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Okna

Emilia Ros aniec z mitami!
Okna

Koniec
Wci  spotyka si  ma o pochlebne opinie na temat okien drewnianych. 

Ich z a s awa to efekt do wiadcze  sprzed kilkudziesi ciu lat. 

Wypaczone ramy, uszcz ca si  farba i kiepska izolacyjno  to przez 

wielu „znawców” ju  prawie rytualnie powtarzany os d o oknach 

drewnianych.

Wiele równie mylnych przekona  dotyczy okien z PVC. Te najcz ciej 

powtarzane alarmuj  o toksyczno ci PVC i ó kni ciu ram okien. 

W artykule tym wyja niamy, dlaczego takie pogl dy to ju  tylko mity 

i przyjrzymy si  z bliska dzisiejszej nowoczesnej technologii produkcji 

okien fasadowych.

fot. Jasno
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Okna drewniane... 
nie pacz  si

Lite drewno budow-

lane podczas wysy-

chania rzeczywi cie 

nieustannie „pracu-

je”, czego konsekwen-

cj  mog  by  odkszta -

cenia czy p kni cia 

wzd u  s ojów. Obecnie 

do produkcji okien sto-

suje si  jednak nie drewno 

lite, lecz klejone warstwowo 

z elementów wcze niej wysuszo-

nych do wilgotno ci 10–14%. Ponadto 

s oje listew, z których powstaj  profile, po-

zostaj  wobec siebie w uk adzie prostopa-

d ym, zatem napr enia wewn trzne, do 

których dochodzi w drewnie, znosz  si

wzajemnie, eliminuj c odkszta canie pro-

fili podczas zmian wilgotno ci czy inten-

sywnego nas onecznienia. Niewielkie roz-

szerzenia powstaj ce na skutek silnych 

promieni s onecznych równowa  tak e

luzy konstrukcyjne i plastyczne uszczel-

nienia.

Ponadto nale y doda , e wspó czesne 

okna drewniane dodatkowo chronione s

przed wilgoci  przez impregnowanie (naj-

cz ciej ci nieniowe), malowanie oraz ró -

nego rodzaje uszczelniacze. Zarówno im-

pregnacja ci nieniowa, która wnika w ca

struktur  drewna, jak i stosowanie prepara-

tów impregnuj cych, chroni cych elementy 

powierzchniowo zapewniaj  wystarczaj c

ochron  przed wnikaniem wilgoci.

Uwaga! Prawo 

wymusza dzi  na 

producentach przepro-

wadzenie odpowiednich te-

stów, dopuszczaj cych produkt do stosowa-

nia w budownictwie. Dowodem na wysok

jako  nabywanego towaru jest deklaracja 

zgodno ci z aprobat  techniczn . Przed za-

kupem okien powinni my za da  jej od 

sprzedawcy. 

nie izoluj  s abiej 

Na izolacyjno  okien wp ywaj  ich po-

szczególne elementy. Najistotniejsze jed-

nak znaczenie – ze wzgl du na najwi ksz

powierzchni  – maj  szyby. Dawniej stoso-

wano pojedyncze szyby grubo ci ok. 4 mm. 

Ich wspó czynnik przenikania ciep a wy-

nosi ok. 5,0 [W/(m2•K)]. Dzi  w oknach sto-

suje si  szyby zespolone ze szk a float lub 

z pow ok  niskoemisyjn , mi dzy tafla-

mi szk a umieszczona jest ramka dystanso-

wa, a przestrze  mi dzy nimi wype nia gaz 

szlachetny. Dla porównania wspó czynnik 

przenikania ciep a szk a float (pojedynczej 

szyby) ma warto  3,0 [W/(m2•K)], a szk a

z pow ok  niskoemisyjn  1,1 [W/(m2•K)].

 Du e znaczenie dla parametrów izo-

lacyjno ci cieplnej ma tak e odpowied-

nie uszczelnienie okien. Czas uszczelnia-

nia szyb kitem ju  min , a z nim problem 

nieszczelnych ram. Dzi  przy szybach oraz 

mi dzy skrzyd em a o cie nic  stosuje si

uszczelki z syntetycznego kauczuku EPDM 

lub TPS b d  silikonu – czyli tworzyw, któ-

rych proces starzenia trwa nawet 10 lat. 

