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Kiedy rosn  ceny opa u i elektryczno ci, temat „okna” prowokuje do rozmów o ener-

gooszcz dno ci. Mimo ci g ych poszukiwa  i ulepsze , wprowadzanych przez pro-

ducentów, okna s  wci  najs abszymi termicznie miejscami w budynku. 

Co to znaczy energooszcz dne okna
Dom energooszcz dny jest ta szy w eksploatacji i zazwyczaj dro szy w budowie. 

Koszty cz sto zniech caj  do inwestowania w energooszcz dno  – mi dzy inny-

mi do kupowania lepszych, ale dro szych okien; w konsekwencji wygrywa silnie 

zakorzeniona idea tanich zakupów i niekoniecznie taniego utrzymania. Z ekono-

micznego punktu widzenia takie dzia ania nara aj  nas na straty. Aby wybra  do-

domu

tyle
Nowoczesne okna 

powinny ogranicza

zu ycie energii 

grzewczej oraz 

umo liwia  optymalne 

wykorzystanie 

energii pochodz cej 

z zewn trz. 

W przeciwnym razie 

przez ca y okres 

eksploatacji b d

przynosi y spore 

straty – nie tylko 

energetyczne...



bre okna, które skutecznie b d  chroni y

dom przed ucieczk  ciep a, nale y zwró-

ci  szczególn  uwag  na to, jaki maj  wspó -

czynnik przenikania ciep a U. Na warto

t  sk adaj  si  cechy szyby, ramy, uszczelek 

oraz geometria okna. Standardem s  ju  wy-

roby, których wspó czynnik U nie przekra-

cza 1,5 W/(m²•K), czyli ma warto  mniejsz

ni  wymagane – 2–2,6 W/(m²•K) (okre lone 

w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny od-

powiada  budynki i ich usytuowanie). Na 

potrzeby budownictwa energooszcz dnego 

producenci okien wci  staraj  si  obni a

ten wspó czynnik: najnowocze niejsze okna 

maj U = 0,8–1 W/(m2•K). 

Energooszcz dno  to tak e odpowiednie 

wykorzystanie wiat a naturalnego i sztucz-

nego. Jasny, dobrze o wietlony dom jest 

ta szy w eksploatacji. Du e okna od po u-

dnia i zachodu pozwol  nawet zim  pozy-

ska  sporo darmowego ciep a s onecznego, 

co mo e ograniczy  wydatki na ogrzewa-

nie. Pami ta  tylko trzeba o tym, by od stro-

ny silnie nas onecznionej posadzi  w s -

siedztwie okien drzewa li ciaste, które 

latem os oni  wn trze przed zbytnim nas o-

necznieniem, a zim , po zgubieniu li ci, nie 

b d  zagradza  drogi promieniom s onecz-

nym. Od pó nocy wielko  okien lepiej ogra-

niczy , dlatego po tej stronie domu powinny 

si  znale  pomieszczenia niewymagaj ce 

wiele naturalnego wiat a: sie , kot ownia, 

sk adzik, spi arnia, azienka czy kuchnia. 

Powstanie dzi ki temu luza termiczna, izo-

luj ca stref  mieszkaln  domu od zimnych 

pó nocnych wiatrów. 

Szklenie
Do szklenia nowoczesnych okien sto-

sujesi  zestaw szyb zespolonych. 

Najpopularniejszy jest zestawy dwóch 

szyb grubo ci 4 mm, oddzielonych herme-

tyczn  przestrzeni  (zazwyczaj grubo ci 

16 mm) wype nion  argonem. Taki zestaw 

ma wspó czynnik przenikania ciep a szyb 

U
g
 = 1,0–1,1 W/(m2•K), co oznacza, e przez 

1 m2 szyby wskutek ró nicy temperatury 1 K 

ucieka w ci gu godziny 1 W energii cieplnej. 

W oknach energooszcz dnych pakiety 

dwuszybowe zast puje si  trzyszybowymi 

o wspó czynniku przenikania ciep a zale -

nym od grubo ci przestrzeni mi dzy szyb

zespolon  a dodatkow  – trzeci  szyb  ze-

stawu:

od 0,9 W/(m2•K), gdy przestrze  ta ma sze-

roko  10 mm,

 do 0,5 W/(m2•K), gdy ma 16 mm.

Aby jeszcze bardziej zminimalizowa  star-

ty ciep a, pakiet szybowy osadza si  w spe-

cjalnym, pog bionym wy obieniu profilu.

