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WYBIERAMY 

I KUPUJEMY

Okna drewniane

Olimpia Wolf

Dobre okna drewniane powinny 

by  trwa e, niezawodne i energo-

oszcz dne. Czym jeszcze warto si

kierowa , dokonuj c wyboru?

Wybieraj c okna drewniane, s dzimy cz -

sto, e o ich jako ci i w a ciwo ciach de-

cyduje przede wszystkim gatunek drew-

na, z którego s  wykonane. Tak naprawd

wa na jest te  konstrukcja profili, a tak e

technologia produkcji, staranno  wykona-

nia, dobór markowych szyb, oku , uszcze-

lek i wreszcie – poprawny monta  w otwo-

rach okiennych.

 Okna powinny chroni  przed ha asem 

dobiegaj cym z zewn trz domu oraz

zabezpiecza  przed zimnem, zapewnia-

j c jednocze nie sta y dop yw wie ego po-

wietrza. Powinny by  wygodne w u yt-

kowaniu i oczywi cie – dostosowane do 

konkretnych wymaga  mieszka ców 

domu. 

WYBIERAMY
Jakie drewno?

Wybieraj c okna, trzeba zdecydowa ,

z jakiego drewna b d  jego ramy. 

Najpopularniejsze i najta sze jest drewno 

sosnowe, ale do wyrobu stolarki stosuje si

te  inne gatunki:

Sosna. Drewno sosnowe jest trwa e, wy-

trzyma e, spr yste i proste w obróbce. 

atwo je impregnowa  i malowa , jest te

odporne na dzia anie wilgoci. Okna z drew-

na sosnowego s  ta sze ni  z drewna mo-

drzewiowego, meranti i d bu.

D b. Drewno d bu jest najlepszym surow-

cem budowlanym spo ród rodzimych drzew 

li ciastych. Jest bardzo twarde, ci kie, wy-

trzyma e, odporne na wilgo  i cieranie, ale 

jednocze nie du o dro sze od innych rodza-

jów drewna stosowanych do produkcji pro-

fili okiennych.

Meranti. Drzewo znane jako meranti to 

odmiana sosny pochodz cej z krajów tro-

pikalnych. Z wygl du przypomina maho ,

jest jednak od niego znacznie ta sze. Ma do-

bre w a ciwo ci izolacyjne i dobrze t umi 

d wi ki. 

Maho . Jest trwa y i zarazem atwy w ob-

róbce – nie paczy si , dobrze znosi klejenie 

i malowanie. Okna z drewna mahoniowego 

s  du o dro sze ni  z sosnowego.

Jakie profile?

Najlepsze s  jednoramowe klejone trójwar-

stwowo. Wi kszo  obecnie produkowa-

Dlaczego drewniane?Dlaczego drewniane?
Na to pytanie zwykle pada odpowied  – „Bo wol

drewno i ju ”. W istocie, nie ma ró nic w cechach 

fizycznych okien drewnianych i plastikowych. 

Ciep ochronno  i izolacja akustyczna s  podob-

ne. Wygl daj  podobnie. Ramy z tworzywa PVC 

podobno si  wypalaj  w s o cu i odbarwiaj , ale 

to nieprawda. Ramy z drewna podobno si  wypa-

czaj , ale to te  nieprawda, bo to nie jest drewno 

lite, lecz klejone z warstw. Drewniane s  30–50% 

dro sze i co kilka lat wypada je pomalowa .
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nych okien drewnianych ma profile kle-

jone z trzech warstw drewna, u o onych 

s ojami w ró nych kierunkach. Taki uk ad

warstw zapobiega paczeniu si  ram okien-

nych w trakcie u ytkowania, poniewa  na-

pr enia wewn trzne w drewnie wzajemnie 

si  znosz . Mimo zmian wilgotno ci drewna 

profil pozostaje prosty i sztywny. 

Standardowo do produkcji okien stosuje 

si  profile jednoramowe, a w ród nich dos-

t pne s  równie  profile energooszcz dne.

Jaka konstrukcja?

Producenci okien oferuj  okna ró nej kon-

strukcji.

Jednoramowa. Najbardziej popularna kon-

strukcja: ka de skrzyd o sk ada si  z pojedyn-

czej ramy oszklonej szybami zespolonymi.

