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Okna powinny zapewnia

dost p wiat a dziennego 

i wspomaga  wentylacj

oraz chroni  dom przed 

stratami ciep a, ha asem 

i nieproszonymi go mi. 

Niewa ne, z jakiego 

materia u s  wykonane, 

wa ne, by spe nia y ok-

re lone standardy i by y

solidnie zamontowane.

RAPORT

OKNA, DRZWI, 
BRAMY GARA OWE

Okna fasadowe

i dachowe

Joanna D browska

Na miarNa miar
Jest kilka mo liwo ci zapewnienia wiat a dziennego w domu jednoro-

dzinnym. Okna najcz ciej umieszczane s  w cianach zewn trznych 

oraz w dachu. O ich klasie decyduje wiele czynników, ale najwa niej-

sze z nich to: wspó czynnik przenikania ciep a, wysoka jako  profili, 

oku  oraz solidny monta . Tylko taka korelacja cech zapewni szczeln ,

ciep  przegrod . Szczególnie je li zale y nam na energooszcz dnym 

budowaniu i niskich rachunkach za ogrzewanie domu, na wybór od-

powiednich okien powinni my po wi ci  sporo czasu. Bowiem przez 

okna ucieka 3–4 razy wi cej ciep a ni  przez dobrze ocieplone ciany, 

warto wi c te straty ograniczy  do minimum.

Parametry warte uwagi
Wspó czynnik przenikania ciep a U [W/(m2•K) okre la ilo  ciep a

przenikaj c  w ci gu 1 godziny przez 1 m2 p askiej przegrody przy ró -

nicy temperatury powietrza po obu jej stronach wynosz cej 1 K. Im 

mniejsza warto  wspó czynnika U okna, tym wi ksza izolacyjno

termiczna i mniejsze straty ciep a. Szyba jest bardzo wa na, ale inne 

elementy okna s  równie  istotne (rama, monta , itp.) i wp ywaj  na 

ca kowity wspó czynnik U ca ego okna. 

Uwaga! Producenci okien podaj  wspó czynniki przenikania cie-

p a dla szyby lub okna, stosuj  te  ró ne oznaczenia, np. U
g
 lub 

U
s
 dla samej szyby. Wielko ci te nie s  sobie równe. Dlatego kupu-

j c okna, nale y sprawdza  oznaczenia i bra  pod uwag  warto

wspó czynnika przenikania ca ego okna, jest on du o wy szy ni

samych szyb.

W obecnie produkowanych oknach stosuje si  szyby zespolone. Na 

ich izolacyjno  termiczn  (warto U) najwi kszy wp yw maj  nast -

puj ce czynniki:

rodzaj szk a zastosowanego w zespoleniu (dotyczy to szczególnie ro-

dzaju pow oki niskoemisyjnej),

 liczba i grubo  tafli szk a,

 rodzaj i ilo  gazu w przestrzeni mi dzyszybowej,

 wielko  ramki dystansowej mi dzy szybami,

rodzaj ramki dystansowej (tzw. ciep a ramka, np. ze stali szlachet-

nej),

 liczba komór w zestawie (jedna lub dwie komory).

Najcz ciej produkuje si  okna 2-, 3-, 5-szybowe. Do domu budowa-

nego zgodnie z zasadami energooszcz dno ci wystarcz  okna trzyko-

morowe o wspó czynniku przenikania ciep a U = 1,1 W/(m2•K), cho

mo na kupi  okna o sporo ni ej warto ci U, nawet 0.6–0,8. Ale nie 

warto kupowa  takich okien, je li nie planujemy budowy domu 

potrzebpotrzeb
fot. Velux

okna.indd 62okna.indd   62 2010-05-24 13:13:372010-05-24   13:13:37



pasywnego. Tak ciep e i drogie okna nie zre-

kompensuj  bowiem strat ciep a uciekaj cego 

przez inne przegrody.

Wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej 

R
w
 jest wyra any w dB (decybele) i okre la 

warto  redukcji ha asu, którego ród o znaj-

duje si  poza przegrod . Im wi ksz  warto

wspó czynnika R
w
 maj  okna, tym lepiej izo-

luj  akustycznie. 

Obecnie produkowane standardowe okna 

maj  wspó czynnik R
w
 ok. 30 dB. Okna o naj-

wy szym poziomie redukcji ha asu mog

osi gn  R
w
 ok. 45 dB.