Profile 
W przeci tnych warunkach eksploata-

cyjnych najpopularniejsze okna – plastiko-

we i drewniane – maj  porównywalne 

w a ciwo ci, ró ne s  jednak rozwi zania, 

które s u  zwi kszaniu ich ciep ochron-

no ci.
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Budowa profilu przystosowanego specjalnie do 

domu pasywnego. Rozwi zanie dla w a cicieli 

dobrze ocieplonych domów z minimalnymi 

stratami ciep a

Chowaj ce si  uszczelki przyszybowe

Aby spe ni  standardy pasywno ci w oknach 

energooszcz dnych powinny by  montowane 

trzyszybowe pakiety o wspó czynniku przenikania 

ciep a równym 0,6–0,7 W/(m2•K).  Z racji du ego 

udzia u powierzchni szyb w ogólnej powierzchni 

okna wspó czynniki te maj  decyduj ce znaczenie 

dla energooszcz dno ci okien

Mostki do szklenia oraz podk adki s u  do 

w a ciwego wypozycjonowania szyby, co jest 

istotne przy pó niejszej „pracy” okna na skutek 

oddzia ywania ró nych czynników atmosferycznych

Jest to system z uszczelnieniem rodkowym, 

gdzie wyst puj ca dodatkowo trzecia uszczelka 

zwi ksza szczelno  okien. Dzi ki wyst powaniu 

trzeciej uszczelki wydzielona zosta a równie  tzw. 

sucha komora, w której pracuj  okucia, co pozwala 

zwi kszy  ich ywotno

W celu zapewnienia w a ciwej sztywno ci 

i izolacyjno ci termicznej profili zastosowane zosta y

specjlane wzmocnienia z przek adk  termiczn ,

które dodatkowo wype niono wk adem izoluj cym 

z pianki poliuretanowej

fo
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Dzi ki sze ciokomorowej budowie profili 

i szeroko ci 80 mm zapewniona jest lepsza 

izolacja termiczna
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Profile z PVC. Nowoczesne ramy i o cie -

nice z polichlorku winylu s atwe w kon-

serwacji – nie wymagaj adnych zabiegów 

oprócz mycia. Nie emituj  substancji szko-

dliwych dla zdrowia (nie zawieraj , jak nie-

gdy , domieszek kadmu i o owiu). Ich termo-

izolacyjno , a tak e sztywno  zwi ksza 

komorowa budowa, a wk adki stalowe, 

umieszczane w niektórych komorach, do-

datkowo je usztywniaj .

Producenci okien z PVC stosuj  do ich 

produkcji profile ró ni ce si  kszta tem 

przekroju oraz liczb  komór – mo na przy-

j , e im wi cej komór, tym lepsza termo-

izolacyjno  okna.

Pewnym mankamentem PVC jest wra -

liwo  na wysok  temperatur  i silne na-

s onecznienie. Ka dy, kto mia  dawniej do 

czynienia z oknami plastikowymi, widzia

zapewne, e w takich warunkach niektóre 

bia e profile po pewnym czasie ó kn , a ko-

lorowe si  odbarwiaj . Aby temu zapobiec, 

renomowani producenci profili stosuj  tech-

niki uszlachetniania materia u, z którego s

wytwarzane, dzi ki czemu znacznie zwi k-

sza si  odporno  okien na wysok  tempera-

tur  i promieniowanie s oneczne.

Za energooszcz dne uwa a si  profile pla-

stikowe o zwi kszonej liczbie komór – do 

sze ciu, siedmiu, a nawet o miu. Popularne 

profile trzykomorowe maj  szeroko  oko-

o 60 mm i wspó czynnik przenikania cie-

p a U
f
 oko o 1,9 W/(m2•K). Zwi kszenie licz-

Budowa okna

O cie nica.O cie nica.  Potocznie nazywana 

futryn . Wstawia si  j  w otwór 

okienny (o cie e), opieraj c j  na 

drewnianych impregnowanych 

klockach no nych – operuj c nimi 

dok adnie poziomuje sie doln

kraw d  o cie nicy

S upek.S upek. Pionowa belka dziel ca 

ram  o cie nicy

lemi .lemi . Pozioma belka dziel ca 

ram  o cie nicy

Szprosy.Szprosy. Poziome i pionowe 

s upki dziel ce szyby na mniejsze 

cz ci. Dzi  coraz cz ciej stosuje 

si  imitacj  szczeblin – na szyby 

nakleja si  od zewn trz lub 

wewn trz drewniane listewki

Wype nienie ramy skrzyde .Wype nienie ramy skrzyde .

W oknach powszechnie 

stosowanych u ywa si  g ównie 

szyb zespolonych, wytwarzanych 

ze szk a typu float - s  one p askie

i nie zniekszta caj  obrazu. 

Poza tym w wersji standardowej 

przepuszczaj  oko o 87% wiat a

(pojedy cze). Najcz ciej stosuje 

si  szyby o grubo ciach od 4 mm 

do 10 mm 

Skrzyd o okienne.Skrzyd o okienne. Tworzy je rama 

ze szklanym wype nieniem. Ze 

wzgl du na sposób otwierana 

skrzyd a mog  by : rozwierane 

(R), uchylne (U), obrotowe, 

nieotwieralne, uchylno-

rozwierane (R/U), przesuwne 

– ze skrzyd em przesuwanym 

w poziomie lub podnoszonym 

(zazwyczaj s  to drzwi 

balkonowe) 

fo
t.
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Okna z PVC s atwiejsze do mycia ni  drewniane.

Do oku  nie nale y u ywa  smaru WD-40, lecz jedynie proszku gra-

fitowego.

Szyb nie wolno my  preparatami zawieraj cymi kwas ortofosforowy.