Zespolona. Konstrukcja powszechnie sto-

sowana 30–40 lat temu, znana jako tzw. okno 

szwedzkie. Skrzyd o zewn trzne jest zawie-

szone na wewn trznym, s  trwale zespolone 

rubami, dzi ki czemu otwieraj  si  razem. 

Obecnie produkowane okna tej konstrukcji 

nie odbiegaj  jako ci  od jednoramowych.

Skrzynkowa. Stara, tradycyjna konstruk-

cja, obecnie stosowana g ównie w renowa-

cjach zabytków oraz domach stylizowanych 

na dworki. Oba skrzyd a wewn trzne otwie-

raj  si  do rodka. 

Jakie szyby?

W ofertach producentów okien mo na zna-

le  takie oto opisy szyb: „zestawy 2-szybo-

we ze szk em niskoemisyjnym z przestrze-

ni  mi dzyszybow  wype nion  argonem”.

Co taki opis oznacza? 

Zestawy 2- lub 3-szybowe to inaczej szy-

by zespolone, które sk adaj  si  z dwóch 

lub trzech tafli szk a rozdzielonego metalo-

wymi ramkami dystansowymi. Szyby 

1735 z

STOLARKA WO OMIN

Lazur – drewniany profil sosnowy
kolor: d b
wymiary: 147 × 145 cm
oszklenie: szyba zespolona 4/16/4 termo-
float, wype niona argonem, 
U=1,0 W/(m2·K)
sposób otwierania: R+RU
gwarancja: 5 lat

1800 z

POL-SKONE

Top Swing – drewniany profil d bowy
kolor: olejowane
wymiary: 120 × 90 cm
oszklenie: szyba zespolona niskoemisyj-
na, U=1,0 W/m2·K
sposób otwierania: obrotowe
gwarancja: 3 lata

1586 z

NATURA

Tradycja – drewniany profil sosnowy
kolor: bia y
wymiary: 145,5 × 148 cm
oszklenie: szyba zespolona, 
U=0,5 W/(m2·K)
sposób otwierania: R+RU
gwarancja: 5 lat

1907 z

DRUTEX

Sotline-68 – drewniany profil sosnowy
kolor: ciemny d b
wymiary: 143,5 × 146,5 cm
oszklenie: szyba zespolona 4/16/4 termo-
float, wype niona argonem, 
U=1,0 W/(m2·K)
sposób otwierania: R+RU
gwarancja: 5 lat

2040 z

GARTFEN

Okno kamieniczne ze szprosem nak a-

danym i ozdobami – drewniany profil so-
snowy
kolor: lakier lazurowy Sikkens
wymiary: 

170 × 90 cm
oszklenie: szyba 
zespolona 4/16/4, 
U=1,0 W/(m2·K) 
sposób otwiera-

nia: 2 x RU+R
gwarancja: 5 lat

1304 z

M&S WI CEJ NI  OKNA

Comfort – drewniany profil sosnowy
kolor: ciemny d b
wymiary: 143,5 × 146,5 cm
oszklenie: szyba zespolona 4/16/4 
Thermoline, wype niona argonem,
U=1,0 W/(m2·K) 
sposób otwierania: R+RU
gwarancja: 5 lat
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Profil okna energooszcz dnego

wype nienie 

termoizolacyjne

uszczelki

szerszy profil

energooszcz ny

zestaw szybowy 

z cienk  ramk

dystansow

termookapnik
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2422 z

URZ DOWSKI

Galux oro JU-88 – drewniany profil maho-
niowy
kolor: M1
wymiary: 132 × 86 cm
oszklenie: pakiet trzech szyb z dwoma ko-
morami wype nio-
nymi kryptonem, 
U=0,5 W/(m2·K), 
szpros mi dzy-
szybowy gr. 
8 mm, z oty
sposób otwiera-

nia: RU
gwarancja: 5 lat

2879 z

URZ DOWSKI

Galux oro JU-88 – drewniany profil maho-
niowy
kolor: M1
wymiary: 114 × 116 cm
oszklenie: pakiet trzech szyb z dwoma 
komorami wype nionymi kryptonem, 
U=0,5 W/(m2·K), szpros naklejany
sposób otwierania: RU
gwarancja: 5 lat

