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Obecnie doœwietlanie poddasza okna-
mi po³aciowymi jest bardzo popu-

larne. Dzieje siê tak m. in. dlatego, ¿e zro-
bienie ich jest du¿o tañsze, ni¿ lukarn.
Okna te mo¿na montowaæ w dachu o ka¿-
dym rodzaju poszycia, w tym tak¿e ze
strzechy, gontów czy wiórów. 

Im wy¿ej umieszczone s¹ okna po³a-
ciowe, tym lepsze doœwietlenie wnêtrza.
Z kolei im mniejszy k¹t nachylenia po³a-
ci dachu, tym wiêksze powinno byæ
okno. Jak pogodziæ te zalecenia z wzglê-
dami estetyki?  Trudno przecie¿ miesz-
kaæ w pokoju, z którego nie mo¿na wyj-
rzeæ na zewn¹trz, bowiem umieszczone
wysoko nad g³ow¹ okno pozwala ogl¹daæ
tylko niebo.

Coraz czêœciej montuje siê wiêc kilka
okien zestawionych razem – obok siebie
i jedno nad drugim.

Okna po³aciowe s¹ otwierane i nie-
otwierane. Aby widok z nich by³ taki
sam, jak z tych umieszczonych w p³asz-
czyŸnie œciany, stosuje siê tzw. okna ko-
lankowe. A warto wiedzieæ, ¿e w handlu
s¹ te¿ balkony dachowe.

Okna otwierane 
S¹ wœród nich obrotowe, uchylne,

uchylno-obrotowe i rozwierane. 
W oknach obrotowych oœ obrotu

skrzyd³a znajduje siê w po³owie wysokoœci
oœcie¿nicy �a. Maksymalny k¹t otwarcia
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Okna po³aciowe produkuje siê g³ównie z drewna,
ale pojawiaj¹ siê te¿ wyroby z PVC. Zastosowany

surowiec i konstrukcja profili musz¹ gwarantowaæ
odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ wyrobu –

przede wszystkim na odkszta³cenia zwi¹zane
z wysok¹ temperatur¹.

JAŚNIEJ NA
PODDASZU

O k n a  p o ł a c i o w e

Ramy drewnianych okien po³aciowych
wykonywane s¹ z drewna klejonego war-
stwowo. Jest ono dodatkowo impregnowa-
ne i dobrze, aby by³o pokryte pow³ok¹ wo-
doodporn¹. Stosuje siê te¿ pokrywanie po-
wierzchni zewnêtrznej lakierem poliureta-
nowym (dwie lub trzy warstwy) odpornym
na promieniowanie UV, pow³ok¹ z tworzy-
wa sztucznego oraz profilami z blachy alu-
miniowej powlekanej poliestrem.

Okna po³aciowe przepuszczaj¹ 30-50%
wiêcej œwiat³a, ni¿ umieszczone w p³asz-
czyŸnie pionowej. Aby pomieszczenie by³o
prawid³owo doœwietlone, stosunek po-
wierzchni okna w œwietle oœcie¿nicy do po-
wierzchni pod³ogi doœwietlanego pomiesz-
czenia powinien wynosiæ od 1:5 do 1:8.

fot. Fakro



wynosi 180°.  W wielu modelach istnieje
mo¿liwoœæ zablokowania go w tym po³o¿e-
niu, co bardzo u³atwia mycie. Jednak
w przypadku pe³nego otwarcia skrzyd³a, je-
go górna czêœæ bardzo wystaje do wnêtrza
pokoju. Jeœli okno nie jest odpowiednio
wysoko zamontowane, mo¿na siê o nie
uderzyæ. Szczególnym rodzajem okna ob-
rotowego, tak skonstruowanym, ¿e nie
grozi nam uraz, jest okno wysoko-
osiowe �b. Oœ obrotu jest umieszczona
w 3/4 wysokoœci skrzyd³a. Skrzyd³o wy-
pychaj¹ ponad dach telekskopowe si³ow-
niki tak, ¿e do wnêtrza nie wystaje ¿aden
jego fragment. 

W oknach uchylno-obrotowych na
codzieñ stosuje siê uchylanie skrzyd³a na
zewn¹trz – wzd³u¿ jego górnej krawêdzi
�c. Mo¿liwe jest otwieranie maksymal-
nie o k¹t 30°. Do mycia okno mo¿na ob-
róciæ wzd³u¿ osi obrotu, tak jak typowe
okno obrotowe. 

