  czyst  wod  (najlepiej ze spryskiwacza), co zapew-

ni lepsz  przyczepno  pianki monta owej. Piank  wprowadza si

równomiernie na ca ym obwodzie, wype niaj c ok. 1/3 g boko ci 

szczeliny: po rozpr eniu wype ni ona dok adnie ca  woln  prze-

strze . Stwardnia  piank cina si  ostrym no em równo z p asz-

czyzn  okna. O cie e od strony wewn trznej najlepiej wyko czy

przez przyklejenie p yty gipsowo-kartonowej. Na styku z oknem 

pozostawia si  2-milimetrow  szczelin , któr  potem wype nia si

elastyczn  mas  silikonow  lub akrylow .

Podobn  szczelin  mi dzy o cie nic  okna a tynkiem nale y pozo-

stawi  od strony zewn trznej, aby umo liwi  swobodne rozszerza-

nie si  materia ów pod wp ywem zmian temperatury. Do wype -

nienia szczeliny u ywa si  masy akrylowej lub szczelin  os ania 

si  listw  maskuj c .
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Okna o podwy szonej 

ciep ochronno ci najcz ciej sk adaj

si  z trzech tafli, przestrze  mi dzy 

nimi wype niona jest kryptonem. 

Ramy okien wykonane s  z profili 

wielokomorowych z wk adkami 

termoizolacyjnymi

Liczba dybli lub kotew zale y od wielko ci okna. Odleg o  mi dzy punktami mocowania powinna wynosi  70 cm, przy czym od naro nika do pierwszego 

dybla nie powinna by  wi ksza ni  15 cm

W domu jednorodzinnym nie wsz -

dzie potrzebne s  okna otwierane, gdy

znaczn  ich cz  mo na my  od stro-

ny zewn trznej. Mo na te  stosowa

okna z jednym skrzyd em rozwieralnym, 

a drug  cz ci  sta . Ograniczenie licz-

by okien otwieranych nie tylko obni a

koszty ich zakupu (okna nieotwierane s

ok. 20% ta sze), ale równie  poprawia 

ciep ochronno  budynku, gdy  straty 

ciep a s  wi ksze przez ramy ni  przez 

oszklenie. Dodatkow  korzy ci  jest lep-

sze do wietlenie pomieszcze , bo przy 

tych samych wymiarach zewn trznych 

okna sta e maj  wi ksz  powierzchni

oszklenia (w sze ramy).

Jaka cz  okien 
w domu mo e by
nieotwierana?

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 musi by
dobrany do materia u,
z którego wykonana 
jest ciana

dodatkowy wkr t
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Jak osadza si  okna w cianie 
trójwarstwowej?
Okno powinno zosta  zamontowane w grubo ci warstwy ocie-

plaj cej, tak aby zewn trzna kraw d  o cie nicy znalaz a si

w licu z wewn trzn  stron  warstwy elewacyjnej.

Bezpo rednie zamocowanie okna w mi kkim materiale ocie-

pleniowym nie jest mo liwe, dlatego o cie e powinno by

obramowane: p yt  OSB grubo ci 25 mm lub p yt  wiór-

kowo-cementow  grubo ci 15 mm, przymocowan  do war-

stwy konstrukcyjnej ciany. Do tych p yt mocuje si  kotwa-

mi o cie nic  okna, po czym szczelin  wokó  niej uszczelnia 

piank  monta ow .

Uwaga! Okna – zw aszcza o du ych wymiarach – montowa-

ne w cianach trójwarstwowych bez dodatkowego obramo-

wania nie b d  stabilne, bo niestabilne jest po czenie pian-

ki monta owej z elastycznym ociepleniem.

Prawid owo zamontowane okno w cianie trójwarstwowej

Obecnie produkowane okna s  bardzo szczelne, a wi c umo -

liwiaj  znikom  infiltracj  powietrza zewn trznego, niedosta-

teczn  dla zapewnienia wentylacji pomieszcze . We wszystkich 

domach, które nie s  wyposa one w mechaniczn  wentylacj  na-

wiewno-wywiewn , konieczne jest zamontowanie nawiewników 

przynajmniej w cz ci okien: w kuchni, azience, a tak e w pokoju 

dziennym. W sypialniach o du ej powierzchni, dla nie wi cej ni

dwóch osób, wystarczaj c  wen-

tylacj  zapewni rozszczelnienie 

okien, je li tak  funkcj  umo li-

wiaj  zamontowane okna.

