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Wybór, zakup 

i monta  okien – to 

3 kroki pozwalaj ce

pomy lnie zamkn

stan surowy bu-

dowanego domu. 

A  3 czy tylko 3? 

Odpowied  jest 

prosta – wystarczy 

trzyma  si  najwa -

niejszych elementów 

ka dego z etapów 

przedstawionych 

w artykule.
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Ciep e, 
mocne 

i ciche
Udana inwestycja to taka, z której rezultatów b dziemy si  cieszy  przez d ugie lata, 

a koszty na ni  poniesione zwróc  si  w znacznym stopniu po up ywie okre lonego cza-

su. Zainwestowa  z zyskiem mo na tylko wtedy, gdy mamy pewno , e zakupiony towar 

wart jest naszych pieni dzy. Aby dokona  s usznego wyboru i mie  t  pewno , zach ca-

my do zapoznania si  z najwa niejszymi zagadnieniami zwi zanymi z inwestycj  w okna.

Krok 1 – wybór
Okna s  elementem budynku, przez który ucieka najwi cej ciep a. I nawet te o najni -

szym wspó czynniku przenikania ciep a (U<0,8 [W/(m2·K)]) znacznie gorzej izoluj

wn trze domu ni ciany o wyra nie ni szym wspó czynniku (U = 0,25 [W/(m2·K)]). 

Okna s  tak e cz ci  domu w du ej mierze odpowiadaj c  za bezpiecze stwo domow-

ników. A ochrona przed ha asem, jak  zapewniaj , poprawia komfort mieszkania. 

Najwa niejszym zatem elementem, na który nale y zwróci  uwag  przy wyborze okien, 

s  ich w a ciwo ci techniczne. Niestety, kupuj cy cz sto pomijaj  t  kwesti , poprzestaj c

wy cznie na niskiej cenie i walorach estetycznych okien. Równie cz sto zmagaj  si  oni 

z dylematem, z jakiego materia u wybra  okna. Trzeba tu wyja ni , e zarówno te z two-

rzywa jak i z drewna – je li maj  zbli one parametry i jako  wykonania – charakteryzu-

j  si  podobnymi w a ciwo ciami u ytkowymi. Jedyna ró nica, o której warto wspomnie ,

jest taka, e okna drewniane wymagaj  okresowej konserwacji, te z PVC jej nie potrzebu-

j , jednak uszkodzonej plastikowej ramy nie da si  ju  naprawi  – co z kolei jest mo liwe 

w ramach z drewna; ponadto ramy okien z PVC dost pne s  w wi kszej gamie kolorystycz-

nej. Zatem kryterium wyboru materia u – PVC czy drewno – przy wyborze okien to rzecz 

gustu i upodoba . W dalszej cz ci artyku u skupimy si  zatem na cechach maj cych istot-

ny wp yw na trwa o  i ciep ochronno  okien.

fot. Oknoplast
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Izolacyjno  termiczna

Parametr ten okre la  wspó czynnik przeni-

kania ciep a U. Jego warto  zale y od 

czterech elementów: rodzaju szyby, profi-

li, uszczelek oraz geometrii okna. Wspó -

czynnik przenikania ciep a wyznaczaj  i po-

daj  producenci okien. Warto zwróci  uwag ,

czy warto  ta dotyczy ca ego okna (U
w
)

– t  powinni my si  sugerowa , czy np. tyl-

ko szyby (U
g
) lub ramy (U

f
) – ró nica bowiem 

mo e by  spora, nawet do 30%. 

Standardem s  ju  wyroby, których wspó -

czynnik U nie przekracza 1,5 [W/(m2·K)] 

jest to warto  mniejsza ni  wymagane 

– 1,7–1,8 [W/(m2·K)] (w zale no ci od strefy 

klimatycznej) – okre lone w Rozporz dzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 

2008 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  budynki i ich 

usytuowanie. Na potrzeby budownictwa ener-

gooszcz dnego producenci okien wci  staraj

si  obni a  ten wspó czynnik – obecnie mo -

na kupi  okna o warto ci U = 0,8 [W/(m2·K)] 

Wybór okien o bardzo dobrych parame-

trach izolacyjnych poza tym, e wi e si

z mniejszymi kosztami za ogrzewanie, przy-

czynia si  tak e do zwi kszenia warto ci 

domu. Od 1 stycznia 2009 roku obowi zu-

je bowiem wymóg sporz dzania wiadec-

twa energetycznego na podstawie przepisów 

Prawa Budowlanego i wynika z dyrektywy 

2002/91/WE Parla-mentu Europejskiego w za-

kresie charakterystyk energetycznych bu-

dynków.