 Ponadto okna drewniane cechuje dok ad-

no  wymiarowa, co tak e wp ywa na dobre 

parametry izolacyjno ci. 

 Przez bardzo dobr  izolacyjno  uzyska-

n  m.in. poprzez zwi kszenie szczelno ci 

nowoczesnych okien powsta  problem z pra-

wid ow  wymian  powietrza w domach 

z wentylacj  grawitacyjn . Nast pstwem 

wi c wymiany dawnych nieszczelnych 

okien na nowoczesne w starych budyn-

kach by o zawilgocenie pomieszcze  oraz 

 Drewno u ywane 

do produkcji profili 

jest klejone 

warstwowo 

o prostopadle 

wzgl dem 

siebie 

u o onych 

s ojach – dzi ki 

temu problem 

paczenia 

si  ram 

okiennych zosta

wyeliminowany

fo
t.
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 Uszczelki w oknach wykonane s  z materia ów 

wolno starzej cych si , ich jako  decyduje 

o szczelno ci okien. Uszczelki umieszczone na 

skrzydle oddzielaj  tzw. stref  mokr  od strefy 

suchej profilu, w której zazwyczaj umieszcza si

okucia

fo
t.

 S
to

ll
a

r

R
E

K
L

A
M

A

uszczelki 

o trwa o ci 

ok. 10 lat
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Przegl d rynku

ryzyko pojawienia si  grzyba domowego. 

Odpowiedzi  producentów na te proble-

my s  okna z mikrorozszczelnieniami: mi -

dzy o cie nic  a skrzyd em okna jest w sk

szczelina, przez któr  przep ywa powietrze, 

wentyluj c pomieszczenia. Ponadto zgodnie 

z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 listopada 2008 r. w domach z wen-

tylacj  grawitacyjn  nale y stosowa  urz -

dzenia wywiewne umieszczone w oknach 

lub drzwiach balkonowych, aby zapew-

ni  dop yw powietrza zewn trznego 

zgodnie z potrzebami wentylacyjnymi.

nie  wymagaj  k opotliwej 

konserwacji 

Okna drewniane nie wymagaj  bar-

dziej skomplikowanych i cz stych zbie-

gów ni  pozosta e rodzaje okien. Zarówno 

w oknach drewnianych, jak i z PVC trzeba 

systematycznie konserwowa  okucia, a gdy 

okna s  du e, konieczna jest cykliczna ich 

regulacja (prace te najlepiej powierzy  fa-

chowcom – niektórzy producenci uzale nia-

j  wa no  gwarancji od przeprowadzania 

tych prac przez autoryzowane ekipy).

Sama za  konserwacja oku  nie jest ni-

czym skomplikowanym – polega na usu-

ni ciu kurzu i pokryciu ich smarem lub 

specjalnym olejem. Ponadto okna drewnia-

ne wystarczy my  dwa razy w roku, naj-

lepiej rodkami konserwuj cymi drew-

no. Tworz  one cienk  pow ok , chroni c

drewno przed zniszczeniami. Profile okien 

 Teoretycznie ka de okno, ju  w fabryce, ma odpowiednio wyregulowane okucia. Jednak w praktyce 

podczas monta u nale y przeprowadzi  drobne korekty. Do rozregulowania oku  najcz ciej dochodzi 

w oknach o du ych rozmiarach –  g ównie z powodu znacznych obci e  spowodowanych du ym 

ci arem skrzyde . Do regulacji oku  warto wezwa  serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny

fo
t.
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Niektórzy producenci podaj  wspó czynnik prze-

wodzenia ciep a U dla szyby. Ramy gorzej izoluj

ni  szyby. Warto sprawdza  U dla ca ego okna! 
fo

t.
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REKLAMA
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z PVC ze wzgl du na w a ciwo ci elektro-

statyczne materia u przyci gaj  drobiny ku-

rzu i znacznie szybciej si  brudz  ni  okna 

drewniane, powinno si   zatem my  je co 

najmniej dwa razy cz ciej.

 Okna drewniane co ok. 6–8 lat trzeba od-

malowa , po wcze niejszym przeszlifowa-

niu powierzchni profili. To przez ten obo-

wi zek wielu inwestorów rezygnuje z ich 

zakupu. Trzeba jednak zauwa y , e mo -

liwo  przeszlifowania i od wie enia po-

wierzchni okien jest ich zalet . W trakcie 

u ytkowania powstaj  bowiem drobne rysy 

czy uszkodzenia, których w oknach z PVC 

nie mo na zniwelowa .