2297 z

ADPOL

Okno systemu Adpol 68 – drewniany 
profil meranti red
wymiary: 140 × 150 cm
oszklenie: szyba zespolona 4/16/4, 
U=1,0 W/(m2·K)
sposób otwierania: R+RU
gwarancja: 5 lat

3700 z

POL-SKONE

Okno ukowe – drewniany profil sosnowy
kolor: ciemny teak 
wymiary: 148 × 175,5 cm
oszklenie: szyba zespolona niskoemisyj-
na, U=1,0 W/(m2·K), szprosy zewn trzne na 
zawiasach
sposób otwierania: RU+RU
gwarancja: 3 lata

5120 z

GARTFEN

Okno ukowe kamieniczne z ozdobami

– drewniany profil meranti
kolor: lakier lazurowy Sikkens
wymiary: 180 × 250 cm
oszklenie: szyba zespolona 4/16/4, 
U=1,0 W/(m2·K)
sposób otwierania: 6 x RU
gwarancja: 5 lat

2163 z

SOKÓ KA OKNA I DRZWI SA

FAMILYsoftline – drewniany profil sosnowy
kolor: transparentny maho
wymiary: 147 × 145 cm
oszklenie: szyba niskoemisyjna 
U=1,0 W/(m2·K)
sposób otwierania: RU
gwarancja: 5 lat, w tym 2 lata na pow oki 
transparentne
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zespolone s  obecnie standardem w pro-

dukcji okien.

Szk em niskoemisyjnym nazywane jest 

szk o z jednostronn  cienk  pow ok  meta-

liczn , która odbija promieniowanie cieplne 

i ogranicza ucieczk  ciep a z pomieszcze .

Obecnie w wi kszo ci produkowanych okien 

stosuje si  szk o niskoemisyjne, nazywane 

te  szk em typu termofloat. Mo na równie

kupi  okna z szybami g adkimi ze szk a typu 

float, czyli bez pow oki metalicznej.

Wype nienie argonem – jednym z gazów 

szlachetnych – stosuje si  dla poprawienia 

cieplnych i akustycznych w a ciwo ci szyb. 

Je li nie wszystkie opisy szyb s  dla nas 

zrozumia e, nale y poprosi  dystrybutora 

lub sprzedawc  okien o wyja nienie. Warto 

te  zapyta  o to, co jest dost pne w stan-

dardzie, a za co trzeba dodatkowo zap aci .

fo
t.
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 Drewniane profile s  bardzo sztywne i wytrzy-
ma e, mo na wi c montowa  w nich szyby o du-
ych powierzchniach

Okno jednoramowe

rama 

o cie nicy

rama 

skrzyd a

BD7-8_Wybieramy_okna.indd 192BD7-8_Wybieramy_okna.indd   192 2008-06-28 00:19:222008-06-28   00:19:22



Okna drewniane

REKLAMA

Okna maj  coraz lepsze w a ciwo ci i para-

metry i to, co by o nowo ci  kilka lat temu, 

obecnie jest ju  w powszechnej sprzeda y.

Jakie w a ciwo ci?

Izolacyjno  termiczna. Szyby w obec-

nie produkowanych oknach maj  du o

wi ksz  izolacyjno  ni  okre lona 

w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury: 

zgodnie z tym rozporz dzeniem okna w po-

mieszczeniach o temperaturze 20°C powin-

ny mie  nast puj ce parametry:

wspó czynik przenikania ciep a U – nie 

wi kszy ni  2,6 W/(m2•K) w strefach klima-

tycznych: I, II, III, które obejmuj  ca y obszar 

Polski, wy czaj c: Mazury, Suwalszczyzn ,

okolice Bia egostoku i Bia ej Podlaskiej oraz 

obszar po udniowo-wschodnich gór.

 wspó czynnik przenikania ciep a U – nie 

wi kszy ni  2,0 W/(m2•K) w strefach kli-

matycznych: IV i V, to znaczy na obszarze 

Mazur, Suwalszczyzny, okolic Bia egostoku 

i Bia ej Podlaskiej i na obszarze po udniowo-

-wschodnich gór.

Warto tutaj zauwa y , e ustawodaw-

cy nie nad aj  za rozwojem technologii. 

Wszystkie obecnie produkowane okna maj

znacznie lepsze parametry.