Uwaga! Wybór okien o odpowiednio niskim 

wspó czynniku przenikania ciep a to dopie-

ro po owa sukcesu. Drug  stanowi fachowy 

monta . Brak profesjonalizmu w tej kwestii 

mo e spowodowa  pogorszenie wspó czyn-

nika przenikania ciep a ca ej ciany, w której 

zamontowane jest okno. Na skutek niew a ci-

wego monta u w miejscach czenia okna ze 

cian  mog  powsta  tzw. mostki cieplne 

– miejsca o gorszych w a ciwo ciach termo-

izolacyjnych, w których dochodzi do wzmo-

onej ucieczki ciep a.

Pami tajmy tak e, e wspó czynnik U
w

na-

le y dobiera , maj c na uwadze przenikalno

ciepln cian – je eli te s  niedostatecznie ocie-

plone, zakup okien o najni szym wspó czyn-

niku b dzie po prostu nieekonomiczny (takie 

okna s  dro sze od standardowych). Je li nie 

planujemy docieplenia cian, wystarcz  okna 

o wspó czynniku U = 1,7–1,8 [W/(m2·K)]). 

Najpopularniejsz  metod  pomiaru izolacyj-

no ci cieplnej budynku jest badanie za pomo-

c  kamery termowizyjnej (koszty takich bada

to ok. 1800 z  brutto za 1 dzie  pracy eki-

py pomiarowo-analitycznej, zazwyczaj wy-

konuje si  od 50 do 80 zdj ). Polega ono na 

wykonaniu tzw. termogramów – zdj  poka-

zuj cych ró nice w termoizolacyjno ci po-

szczególnych okien, tj. miejsca, gdzie docho-

dzi do strat ciep a.

Odporno  na w amanie

Na podstawie stopnia, w jakim okno mo e sta-

wi  opór przy próbie sforsowania go za po-

moc  ró norodnych narz dzi, okre la si  jego 

klas  odporno ci na w amanie. Oznaczeniem 

poszczególnych klas s  symbole: od WK1 do 

WK6. Im wy sza cyfra wyst puje w skrócie, 

tym bardziej okno jest odporne na w amanie 

(np. okno z oznaczeniem WK6 chroni przed 

w amaniem z dodatkowym u yciem narz dzi

elektrycznych du ej mocy, np. wiertarek, wy-

rzynarek, pi  oraz szlifierek k towych z tarcza-

mi o maksymalnej rednicy 230 mm). 

Ka de okno o zwi kszonej odporno ci na 

w amanie to takie, które posiada wiadectwo 

bada  certyfikacyjnych wydane przez upraw-

nione instytuty. Badaniom tym poddawany 

innowacja
    indywidualnoÊç

Co trzecie okno z PVC
w Polsce jest wykonywane

w systemie

www.aluplast.com.pl

Zaufa∏y nam dziesiàtki tysi´cy
klientów ceniàcych sobie bogaty
wybór, eleganckie wzornictwo,
wysokà funkcjonalnoÊç i mo˝liwoÊç
dostosowania oferty do
indywidualnych potrzeb i wymagaƒ.
Dlatego okna w systemach
                   od kilku lat sà
najcz´Êciej wybierane przez
Klientów.
Pozycja lidera zobowiàzuje.

W jakim czasie 
mo e zwróci  si
inwestycja w okna 
energooszcz dne?

Za ó my, e okna energooszcz dne mog

przynie  do 15% zwrotów rocznych kosztów 

ponoszonych na ogrzewanie domu.

Roczne wydatki na ogrzewanie gazem ziem-

nym domu o powierzchni 112 m2 to ok. 

2500 z .Koszt okien energooszcz dnych 

(0,8 [W/(m2·K)])(Thermic 90, Oknoplast) do 

domu z przyk adu to ok. 13 433,68 z  brutto.