Okna z PVC...
nie s  wykonane z toksycznego tworzywa

Wszystkie okna, nie tylko te z PVC, przecho-

dz  kontrol  Pa stwowego Zak adu Higieny 

i po zatwierdzeniu zgodno ci wyrobów ze 

standardami zostaje im przyznany atest 

higieniczny PZH. Okna nie mog  by  zatem 

toksyczne. 

 Niektóre profile mog  zawiera  o ów

– jako stabilizator profili. Trzeba jednak 

mie wiadomo , e o szkodliwo ci tego 

pierwiastka mo na mówi  jedynie podczas 

procesu mieszania surowców i elowania 

mieszanki do produkcji profili (te procesy 

zachodz  w specjalistycznych parkach ma-

szynowych, które s  obs ugiwane zdalnie). 

Po zwi zaniu o owiu w strukturze tworzy-

wa jest on nieszkodliwy.  

Nie ma dowodów na to, e podczas codzien-

nej eksploatacji z okien z PVC wydzielaj  si

substancje szkodliwe dla zdrowia. Trzeba jed-

nak przyzna , e podczas po aru wyroby 

z PVC staj  si  niebezpieczne – wydzielaj  bo-

wiem truj ce furany i dioksyny. Z drugiej jed-

nak strony PVC nie do , e jest materia em

trudno zapalaj cym si , to jest tak e samoga-

sn cy. Ryzyko zapalenia si  go jest wi c zni-

kome.

Warto te  doda , e po zu yciu materia

PVC poddawany jest recyklingowi – dlatego 

nie zanieczyszcza rodowiska jak inne two-

rzywa.

ZDANIEM EKSPERTA

   Izabela Tryba

   dyrektor handlowy

   OknoPlus

    Sk d bior  si  i na czym 

polegaj  zarzuty 

dotycz ce toksyczno ci 

profili z PVC?

G osy na temat rzekomej toksyczno ci profili z PVC 

maj  zwi zek z rozpocz t  niegdy  kampani  rekla-

mow  producentów profili z tego materia u, u ywa-

j cych do ich produkcji stabilizatorów wapienno-

-cynkowych i neguj cych jednocze nie stosowanie 

zwi zków o owiu. G ówne has o reklamowe alar-

mowa o o szkodliwo ci o owiu. Jest to ewidentna 

manipulacja, nie zawsze czytelna dla potencjalne-

go nabywcy okien. 

Otó  zwi zki o owiu stosowane jako substancje 

pomocnicze w mieszankach przy produkcji profili 

PVC w gotowym wyrobie s  zwi zane w jego struk-

turze i w takiej postaci nie szkodz .

O ów mo e by  niebezpieczny jedynie w specy-

ficznych warunkach – przy jego bezpo rednim uwal-

nianiu si  w procesie elowania mieszanki do pro-

dukcji profili lub w czasie po aru – gdy PVC topi si

– podobnie jak inne przedmioty z tworzyw sztucz-

nych – telewizor, pralka, wyk adzina etc.  

Zgodnie z polityk  Unii Europejskiej faktycznie 

zmierza si  generalnie do redukcji ilo ci stosowane-

go o owiu, ale nie ma to zwi zku z jego zawarto ci

w produktach ko cowych. Szkodliwy jest o ów, 

a nie produkty ze stabilizatorem o owianym.

fo
t.
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kszta towniki ze stali 

ocynkowanej
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 Kszta towniki ze 

stali ocynkowanej.

Usztywnienia 

te wzmacniaj

konstrukcj ,

zapobiegaj c

paczeniu si  okien

Okna z PVC mog  by  wyko czone kolorow  lub 

drewnopodobn  oklein . Te z kolorem jednostron-

nym s  dro sze od bia ych o 15%, z dwustron-

nym za  o 30%

okna.indd 117okna.indd   117 2009-08-14 14:19:312009-08-14   14:19:31



Przegl d rynku

nie ó kn

Kolor okien z PVC nie blednie, a bia e pro-

file nie ó kn , bo materia  jest barwiony 

w masie, a do jego sk adu dodawane s  sta-

bilizatory zapewniaj ce niezmienno  barw.