Wady okna nie atwo wychwyci  na etapie zakupu, dlatego najlepiej 

wybra  ofert  znanej firmy, dzia aj cej na rynku od co najmniej kil-

ku lat. 

Zanim kupimy okna, za dajmy karty wyrobu. Zawiera ona infor-

macj  o tym:

 a) kto jest producentem okien;

b)  z jakich materia ów zosta y wykonane ich poszczególne elementy;

 c) do jakich warunków eksploatacyjnych s  przeznaczone;

 d) jaka jest ich d wi koch onno ;

 e) jakie s  ich parametry wp ywaj ce na energooszcz dno  – szcze-

góln  uwag  zwró my na to, czy podane parametry dotycz  ca ego 

okna czy jedynie szklenia w jego najkorzystniejszym miejscu.

W karcie wyrobu powinien by  znak budowlany „B” oraz numer i data 

wydania deklaracji zgodno ci. Parametry okre lone w tej deklaracji s

podstaw  wszelkich odwo a  i reklamacji.

Zamówmy okna wraz z us ug  pomiaru, transportu oraz monta-

u – wówczas zyskamy:

1)  trzyletni  r kojmi  na prace monta owe, by dopiero po tym okresie ko-

rzysta  z gwarancji producenta (je eli jest ona d u sza ni  3 lata);

2) b dziemy mieli do czynienia z ograniczon  liczb  podmiotów: pro-

ducentem, sprzedawc  i ekip  monta ow , co znacznie skróci prze-

bieg inwestycji.

Zauwa one uszkodzenia czy usterki nale y od razu zg osi  dostaw-

cy. Dyskwalifikuj cymi wadami okien z PVC s  uskoki i nierówno ci na 

po czeniach profili, a tak e brak otworów odwadniaj cych w dolnej cz -

ci ramy. W oknach drewnianych szczególnie uwa nie trzeba obejrze

powierzchni  drewna – niedopuszczalne s  zbyt liczne s ki. Niekorzystne 

s  te  widoczne na ramach po czenia wzd u ne w postaci wieloklinów, 

bo mog  w nich powstawa  p kni cia. lady szpachlowania wiadcz

o próbie ukrycia wad drewna. Je li profile pomalowane s  farb  kryj -

c , zamaskowane defekty b dzie znacznie trudniej dostrzec.

Sprawd my, czy okna nie nosz ladów wilgoci – kropli wody 

lub zaparowania – w przestrzeni pomi dzy szybami, a tak e czy po-

wierzchnia szyb nie jest nigdzie zarysowana, czy w szkle nie s  zato-

pione niewielkie p cherzyki powietrza lub np. ziarenka piasku. Warto 

te  dok adnie obejrze  uszczelki, zw aszcza w naro nikach okna.

Odbieraj c okna, sprawd my zgodno  dostawy z zamówie-

niem. Oznaczenia okre laj ce w a ciwo ci szyb, grubo  i rodzaj 

szk a (a tak e rodzaj absorbera wilgoci i gazu wype niaj cego) znaj-

duj  si  na wewn trznej stronie ramki mi dzyszybowej (np. symbol 

4/16/4 oznacza dwie tafle szk a gr. 4 mm ka da, oddzielone herme-

tyczn  przestrzeni  o grubo ci 16 mm). Tam tak e powinny si  zna-

le  dane producenta.

4/16/4

 tafla szk a przestrze  mi dzyszybowa tafla szk a
 grubo ci 4 mm  grubo ci 16 mm grubo ci 4 m

(najcz ciej wype niona argonem)

Przed decyzj

Okucia.Okucia.  Umo liwiaj  otwieranie skrzyde  na wiele sposobów. Obecnie 

w oknach montuje si  wewn trzne okucia obwiedniowe – umiejscowione

na ca ym obwodzie okna, zapewniaj  mu szczelno , dociskaj c skrzyd a

do o cie nicy, a dodatkowe wzmocnienia stanowi  doskona

ochron  przed wywa eniem 



by komór sprawia, e najzimniejsza komora 

– ta z wk adk  ze stali, która atwo przewo-

dzi ciep o – jest lepiej zabezpieczona przed 

jego ucieczk : profil pi ciokomorowy ma ju

wspó czynnik przenikania ciep a na pozio-

mie 1,6–1,5 W/(m2•K). W profilach sze cio- 

i siedmiokomorowych pogrubia si cian-

ki, aby zwi kszy  wytrzyma o  przekroju 

i zminimalizowa  liczb  wk adek usztyw-

niaj cych. Wk adki stalowe zast puje si  po-

liestrowo-szklanymi – o lepszych parame-

trach cieplnych, a dodatkowo umieszcza si

w nich wype nienie z pianki poliuretano-

wej. Dzi ki temu uzyskuje si  izolacyjno

poni ej 1,2 W/(m2•K).