Okna tylko uchylne s¹ stosunkowo
rzadko u¿ywane, z powodu znacznej nie-
wygody podczas mycia. 

Ona rozwierane to wy³azy dachowe
i okna ewakuacyjne. Pierwsze s¹  otwie-
rane na bok lub podnoszone do góry �d.
W tej grupie produkowane s¹ równie¿
okna z wielokomorowego profilu z PVC.
Od zwyk³ych okien po³aciowych wy³azy
ró¿ni¹ siê przede wszystkim znacznie bar-
dziej solidn¹ konstrukcj¹. Wzmocnione
krawêdzie oœcie¿nicy s¹ odporne na
uszkodzenie w wyniku nadepniêcia lub
uderzenia. Równie¿ bardziej wytrzyma³e
s¹ okucia, bêd¹ce w stanie utrzymaæ
skrzyd³o w pozycji pe³nego otwarcia. 
Wy³azy produkowane s¹ w odmianach
standardowej (przeznaczonej do monta¿u
na poddaszach nieu¿ytkowych) z poje-
dynczymi szybami oraz termoizolacyjnej.
Te drugie mo¿na montowaæ na u¿ytko-
wych, ogrzewanych poddaszach. S¹ szklo-
ne zestawami szyb takimi samymi, jak
zwyk³e okna po³aciowe i maj¹ takie same,
jak one wymiary. Funkcje wy³azów termo-
izolacyjnych równie¿ s¹ takie same, jak
okien po³aciowych, ró¿ni je tylko mo¿li-
woœæ pe³nego otwarcia. Okna ewakuacyj-
ne maj¹ wiêksze wymiary, ni¿ tradycyjne
po³aciowe oraz okucia umo¿liwiaj¹ce
otwarcie wzd³u¿ osi przebiegaj¹cej wzd³u¿
górnej krawêdzi oœcie¿nicy – zazwyczaj
jest to k¹t 80°. Na co dzieñ okno uchyla siê
do 30°, zaœ na czas mycia mo¿liwe jest
otwarcie o k¹t 180°.

Okna nieotwierane 
Produkowane w kilku rodzajach s¹

tañsze od okien otwieranych. Pe³nowy-
miarowe okna po³aciowe montuje siê naj-
czêœciej jako górne segmenty w zesta-
wach. S¹ znacznie tañsze od otwieranych,
ale trudno jest je umyæ – czasami jedy-
nym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê wyj-
œcie na dach. 

Nadstawki – s¹ to mniejsze wymiaro-
wo okna, które uzupe³niaj¹ typowe okna
po³aciowe. Mog¹ mieæ kszta³t prostok¹ta,
ale te¿ trójk¹ta, czy wycinka ko³a. Œwie-
tliki – produkowane najczêœciej z two-
rzyw sztucznych. Mog¹ byæ p³askie lub
sklepione pó³okr¹g³o. Przytwierdza siê je
na sta³e do po³aci dachu. Ich odmian¹ s¹
œwietliki rurowe, pozwalaj¹ce, dziêki swo-
jej konstrukcji doprowadziæ œwiat³o z po-
³aci dachowej do pomieszczenia umiesz-
czonego znacznie ni¿ej. 

Z widokiem na ogród
Jeœli chcemy mieæ na poddaszu okna

po³aciowe, ale jednoczeœnie móc wygl¹-
daæ na zewn¹trz, mo¿emy zastosowaæ jed-
no z kilku rozwi¹zañ.

Zestawy okien – konstrukcja ram
pozwala na ³¹czenie okien po³aciowych
w grupy �. Du¿e przeszklenie mo¿na
uzyskaæ zestawiaj¹c jedne nad drugimi
dwie grupy po dwa – trzy okna. Je¿eli
otwieraæ bêdziemy tylko górne, nie ryzy-
kujemy uderzenia siê o wystaj¹ce ramy. 
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� Rodzaje okien dachowych
(fot. Roto – Frank):
a) obrotowe, b) wysokoosiowe,
c) uchylno-obrotowe, d) wy³az dachowy

a

b

c

d

� Po³¹czenie kilku okien po³aciowych
(fot. Okpol)
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Okna kolankowe – poleca siê monto-
wanie ich na niskich poddaszach.
Umieszczone s¹ pionowo – w œcianie ko-
lankowej (st¹d nazwa) �. Najczêœciej gór-
n¹ krawêdzi¹ siêgaj¹ do dachu, co pozwa-
la na zamontowanie w nim w tym miejscu
zwyk³ego okna po³aciowego i uzyskanie w
ten sposób dobrej widocznoœci oraz zado-
walaj¹cego doœwietlenia pomieszczenia.
Okna kolankowe mog¹ byæ nieotwierane
lub otwierane. W drugim przypadku oku-
cia najczêœciej umo¿liwiaj¹ blokadê
otwarcia skrzyd³a.