Czy wszystkie okna w domu 
powinny mie  nawiewniki?
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Nawiewniki umo liwiaj  dop yw 

wie ego powietrza do pomieszcze

REKLAMA

ocieplenie

elewacja
o cie nica

kotwa

p yta OSB lub 
cementowo-wiórowa
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Jak dopasowa  okna do rozstawu krokwi?

Je li szeroko  okna jest niewiele wi k-

sza od rozstawu krokwi, krokiew mo na 

„odsun ” przez wyci cie cz ci jej gru-

bo ci w miejscu zamontowania okna i po 

zewn trznej stronie o cie nicy przybi  do 

obci tej krokwi nak adk .

Je li okno jest du o szersze ni  rozstaw kro-

kwi, to przeci t  krokiew trzeba zast pi

tzw. wymianami, czyli si gaj cymi dwóch 

nieprzeci tych krokwi poprzecznymi bel-

kami nad i pod oknem, na których opr  si

ko ce przeci tej krokwi. Wymiany b d

przenosi  obci enie z przeci tej krokwi 

na dwie krokwie s siednie. 

Je eli szeroko  okna  jest mniejsza ni  roz-

staw krokwi, do boków krokwi przybija si

odpowiedniej grubo ci nak adki i do nich 

mocuje o cie nic  okienn .

Przewiduj c przeszklenia w dachu, warto roz-

stawi  krokwie szerzej ni  planowana szero-

ko  okien. Pozwoli to na sko ne ustawienie 

p yt wyko czeniowych po bokach okna. Takie 

rozwi zanie zapewnia lepszy dop yw wiat a

i sprawia, e okno wydaje si  wi ksze.

Dolna kraw d  okna powinna si  zna-

le  na wysoko ci 1,1–1,3 m od pod ogi, 

tak aby mo na by o przez nie wygl da

i wygodnie da o si  je otwiera .

W wysokich i du ych pomieszczeniach 

trzeba niekiedy zamontowa  dwa, a na-

wet trzy rz dy okien. S  one do  ci -

kie, dlatego warto poradzi  si  fachowca, 

czy nie obci  nadmiernie konstruk-

cji dachowej.

Na jakiej wysoko ci nale y zamontowa
okna dachowe?
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Monta  okien dachowych najlepiej 

przeprowadzi  równocze nie z kry-

ciem dachu, bo u atwi to prace mon-

ta owe i zmniejszy ryzyko wyst pie-

nia nieszczelno ci i uszkodze  pokry-

cia.

Je eli dach jest ju  pokryty, dobrze jest 

wybra  takie okna dachowe, które b d

atwiejsze w monta u na tym etapie, 

a wi c w sze ni  rozstaw krokwi.

Kiedy najlepiej 
montowa  okna 
w dachu?

wiat o s oneczne docieraj ce do pomieszcze  przez okna da-

chowe bywa uci liwe, zw aszcza gdy po a  dachowa zwró-

cona jest na po udnie. Zbyt du e nas onecznienie powoduje 

nie tylko dyskomfort ze wzgl du na nadmiar wiat a, ale te

przegrzewa wn trze. Uci liwo  t  mo na zredukowa  przez 

zamontowanie aluzji wewn trznych (metalowych, drewnia-

nych), rolet zewn trznych lub markiz. Poszczególne rozwi -

zania tych os on mog  mie  dodatkowe funkcje:

 przys anianie otwartego okna,

 ochrona oszklenia przed uszkodzeniami,

 zdalne sterowanie.

W jaki sposób chroni  pomieszczenia z oknami dachowymi przed 
nadmiarem s o ca?

fo
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Producenci okien dachowych oferuj  gotowe do zamontowania os ony 

dostosowane do konkretnych modeli okien

Pogrubienie krokwi – okno nieznacznie 

mniejsze od ich rozstawu

Nadbicie wyci tej krokwi – okno 

nieznacznie wi ksze od ich rozstawu

Zastosowanie wymianów – okno znacznie mniejsze lub wi ksze od 

rozstawu krokwi
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Jakie s  rodzaje okien dachowych?

fo
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Obrotowe (a)

Obrotowo-

wysokoosiowe (b)

Kolankowe (c)

Uchylno-obrotowe (d)