Je li kupione okno charakteryzuje si  izola-

cyjno ci  akustyczn  R
w
 = 34 dB, to ha as na 

poziomie 65 dB na zewn trz zostanie wyt u-

miony przez okno do poziomu 31 dB (65 dB 

– 34 dB = 31 dB). Spadek nat enia d wi -

ku o 10 dB odczuwany jest przez ucho ludzkie 

jako redukcja ha asu o po ow .

Warto pami ta , e nawiewniki i systemy 

mikrowentylacji do  znacznie obni aj  izola-

cyjno  akustyczn  okien.

Szczelno  okien zale y od stosowanego 

systemu wentylacji budynku. Od stycznia 

2009 r. stolarka musi by  wyposa ona w na-

wiewniki okienne (alternatyw  dla nich s

nawiewniki cienne). Z kolei przy wentyla-

cji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

z odzyskiem ciep a stolarka musi by  szczel-

na. Dzi ki temu dodatkowo zyskuje si

na izolacyjno ci termicznej i akustycznej 

okien.

Zabezpieczenia antyw amaniowe stolarki s  szczególnie po dane, gdy w domu nie stosu-

je si  krat, aluzji lub okiennic. Wtedy oprócz solidnego osadzenia ram okien warto zainwesto-

wa  w nast puj ce elementy:

okucia antywywa eniowe (trzpienie i zaczepy) – utrudniaj ce w amanie, zabezpieczaj c

skrzyd o okna przed wywa eniem; 

szyby klasy od P1 do P4 (najlepiej P3 lub P4). S  to szyby klejone z dwóch tafli szk a grubo-

ci. Szyby klasy P3 i P4 zapewniaj  podobn  ochron  co kraty z pr tów stalowych o rednicy 

10 mm;

folie ochronne – zabezpieczaj  przed wybi-

ciem szyby, utrzymuj  rozbite szk o w ramie, 

chroni c przed od amkami szk a, zabezpiecza-

j  przed w amaniem, s  niezauwa alne dla po-

tencjalnego intruza, nie zmieniaj  wygl du ani 

przejrzysto ci okna, chroni  przed promienio-

waniem UV, eliminuj c efekt blakni cia i wy-

palania przez s o ce;

klamki zamykane na kluczyk – w razie wy-

bicia szyby uniemo liwia otwarcie skrzyd a.

Bezpieczne okna
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 Okno

z profili z PVC

poziom ha asu w ró nych sytuacjach

rodzaj ha asu
nat enie ha asu

[dB]

szum li ci 10–20

tykanie zegara 30 

cicho nastawione radio 40 

normalna rozmowa 50–60

g o na rozmowa 70

kosiarka do trawy 80

ruchliwa ulica 80–90

m ot pneumatyczny 100

motocykl bez t umika 110

samolot odrzutowy 140

 Okno zabezpieczone foli  ochronn

fo
t.
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Profile – niewa ny materia ,
wa na jako
Profile stanowi  konstrukcj  no n  okna 

i dlatego musz  by  odpowiednio mocne, ale 

tak e „ciep e” i estetyczne. Zarówno okna 

drewniane, jak i z PVC maj  podobne w a-

ciwo ci techniczne i poza cen  i estetyk

nie ró ni  si  ani trwa o ci , ani izolacyjno-

ci  ciepln . To, na jakie okna si  zdecydu-

jemy, zale y jedynie od zasobno ci portfela 

i w asnych preferencji.

Drewniane. Profile wykonuje si  z drew-

na (sosny, wierku lub mahoniu) klejone-

go warstwowo, dobrze wysuszonego, po-

zbawionego s ków i p cherzy ywicznych. 

Trzy warstwy drewna s  sklejane tak, e

us ojenie przebiega w ró nych kierunkach. 

Dzi ki temu profil jest stabilny wymia-

rowo, nie wypacza si , jest szczelny i do-

brze izoluje przed ha asem. Przed grzybami 

i wod  chroni drewno impregnacja ci nie-

niowa. Drewniane ramy okienne wyka cza-

ne s  farbami lub lakierami akrylowymi. 

Stosuje si  pow oki kryj ce i transparent-

ne, przez które wida  rysunek s ojów drew-

na. Kilkuwarstwowy lakier nadaje g bszy 

i równy kolor, chroni materia  przed promie-

niami UV i czyni go odpornym na warunki 

atmosferyczne. 

Okna drewniane mog  mie  dowol-

ny kszta t. Zarysowania i uszkodzenia a-

two naprawi ; a odpowiednio piel gnowane 

mog  s u y  nawet przez kilkadziesi t lat. 

Niestety maj  te  wady. Wymagaj

okresowej konserwacji, 

co kilka lat nale y je 

zeszlifowa  i poma-

lowa . S  niestety 

dro sze od okien 

z PVC. 