Koszt okien o ni szym wspó czynniku 

(U<1,36 [W/(m2·K)] (np. Platinum, Oknoplast) 

do domu z przyk adu to ok. 10 440,27 z  brutto. 

Ró nica zatem mi dzy kwot czn  za 

jednakowe pod wzgl dem wielko ci, mate-

ria u wykonania i wyko czenia, lecz o ró -

nym wspó czynniku przenikania ciep a okna 

do domu jednorodzinnego o za o onej po-

wierzchni wynosi 2993,41 z  brutto. 

Dziel c t  wielko  przez 15% koszów rocz-

nych ponoszonych na ogrzewanie domu 

112 m2, tj. 375 z , mo na stwierdzi , e ju  po 

8 latach eksploatacji okien energooszcz d-

nych zwróci si  nam ró nica kosztów, jak

musieliby my zap aci , kupuj c takie okna. 

To bardzo optymistyczna perspektywa, zwa-

ywszy, e ca kowity czas eksploatacji okien 

to ok. 30 lat – zatem pozosta e 22 lata u ytko-

wania okien to czysty zysk! 
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jest gotowy wyrób, tj. ca e okno, nie za  tylko 

jego cz , np. rama. Pami tajmy zatem, e u y-

te przez producenta elementy okna – dla któ-

rych klas  odporno ci ustalono oddzielnie – nie 

wiadcz  jeszcze o tym, e ca e okno posiada ja-

k kolwiek klas  odporno ci na w amanie. 

Bardzo cz sto inwestorzy daj  si  oszuka ,

uto samiaj c, z powodu wprowadzaj cej 

w b d informacji na karcie wyrobu, klas  od-

porno ci szyby zespolonej (szyby o zwi kszo-

nej odporno ci na w amanie oznacza si  lite-

r P i cyframi od 4 do 8) z klas  odporno ci na 

w amanie ca ego okna (tabela poni ej). 

Izolacyjno  akustyczna 

Izolacyjno  akustyczna okna to parametr 

wa ny szczególnie dla tych, którzy mieszkaj

w pobli u ha a liwych dróg. Klasa akustycz-

na okna okre lana jest przez wspó czynnik R
w.

Warto  tego wspó czynnika powinna mie ci

si  w przedziale 30–35 dB. Dzi ki szczelnym 

oknom w standardowej wersji mo na wyt u-

mi  a  32 dB ha asu pochodz cego z zewn trz. 

Wy sze parametry d wi koszczelno ci zapew-

niaj  zestawy ci kie, z zespolonej podwójnej 

tafli od wewn trz i potrójnej – od zewn trz. 

W takich oknach odleg o ci mi dzy szybami 

zwi ksza si  do 20 mm. Szeroko  zatem ca e-

go okna, a tak e ci ar zestawu szyb z regu y

wymuszaj  zastosowanie ramy o wzmocnionej 

konstrukcji z solidniejszymi ni  standardowo 

zawiasami.

Aby lepiej zobrazowa  znaczenie powy -

szych warto ci, odwo ajmy si  do porówna-

nia. Otó  spadek nat enia d wi ku o 10 dB 

odczuwany jest przez ludzkie ucho jako obni-

enie poziomu ha asu o 50%. Je li zatem zde-

cydujemy si  na okno o wspó czynniku 

R
w
 = 30 dB, b dzie to oznacza , e ha as 

o cz stotliwo ci 90 dB, pochodz cy ze ze-

wn trz, b dzie s yszalny w domu przy za-

mkni tym oknie na poziomie 60 dB. W wy-

mienionych ni ej przypadkach zaleca si

okna o nast puj cych klasach akustycznych:

poziom ha asu do 60 dB (ha as porówny-

walny do d wi ku normalnej rozmowy) 

R
w
 = 25 dB

poziom ha asu do 70 dB (ha as porówny-

walny do d wi ku g o nej rozmowy) 

R
w
 = 30dB

poziom ha asu do 80 dB (ha as porównywal-

ny do d wi ku pracuj cej kosiarki do trawy) 

R
w
 = 35dB

poziom ha asu > 80 dB (ruchliwa ulica, 

motocykl bez t umika) R
w
 = 40dB 

Krok 2 – zakup
Gdy wybrali my ju  odpowiednie dla nas 

okna, przed podpisaniem umowy sprawd -

my, czy produkt ten ma certyfikat lub deklara-

cj  zgodno ci z aprobat  techniczn  lub z PN. 