Im mniejsza warto  wspó czynnika prze-

nikania ciep a U, tym wi ksza izolacyjno

cieplna elementu (szyby, ramy albo ca ego 

okna). Obecnie standardem jest wspó czyn-

nik U na poziomie 1,1–1,5 W/(m2•K).

Uwaga! Warto by  dociekliwym, bo 

w ulotkach reklamowych oraz na stronach 

internetowych producenci cz sto podaj  tyl-

ko warto  wspó czynnika U szyb (bo za-

wsze jest ni szy), tymczasem nas powinien 

interesowa  wspó czynnik U ca ych okien.

Izolacyjno  cieplna jest wa n  cech

okien, s  one bowiem najs abszymi termicz-

nie miejscami w zewn trznej pow oce budyn-

ku. Kiedy wybiera si  okna do ca ego domu 

– zw aszcza projektowanego jako  energoosz-

cz dny – warto zdecydowa  si  na te o izola-

cyjno ci cieplnej wy szej ni  standardowa.

Okno zespolone

rama 

o cie nicy

zespolona 

rama 

skrzyd a

Okno skrzynkowe

rama 

o cie nicy

ramy dwóch 

oddzielnych 

skrzyde
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Szczelno . Z tym zagadnieniem wi -

e si  sposób wentylacji. Okna w stanie za-

mkni tym powinny bowiem przepuszcza

tak  ilo  powietrza, aby z domu nie ucie-

ka o zbyt wiele ciep a, ale pomieszczenie 

by o w a ciwie wietrzone. Je li w domu jest 

tzw. wentylacja grawitacyjna, okna powin-

ny mie  okucia umo liwiaj ce ich rozszczel-

nienie, a ich wspó czynnik infiltracji po-

winien mie  warto  od 0,5 do 1,0 m3/h. Je li 

w domu ma by  wentylacja mechaniczna lub 

klimatyzacja, a w oknach maj  by  specjal-

ne nawiewniki – wspó czynnik infiltracji 

mo e by  mniejszy od 0,3. Zbyt wysoka war-

to  wspó czynnika infiltracji powoduje stra-

ty ciep a, zbyt niska za  – za du  szczel-

no : dom jest wtedy nara ony na nadmierne 

zawilgocenie, a przez to – na rozwój ple ni 

i grzybów. W ka dym pomieszczeniu powin-

no si  wi c zamontowa  okna z uchylnym 

skrzyd em, funkcj  rozszczelniania lub na-

wiewnikiem. Okna nieotwierane stosuje si

tylko w takim pomieszczeniu, w którym dru-

gie okno jest uchylne; zgodnie z przepisami 

okna otwierane musz  stanowi  przynajmniej 

po ow  wszystkich okien.

 Izolacyjno  akustyczna. Zanim kupimy 

okna drewniane, warto sprawdzi , z jakim 

nat eniem ha asu b dziemy mieli do czy-

nienia w naszym domu. Do budynku po o o-

nego w cichej okolicy, na spokojnym osiedlu 

lub przy ulicy o ma ym nat eniu ruchu wy-

starcz  standardowe okna o wspó czynniku 

R
w
 mi dzy 28 a 32 dB. Gdy dom stoi w pobli-

u ruchliwej ulicy, ha a liwego warszta-

tu, przejazdu kolejowego, lepiej kupi  okna 

o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej 

R
w
 mi dzy 35 a 45 dB. Takie okna s  nieste-

ty du o dro sze, ale za to zmniejszaj  uci -

liwo  ha asu dobiegaj cego z zewn trz.

Jakie wyko czenie?

Do domów jednorodzinnych wybiera si  naj-

cz ciej okna pokryte lakierami lazuruj cym 

i bezbarwnym, poniewa  pomalowane nimi 

ramy okienne nie kryj  us ojenia i zachowu-

j  – cho  w ró nym stopniu – barw  drew-

na. Okna wyka cza si  te  lakierem kryj -

cym lub farb  wodorozcie czaln  (akrylow ). 

Kolorystyk  ram mo na wybiera  w ród wie-

lu odcieni be u i br zu, ale mo na te  kupi

okna czerwone, granatowe czy ciemnozielone. 

Produkuje si  równie  okna dwukolorowe – 

kosztuj  ok. 20% wi cej ni  jednokolorowe.