Z PVC. Obecnie s  najbardziej popular-

ne, poniewa  przy umiarkowanej cenie ofe-

ruj  bardzo dobre parametry techniczne. 

Wszystkie profile (o liczbie komór od 3 do 

8) musz  by  wzmacniane kszta townika-

mi stalowymi, aluminiowymi lub z w ókna 

Kupuj c okna, warto pomy le  o dodatkowych elementach, u atwiaj cych korzystanie 

z nich:

zaczep do mikrowentylacji umo liwia 

wentylacj  przy zamkni tym oknie (powi k-

sza szczelin  mi dzy skrzyd em a o cie ni-

c  do 6–8 mm), mikrowentylacja zapobie-

ga osiadaniu pary wodnej na szybach i na 

cianach pomieszczenia;

nawiewniki – umo liwiaj  prawid ow

wentylacj  w pomieszczeniu. Ró ni  si

sposobem regulacji, mog  by  higrostero-

wane (automatycznie decyduj  o wielko-

ci strumienia przep ywu powietrza, który 

jest ci le uzale niony od zawarto ci pary 

wodnej w pomieszczeniu), ci nieniowe (re-

guluj ce ilo  powietrza dostarczanego do 

pomieszczenia w zale no ci od ró nicy ci-

nienia wewn trz i na zewn trz pomiesz-

czenia), sterowane r cznie, w których o ilo-

ci dostarczanego powietrza decyduje sam 

u ytkownik, r cznie zmieniaj c po o enie 

przepustnicy nawiewnika;

mechanizm wielostopniowego uchy u skrzy-

d a – pozwala na regulowanie strumienia powie-

trza, wp ywaj cego do pomieszczenia;

ogranicznik otwarcia okna – zapobiega ude-

rzaniu skrzyd a o o cie nic  b d  kraw d  wn -

ki okiennej przy silnym wietrze lub przeci gu; 

stabilizator uchy u – utrzymuje otwarte skrzy-

d o w sta ym po o eniu;

blokada b dnego po o enia klamki – za-

pobiega wypadni ciu skrzyd a z zawiasów, gdy 

okno jest rozwarte, a klamk  chce si  ustawi  w pozycji uchylnej;

automatycznie sterowanie – szczególne polecane do okien dachowych. Elektryczny sys-

tem sterowania (sterownik wielofunkcyjny, silnik do otwierania okna, czujnik deszczu i uni-

wersalny pilot zdalnego sterowania) umo liwia otwieranie i zamykanie wszystkich okien na 

poddaszu oraz sterowanie akcesoriami przeciws onecznymi. Wyposa enie okien w taki sys-

tem zapobiega skutkom nag ego deszczu, bo okna zamkn  si  automatycznie po pierwszej 

jego kropli. Wystarczy doprowadzi  w okolice okna przewód zasilaj cy o napi ciu 220 V i pod-

czy  zasilanie. System sam automatycznie si  programuje, wprowadzaj c do pami ci pilo-

ta wszystkie zainstalowane okna i inne pod czone do niego akcesoria elektryczne, jak role-

ty, aluzje lub markizy.

Nie niezb dne, acz przydatne

 Okucie uchylno-rozwierane z funkcj

równoleg ego odsuni cia skrzyd a od ramy, 

wystarczy przekr ci  klamk  o 180°, a na 

ca ym obwodzie okna 6-milimetrowa szczelina, 

gwarantuj ca naturalne i bezpieczne przewietrzanie 

przy ka dej pogodzie
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z nawiewnikiem

fo
t.

 P
o

l-
s
k
o

n
e

 Okna drewniane 

mog  mie  dowolne kszta ty, 

np. (a) ukowe, (b) okr g e
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 Pilot steruj cy 

otwieraniem 

okien 

i zas anianiem 

rolet

 Okno z rolet

sterowan

elektrycznie
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szklanego. Ramy z PVC najcz ciej s  bia e lub br zowe, ale na za-

mówienie dost pne s  w wielu kolorach lub dwukolorowe (np. od ze-

wn trz br zowe, od wewn trz bia e). S  odporne na grzyby, ple nie 

i korozj .

Oferowane s  równie  profile z w ókien szklanych i z aluminium,

ale g ównie ze wzgl du na wysok  cen  s  rzadko stosowane w do-

mach jednorodzinnych.

Pozosta e elementy okna
Okna w zasadzie ró ni  si  materia em, z którego wykonane s

profile, pozosta e elementy: szyby, uszczelnienia, okucia s  takie 

same dla wszystkich rodzajów nowoczesnych okien.