Profile o miokomorowe maj  najwi ksz

szeroko : 82 mm. S  wystarczaj co sztyw-

ne bez wk adek z kszta towników stalo-

wych, tote  nie ma w nich zimniejszej ko-

mory. Funkcj  usztywnie  pe ni  cienkie 

pionowe cianki w skrajnych cz ciach 

ramy skrzyd a i o cie nicy. Taki profil osi -

ga podobne parametry cieplne jak rama 

z wype nieniem termoizolacyjnym. 

Profile z tworzywa s  zwykle o kilkana-

cie procent ta sze od drewnianych z takim 

samym szkleniem.

Profile drewniane. Nowoczesne profi-

le drewniane wykonane s  z klejonych war-

stwowo, selekcjonowanych kraw dziaków 

– dzi ki tej technologii nie pacz  si  pod 

wp ywem wilgoci ani zmian temperatury. 

Do ich wyrobu stosuje si  najcz ciej drew-

no sosnowe oraz meranti – niepoprawnie 

nazywane mahoniowym. Rzadziej spotyka-

ne i dro sze s  profile z d bu i drewna egzo-

tycznego. 

Ze wzgl du na naturalnie niejednorod-

n  struktur  drewna powierzchnia profili 

drewnianych mo e p ka  czy ulega  drob-

nym uszkodzeniom: aby temu zapobiec, po-

krywa si  j  kilkoma warstwami ochron-

nych pow ok. S  to z regu y akrylowe 

preparaty wodorozcie czalne. Utworzona 

przez nie paroprzepuszczalna elastyczna 

pow oka zabezpiecza drewno przed dzia-

aniem szkodliwych czynników zewn trz-

nych. Nadaje mu te  po dany kolor lub – 

je li jest przezroczysta – uwypukla jedynie 

rysunek s ojów. Mimo tych zabezpiecze

okna drewniane wymagaj  okresowej kon-

serwacji. Powierzchni  drewnianych ram 

i okiennic pomalowan  przezroczystym la-

kierem nale y odnawia  co 2 do 5 lat, a po-

w ok  z farb kryj cych co 5 do 8 lat. 

Lakiery i farby stosowane do malowa-

nia okien drewnianych to g ównie produk-

ty akrylowe. Umo liwiaj  one oddychanie 

drewna, przepuszczaj  par  wodn  i s  bar-

dzo elastyczne. Pow oki takie nie p kaj , nie 

uszcz  si  i nie odpryskuj , a okna nimi za-

bezpieczone atwo si  odnawia. Przed reno-

wacj  nale y jedynie przetrze  je papierem 

ciernym, by zwi kszy  przyczepno  nowej 

pow oki do starej. 

Je li ukryjemy okna drewniane pod dale-

ko wysuni tym okapem dachu, chroni cym 

przed wod  opadow , warstwy zewn trz-

ne profili d u ej pozostan  niezniszczone. 

Mo na te  zainwestowa  w dro sze profi-

le drewniano-aluminiowe, w których ze-

wn trzn  stron  ram i o cie nicy chro-

ni ok adzina z aluminium. Takich profili 

nie b dzie trzeba co kilka lat odnawia , a-

twiej te  b dzie utrzyma  je w czysto ci. 

Dobrym zabezpieczeniem okien z drewna 

s  te  okapniki aluminiowe, chroni ce dol-

ny ramiak o cie nicy (w niektórych oknach 

dodatkowa listwa os ania tak e doln  po-

przeczk  ramy skrzyd a).

 Izolacyjno  termiczn  profili drew-

nianych poprawia si  trudniej ni  plasti-

kowych. Polega ona na stosowaniu od-

powiednich rodzajów drewna, bo profile 

z mi kkiego drewna, na przyk ad sosnowe-

go, s  cieplejsze ni  te z twardego, na przy-

k ad d bu. rodkow  cz  ramy wype nia 

si  materia em termoizolacyjnym, a w miej-

scach jej po cze  stosuje si  elementy zwa- R
E
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 Po aciowe okno panoramiczne. Rozmiary okna 

oraz k t uchylenia skrzyd a powoduj , e mo e

ono s u y  jako ewakuacyjne 

fo
t.

 F
a

k
ro



102

RAPORT Okna, drzwi, bramy gara owe

BUDUJEMY DOM 5/2008

ne kontrprofilami, które poprawiaj  szczel-

no  konstrukcji.  

Profile aluminiowe. Coraz cz ciej spoty-

kane w nowych domach wielorodzinnych, 

przez inwestorów indywidualnych nadal 

stosowane sporadycznie. Ich wysok  cen

rekompensuje du a trwa o . Z profili alu-

miniowych mo na zbudowa  przeszklenia 

o znacznie wi kszych powierzchniach ni

z drewna czy PVC. 

W budownictwie mieszkaniowym stosuje si

wy cznie profile zwane ciep ymi: o budowie 

komorowej, ocieplone poliamidow  wk adk

termiczn , a wi c maj ce wystarczaj c  izola-

cyjno  ciepln . Nieocieplone profile jednorod-

ne – zwane zimnymi – mo na stosowa  jedynie 

w nieogrzewanych ogrodach zimowych.

Okna z aluminiowym profilem to z regu-

y nierozkr cane konstrukcje jednoramowe. 