 Warto pami ta , e ciemne pow oki la-

kieru akumuluj  ciep o, przez co starzej  si

szybciej i wymagaj  cz stszej konserwacji 

ni  jasne. 

KUPUJEMY
Obecnie na rynku jest wielu producen-

tów okien, a tak e ich dystrybutorów i zna-

lezienie najlepszego wcale nie jest a-

twe. Warto kierowa  si  renom  firmy, bo 

wówczas mo na liczy  na produkty wy-

sokiej jako ci oraz sprawny serwis; za-

wsze dobrze jest obejrze  strony interneto-

we znanych producentów. Wyboru mo na 

równie  dokona , opieraj c si  na reko-

mendacjach znajomych.

Wybór dystrybutora. Warto wys a  do 

kilku firm zapytanie ofertowe, które obej-

muje wszelkie niezb dne parametry okien 

i poprosi  o wycen . Dobrze jest wybra

dystrybutorów okien, którzy maj  autoryza-

cj  producentów, poniewa  w razie ewentu-

alnej reklamacji atwiej b dzie mo na uzy-

ska  naprawy gwarancyjne. 

Cz sto dystrybutorzy zapewniaj  bez-

p atny pomiar otworów okiennych: war-

to z tego korzysta , bo w ten sposób unika 

si  kosztownej pomy ki. Je li firma oferu-

je te  bezp atny transport okien, trzeba si

upewni , ilu kilometrów ta oferta dotyczy. 

Dystrybutor powinien równie  okre li  ter-

min realizacji zamówienia i poinformowa

o aktualnych promocjach i rabatach.

fo
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 Do domów o wystroju tradycyjnym pasuj  okna 
ze szprosami, czyli ma ymi listewkami, które dziel
szyb  na mniejsze powierzchnie. Szprosy, w zale -
no ci od naszych preferencji, mog  by  naklejone 
na szyby od zewn trz, umieszczone mi dzy szyba-
mi lub zawieszone na odr bnych okuciach na ze-
wn trznej stronie okna

 W pomieszczeniach mieszkalnych mo emy 
zastosowa  nieotwieralne okna, tzw. fix, ale tylko 
w takim przypadku, gdy inne okna si  otwieraj

fo
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Renowacj  i konserwacj  okien wykonuje si ,

gdy temperatura powietrza jest wy sza ni

8°C, a wilgotno  powietrza – mniejsza ni  85%

Wspó czynnik R
w

R
w
 (wspó czynnik izolacyjno ci cieplnej) 

w przypadku okien okre la zdolno  do 

t umienia d wi ków zewn trznych, a ce-

cha ta jest warunkowana m.in. przez kom-

binacje grubo ci szyb, odleg o ci mi dzy 

szybami, rodzaj szk a oraz obecno  gazu 

w zestawie szybowym.

W standardowych oknach wspó czyn-

nik ten wynosi 28–32 dB. W tych bardziej 

wyciszonych wi cej.

Wa na gwarancja
Gwarancji udziela si  na pi mie: zwy-

kle jest to tzw. karta gwarancyjna, któ-

ra musi by  podstemplowana piecz tk

z nazw  firmy sprzedaj cej, podpisana 

przez sprzedawc  i opatrzona aktualn

dat  sprzeda y. Kiedy kupuje si  okna, 

warto sprawdzi , jaki jest termin gwaran-

cji na ca e okna oraz na poszczególne ich 

elementy (okucia, profile), bowiem termi-

ny te mog  si  ró ni .

Zwykle warunkiem gwarancji jest prze-

prowadzenie monta u przez wyznaczo-

n  ekip  oraz zgodne z zaleceniami pro-

ducenta transport okien i konserwacja. 

Szczegó owe informacje dotycz ce gwa-

rancji na konkretne okna mo na uzyska

u dystrybutorów.
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Okna drewniane

Warto wiedzie , e niektórzy dystrybutorzy 

umo liwiaj  roz o enie p atno ci na raty, gdy 

jednorazowy koszt zakupu okien przewy sza 

mo liwo ci nabywcy. Wówczas dobrze jest 

porówna  u kilku dystrybutorów warunki za-

kupu ratalnego: wysoko  op aty wst pnej, 

koszty manipulacyjne oraz oprocentowanie.