Szyby. Stanowi  najwi ksz  cz  okna i dlatego to od ich jako-

ci zale y termoizolacyjno  ca ego okna. Rama zajmuje tylko nie-

wielk  jego cz , dlatego nie odgrywa decyduj cej roli.

W obecnie produkowanych oknach stosowane s  szyby zespo-

lone: zbudowane  z dwóch lub trzech tafli szk a o cechach dobra-

fo
t.
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 Profile z PVC na zamówienie mog  by  barwione na dowolny kolor

ZDANIEM EKSPERTA

Czy okna z PVC mo na zamówi  jako wiel-

kogabarytowe? Jakie s  ograniczenia wiel-

ko ciowe i ile zamówienie takiego okna 

mo e kosztowa ?

Nowoczesne systemy okienne daj  architektom wiel-

k  swobod  w aran acji przeszkle . Istnieje wiele 

rozwi za  technicznych, które pozwalaj  na prze-

szklenie wielkich powierzchni. Najprostszym s

oczywi cie zestawy tradycyjnych okien po czo-

ne odpowiednimi cznikami statycznymi. Pewnym 

ograniczeniem mog  by  w takich konstrukcjach 

wzgl dy techniczne (maksymalna wielko  skrzyde

zale na od zastosowanych profili, ograniczona no-

no  oku ) lub funkcjonalne (projektowanie zbyt 

szerokich skrzyde  ogranicza mo liwo ci aran acji 

wn trza). Wielu z tych ogranicze  nie maj  nowocze-

sne systemy przesuwne: uchylno-przesuwne, prze-

suwne klasyczne i podno no-przesuwne (skrzyd a do 

250 kg, niemal ca kowity brak progu!) – jak np. sys-

tem HS Deceuninck. Ciekawym rozwi zaniem s

te  okna harmonijkowe, które pozwalaj  na niemal 

ca kowite „otwarcie” salonu na ogród. Cena zale y

od zastosowanego rozwi zania i powierzchni okien 

– mo e si  waha  od kilku do kilkudziesi ciu tysi -

cy z otych.

Jacek Jakubiak

Kierownik 

Dzia u Obs ugi 

Technicznej 

Klienta

Deceuninck Polska
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nych w zale no ci od po danych parame-

trów okna:

 szyby zwyk ej ze szk a typu float (stoso-

wanej standardowo) o wypolerowanej po-

wierzchni oraz doskona ej przejrzysto ci 

i prze roczysto ci (min. 82%);

 szyby ciep ochronnej, czyli thermo-

float z pow ok  z tlenków metali szlachet-

nych, odbijaj cej promieniowanie cieplne do 

wn trza pomieszcze , przez co straty cie-

p a mog  by  zredukowane nawet o 30%, ale 

ilo  docieraj cego wiat a mo e by  mniej-

sza o 25% (w stosunku do szyby zwyk ej).

Za dop at  producenci okien oferuj  tak-

e szyby: 

d wi koch onne, zwykle przynajmniej 

o po ow  grubsze od zwyk ych, poniewa

wi ksza masa sprzyja lepszemu t umieniu 

d wi ków; wykonywane ze szk a zwyk ego, 

hartowanego lub laminowanego (dwie lub 

wi cej tafle po czone foli  PVB – poliwiny-

lowo-butarylow );

bezpieczne, które w przypadku rozbicia 

chroni  ludzi przed obra eniami lub anty-

w amaniowe, zabezpieczaj ce przed wy a-

maniem;

absorpcyjne, czyli barwione w masie 

i poch aniaj ce cz  promieniowania s o-

necznego oraz chroni ce dom przed prze-

grzaniem. Jednak ich przepuszczalno

wiat a wynosi 32–72%; 

samooczyszcz ce z tzw. pow ok  hydro-

fobow , na których krople deszczu nie pozo-

stawiaj ladu.

Poszczególne tafle zestawu rozdziela si

ramkami dystansowymi najcz ciej o sze-

roko ci nieprzekraczaj cej 16 mm, mocu-

je listw  przyszybow  i dok adnie uszczel-

nia. Dzi ki temu przestrze  mi dzyszybowa 

tworzy hermetycznie zamkni t  komor ,

któr  wype nia powietrze lub gaz szlachet-

ny. Standardowe ramki dystansowe wyko-

nane s  z aluminium, ale znacznie korzyst-

niejsze pod wzgl dem termicznym s  ramki 

wykonane z polipropylenu lub poliw glanu. 