 Je li zaobserwowali my przypadek ó k-

ni cia profili z PVC, to jest to efekt jedynie 

nieprawid owo ci procesów technologicz-

nych. Obecnie b dy takie zdarzaj  si  rzadko 

i nie dotycz  renomowanych producentów.

nie pacz  si  pod wp ywem temperatury

Materia  PVC pod wp ywem temperatury 

odkszta ca si , ale profile wykonane z tego 

materia u nie. W g ównych komorach profi-

li znajduj  si  bowiem stalowe ocynkowane 

usztywnienia (kszta towniki), które wzmac-

niaj  konstrukcj  okna. Elementy te powin-

ny mie  grubo  1,5 mm. 

 Aby mie  pewno , e do produkcji okna 

u yto stali ocynkowanej nie mniejszej gru-

bo ci, ni  podana wy ej, na ca ym obwo-

dzie skrzyde  i o cie nicy trzeba skorzysta

z ofert jedynie renomowanych producentów.

To które wybra ?
Wybór – okna z PVC czy drewniane – zale y

w du ej mierze od naszego gustu i zasobno-

ci portfela. Nie da si  jednoznacznie stwier-

dzi , które s  lepsze, bo obydwa rodzaje maj

podobne w a ciwo ci. Na pewno okna PVC 

s  ta sze od drewnianych i mog  mie  profi-

le w ró nych kolorach, drewniane za  mo -

na bez problemu odnowi  w razie potrzeby.

 To, co wp ywa na jako ci kupionych 

okien to:

 Klamka z kluczykiem. Przekr cenie kluczyka 

unieruchamia okucie okienne, uniemo liwiaj c

otwarcie go od zewn trz – to dodatkowe 

zabezpieczenie przed w amaniem. Ponadto takie 

rozwi zanie uniemo liwia otwieranie okna tak e

przez dzieci

fo
t.

 O
k
n

o
p

la
s
t

REKLAMA

Izolacyjno  profili z PVC w du ej mierze zale-

y od liczby komór. Im jest ich wi cej, tym okno 

jest bardziej szczelne, obecnie standardem s

profile 5-komorowe

 Komory liczy si  w linii prostej od zewn trznej 

do wewn trznej strony profilu

fo
t.

 A
lu

p
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s
t

1                  2                  3                  4                  5
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Parametry techniczne

U
w
 – wspó czynnik przenikania ciep a, 

okre la izolacyjno  ciepln  ca ego okna. Im 

jego warto  jest mniejsza, tym okna b d

zapewnia y lepsze zabezpieczenie przed 

stratami ciep a. Na warto  wspó czynni-

ka U
w
 wp yw maj : rodzaj szyby, profili, 

uszczelek i geometria okna. Dlatego, spraw-

dzaj c ten parametr, pami tajmy, e musi 

on dotyczy  ca ego okna, czyli U
w
, a nie 

np. samej szyby – U
g
 czy ramy U

f
. Warto

wspó czynnika nie mo e przekracza  wy-

maganych w Rozporz dzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 

– 1,7–1,8 [W/(m2•K)]. Najcz ciej jednak spo-

tkamy okna o mniejszym wspó czynni-

ku, który wynosi 1,5 [W/(m2•K)]. W domach 

energooszcz dnych stosuje si  okna o U = 

0,8–1 [W/(m2•K)]. Zakup okien o tak niskim 

wspó czynniku przenikania ciep a (a wi c

i dro szych) jest uzasadniony tylko wtedy, 

gdy dom jest odpowiednio ocieplony. W in-

nym przypadku oczekiwana oszcz dno

energii zu ywanej na ogrzanie domu nie b -

dzie mo liwa. Zatem, je li nie planujemy 

docieplenia cian, dachu i stropu, najlepiej 

wybra  okna o wymaganym norm  wspó -

czynniku U = 1,7–1,8 [W/(m2•K)].

Uwaga! Zakup okien o niskich parame-

trach izolacyjnych, w przypadku dobrze 

ocieplonego domu to op acalna inwesty-

cja zmniejszaj ca straty ciep a, a co za tym 

idzie, zwi kszaj ca warto  naszego domu. 