Balkony dachowe – s¹ szczególnym
rodzajem okien �. Sk³adaj¹ siê z dwóch
czêœci. Dolna wysuwa siê na prowadni-
cach i tworz¹cy przeszklon¹ balustradê,
górna zaœ jest podnoszona do góry. Bal-

kon mo¿na montowaæ na dachu o k¹cie
nachylenia 40-50°.

Szyby
Okna po³aciowe szkli siê zazwyczaj

podwójnymi szybami zespolonymi. 
Poniewa¿ musz¹ one przenosiæ obci¹-

¿ania od zalegaj¹cego œniegu, naporu wia-
tru czy uderzenia gradu, stosuje siê ze-
wnêtrzne szyby hartowane lub wzmacnia-
ne foli¹. 

W oknach po³aciowych mo¿na m.in.
stosowaæ szyby:
■ absporpcyjne – ograniczaj¹ce przeni-
kanie promieni s³onecznych. S¹ to szyby
barwione, dostêpne w kolorach br¹zo-
wym, grafitowym, zielonym i niebieskim;
■ refleksyjne – odbijaj¹ce promienie –
z zewn¹trz wygl¹daj¹ jak lustro;
■ ornamentowe – z jednej strony g³ad-
kie, z drugiej zaœ pokryte wzorami.

Na zamówienie szyby mog¹ byæ an-
tyw³amaniowe, o podwy¿szonej izola-
cyjnoœci dŸwiêkowej lub ognioodporne.
Gdy w pobli¿u domu rosn¹ drzewa siêga-
j¹ce ponad dach, warto zastosowaæ szyby
odporne na uderzenia – mog¹ to byæ np.
trzy tafle typu float, laminowane foli¹. 

Okucia i nawiewniki
Okucia musz¹ zapewniæ ca³kowit¹

szczelnoœæ po zamkniêciu okna, czyli od-
powiedni docisk ramy do oœcie¿nicy. Sto-

suje siê okucia obwiedniowe umo¿liwia-
j¹ce ryglowanie skrzyd³a w oœcie¿nicy
w kilku punktach rozmieszczonych na
ca³ym obwodzie okna. Okno otwiera siê
za pomoc¹ klamki umieszczonej w górnej
lub dolnej czêœci okna. W pozycji otwar-
tej mo¿liwe jest blokowanie skrzyd³a
w wybranym po³o¿eniu. Wiêkszoœæ okuæ
ma mo¿liwoœæ rozszczelnienia.

Czêœci metalowe s¹ pokrywane po-
w³okami chroni¹cymi przed korozj¹.
W dro¿szych modelach stosuje siê stal
nierdzewn¹.

Wentylacja jest mo¿liwa dziêki oku-
ciom z funkcj¹ rozszczelnienia. Mo¿li-
woœæ przewietrzania jest uzyskiwana po-
przez odpowiednie po³o¿enie klamki.
Rozszczelnione okno po³aciowe nie prze-
puœci wody opadowej, jeœli bêdzie za-
montowane w dachu o k¹cie nachylenia
po³aci 15-90°. Inne rozwi¹zanie to szcze-
lina wentylacyjna, która doprowadza do
wnêtrza œwie¿e powietrze, gdy okno jest
zamkniête. Mo¿e mieæ ona wbudowany
filtr powietrza, zapobiegaj¹cy przedosta-
waniu siê kurzu i owadów. Coraz po-
wszechniej s¹ stosowane nawiewniki.
Nowoczesne modele umo¿liwiaj¹ p³ynn¹
regulacjê iloœci przep³ywaj¹cego powie-
trza i nie ograniczaj¹ wielkoœci przeszkle-
nia. W otworze wlotowym mo¿e byæ
umieszczony filtr z w³ókniny, który chro-
ni wnêtrze przed owadami i kurzem.
Z kolei klapy wentylacyjne pe³ni¹ te sa-
me funkcje co nawiewniki, ale s¹ wyposa-
¿one w uchwyt pozwalaj¹cy otwieraæ
okno i obracaæ je o k¹t 180° �.