Niektórzy producenci na ca ym obwodzie 

wype niaj  ramk  dystansow  granulatem 

absorbuj cym wilgo , dzi ki czemu szyby 

nie ulegaj  zaparowaniu.

Aby uzyska  jak najlepsz  izolacyjno

termiczn  a tak e akustyczn  okna,  produ-

cenci zast puj  powietrze ci szymi gazami 

szlachetnymi, zmniejszaj cymi przewodnic-

two cieplne szyby: argonem, ksenonem lub 

kryptonem. 

Okucia. To one decyduj  o d ugolet-

nim i bezawaryjnym u ytkowaniu okna. 

Od nich te  zale y komfort obs ugi, p ynne 

otwieranie, uchylanie i zamykanie skrzyd a. 

Obecnie okna standardowo wyposa ane 

s  w okucia obwiedniowe (obwodowe) – za-

wiasy i mechanizm rygluj cy s  ze sob  kon-

strukcyjnie po czone i wprawiane w ruch 

obrotem klamki. Montuje si  je we wr bach 

na obwodzie skrzyde . Liczb  punktów blo-

kowania skrzyd a w o cie nicy dostosowuje 

W zale no ci od przeznaczenia pomieszczenia powierzchnia okien powinna by  ró na, i tak:

w pomieszczeniach przeznaczonych na sta y pobyt ludzi (sypialnie, kuchnie, pokoje 

dzienne) powinna wynosi przynajmniej 1/8 powierzchni pod ogi, ale ze wzgl du na spore 

straty energii cieplnej nie wi cej od 1/6 powierzchni pod ogi;

w pomieszczeniach pomocniczych (korytarze, azienki, pomieszczenia techniczne itp.) – min. 
1/12 powierzchni pod ogi (dopuszcza si  tu równie  o wietlenie tylko wiat em sztucznym).

Powierzchnia okien liczona jest w wietle o cie nicy, czyli przy skrzyd ach otwartych na 

o cie .

W typowych pomieszczeniach 

mieszkalnych (sypialniach, poko-

jach dziecinnych) wskazane jest, 

aby okno by o umieszczone:

centralnie,

parapet znajdowa  si  85 cm 

nad pod og .

W du ych przestrzeniach dosko-

nale sprawdzaj  si  okna umieszczone w dwóch cianach naro nych b d  przeciwleg ych.

W pomieszczeniach pomocniczych, w których przebywa si  krótko, najlepiej stosowa  nie-

wielkie okna umieszczone wysoko (okna po aciowe, wietliki tunelowe). Wtedy mo liwe jest 

zabudowanie ca ej powierzchni cian.

Powierzchnia  i miejsce umieszczenia okna

Przyk ady okien w pomieszczeniach mieszkalnych

wymiar okna

(s × h)

powierzchnia 

okna w wietle 

o cie nicy [m2]

odpowiadaj cego mu 

pomieszczenia [m2]

120 × 150 cm 1,28 7,7–10,2

150 × 150 cm 1,66 9,8–13,0

180 × 150 cm 2,04 12,2–16,3

W ka dym pomieszczeniu powierzchnia 

przeszklenia powinna by  dostosowana 

do wielko ci wn trza

fo
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 Konstrukcja szyby zespolonej

przestrze  mi dzy 

szybami wype niona 

gazem ci kim

szyba 

zewn trzna

tzw. bezpieczna 

zbudowana z 2 tafli szk a

o grub. 6 lub 8 mm

szyba wewn trzna 

o grub. 4 mm 

z pow ok

niskoemisyjn

ciep a ramka 

dystansowa 

(niealuminiowa) 

z absorberem 

wilgoci

 Okucia po zamontowaniu 

okna nale y wyregulowa ,

a raz w roku ruchome 

elementy nasmarowa

lub naoliwi  (np. past

silikonow  lub 

smarem w spraju). 

Szczególnie 

dotyczy to okien 

drewnianych 
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si  do wymiarów skrzyd a. Okucia obwiedniowe mog  te  spe nia

wiele funkcji dodatkowych: regulowa  intensywno  przewietrza-

nia, przytrzymywa  skrzyd o w wybranym po o eniu czy zabezpie-

cza  przed przypadkowym zatrza ni ciem.

Uszczelki. Chroni  wn trze domu przed utrat  ciep a, przedosta-

waniem si  do pomieszcze  wody opadowej i kurzu oraz przed ha-

asem. Uszczelki osadza si  w odpowiednio ukszta towanych wr -

bach w skrzyd ach i o cie nicach. Przy zamkni tym oknie s

one niewidoczne. Stosuje si  uszczelki z kauczuku syntetycznego 

(EPDM) lub termoplastycznego elastomeru (TPE). S  to tworzywa 

elastyczne, wytrzyma e na zmiany temperatury i promienie UV. 