Bowiem od 1 stycznia 2009 r. obowi zu-

je wymóg sporz dzania wiadectwa ener-

getycznego, okre laj cego ilo  energii zu-

ywanej przez dom. Nowoczesny budynek 

wyposa ony w energooszcz dne okna jest 

wi c bardziej po dan  inwestycj . Taki 

dom atwiej te  sprzeda .

W
K
 – to oznaczenie mówi ce o klasie od-

porno ci okna na w amanie. W zale no ci 

od stopnia – od 1 do 6 – w jakim okno mo e

stawia  opór przy próbie sforsowania ró no-

rodnymi narz dziami, okre la si  jego mo -

liwo  zabezpieczenia przed w amaniem. 

Okno o zwi kszonej odporno ci na w ama-

nie poddawane jest badaniom certyfika-

cyjnym wydawanym przez uprawnione in-

stytuty. W niektórych przypadkach klasa 

odporno ci podawana jest jedynie dla po-

jedynczych elementów okna, np. ramy. To 

za ma o, eby móc ca e okno traktowa  jako 

bardziej bezpieczne. Dlatego na karcie wy-

robu trzeba szuka  oznacze W
K1

–W
K6

, a nie 

na przyk ad P4 – to klasa odporno ci na w a-

manie samej szyby zespolonej.

R
w
 –  wspó czynnik okre laj cy klas

akustyczn  okna. Bardzo wa ny parametr 

dla wszystkich, którzy mieszkaj  w pobli-

u ha a liwych dróg. Warto  tego wspó -

czynnika powinna mie ci  si  w prze-

dziale 30–35 dB. Szczelne okna t umi  a

35 dB d wi ków pochodz cych z zewn trz. 

To du o, zwa ywszy, e spadek d wi ku 

o 10 dB odczuwalny jest przez ludzkie ucho 

jako obni enie ha asu o ok. 50%. 

Szyby okien drewnianych i PVC mog  by

podzielone szprosami (listwami).

Dawniej szprosy najcz ciej by y konstruk-

cyjne, to znaczy skrzyd o okna by o wype nio-

ne kilkoma mniejszymi fragmentami szk a. 

Obecnie szprosy pe ni  przede wszystkim 

funkcj  dekora-

cyjn  i s  umieszczone pomi dzy taflami szk a w oknach 

zespolonych lub naklejone na szyb .

Dzi ki stosowanym technologiom materia  ram 

nie jest ograniczeniem, okno ze szprosami mo e

mie  ró norodne nietypowe kszta ty. Zarówno 

z drewna, jak i z PVC produkuje si  okna okr -

g e, trójk tne, zwie czone ukowo itp.

Szprosy

fo
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Przegl d rynku

Wysokie parametry d wi koszczelno ci 

uzyskuje si  dzi ki ci kim zestawom  – z ze-

spolonej podwójnej tafli od wewn trz i po-

trójnej od zewn trz. W takich oknach od-

leg o ci mi dzy szybami zwi ksza si  do 

20 mm. Szeroko  zatem ca ego okna, a tak e

ci ar zestawu szyb z regu y wymuszaj  za-

stosowanie ramy o wzmocnionej konstrukcji, 

z solidniejszymi ni  standardowo zawiasami. 

a – wspó czynnik infiltracji powietrza, 

okre la ilo  powietrza przedostaj cego si

w ci gu godziny przez szczelin  d ugo ci 1 m. 

Prawid owy mikroklimat w pomieszcze-

niach mo liwy jest przy warto ci parametru 

a nie wi kszym ni  0,3 m3/(m•h•daPa2/3)

zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 

 Je li okno ma parametr a wy szy od opty-

malnych warto ci, b dzie przyczynia o si

do strat ciep a w mieszkaniu. Mniejsza na-

tomiast warto a b dzie wi za  si  z niedo-

stateczn  wentylacj  pomieszczenia 

przy zamkni tych oknach. 

Je eli wi c b dziemy 

chcieli kupi  szczelne 

okna o niskim wspó -

czynniku a,  to po-

mieszczenia trze-

ba b dzie wietrzy

w inny sposób – wy-

posa aj c dom w 

ci gle jednak do

kosztown  wentyla-

cj  mechaniczn  nawiew-

no-wywiewn . Standardowa 

wentylacja grawitacyjna nie wystar-

czy. Dobrze te  w pomieszczeniach nara-

onych na okresowe zawilgocenia, czyli w 

kuchni i azience, zastosowa  jednak dodat-

kowe nawiewniki umieszczone w cianach 

lub oknach, zapewniaj ce wymagan  prze-

pisami wymian  powietrza na poziomie 

20 m³/h na osob .