Informacje te powinny znajdowa  si  na karcie 

wyrobu. Parametry okre lone w owej deklara-

cji uprawniaj  do wszelkich odwo a  i rekla-

macji. Gdy produkt ma deklaracj  zgodno ci 

z norm  PN-EN 14351, oznaczan  skrótem CE, 

aprobata techniczna nie jest wymagana. 

Na karcie wyrobu znajdziemy tak e infor-

macje o tym – kto jest producentem okien, 

z jakich materia ów zosta y wykonane ich 

poszczególne elementy, do jakich warunków 

eksploatacyjnych s  przeznaczone, jaka jest 

ich d wi koch onno  oraz wspó czynnik 

przenikania ciep a.

Przy ustalaniu warunków zamówienia war-

to skorzysta  z us ug pomiaru, transportu oraz 

monta u (jego koszt nie powinien przekracza

10% warto ci okien) – dzi ki nim otrzymamy 

trzyletni  r kojmi  na prace monta owe, by 

Klasa odporno ci

na w amanie

ca ego okna

Klasa odporno ci

na w amanie

oszklenia

WK 1 BRAK WYMAGA

WK2 P4

WK3 P5

WK4 P6

WK5 P7

WK6 P8

REKLAMA
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dopiero po tym okresie korzysta  z gwarancji 

producenta (je eli jest ona d u sza ni  3 lata). 

Tak e liczba podmiotów, z którymi b dzie-

my mieli do czynienia: producent, sprzedaw-

ca i ekipa monta owa, b dzie ograniczona – co 

znacznie skróci przebieg inwestycji. Nie ka dy 

producent proponuje umow  na ww. warun-

kach, nale y zatem wcze niej sprawdzi :

jaki jest okres gwarancyjny i pogwarancyj-

ny i co obejmuje (ca e okna, czy tylko szyby 

– te mog  mie  osobn  gwarancj );

czy gwarancja obejmuje drobne poprawki 

w pierwszych latach u ytkowania okna, czy 

trzeba b dzie p aci  za nie dodatkowo.

W warunkach umowy trzeba okre li  tak e

termin realizacji zamówienia i monta u.

Krok 3 – monta
Monta  okien najlepiej  powierzy  fachow-

com z firmy, w której je kupili my. Takie roz-

wi zanie pozwala nam korzysta  z warun-

ków gwarancji obejmuj cej równie  us ug .

Poprawnie wykonany monta  jest gwarantem 

spe nienia wszystkich wymaga  dotycz -

cych izolacyjno ci cieplnej, akustycznej oraz 

bezpiecze stwa – czyli wszystkich parame-

trów charakteryzuj cych okno – którym tyle 

uwagi po wi cili my w pierwszym etapie. 

Przekrój 

profilu 

okiennego

z PVC

Przekrój 

drewnianego 

profilu 

okiennego

skrzyd oskrzyd o

o cie nicao cie nica

Przekrój okna zespolonego wype nionego gazem 

Jeden z rodzajów szyb, tzw. d wi koch onne – poprawiaj  parametry izolacyjno ci akustycznej. 

Do wyboru s  jeszcze szyby:

przeciws oneczne – poch aniaj  cz  promieni s onecznych i zabezpieczaj  tym samym przed przegrza-

niem pomieszcze ;

ciep ochronne – zapobiega przenikaniu ciep a na zewn trz, dzi ki nim mo na zmniejszy  straty ciep a na-

wet o 30% w stosunku do zwyk ej szyby;

samoczyszcz ce – pokryte s  warstw  hydrofiln , dzi ki której pod wp ywem promieni s onecznych za-

nieczyszczenia na oknie rozk adaj  si , a nast pnie s  sp ukiwane przed deszcz.