Okna a strony wiata

fo
t.
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wiat o s oneczne jest potrzebne, ale mo e nadmiernie nagrzewa

pomieszczenia i przeszkadza  np. w pracy na komputerze. Dlatego 

w a ciwe rozmieszczenie okien w pomieszczeniach wp ywa nie tyl-

ko na funkcjonalno  wn trz, ale równie  na energooszcz dno  ca-

ego budynku. Oto mo liwo ci umiejscowienia okien:

w  e l e w a c j i 

wschodniej – s  ko-

rzystne w kuchni, ja-

dalni, sypialni, ga-

binecie, poniewa

promienie s onecz-

ne padaj  pod ma-

ym k tem i nie grze-

j  zbyt intensywnie. 

Dzi ki temu adne-

mu z pomieszcze

nie grozi przegrzanie 

nawet w okresie let-

nim, a cie  po po u-

dniu sprzyja wypo-

czynkowi lub pracy.

w elewacji po udniowej – s  najbardziej odpowiednie w du ych

pomieszczeniach strefy dziennej, czyli w salonie i jadalni, ale rów-

nie  pracowni czy gabinecie. Zapewniaj  najd u szy czas nas onecz-

nienia. Aby pomieszczenia te si  nie przegrzewa y, warto w oknach 

zamontowa  os ony przeciws oneczne (rolety zewn trzne, markizy, 

aluzje).

w elewacji zachodniej – wskazane s  g ównie w pokojach dzien-

nych, jadalniach oraz sypialniach dzieci. Promienie s oneczne pada-

j  wtedy pod mniejszym k tem ni  w po udnie i lepiej je o wietla-

j . Jednak trzeba pami ta , e równocze nie przekazuj  znacznie 

wi cej energii cieplnej ni  w godzinach porannych. Oczywi cie jest 

to korzystne w okresie zimowym, ale nie letnim, poniewa  mo e

doprowadzi  do przegrzania pomieszcze . Zatem warto stosowa

wszelkiego rodzaju konstrukcje zacieniaj ce okna (zadaszenia, 

pergole, aluzje). Jednak najlepiej posadzi  przed domem wyso-

kie drzewa li ciaste daj ce cie  w lecie i niezas aniaj ce s o ca 

w zimie.

w elewacji pó nocnej – sprawdz  si  w azience i pomieszcze-

niach technicznych i gospodarczych, poniewa  zapewniaj  o wie-

tlenie równomierne i rozproszone. Nie powinny by  zbyt du e, aby 

nie powodowa y nadmiernych strat ciep a. 

wiat o wpadaj ce rankiem do sypialni nie 

powinno by  zbyt intensywne, najlepiej wi c

je li okno ulokowane jest od zachodu
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RAPORT OKNA, DRZWI, BRAMY GARA OWE

Kiedy zamawia  okna i w jakim wymiarze?

Okna najlepiej zamawia  dopiero wtedy, gdy b d  gotowe wszystkie otwo-

ry okienne. Kupowanie zbyt wcze nie – na zapas – cz sto ko czy si  prze-

róbkami, gdy wykonawca nie utrzyma za o onych wymiarów lub w trakcie 

budowy zechcemy zmieni  wielko  i kszta t okna. Zewn trzny wymiar 

o cie nicy powinien by  o 2–3 cm mniejszy ni  szeroko  o cie a w miej-

scu zamontowania okna. Je li ciana ma w garek, powinien on zacho-

dzi  na o cie nic  po ok. 1 cm z ka dej strony. Wysoko  okna powinna 

by  tak dobrana, by zmie ci  si  pod nim parapet. W praktyce wysoko

okna przyjmuje si  o 6–8 cm mniejsz  ni  wysoko  otworu okiennego, 

co umo liwia swobodne wyko czenie dolnej kraw dzi okna i zapewnia 

w a ciwe pochylenie okapnika zewn trznego.

Kiedy montowa  okna?

Najlepiej na etapie stanu surowego otwartego, czyli po wzniesieniu cian 

i u o eniu pokrycia dachowego, ale przed na o eniem tynków wewn trz-

nych i zewn trznych. Po zamontowaniu okien dom uzyskuje status sta-

nu surowego zamkni tego. Trzeba wówczas pami ta , by wietrzy  po-

mieszczenia i w razie potrzeby ogrzewa  dom tak, by utrzyma  wewn trz 

temperatur  powy ej 5°C, szczególnie gdy zostan  zamontowane okna 

drewniane. Je li nie b dziemy skutecznie usuwa  nadmiaru wilgoci, okna 

mog  si  wypaczy .