Zamówienie. Po wybraniu dystrybuto-

ra trzeba precyzyjnie sformu owa  zamówie-

nie: opisa  wymiary okien, funkcje otwiera-

nia skrzyde  (uchylne, uchylno-rozwierane, 

sta e itp.), kolor ram i rodzaj pow oki wyko -

czeniowej, a tak e cechy szczególne (np. okna 

antyw amaniowe, podwy szona izolacyjno

akustyczna itp.). 

Gdy dystrybutor dostarczy okna, nale-

y sprawdzi  zgodno  dostawy z zamó-

wieniem. Na wewn trznej stronie ram-

ki mi dzyszybowej znajduj  si  oznaczenia 

okre laj ce w a ciwo ci szyb, grubo  i ro-

dzaj szk a oraz dane producenta.

Montujemy
Monta  najlepiej zleci  firmie, w której 

okna zosta y zakupione, poniewa  jest naj-

pewniejsze, e pracownicy maj  odpowied-

nie kwalifikacje. W a ciwy monta  to wa -

ny warunek poprawnego funkcjonowania 

okien. Niew a ciwy mo e by  przyczyn

problemów z otwieraniem i zamykaniem 

okien, zaparowywania szyb, a nawet bu-

twienia ram drewnianych. 

Nie do pogardzenia jest te  korzy  finanso-

wa. Zakup okna wraz z monta em w jednej 

firmie pozwala fakturowa  ca o  jako us u-

g  z 7% podatkiem VAT, podczas gdy kupu-

j c okna bez monta u zap acimy 22% VAT.

Uwaga! Monta  okien drewnianych prze-

prowadza si  po zako czeniu tynkowania 

i wylewania posadzek, poniewa  nadmierna 

wilgo  niekorzystnie wp ywa na drewno.

 Chocia  prace monta owe wykonuj  spe-

cjali ci, warto wiedzie , jak powinny prze-

biega .

Mocowanie o cie nicy. Przed wstawie-

niem okna sprawdza si , czy otwór o cie-

a ma odpowiedni wymiar – jego szeroko

powinna by  2 do 3 cm wi ksza od szeroko-

ci o cie nicy, jego wysoko  za  – 3,5 cm 

do 5 cm wi ksza od wysoko ci o cie ni-

cy. Nast pnie oczyszcza si  miejsce osadze-

nia o cie nicy w murze, zdejmuje skrzyd a

okienne z o cie nicy i wstawia j  w otwór, 

fo
t.

 N
a

tu
ra

 Na rynku dost pne s  okna o nietypowych 
kszta tach, które pasuj  do pó kolistych 
lukarn

REKLAMA

 Okna balkonowe mog  si  otwiera  metod  tra-
dycyjn , mog  te  pracowa  jako okna przesuwne: 
skrzyd o przesuwa si  w p aszczy nie równoleg ej
do drugiego skrzyd a

fo
t.

 S
e

m
m

e
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o
c

k
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WYBIERAMY I KUPUJEMY

opieraj c na drewnianych klockach no -

nych w taki sposób, aby ka dy klocek zna-

laz  si  pod ka dym pionowym profilem. 

O cie nic  wst pnie mocuje si  w mu-

rze za pomoc  klinów, które umieszcza 

si  blis ko jej naro ników i za pomoc  po-

ziomnicy ustawia si  jej pion i poziom. 

Nast pnie, u ywaj c miarki zwijanej, usta-

wia si  przek tne oraz tzw. wiat o o cie -

nicy. Po dokonaniu pomiarów i wyregu-

lowaniu o cie nicy, mocuje si  j  trwale 

w murze:

na dyble – po wstawieniu o cie nicy 

w mur wywierca si  otwory w jej bokach 

i nast pnie wkr ca w ni  dyble; ten sposób 

czenia mo na stosowa , gdy ciana jest 

jednorodna, np. z betonu komórkowego; 

na kotwy, co polega na przykr ceniu ich 

lub zaczepieniu do zewn trznego obwodu 

ramy o cie nicy przed w o eniem o cie nicy 

w otwór. Kotwy umieszcza si  w odleg o ci 

ok. 25 cm od naro ników: odst p mi dzy ko-

twami nie powinien by  wi kszy ni  70 cm.