Mog  by  anodowane (najcz ciej na kolory: 

z oty, br zowy lub naturalny odcie  alumi-

nium) albo lakierowanie proszkowo na do-

wolny kolor.

Profile kompozytowe. Znane s  te  jako 

okna „z fiberglasu”, poniewa  ich tworzy-

wem jest kompozyt cz cy w ókno szklane 

i ywic  poliestrow . Materia  ten zapewnia 

profilom wysok  wytrzyma o  mechanicz-

n , a tak e dobr  izolacyjno  – wspó czyn-

nik przenikalno ci cieplnej okien kom-

pozytowych nie przekracza 1,7 W/(m2•K). 

Z powodu do  wysokiej ceny okna te nie s

u nas popularne. Do ich zalet mo na do -

czy  odporno  na zmiany temperatury, a w 

porównaniu z PVC profile kompozytowe s

w sze, dzi ki czemu przy tym samym wy-

miarze zewn trznym okna zwi ksza si  po-

wierzchnia przeszklenia i ilo wiat a

w pomieszczeniu.

Okna po aciowe 
Okna po aciowe mog  by  nie tylko mocne 

i szczelne, ale te  ciep e. Wspó czynnik prze-

nikania ciep a takich okien to 1,2, a nawet 

0,94 W/(m²•K).

Szyby. Szklenie po aciowych okien ener-

gooszcz dnych stanowi  trzy szyby harto-

wane. Przestrzenie mi dzyszybowe mog

by  dwojakie:

1) z gi tymi ramkami dystansowymi z poli-

propylenu pokrytego cienk  pow ok  meta-

low , wype nione gazem szlachetnym; jego 

grubo  to 32 mm, a wspó czynnik przeni-

kania ciep a U = 0,5 W/(m²•K),

2) z jedn  przestrzeni  mi dzyszybow  wy-

pe nion  gazem szlachetnym, a drug  – 

z pró ni . Grubo  pakietu pró niowego to 

24 mm – a wspó czynnik przenikania ciep a

U wynosi 0,6 W/(m²•K).

Ramy skrzyde  po aciowych s  odpo-

wiednio poszerzane (oko o 30%), aby pomie-

ci y grubszy pakiet szybowy. Projektuje si

w nich te  specjalne wy obienie umo li-

wiaj ce g bsze osadzenie przeszklenia, co 

ogranicza straty ciep a przez jego kraw d .

Dzi ki grubszym profilom okno jest 

REKLAMA
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 Okna kolankowe montuje si  razem z dachowymi – takie rozwi zanie sprawia, e pomieszczenie jest 

dobrze o wietlone, a kontakt wzrokowy z przyrod  zagwarantowany

5 ×
Pi  razy wi cej ciep a ucieka przez 1 m2

dobrego okna ni  przez 1 m2 poprawnie 

wykonanej ciany zewn trznej



nie tylko cieplejsze, ale te  bardziej wytrzy-

ma e ni  standardowe. Dodatkowe ograni-

czenie strat ciep a zapewnia poczwórny sys-

tem uszczelnienia – elastyczne i spr yste 

uszczelki dobrze przylegaj ce do szyby. 

Otwieranie. Poszczególne rodzaje okien 

dachowych ró ni sposób otwierania. Du

popularno ci  w ród kupuj cych ciesz  si

okna obrotowe. O  ich obrotu umiejsco-

wiona jest w po owie wysoko ci skrzyd a. 

W czasie otwierania górna cz  okna od-

chyla si  do wn trza poddasza, a dolna na 

zewn trz. Zewn trzna powierzchnia szyb 

jest atwo dost pna do mycia – po maksy-

malnym obróceniu skrzyd a. Okna obroto-

we powinny by  montowane w taki sposób, 

aby o  ich obrotu znajdowa a si  na pozio-

mie oczu stoj cego cz owieka. Umo liwia to 

swobodne wygl danie przez okno oraz wy-

klucza niebezpiecze stwo przypadkowego 

uderzenia skrzyd em w czasie otwierania. 

Od kilku lat w ofercie handlowej s  okna 

obrotowe wysokoosiowe, w których o

przesuni ta jest do ¾ wysoko ci skrzyd a. 

W czasie otwierania jest ono lekko unoszo-

ne ponad po a  dachu dzi ki zastosowaniu 

si owników. W oknach uchylnych o  obrotu 

umieszczona jest w górnej kraw dzi ramy. 

Powinna by  ona usytuowana mniej wi cej 

na wysoko ci g owy stoj cego cz owieka. 

Okna po aciowe rozwieralne otwieraj

si  dzi ki zawiasom zamontowanym na jed-

nej z bocznych kraw dzi ramy (w zwi zku 

z tym wyst puj  w wersji prawej lub lewej). 

Poniewa  mog  s u y  równie  jako w azy 

dachowe, montowana jest w nich blokada, 

która uniemo liwia zatrza ni cie si  otwar-

tego okna. 