Czasami, po za-

ko czeniu robót 

konstrukcyjnych, bu-

dowa z ró nych po-

wodów zostaje za-

wieszona nawet na 

kilka lat. Wtedy lepiej 

nie montowa  okien, 

by nie uleg y uszko-

dzeniu lub wr cz nie 

zosta y ukradzione. 

Niewyko czonego 

domu nie mo na za-

mkn  „na g ucho”, 

gdy  uniemo liwi to odparowanie wilgoci technologicznej oraz skrapla-

j cej si  wewn trz pary wodnej. Wystarczaj cym zabezpieczeniem przed 

wp ywem warunków atmosferycznych oraz niepo danymi „go mi” b -

dzie zakrycie otworów okiennych tarczami zbitymi z desek. Mi dzy deska-

mi nale y pozostawi  ok. 1 cm szczeliny, co umo liwi swobodny przep yw 

powietrza i wentylacj  wn trza.

Czy trudno wstawi  okno?

Najpierw trzeba przygotowa  otwór okienny – powinien mie  równe i pro-

ste boki, w razie potrzeby skuwamy nierówno ci. W cianach jednowar-

stwowych okno montuje si  w rodku szeroko ci ciany, natomiast w dwu-

warstwowych – przy zewn trznej kraw dzi warstwy konstrukcyjnej. Okna 

w cianach trójwarstwowych powinny by  osadzane w przekroju warstwy 

ocieplenia, co jednak nie zapewnia stabilnego zamocowania. Otwory 

okienne w takich cianach najlepiej obramowa  (ju  na etapie wznoszenia 

cian) p yt  wiórowo-cementow  grubo ci 35 mm lub przynajmniej p yt

OSB grubo ci 25 mm. W istniej cych cianach trzeba sku  wewn trzn

warstw  muru i ci  izolacj , aby uzyska  wymagane wymiary otworu, 

kszta tuj c jednocze nie z zewn trznej warstwy muru w garek – uskok 

w otworze okiennym – zachodz cy ok. 1 cm na ram  okna. 

Przed wstawieniem okna demontujemy ruchome skrzyd a. O cie nic

wstawiamy w otwór, opieraj c j  na impregnowanych drewnianych lub 

plastikowych klinach. Klocki te musz  znale  si  pod ka dym pionowym 

profilem. Operuj c podk adkami, ustawiamy dok adnie poziomo dolny pro-

fil o cie nicy. W pobli u górnego rogu umieszczamy klocek, dobieraj c

jego grubo  tak, by opieraj ca si  na nim rama by a ustawiona dok ad-

nie pionowo w p aszczy nie ciany i otworu. W tej pozycji unieruchamia-

my ram  klinami w o onymi blisko naro ników.

Kiedy montowa  okna w dachu?

Monta  okien po aciowych najlepiej przeprowadzi  równocze nie z kry-

ciem po aci dachowej. U atwia to prace monta owe i zmniejsza ryzy-

ko wyst pienia nieszczelno ci i uszkodze  pokrycia. Je li nie mon-

towali my okien w czasie stawiania dachu, mo na zrobi  to pó niej. 

Przy zakupie okien po aciowych zwró my wi c uwag  na rozstaw kro-

kwi – najlepiej je li szeroko  okien jest mniejsza ni  odst p mi dzy 

krokwiami. Dolna kraw d  okna powinna si  znale  na wysoko ci 

1,1–1,3 m od pod ogi, tak aby mo na by o przez nie wygl da  i wygod-

nie da o si  je otwiera . W wysokich i du ych pomieszczeniach trzeba 

niekiedy zamontowa  dwa, a nawet trzy rz dy okien. S  one do  ci -

kie, dlatego warto poradzi  si  fachowca, czy nie obci  nadmiernie 

konstrukcji dachowej.

Jak uszczelni  okno w dachu?