Akcesoria
Okna po³aciowe mog¹ byæ wyposa¿o-

ne w takie elementy dodatkowe, jak zwy-
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� Okna po³aciowe po³¹czone z kolankowymi
(fot. Fakro)

� Klapa wentylacyjna (fot. Velux)

� Balkon dachowy (fot. Velux)



k³e okna. Wszystkie obs³uguje siê z wnê-
trza pomieszczenia rêcznie lub za poœred-
nictwem dr¹¿ka. Mo¿liwy jest te¿ napêd
elektryczny.

Markizy �a – umieszcza siê je nad
oknem, od strony zewnêtrznej. Dziêki
urz¹dzeniu zwijaj¹cemu s¹ napiête pod-
czas otwarcia okna. Markizy maj¹ szero-
koœæ okna wraz z ram¹ i produkowane s¹

z w³ókna szklanego pokrytego tworzy-
wem sztucznym. Markizê obs³uguje siê
z wnêtrza pomieszczenia.

Rolety zewnêtrzne �b – produkowa-
ne s¹ z powlekanych poliestrem profili
aluminiowych umieszczanych w prowad-
nicach wzd³u¿ bocznych krawêdzi okna,
od jego strony zewnêtrznej. Rolety zakry-
waj¹ ca³¹ p³aszczyznê szyby. Montuje siê
je do okien obrotowych.

¯aluzje �c – wykonywane s¹ z profi-
li aluminiowych lakierowanych proszko-
wo na dowolny kolor. Opuszcza siê je
i unosi poci¹gaj¹c za sznurek, lub –
w przypadku okien zamontowanych na
du¿ej wysokoœci – za poœrednictwem tele-
skopowego dr¹¿ka. Najczêœciej ¿aluzje s¹
umieszczane w bocznych prowadnicach,
co pozwala skuteczniej zaciemniæ wnê-
trze.

Rolety wewnêtrzne �d – wykonywa-
ne s¹ z tkaniny poliestrowej. Oferta kolo-
rów i wzorów jest bardzo bogata. Oprócz
zwyk³ej tkaniny stosuje siê tak¿e materia-
³y typu termo stop – pokryte od strony

szyby tworzywem odbijaj¹cym promienie
s³oneczne, oraz takie, które gwarantuj¹
ca³kowite zacienienie wnêtrza. Dolna lis-
twa rolety jest umieszczona w prowadni-
cach montowanych do pionowych krawê-
dzi okna. Mechanizm nawojowy pozwala
na blokowanie opuszczenia rolety w kilku
pozycjach.

Plisy �e – wykonywane s¹ z mate-
ria³u takiego, jak rolety i równie¿ s¹
umieszczane w bocznych prowadnicach.
Przez niektórych producentów nazywa-
ne s¹ roletami plisowanymi. Mo¿liwe
jest zablokowanie opuszczenia przes³o-
ny w dowolnym po³o¿eniu. Ró¿nica po-
miêdzy plis¹ a rolet¹ polega na tym, ¿e
materia³ nie jest nawijany na górn¹ lis-
twê, a „sk³adany” w fa³dy o kszta³cie la-
melek.

Moskitiery – w przypadku okien
uchylnych umieszczone s¹ od wewn¹trz
pomieszczenia i chroni¹ je przed owada-
mi. Produkowane s¹ z siatki z w³ókna
szklanego, o bardzo ma³ych oczkach. Mo-
cowane s¹ do bocznych krawêdzi okna za
poœrednictwem prowadnic, które te¿
umo¿liwiaj¹ ich zwijanie. 

Obs³uga okien – do otwierania wyso-
ko zainstalowanych okien s³u¿¹ dr¹¿ki
sta³e lub teleskopowe oraz zasilane elek-
trycznie systemy zdalnego sterowania.
Mog¹ byæ uruchamiane za poœrednic-
twem umieszczonych z boku okna przyci-
sków lub pilota.