Szczególny rodzaj okien po aciowych – 

kolankowe, przeznaczone s  do o wietla-

nia pomieszcze  poddaszy ze ciankami 

kolankowymi. Okna te montuje si  w po -

czeniu z oknami dachowymi, co umo liwia 

dobre o wietlenie pomieszcze , a miesz-

ka com zapewnia kontakt wzrokowy z oto-

czeniem.

Uwaga! W pogodne dni nadmiar wiat-

a i ciep a s onecznego mo e by  uci liwy. 

Dlatego do okien po aciowych produku-

je si  markizy zewn trzne, aluzje, zas ony 

i rolety. Te ostatnie odcinaj  zupe nie 

dost p wiat a do pomieszczenia, zatem 

po ich opuszczeniu wewn trz robi si

ciemno.

Jeszcze lepsze okna...
Mniej ha asu. Standardowy zestaw szybo-

wy t umi 32 dB ha asu pochodz cego z ze-

wn trz. Najwy sz  d wi koszczelno

(ok. 52 dB) zapewnia zestaw ci ki, z o ony 

z podwójnej tafli zespolonej od wewn trz, 

a potrójnej – od zewn trz. W takich oknach 

odleg o  mi dzy szybami zwi ksza si  do 

20 mm. Odleg o  ta, a tak e ci ar zestawu 

szyb z regu y wymagaj  ramy o wzmocnio-

nej konstrukcji z solidniejszymi zawiasami.

Lepsza ochrona przed w amaniem. 

Zwi kszon  odporno  na próby w ama-

nia maj  ramy wyposa one w okucia prze-

ciwwywa eniowe (rygluj ce), wype nione R
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 W gabinecie najwa niejsz  rol  odgrywa dobrze o wietlone stanowisko pracy. Aby zapewni  dost p

wiat a naturalnego przez jak najd u sz  cz  dnia, pomieszczenie to powinno by  usytuowane od 

strony po udniowej b d  zachodniej

fo
t.
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RAPORT Okna, drzwi, bramy gara owe

szybami antyw amaniowymi. Zewn trzn

szyb  takiego zestawu tworz  dwie ta-

fle szk a (gr. 3–4 mm) z wklejon  pomi -

dzy nie wzmacniaj c  foli  PVB o wysokiej 

wytrzyma o ci na rozerwanie. Okna anty-

w amaniowe, stosowane w budownictwie 

jednorodzinnym, oznaczane s  klas  od P1 

do P4 w zale no ci od liczby warstw folii. 

Pod wzgl dem odporno ci na w amanie szy-

by klasy P3 i P4 mo na uwa a  za alternaty-

w  dla kraty z pr tów stalowych o rednicy 

10 mm i oczkach wielko ci 150 mm. 

Uwaga! Je li zamierzamy kupi  okna an-

tyw amaniowe, sprawd my, czy takie s

w istocie. Niektórzy handlowcy reklamu-

j  jako antyw amaniowe zwyk e profile wy-

pe nione wzmocnionymi szybami (z co naj-

mniej dwóch tafli z wklejon  pomi dzy 

nie foli  PVB). Takie okno nie spe nia swo-

jej roli, gdy  do atwo mo na je wywa y .

Istotne, by uniemo liwia y to specjalne oku-

cia – antywywa eniowe. Bez nich dociekli-

wy ubezpieczyciel mo e po w amaniu nie 

uzna  szkody. 

Czy ciejsze szyby. Pokrywaj ca szk o po-

w oka hydrofilna wywo uje reakcj , w efek-

cie której zanieczyszczenia ulegaj  roz-

k adowi pod wp ywem promieniowania 

s onecznego. Brud jest nast pnie sp ukiwa-

ny przez deszcz, którego krople nie pozosta-

wiaj  na szybach adnych ladów. 

Wokó  okna
Parapety zewn trzne i wewn trzne, rolety 

antyw amaniowe oraz siatki przeciw owa-

dom cz sto s  oferowane przez firmy dostar-

czaj ce okna. Jest te  wielu producentów 

specjalizuj cych si  tylko w tego typu akce-

soriach okiennych.

Parapety zewn trzne, inaczej podokien-

niki. Os aniaj  one dolne o cie e wn ki 

okiennej, zabezpieczaj c je przed wilgoci .

Parapet powinien mie  spadek umo liwiaj -

cy sp yw wody, a tak e odpowiedni  g bo-

ko  – im dalej wystaje poza lico ciany, tym 

lepiej j  chroni.

Najta sze parapety zewn trzne wytwa-

rzane s z ocynkowanej blachy stalowej, la-

kierowanej najcz ciej na bia o, br zowo 

lub srebrno. S  lekkie, do  odporne i trwa-

e. Podobne cechy i nieco wi ksz  trwa o

maj  parapety z blachy aluminiowej o po-

wierzchni lakierowanej proszkowo lub ano-

dowanej. W komplecie mo na kupi  wszel-

kie akcesoria wyko czeniowe: czniki, 

naro niki, kszta towniki os aniaj ce brze-

gi parapetu przy cianie oraz elementy u a-

twiaj ce monta .

REKLAMA

W domach wymagaj cych szczególnej ochro-

ny przed ha asem zewn trznym bez wentylacji 

mechanicznej najlepiej zastosowa  nawiewniki 

z tzw. t umieniem akustycznym

S  to listwy dziel ce skrzyd o okienne. 