Je li okno po aciowe montowane jest w gotowym dachu, trzeba usun

fragment pokrycia i ewentualnie podk adu z desek. Zale nie od rodzaju po-

krycia, otwór w dachu wykonuje si  przez zdj cie dachówek ceramicznych 

lub cementowych albo wyci cie otworu w pokryciu z blachodachówki lub 

gontów o wymaganych wymiarach. Wycinaj c otwór w dachu, musimy 

przeci  wszystkie jego warstwy. Po zdj ciu fragmentu pokrycia u o o-

n  pod nim foli  FWK nacina si  na krzy , a po zamontowaniu o cie nicy 

okna dachowego jej brzegi przybija do boków ramy. Szczelno  osadze-

nia o cie nicy zapewni staranne wykonanie ko nierza.

fo
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 Okna powinno si  montowa  przed u o eniem 
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Okna w praktyce
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Najcz ciej 

stosu-

je si

uszczelki 

przyszybo-

we (pomi -

dzy szybami 

zespolony-

mi a ramami 

okiennymi) oraz 

2–4 uszczelki 

wr bowe lub opo-

rowe (pomi dzy 

skrzyd em a o cie -

nic ). Im jest ich wi -

cej, tym okna maj

lepsze parametry tech-

niczne.

Okna w dachu
Okna dachowe mo na montowa  w dachu 

pod k tem min. 15º. Ramy wykonane s  naj-

cz ciej z drewna, rzadziej z PVC i od strony 

zewn trznej os oni te aluminiowymi profila-

mi. Zewn trzne tafle szyb zespolonych stan-

dardowo wykonane s  ze szk a hartowanego.

 Jedno du e okno zastosowane w pomiesz-

czeniu do wietli mniejsz  powierzchni  ni

dwa mniejsze okna. Z kolei cztery ma e okna 

(o tej samej cznej powierzchni szyb, co du e

okno), zamontowane na przeciwleg ych po a-

ciach dachu, zwi kszaj  jeszcze bardziej po-

wierzchni  dobrego do wietlenia. Niestety b -

dzie to dro sze rozwi zanie.

 Wysoko  okien powinna by  dopasowana 

do k ta pochylenia dachu, aby zarówno stoj c,

jak i siedz c ca y czas mie  mo liwo  wygl -

dania przez okno. Czyli im mniejszy k t po-

chylenia dachu, tym okno powinno by  d u -

sze. I odwrotnie – przy stromym dachu okno 

mo e by  krótsze.

Szeroko  okna jest najcz ciej dostoso-

wywana do odleg o ci mi dzy krokwiami, ale 

nie zawsze jest to ograniczenie, poniewa  sze-

roko  otworu w dachu mo na dostosowa  do 

szeroko ci okien, przez wykonanie wymianu 

lub nadbicie krokwi.

Zastosowane okucia decyduj  o sposobie 

otwierania, do wyboru wi c mamy ró ne ro-

dzaje okien:

obrotowe  – maj  o  obrotu skrzyd a w po-

owie wysoko ci o cie nicy. Nale  do naj-

ta szych okien dachowych. atwo je umy

z wn trza pomieszczenia, ale cz  otwarte-

go skrzyd a wystaje poni ej po aci dachowej 

i mo na si  o nie uderzy .

wysokoosiowe – maj  o  obrotu umiesz-

czon  w ¾ wysoko ci o cie nicy. Po otwarciu 

górna cz  skrzyd a mie ci si  w grubo ci 

po aci dachowej. Niestety s  dro sze z uwagi 

na konieczno  stosowania si owników wspo-

magaj cych unoszenie okien.

uchylno-obrotowe – maj  dwie osie obrotu: 

– na górnej kraw dzi – do uchylania o k t do 

30º;

– w po owie ramy – do obracania o 180º pod-

czas mycia. 

To najlepsze, ale i jedne z najdro szych 

okien dachowych. Ich odmian  s  nieco szer-

sze okna ewakuacyjne z mo liwo ci  otwiera-

nia skrzyd a o 80º.  

kolankowe  – sk adaj  si  z dwóch okien 

– dachowego i typowego (w ciance kolanko-

wej), które umo liwia znacznie lepsz  obser-

wacj  okolicy. Poza tym podczas opadów nie-

gu albo w upalne dni przez okno kolankowe 

do pomieszczenia dociera wiat o dzienne, 

a podczas deszczu mo liwe jest wietrzenie.

balkonowe – zbudowane s  z cz ci dolnej,

która po otworzeniu tworzy rodzaj przezro-

czystej balustrady i górnej zamieniaj cej si

w daszek. Stosuje si  je w dachach bez cian-

ki kolankowej i przy k cie nachylenia po a-

ci 40–50º. 

wy azy dachowe – to okna dachowe o so-

lidniejszej konstrukcji, które otwieraj c si  na 

bok, umo liwiaj  wygodne i bezpieczne wyj-

cie na dach. Przed przypadkowym zatrza-

ni ciem zabezpieczaj  je si owniki, które 

równie  u atwiaj  otwieranie wy azu.

Okna balkonowe

fo
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