Balkon dachowy (e)

a b c

d e
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W oknie dachowym mo na zamontowa  mechanizm samo-

zamykaj cy, po czony z czujnikiem deszczu. Nie zapew-

nia on, co prawda, pe nej ochrony przed opadami (podczas 

gwa townej ulewy do wn trza mo e przedosta  si  sporo 

wody, zanim okno si  zamknie), ale chro-

ni przed  zalaniem. Ta szym rozwi za-

niem jest sam czujnik deszczu po czony 

z sygnalizatorem d wi kowym, który 

powiadomi mieszka ców o koniecz-

no ci zamkni cia okna. Niezale nie 

od ochrony okien dachowych przed 

opadami warto w nich zamontowa

czujki otwarcia, sprz one z insta-

lacj  alarmow  (kiedy mieszka cy 

b d  wychodzi , pojawi si  sygna

o konieczno ci zamkni cia okien), 

lub te  zdecydowa  si  na instalacj

inteligentn  steruj c  równie  za-

mykaniem okien dachowych.

Jak zabezpieczy  dom 
przed zalaniem przez 
niezamkni te okno 
dachowe?
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Zamykaniem i otwieraniem okien dachowych mo na sterowa  np. za pomoc  pilota

fo
t. 
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Kiedy osadza si  drzwi zewn trzne, 
a kiedy wewn trzne?

Drzwi wewn trzne montuje si  podczas ostatniego etapu wyka czania domu, gdy po-

mieszczenia s  ju  otynkowane, pomalowane i u o ono pod ogi. Ale ju  na etapie stanu 

surowego powinni my dok adnie ustali , jakie wymiary zewn trzne b d  mia y o cie ni-

ce drzwiowe. Pozostawione na nie otwory powinny by  o 3–4 cm szersze. Przed zamówie-

niem drzwi powinien by  te  ustalony poziom posadzek, aby podczas monta u nie trzeba 

by o przycina  skrzyde  drzwiowych.

Monta  docelowych drzwi zewn trznych (wej ciowych) na etapie stanu surowego nie jest 

wskazany, gdy  w trakcie prac wyko czenio-

wych mo e doj  do ich uszkodzenia. Lepiej 

wi c wstrzyma  si  z ich osadzeniem do czasu 

zako czenia przynajmniej najbardziej uci -

liwych robót, a w ich miejsce wstawi  drzwi 

prowizoryczne, które ewentualnie mo na b -

dzie pó niej przenie  do pomieszczenia go-

spodarczego.

Z czego zbudowane jest okno dachowe?

fo
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Je li zdecydujemy si  na zamontowanie 

docelowych drzwi zewn trznych jeszcze w trakcie 

budowy, powinni my je dobrze zabezpieczy

przed uszkodzeniem. Najlepiej os oni  je 

foli  i dodatkowo tektur  falist . W miejsce 

oryginalnego zamka warto za o y  tzw. wk adk

budowlan , dzi ki czemu nie b dzie mo liwo ci

podrobienia oryginalnych kluczy

Drzwi wewn trzne montuje si  po zako czeniu 

wszystkich mokrych prac wyko czeniowych 

i po u o eniu posadzki
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Najkrótsza odpowied : drewnian , alu-

miniow  lub stalow .

O cie nice drewniane powinny by

wykonane z dobrej jako ci litego drew-

na lub klejonego warstwowo.  Stosuje si

je do drzwi wewn trznych. Mocuje si

je kotwami lub ruba-

mi i uszczelnia piank

poliuretanow .

O cie nice stalowe

s  najbardziej wy-

trzyma e, dlatego naj-

cz ciej osadza si

na nich zewn trzne 

drzwi antyw amanio-

we. Podobnie jak alu-

miniowe, wymagaj

ocieplenia, w prze-

ciwnym razie mog

si  sta  mostkami ter-

micznymi.

Jak  o cie nic
wybra ?

fo
t.

 N
at

u
ra

Drzwi wej ciowe najcz ciej osadza si

w stalowych o cie nicach

skrzyd o okna

o cie nica

k towniki monta owe

ko nierz 

uszczelniaj cy

aty
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W domach jednorodzinnych drzwi wej ciowe nie musz  mie  bardzo du ej odporno ci 

na w amanie, skoro do budynku mo na dosta  si  równie  przez okna, piwnice czy wy-

az dachowy. Wstawianie „pancernych” drzwi nie ma wi c wi kszego sensu, je li w po-

dobnym stopniu nie b d  zabezpieczone inne potencjalne wej cia do wn trza.