Stosuje si  je g ównie dla ozdoby, a tylko 

w bardzo du ych oknach (na przyk ad w re-

montowanych budynkach zabytkowych), 

pe ni  mog  funkcj  konstrukcyjn , dziel

bowiem szklenie na mniejsze p aszczyzny. 

Szprosy mog  mie  ró n  grubo  i kszta t

przekroju, ró nie si  te  je montuje: 

 wewn trzszybowe – na sta e wewn trz 

zestawu szybowego,

 wiede skie – nakleja si  na szyb .

Na po czeniach szprosów umieszcza si

tzw. bumpony – przezroczyste przek adki 

dystansowe z elastycznego polimeru, które 

maj  za zadanie oddylatowa  szyb .

Szprosy

fo
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 Okno z ogranicznikiem. Zapobiega on 

uderzeniu skrzyd a okiennego o o cie nic  lub 

kraw d  wn ki okiennej, podczas silnego wiatru 

lub przeci gu

fo
t.
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Okna

Uwaga! Trzeba zwróci  uwag  na ukszta -

towanie kapinosa (paska blachy wzd u  ze-

wn trznej kraw dzi parapetu); najlepiej je li 

jest odgi ty na zewn trz, co dodatkowo od-

dala od ciany strumie  sp ywaj cej wody.

Najpopularniejsze s podokienniki z PVC,

pokryte laminatem w bogatym wyborze ko-

lorów. Tworzywo atwo utrzyma  w czy-

sto ci i nie zagra a mu korozja: odporne 

s  nawet na dzia anie kwa nych deszczy. 

Te lekkie i niedrogie parapety s  te atwe 

w monta u.

Najdro sze, ale bardzo trwa e i estetyczne 

s parapety z kszta tek ceramicznych, pro-

dukowanych w wielu rozmiarach i kszta -

tach, dlatego mo na je bez problemu do-

pasowa  do ciany ka dej grubo ci. Ich 

materia  – klinkier lub, rzadziej, ceramika 

szkliwiona – jest mrozoodporny i nienasi -

kliwy. Dost pne s  w kilkunastu odcieniach 

charakterystycznych dla wyrobów cera-

micznych (w piaskowym, czerwonym i br -

zowym).

Parapety wewn trzne. Dawniej g ównie 

z litego drewna, niekiedy kamienne, maj

obecnie nast pców z ró nych materia ów. 

Parapety z twardej odmiany PVC s  do  ta-

nie, bardzo lekkie i ca kowicie wodoodpor-

ne. Rdze  z tworzywa oklejony jest w nich fo-

li  dekoracyjn  lub laminowany. Dzi ki temu 

parapet mo e imitowa  niemal dowolny ma-

teria , w tym tak e drewno lub kamie  natu-

ralny. Parapety z PVC nale y montowa  przy-

najmniej 20 cm od grzejnika, gdy  tworzywo 

to jest wra liwe na wysok  temperatur .

Podobny wybór wzorów znale  mo na 

w ród niedrogich parapetów z p yt drewno-

pochodnych (tzw. postformingu) oklejonych 

laminatem. W odró nieniu od poprzednie-

go, tworzywo to wymaga jednak ochrony 

przed wilgoci , dlatego laminat powinien 

zabezpiecza  wszystkie – nawet niewidocz-

ne – powierzchnie parapetu. 

W ka dym wn trzu dobrze b d  wygl -

da  parapety z drewna klejonego warstwo-

wo. Klejenie drewna zapobiega jego pacze-
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 Parapety z m czki marmurowej s

elastyczne i odporne na uszkodzenia 

mechaniczne, zaplamienia, zmiany temperatury 

i promieniowanie UV

fo
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 Parapet z marmuru syntetycznego. Materia

ten ma wszystkie cechy marmuru naturalnego 

– jest bardzo trwa y, ma du  wytrzyma o

mechaniczn , wysok  odporno  na dzia anie 

rodków chemicznych i du  elastyczno

Przy zakupie okien zawsze nale y za da  od 

producenta lub dytrybutora Certyfikatu b d

Deklaracji Zgodno ci z aprobat  techniczn

wybranego produktu
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RAPORT Okna, drzwi, bramy gara owe

niu; powierzchni  parapetu zabezpiecza si

te  pow okami lakierniczymi. Odcie  drew-

na mo na zmieni  odpowiedni  bejc , któr

maluje si  parapet przed polakierowaniem. 

Zamiast lakierowania stosowa  te  mo na 

woskowanie, chocia  wtedy parapet trud-

niej b dzie utrzyma  w czysto ci.

Od kilku lat ro nie popularno  para-

petów akrylowych, bardzo praktycznych, 

trwa ych i odpornych na dzia anie che-

mii domowej. W produkcji mo na je dowol-

nie formowa , bo wytwarza si  je z masy z o-

onej z kruszywa, pigmentów oraz ywicy 

akrylowej. Mo na przy tym wybiera  spo ród 

kilkudziesi ciu kolorów i ró nych stopni po-

ysku. Parapet akrylowy jest bardzo twardy 

i nie atwo go zarysowa , ale je li si  to sta-

nie, uszkodzenie wystarczy zeszlifowa .