Uszczelnianie. Po zamontowaniu 

o cie nicy zak ada si  skrzyd a i obkleja 

drewniane ramy okienne papierow  ta m

malarsk , aby zabezpieczy  ramy przed za-

brudzeniem poliuretanow  piank  monta o-

w . Nast pnie szczelin  mi dzy o cie nic

a murem spryskuje si  lekko wod , aby za-

pewni  lepsz  przyczepno  pianki, po czym 

nanosi si  j  wzd u  ca ego obwodu szczeli-

ny do 1/3 jej g boko ci. 

Nadmiar pianki po stwardnieniu przycina 

si  ostrym no em równo z p aszczyzn  okna.

 Od strony wewn trznej otwór okienny 

wyka cza si  pasami p yt gipsowo-kartono-

wych i uszczelnia silikonem miejsca styku 

o cie nicy z murem wzd u  ca ego obwodu 

okien. 

Konserwacja okien drewnianych

Okna drewniane wymagaj  systematycznych zabiegów piel gnacyjnych: co sze  mie-

si cy, najlepiej przed latem i przed zim , ramy okienne nale y przeciera  mleczkiem do 

czyszczenia i konserwacji stolarki, które wnika w drewniane pory i zamyka je przed dop y-

wem wody. Drewniane ramy nale y te  regularnie odnawia :

pokryte transparentnym lakierem co 2–5 lat,

pokryte farbami kryj cymi co 5–8 lat.

Co sze  miesi cy uszczelki nale y przeciera  przeznaczonym do tego rodkiem kon-

serwuj cym: b d  zabezpieczone przed wilgoci  i nie b d  si  skleja  z powierzchni  profili.

Okucia nale y konserwowa  co 12 miesi cy olejkiem do oku  okiennych, dzi ki temu 

cz ci ruchome b d  dzia a  d u ej.

O odpowiednie preparaty piel gnuj ce ramy drewniane, uszczelki i okucia mo na zapyta

dystrybutora okien: mo na te  u niego te preparaty kupi . Równie  na stronach producentów 

okien znajduj  si  informacje, jak i czym piel gnowa  okna drewniane. 

Niektórzy producenci proponuj  zawarcie specjalnej umowy o konserwacji: po powierze-

niu konserwacji specjalistom z danej firmy, istnieje mo liwo  przed u enia okresu gwa-

rancji na trwa o  pow oki okna drewnianego o np. pi  lat. Warto wi c zapyta  dystry-

butora przed zakupem okien o tak  mo liwo .

Monta  okna drewnianego

 Wst pne mocowanie o cie nicy w murze za 
pomoc  klinów

 Ustawianie pionu o cie nicy Mocowanie kotwy do o cie nicy

 Osadzanie okna w murze za pomoc  kotew 
stalowych

 Regulacja skrzyde  okiennych Wype nianie szczeliny mi dzy o cie ni-
c  a murem piank  poliuretanow
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Wybór firmy 
Kamila i Marek ko cz  ju  budow  swojego 

wymarzonego domu. Pozosta  jeszcze zakup 

okien. Poszukiwania rozpocz li od przej-

rzenia stron internetowych znanych produ-

centów okien drewnianych. Szukali dobrej 

jako ci okien sosnowych w kolorze maho-

niowym. Chcieli skorzysta  z us ugi kom-

pleksowej: zakupu, transportu, monta u, 

a tak e chcieli mie  serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny. Po wybraniu kilku firm, 

Marek zadzwoni  do ich autoryzowanych 

dystrybutorów i poprosi  o wst pn  wycen

wed ug podanego projektu. Najbardziej ko-

rzystn  ofert  otrzyma  na okna i drzwi bal-

konowe firmy Sokó ka.

Kompleksowe rozwi zanie
Kamila i Marek zdecydowali si  wi c na 

okna tej firmy. Przedstawiciel firmy dys-

trybucyjnej przyjecha  do nich i dokona

tzw. obmiaru. Nast pnie firma sporz dzi-

a pisemne zamówienie i zgodnie z pro -

b  Kamili i Marka dodatkowo sporz dzo-

no umow  monta ow . Marek zap aci  30% 

warto ci zakupu, a pozosta  kwot  uregu-

luje przed dostarczeniem stolarki. Za us u-

g  monta ow   zap aci po sko czeniu robót 

zako czonych spisanym protoko em odbio-

ru. Monta  okien bez obróbek, czyli wsta-

wienie, zamocowanie, kosztuje 30 z  netto 

za m.b. stolarki (+ 7% VAT). Monta  pa-

rapetów wyniesie 30 z /m.b. (+ 7% VAT). 