Dobór okna po³aciowego
Kupuj¹c okno otrzymujemy kom-

plet elementów monta¿owych: k¹towni-
ki, profile maskuj¹ce, wkrêty i kliny.
Konieczny jest te¿ tzw. ko³nierz, czyli
zewnêtrzne obramowanie okna wykony-
wane z blachy aluminiowej lub o³owia-
nej. Jest to element szczególnie istotny,
gdy¿ decyduje o szczelnoœci dachu
w miejscu zamontowania okna. Jego
konstrukcja pozwala na odprowadzanie
wody poza okno. Ko³nierz musi paso-
waæ do konkretnego rodzaju pokrycia
dachu. S¹ te¿ produkowane ko³nierze
pasuj¹ce do wszystkich rodzajów pokryæ
dachowych �.

Szerokoœæ okna po³aciowego powin-
na byæ taka, aby mieœci³o siê ono pomiê-
dzy krokwiami. Zalecana odleg³oœæ miê-
dzy oœcie¿nic¹ a krokwiami powinna wy-
nosiæ ok. 2 cm. Wymagana wielkoœæ
otworu jest podana w instrukcji monta¿u
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Okna dachowe powinny mieæ wspó³-
czynnik izolacyjnoœci cieplnej U nieprze-
kraczaj¹cy 2,6 W/(m2K) – czêsto spotyka
siê okna o U-1,1 – oraz wspó³czynnik izo-
lacyjnoœci akustycznej Rw 30 dB.

� Ochrona przed s³oñcem (fot. Velux):
a) markiza, b) roleta zewnêtrzna, c) ¿aluzja,
d) roleta wewnêtrzna, e) plisa

a

e

b

c d



R A P O R T 12
O

KN
A

166

okna. Je¿eli okno jest szersze ni¿ rozstaw
dwóch s¹siaduj¹cych krokwi, trzeba wy-
ci¹æ fragment jednej z nich �. Poni¿ej
i powy¿ej przybija siê deski – tzw. wy-
miany. Taka ingerencja musi byæ zaak-
ceptowana przez konstruktora. W przy-
padku, gdy okno jest wê¿sze ni¿ rozstaw

krokwi, z jednej lub obu stron wstawia-
my tzw. krokwie pomocnicze. Mocuje
siê je bezpoœrednio do istniej¹cych kro-
kwi lub za poœrednictwem drewnianych
podk³adek. Jeœli odleg³oœci s¹ du¿e, do-
puszczalne jest przymocowanie krokwi
pomocniczych do ³at. Nad i pod otwo-
rem okiennym przybija siê tzw. przejmy.
S¹ to belki o gruboœci istniej¹cych kro-
kwi, do których równie¿ bêdzie przymo-
cowane okno.

Dolna krawêdŸ okna powinna znajdo-
waæ siê min. 100 cm ponad poziomem
pod³ogi na poddaszu, górna na wysokoœci
ok. 2 m. Najlepiej montowaæ je przed u³o-
¿eniem ocieplenia dachu. 

Do wykoñczenia wnêki powsta³ej po
wstawieniu okna po³aciowego s³u¿¹ szpa-
lety 	. S¹ wykonywane z wodoodpor-
nych p³yt laminowanych na bia³o lub
imituj¹cych naturalne drewno. Górny
element powinien znajdowaæ siê poziomo
w stosunku do pod³ogi, dolny zaœ piono-
wo. Takie u³o¿enie nie ogranicza k¹ta pa-
dania œwiat³a i umo¿liwia w³aœciw¹ cyr-
kulacjê ciep³ego powietrza przy po-
wierzchni okna. 

Dziêki temu zim¹ na wewnêtrznej po-
wierzchni szyby kondensacja pary wodnej

jest znacznie ograniczona. Szpalety daj¹
ponadto  mo¿liwoœæ prawid³owego u³o¿e-
nia wokó³ okna izolacji termicznej. 

�
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Korzystne jest umieszczenie grzejni-
ka tu¿ pod oknem po³aciowym. Zapewnia
to w³aœciw¹ cyrkulacjê ciep³ego powie-
trza.

� Uniwersalny ko³nierz dachowy pasuje do
wszystkich rodzajów pokryæ. Na rys. widaæ,
jak odprowadzana jest woda opadowa
(rys. Velux)

	
Szpaleta to rodzaj kasetonu stanowi¹cego
obramowanie okna (fot. Velux)

� Przejmy i belki pomocnicze