Wielu zwolenników maj  parapety z ka-

mienia naturalnego, w tym zw aszcza 

z granitu i marmuru krajowego pochodze-

nia. Wytwarza si  je, wycinaj c, a nast p-

nie szlifuj c lite p yty kamienne. Parapety 

te s  najci sze i najdro sze, za to bar-

dzo trwa e. Ich wielk  zalet  jest niepo-

wtarzalno  deseni i kolorów, dlatego te

próbki ogl dane w sklepie mog  si  ró ni

od dostarczonego produktu. Nasi kliwo

kamienia ogranicza si  przez zaimpre-

gnowanie jego powierzchni specjalnym 

preparatem.

Praktyczniejsze, bo nienasi kliwe, s  pa-

rapety z konglomeratu lub aglomarmuru.

Odlewa si  je w formach z mieszanki sprosz-

kowanego marmuru lub kruszywa marmu-

rowego z ywic  epoksydow , dzi ki czemu 

wiernie imituj  kamie  naturalny, a s  od 

niego nieco ta sze. Ich powierzchnia mo e

by  matowa lub b yszcz ca, a dodatkowa po-

w oka z ywicy zwi ksza ich odporno  na 

rodki chemiczne.

Okna a wn trza
To, jakiego wiat a naturalnego potrzeba 

w poszczególnych pomieszczeniach domu, 

zale y od ich funkcji. Temu zatem powinno 

si  podporz dkowa  rozplanowanie domu, 

a w tym tak e rozmieszczenie okien oraz 

okre lenie ich rozmiarów. 

Salon i gabinet. Te pomieszczenia s o -

ce powinno o wietla  przez wi ksz  cz

dnia, zatem powinny one znajdowa  si

w po udniowej lub zachodniej cz ci domu. 

Jeszcze lepiej, gdy mo na zapewni  w nich 

o wietlenie oknami z dwóch stron – dzi -

ki temu atwiej b dzie zapewni  w a ciwe 

fo
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 Du e okna balkonowe czy tarasowe od strony ogrodu po cz  przestrze  domu z t  na zewn trz
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 Obni enie kraw dzi otworu okiennego a  do powierzchni pod ogi podniesie 

walory architektoniczne wn trza i sprawi, e wygodniej b dzie nam podziwia

widoki na zewn trz – siedz c na przyk ad na kanapie czy puszystym dywanie

fo
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 Okna mog  zajmowa  nawet ca cian . Jednak dobrze, gdy ich 

powierzchnia nie jest wi ksza ni  1/6 powierzchni pod ogi. Przy wi kszej 

straty energii cieplnej by yby zbyt du e

fo
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 Blat kuchenny o wietlony naturalnym agodnym 

wiat em z dwóch stron: pó nocnej i wschodniej.  

Dzi ki takiemu umiejscowieniu do kuchni dociera 

wystarczaj ca ilo wiat a i nie ma ryzyka 

przegrzania pomieszczenia 



Okna

o wietlenie o ka dej porze dnia i przy ka -

dej pogodzie. W salonie dobrze sprawdz  si

okna:

do pod ogi – balkonowe, tarasowe, które 

po cz  przestrze  domu z otoczeniem;

 z obni onym parapetem – opuszczenie 

kraw dzi otworu okiennego do 50 cm nad 

pod og  lub ni ej powoduje, e do wn trza 

dociera wi cej wiat a, widoki na zewn trz 

mo na podziwia  nawet z wygodnej pozy-

cji siedz cej; 

na ca cian  – takie szerokie otwarcie 

na przestrze  jest bardzo efektowne i mo e

by  kanw  aran acji wn trza – pi kny wi-

dok na ogród mo e zast pi  wszelkie deko-

racje i prace z nimi zwi zane; 

Sypialnia. Dobrze, gdy znajduje si  od 

strony wschodniej, bo poranne s o ce wpra-

wia w dobry nastrój i zach ca do pracy. 

Sprawdz  si  tu okna po aciowe lub wietli-

ki, nape niaj ce pomieszczenie ciekawym, 

rozproszonym wiat em.

Kuchnia. Powinna by  po o ona od stro-

ny pó nocnej lub wschodniej, by o lepiaj ce 

s o ce nie przeszkadza o w przygotowaniu 

potraw i nie przyczynia o si  do nadmierne-

go nagrzewania pomieszczenia. 
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wietliki s  dobrym rozwi zaniem

w holach i korytarzach czy garderobach 

– w tych pomieszczeniach, gdzie nie 

mo na zamontowa  okien. wietliki rurowe 

(tunelowe) doprowadzaj  do pomieszcze

wiat o dzienne przez warstwy dachu 

i poddasza nieu ytkowego. Zewn trzny 

koniec wietlika skupia

padaj ce na dach wiat o s oneczne 

i tunelem kieruje je (na zasadzie odbi

lustrzanych) do pomieszczenia