Warto pami ta , e o skuteczno ci zabezpieczenia przed w amaniem decyduje nie tyl-

ko wytrzyma o  samych drzwi czy okien, ale równie  sposób ich osadzenia, a nawet 

wytrzyma o  elementów konstrukcyjnych domu. 

W atestowane drzwi antyw amaniowe warto inwestowa  tylko wtedy, gdy pozosta e

otwory (okna, drzwi tarasowe i gara owe) maj  podwy szon  klas  ochronny antyw-

amaniowej. Takie drzwi nie tylko poprawi  bezpiecze stwo domowników, ale s  pod-

staw  do ulgi ubezpieczeniowej.

Czy warto montowa  drzwi 
antyw amaniowe, czy wystarcz
wzmocnione?

Drzwi wej ciowe: wzmocnione (a) i antyw amaniowe (b)

a b

fo
t.

 N
ic

ew
ic

z

fo
t.

 K
ey

-L
oc

k

W otworach drzwiowych zewn trznych 

i w niektórych pomieszczeniach – g ów-

nie gospodarczych – stosuje si  drzwi 

osadzone w o cie nicy metalowej, któr

montuje si  na etapie wznoszenia cian 

dzia owych. O cie nice te mog  mie

profil zamkni ty lub pó otwarty, zale -

nie od tego, jak grube s ciany, w któ-

rych b d  montowane. 

O cie nice z profilem zamkni tym sto-

suje si  do cian grubo ci 1/4 lub 1/2 ce-

g y (6,5 cm lub 12 cm). Nale y je osadza

tak, by z obu stron zostawi  jednakow

szczelin , co u atwi pó niejsze zlicowa-

nie tynku po obydwu stronach ciany 

z p aszczyzn  o cie nicy. Po wymuro-

waniu cian do wysoko ci górnej jej kra-

w dzi pust  przestrze  mi dzy o cie -

nic  a ciank  wype nia si  wlewan  od 

góry mocn  zapraw  cementow .

O cie nice o profilu pó otwartym mon-

tuje si  po wymurowaniu cianki, ale 

przed jej otynkowaniem. Po czone 

z o cie nic  w sy mocuj ce osadza si

w wykutych w ciance otworach na za-

prawie cementowej, a nast pnie puste 

przestrzenie o cie nicy wype nia si

zapraw  cementow . O cie nic  mo -

na rónie  mocowa  do o cie a ko kami 

rozporowymi.

Uwaga! Je li wokó  o cie nic metalo-

wych b dzie uk adany tynk gipsowy, to 

przed tynkowaniem warto dodatkowo 

pomalowa  je farb  podk adow  (oprócz 

fabrycznie na o onej pow oki), by zapo-

biec korozji w miejscach ewentualnych 

uszkodze  farby ochronnej.

Kiedy warto 
stosowa  o cie nice
metalowe?

fo
t.

 In
te

rd
ex

O cie nica metalowa i o profilu pó otwartym

grubo skrzyd agrubo  skrzyd a
59 mm59 mm

poprzeczki g boko czopowane

ob ogi 
wielowarstwowe

ocieplenie 20 mm

kaseton 
klejony 
warstwowo

kasetony 
wpuszczane 
w ramiak

uszczelki 
w skrzydle 

i o cie nicy

zabezpieczenie 
przeciww amaniowe

próg z uszczelk

wielopunktowy
zamek ryglowany 

pr ty z hartowanej stali

we na mineralna

okleinowane poszycie z blachy

okna 

z PVC: 400–500 z  za m2 powierzchni

drewniane: 500–600 z  za m2 powierzchni

monta : 20–25 z  za m obwodu o cie nicy 

okna dachowe

drewniane: 700–1110 z /szt.

monta : 200–300 z /szt.

drzwi wej ciowe

drewniane, wzmacniane: 1000–2500 z /szt.

monta : 200–3000 z /szt.

drzwi wewn trzne z o cie nic

z p yt drewnopodobnych: 200–700 z /szt.

drewniane: 800–1200 z /szt.

monta :  100–200 z /szt.

Ile kosztuj  okna i drzwi?

Na wyposa enie domu o powierzchni 150 m2 w okna i drzwi nale y

przeznaczy  30 000–40 000 z .
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