jedna z szyb 
o grub. 6 lub 

8 mm, np. tzw. 
bezpieczna 
(3.1.3; 4.1.4)

przestrze
pomi dzy 

szybami 
wype nio-
na gazem 

ci kim

ramka 
dystansowa 

o jak naj-
wi kszej 

szeroko ci

druga szyba jednolita 
o grub. 4 lub 6 mm

szyby zespoloneszyby zespolone
(najpopularniejszy zestaw takich szyb 
to 4/16/4 mm, gdzie 4 to grubo  tafli 
szk a, a 16 to grubo  przestrzeni 
mi dzyszybowej)

ramka dystansowaramka dystansowa
(oddziela tafl  szk a
w szybach ciep ochronnych)

uszczelkiuszczelki

kszta tki stalowekszta tki stalowe
(wzmocnienia 
zapewniaj ce 
odpowiedni

sztywno  tym 
oknom)

JeÊli chodzi o okna
mo˝esz ˝àdaç

wszystkiego

innowacja
    indywidualnoÊç

Podobnie jak oczy nadajà charakter
ludzkiej twarzy, tak okna i drzwi tworzà
charakter budynku, nadajàc mu
ostateczny wyglàd.
Systemy okienne
powsta∏y po to, by spe∏niç wszystkie
Twoje wymagania i oczekiwania.
Wybierz wymarzony kszta∏t; wybierz
swój ulubiony kolor; wybierz
najwygodniejszy sposób otwierania.
Wybierz
Pozycja lidera zobowiàzuje.
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Najwa niejsze zalecenia dotycz ce monta-

u, które atwo zweryfikowa  inwestorom, to:

prace monta owe musz  by  prowadzone 

w temperaturze powy ej –5°C.

ram  okna powinno osadza  si  po uprzed-

nim demonta u skrzyde  – to umo liwia do-

k adne ustawienie ramy w otworze okiennym;

przed przyst pieniem do prac nale y spraw-

dzi  wymiary otworów okiennych, a ewentu-

alne niezgodno ci poprawi , tak aby tzw. luz 

monta owy, tj. przestrze  mi dzy murem 

a oknem wynosi  20–30 mm;

okno musi by  mocowane mechanicznie, za 

pomoc  kotew – niedopuszczalne jest stosowa-

nie tylko pianek lub klejów;

po na o eniu skrzyd a w ramie o cie ni-

cy nale y wyregulowa  okucia i sprawdzi  po-

prawno  otwierania i zamykania okien;

przed wype nieniem przestrzeni mi dzy mu-

rem a o cie nic  okna piank  poliuretanow

nale y zwil y  wod  mur i o cie nic  (to zwi k-

sza przyczepno  pianki), na tym etapie trzeba 

tak e umo liwi  swobodny wyp yw nadmiaru 

pianki – co zapobiegnie deformacji o cie nicy;

roboty tynkarskie wykonuje si  po zabez-

pieczeniu okien foli  i ta m  – to uchroni je od 

zabrudze  czy zarysowa ;

po zako czeniu robót tynkarskich suchy 

i oczyszczony styk o cie a z o cie nic  nale y

wype ni  silikonem;

dopiero po wykonaniu ww. prac  mo na 

usun  ta m  i foli  zabezpieczaj c  szyby. 

Poniewa  nara one s  na dzia anie trud-

nych warunków atmosferycznych, musz  by

przede wszystkim mocne i szczelne, ale te  cie-

p e. Wspó czynnik przenikania ciep a takich 

okien to 1,2, a nawet 0,94 [W/(m2·K)].

Szklenie po aciowych okien energoosz-

cz dnych (a o takich w a nie warto mó-

wi ) to trzy szyby hartowane z przestrzeni

mi dzyszybow  o gi tych ramkach dystan-

sowych z polipropylenu pokrytego cienk

pow ok  metalow , wype nione gazem szla-

chetnym (wspó czynnik przenikania ciep a

U = 0,5 [W/(m2·K)]) b d  z jedn  przestrzeni

mi dzyszybow  wype nion  gazem szlachet-

nym, a drug  – z pró ni  (wspó czynnik przeni-

kania ciep a U wynosi 0,6 [W/(m2·K)]).