Prawid owy monta

Dobrze zamontowane okno gwarantuje za-

chowanie warto ci parametrów opisanych 

powy ej. Monta  okien powinni zatem 

przeprowadzi  wyspecjalizowani fachow-

cy, dzi ki temu b dziemy mie  pewno , e

w czasie eksploatacji okna nie strac  na ja-

ko ci, a w razie nieprawid owo ci b dziemy 

mogli skorzysta  z gwarancji.  

Najlepiej nadzorowa  prac  monta ystów 

wspólnie z kierownikiem budowy. Warto 

przy tym zwróci  szczególn  uwag  na kil-

ka szczegó ów:

do mocowania okna ko-

nieczne jest u ycie, oprócz pianek 

i klejów – kotew; zdarza si  bo-

wiem, e ekipa pomija ten 

bardzo istotny element, co 

w skrajnych przypadkach 

mo e skutkowa  wypadni -

ciem ramy okna z o cie a;

temperatura poni ej -5°C wyklucza mo li-

wo  przeprowadzenia monta u okien;

wymiary otworów okiennych powin-

ny by  wi ksze od wymiarów okna o 20–

30 mm; tyle w a nie powinien wynosi  tzw. 

luz monta owy, trzeba to sprawdzi  przed 

rozpocz ciem monta u;

prace tynkarskie mo na rozpocz  po 

uprzednim zabezpieczeniu okna foli  i ta-

m ;

po zako czeniu prac tynkarskich styk 

o cie y z o cie nic  nale y wype ni  siliko-

nem, tak jak pokazano to na zdj ciu powy ej;

przed podpisaniem odbioru robót trze-

ba sprawdzi , czy okna s  prawid owo

wypoziomowane; lekko otwórzmy okno 

i sprawd my, czy samoczynnie nie zamyka 

si  lub bardzo szeroko nie otwiera. 
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 Mocowanie okien do o cie a

musi odby  si  z u yciem kotew 

metalowych, nie wystarczy sama 

pianka czy klej. Sam otwór okienny 

powinien by  o 20–30 mm wi kszy od 

ramy okna, aby powsta  tzw. luz monta owy 

– widoczny na zdj ciu

Aluminium. Okna z profili aluminiowych s  rzadko stosowanym rozwi zaniem 

w budownictwie jednorodzinnym. S  bardzo lekkie i jednocze nie wytrzyma e – sto-

suje si  je zatem g ównie w przypadku bardzo du ej powierzchni przeszklenia.

W budownictwie mieszkaniowym stosuje si  wy cznie profile ocieplone poliami-

dow  wk adk  termiczn  (tzw. ciep e), o budowie komorowej, zapewniaj ce dobr

izolacyjno  ciepln . Nieocieplone profile jednorodne (tzw. zimne) mo na stosowa

jedynie do budowy nieogrzewanych ogrodów zimowych.

Okna w ramach z aluminium to z regu y nierozkr cane konstrukcje jednoramowe. 

Okna z aluminium odporne s  na korozj  oraz dzia anie czynników zewn trznych.

Kompozyty z w ókna szklanego i ywicy poliestrowej. Z tego materia u zwa-

nego te  fiberglassem powstaj  bardzo wytrzyma e mechanicznie (bez usztywnie )

ramy tak e stosowane na du ych powierzchniach przeszklenia. 

Do ich zalet mo na do czy  odporno  na zmiany temperatury oraz mo liwo

uzyskania cie szych przekroi ni  dla ram z PVC, dzi ki czemu przy tym samym wy-

miarze zewn trznym okna zwi ksza si  powierzchnia przeszklenia i ilo wiat a

w pomieszczeniu.

G ównie ze wzgl du na cen  okna z aluminium i fiberglassu u ywane s  znacznie 

rzadziej ni  popularne okna z drewna i PVC.

Inne rodzaje okien i ich zastosowanie

Profile aluminiowe i z fiberglassu znajduj

zastosowanie g ównie tam, gdzie s  du e

powierzchnie szklenia, np. w ogrodach zimowychfo
t.
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