Kamila i Marek maj  w asne parapety, za-

kupione ju  wcze niej, ale gdyby nie mie-

li, to mogliby kupi  je u dystrybutora, który 

ma w swojej ofercie parapety  z kamienia, 

konglomeratu lub drewna.

Kamila i Marek kupili okna razem z us u-

g  monta u, przeprowadzon  przez autory-

zowan  ekip  monta ow , i dostali pi  lat 

gwarancji na okna, dwa lata na pow oki ma-

larskie transparentne, a tak e do ceny netto 

doliczano im 7% VAT-u. Gdyby chcieli ku-

pi  okna bez monta u, do ceny netto doli-

czono by 22% VAT-u. 

Od momentu z o enia zamówienia na 

okna trzeba czeka  ok. pi ciu tygodni. 

Monta  okien b dzie wykonany w ci -

gu jednego dnia. Firma zapewnia bezp at-

ny transport. czny koszty zakupu i mon-

ta u okien wyniesie 12 045,40 z . Jest to ju

suma po odliczeniu 15% rabatu, którego 

Markowi udzieli  dystrybutor.

ZAKUP 

KONTROLOWANY

Kupujemy z naszym 

czytelnikiem okna 

drewniane

Poszukiwane: Okna drewniane 

sosnowe do domu o powierzchni 

100 m2 – do pokojów i kuchni: 

2 okna dwuskrzyd owe

o wymiarach 147 × 145 cm, 4 okna 

jednoskrzyd owe – 87 × 115 cm, 

1 drzwi balkonowe o wymiarach 

87 × 2210; do azienki: 1 okno 

jednoskrzyd owe – 57 × 55 cm, do 

gara u: 3 okna jednoskrzyd owe

– 87 × 85 cm.

ZZ do wiadcze do wiadcze CCzytelnikówzytelników

PRZYK ADOWY WYBÓR

B
a em si  wybra  firm  najta sz , bo 

nie wiadomo, jak wtedy z jako ci ,

ale te  nie chcia em przep aca  za naj-

dro sz , bo okna drewniane s  niestety 

do  drogie. Zdecydowa em si  na zna-

n , solidn  firm , dosta em fajny rabat, 

okna przywie li mi bezp atnie.

Piotr 

G
dy szuka am okien do swojego nowego dom-

ku, to chcia am mie  „wszystko w jednym”, bo 

znajomi doradzili mi, aby stosowa  si  do zasady 

„montuje okna ten, kto je wyprodukowa ” i poszu-

ka  ekipy autoryzowanej przez producenta. Musz

powiedzie , e jestem bardzo zadowolona i jak na 

razie nie mam z oknami adnych problemów. 

anetta

Sosnowe okna firmy Sokó ka

2 okna 147 × 145 cm
– 1726,55 z  za 1 szt. (netto)

4 okna 870 × 115 cm
– 904,32 z  za 1 szt. (netto)

1 okno 57 × 55 cm
– 523,94 z  za 1 szt. (netto)

3 okna 87 × 85 cm 
– 764,48 z  za 1 szt. (netto)

1 drzwi 87 × 221 cm 
– 1450,90 z  za 1 szt. (netto)

Warto  okien i drzwi netto bez podatku 
VAT – 11 338,66 z

Warto  okien i drzwi netto po 15% rabacie 
– 9637,86 z

Warto  okien i drzwi brutto, po rabacie
(z 7% VAT-em) – 10 312,51 z

Monta  okien i drzwi z 7% VAT-em 
– 1396,80 z

Monta  parapetów wewn trznych 
z 7% VAT-em – 336,09 z

W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

czny koszt

12 045,40 z

fo
t.

 A
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K
ilka lat temu kupi em zestaw okien 

drewnianych do buduj cego si

w a nie mojego domu. Niestety „specja-

li ci” tak je zamontowali, e jak w domu 

zamieszkali my, to okaza o si , e od 

dwóch okien ca y czas nawiewa, a pod-

czas deszczu pojawia si  wilgo .

Darek

plpl
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