Dobór okien dachowych powinien by  pod-

porz dkowany wielu elementom, g ówn  jed-

nak rol  odgrywa tu k t nachylenia po aci 

dachu. Oto najlepsze rozwi zania dla poszcze-

gólnych k tów nachylenia po aci: 

a) 15–90° – okna obrotowe

b) 15–65° – okna uchylno-obrotowe

c) 20–65° – okna wysokoosiowe 

d) 0–15° – okna montowane na specjalnej 

konstrukcji nachylonej pod k tem 19° 

e) 0–30° – nowoczesne okna dachowe przy-

stosowane specjalnie do dachów p askich 

(dost pne tylko w ofercie firmy Velux).

Okna dachowe  a

b

c

d

e
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Zwane te  podokiennikami, to poziome wyko -

czenie ciany pod oknem. Miejsca te zalicza si

do najs abszych termicznie fragmentów cian, s

zatem mostkami cieplnymi. Niefachowo zamonto-

wane  przyczyniaj  si  do strat ciep a, sprzyjaj  za-

wilgoceniom i rozwijaniu si  grzybów i ple ni. Aby 

wyeliminowa  podobne trudno ci, parapety nale-

y w a ciwie dobra  i profesjonalnie osadzi .

Parapety wewn trzne

Osadzenie parapetów wewn trznych najlepiej 

powierzy  firmie, która montuje okna. Parapety 

z drewna mog  zamocowa  stolarze lub parkie-

ciarze. Monta  parapetów z kamienia lub kon-

glomeratu mo na powierzy  glazurnikom.  Je li 

chcemy mie  pewno , e ekipa dzia a profe-

sjonalnie, sprawd my, czy przestrzega ni ej po-

danych zasad

Parapety zewn trzne

Sposób monta u parapetów zewn trznych do-

stosowuje si  do rodzaju okien, do których 

s  przeznaczone. W oknach drewnianych pa-

rapet przykr ca si  do o cie nicy i wsuwa 

w specjalne wyfrezowanie. W oknach z tworzywa 

parapet mocuje si  do listwy progowej. 

Parapety  

przestrze  mi dzy o cie -
nic  okna a cian  poni ej 
powinna by  uszczelniona 
poliuretanow  piank  mon-
ta ow . Cz sto ten etap jest 
pomijany i w konsekwencji 
pust  przestrze  wype nia 
si  „zimn ” zapraw , do któ-
rej mocowany jest parapet 
zewn trzny

kraw d  parapetu powinna 
by  wsuni ta pod o cie ni-
c  okna na g boko  co naj-
mniej 1 cm. Dopuszczalne, 
cho  gorsze,  jest tak e za-
montowanie parapetu na 
styk z o cie nic  (miejsce 
styku nale y wype ni  mas
uszczelniaj c )

dobrze, gdy parapet jest 
zaklinowany w otworach 
wyci tych w cianach 
(g bokich na 3–5 cm), 
je li jednak opiera si
na wystarczaj co szero-
kim pasie muru, nie jest 
to konieczne i wówczas 
najlepiej przymocowa
go klejem

od odleg o ci parapetu od grzejnika pod 
oknem zale y cyrkulacja powietrza. Je li za-
chowana jest optymalna odleg o , czyli 
10–20 cm, parapet powinien wystawa  nad 
grzejnikiem tak, by go ca kowicie przys ania .
Je li odleg o  parapetu od grzejnika jest mniej-
sza, grzejnik nie mo e by  przys oni ty

parapety zewn trzne po-
winny by  montowane 
pod odpowiednim spad-
kiem (pod k tem wi kszym 
ni  5˚), aby skutecznie od-
prowadza y sp ywaj c  po 
nich wod

monta  parapetów zewn trznych bez spadku 
lub ze spadkiem mniejszym ni  5º spowoduje 
zatrzymanie wody opadowej i uniemo liwi od-
prowadzanie jej poza p aszczyzn ciany 

Parapet wewn trzny

Parapet zewn trzny ze spadkiem

Parapet zewn trzny bez spadku

innowacja
    indywidualnoÊç

INNOWACYJNOÂå naszej firmy
przejawia si´ w integrowaniu
poszczególnych linii produktów
w systemy i ich sta∏ym
rozbudowywaniu.
Dzi´ki temu posiadamy w ofercie
ROZWIÑZANIA NAJLEPIEJ
DOSTOSOWANE DO PA¡STWA
POTRZEB, a rozwijajàc
istniejàce systemy stale
wyznaczamy
NOWE STANDARDY.

www.aluplast.com.pl
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