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Moda na ogrody zimowe nawi¹zuje
do „parków pod szk³em”, czyli

oran¿erii budowanych w pa³acach i za-
mo¿nych dworach. Obecnie – dziêki roz-
wojowi technologii budowlanych – ogród
zimowy mo¿na zbudowaæ w prawie ka¿-
dym domu jednorodzinnym. Mo¿e on
pe³niæ ró¿ne funkcje, np. s³u¿yæ do upra-
wy ciep³olubnych roœlin lub jako dodat-
kowy, pe³en s³oñca pokój wypoczynkowy. 

Najprostsza wersja ogrodu zimowego
to zabudowany taras �. Bardziej zaawan-
sowane technologicznie s¹ dobudówki,
trwale po³¹czone z domem.

Dlaczego warto dobudowaæ
ogród zimowy
Ogrody zimowe to jedno z podstawo-

wych, energooszczêdnych rozwi¹zañ
przestrzennych, stosowanych w architek-
turze s³onecznej. Pe³ni¹ one funkcjê tzw.
œluzy klimatycznej miêdzy wnêtrzem do-
mu a jego otoczeniem, stabilizuj¹cej tem-
peraturê i wilgotnoœæ w pomieszczeniach
mieszkalnych. Dziêki niej bowiem w zi-
mie straty ciep³a przez œciany s¹ mniejsze,
a w lecie pomieszczenia wewnêtrzne nie
nagrzewaj¹ siê zbytnio. Œluza ta chroni
te¿ wnêtrze domu przed ha³asem dociera-
j¹cym z otoczenia. 

Ponadto du¿e, przeszklone p³aszczy-
zny ogrodu zimowego pozwalaj¹ przeni-
kaæ do wnêtrza domu ciep³u z energii s³o-
necznej, dziêki czemu mo¿na znacznie
zmniejszyæ koszty ogrzewania budynku.

Ogród zimowy mo¿e urozmaicaæ
i czyniæ bardziej atrakcyjn¹ architekturê
budynku. Jest te¿ dobrym sposobem na
powiêkszenie powierzchni mieszkalnej
domu i podniesienie jego standardu.
Przeszklone œciany oraz dach „zielonego
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powiêkszanie

PRZESTRZENI
DOMU

Jednym ze sposobów
powiêkszenia powierzchni
u¿ytkowej istniej¹cego
domu jest dobudowanie
do niego przeszklonego
pomieszczenia, potocznie
nazywanego ogrodem
zimowym. 

Krystyna SStankiewicz

fot. Four Seasons



saloniku” otwieraj¹ dom na ogród, p³yn-
nie ³¹cz¹c go z otoczeniem �. 

Rodzaje ogrodów zimowych
Ze wzglêdu na przeznaczenie ogrody

zimowe dzieli siê na tzw. ciep³e i zimne,
czyli na ogrzewane i nieogrzewane.
Ogrody ogrzewane u¿ytkuje siê przez ca-
³y rok. Stanowi¹ one dodatkow¹ przegro-
dê zewnêtrzn¹, chroni¹c¹ budynek przed
utrat¹ ciep³a w zimie, a w lecie przed nad-
miernym nagrzewaniem. Do ich budowy
stosuje siê tzw. ciep³e profile konstrukcyj-
ne. Ze wzglêdu na du¿¹ powierzchniê
szyb wa¿ny jest ich rodzaj – powinny
mieæ wspó³czynnik U=1,1 W/(m2K).
Dziêki temu w ciep³ym ogrodzie w zimie
utrzymuje siê temperatura pokojowa (18-
21°C). Ciep³e ogrody wykorzystuje siê ja-
ko przestrzeñ mieszkaln¹ i zazwyczaj s¹
one otwarte na inne pomieszczenia domu.

Mo¿na w nich uprawiaæ m.in. roœliny tro-
pikalne.

Ogrody nieogrzewane natomiast
s³u¿¹ przede wszystkim do przechowy-
wania w zimie roœlin ogrodowych wra¿-
liwych na mróz. Z zalet zaœ „zielonego
salonu” mo¿na korzystaæ tylko latem.
Mimo ¿e ich funkcja u¿ytkowa jest
ograniczona, stanowi¹ – podobnie jak
ogrody ogrzewane – œluzê klimatyczn¹,
zapobiegaj¹c¹ w ch³odnych porach roku
ucieczce ciep³a z budynku, a w ciep³ych
– zbytniemu nagrzewaniu siê pomiesz-
czeñ.

Tego typu budowle nie musz¹ spe³-
niaæ wymagañ w zakresie ochrony ciepl-
nej – mo¿na w nich stosowaæ tzw. zimne
profile konstrukcyjne. Zwykle w ogrodzie
nieogrzewanym temperatura w zimie
utrzymuje siê w granicach od +5°C do
+15°C, ale raczej nie spada poni¿ej zera.

Miejsce 
Na wybór miejsca na dobudowanie

ogrodu zimowego wp³ywa wiele czynni-
ków. Poza mo¿liwoœciami technicznymi,
trzeba równie¿ braæ pod uwagê usytuowa-
nie budynku na dzia³ce, jego orientacjê
w stosunku do stron œwiata i formê archi-
tektoniczn¹. Bardzo wa¿ne jest równie¿
to, do jakich pomieszczeñ ogród bêdzie
przylega³. Funkcjonalne powi¹zanie do-
budowanej przestrzeni z wnêtrzem domu
okreœla bowiem jej charakter i przezna-
czenie. Jeœli ogród zimowy zbudujemy
np. w pobli¿u kuchni, bêdzie to dobre
miejsce na jadalniê. 

Najlepsza lokalizacja ogrodu zimowe-
go to elewacja ogrodowa, przy czym mo¿e
zajmowaæ on centralne miejsce lub byæ
usytuowany niesymetrycznie. Ogród zi-
mowy mo¿e równie¿ otaczaæ naro¿nik do-
mu albo wzbogacaæ, skromny najczêœciej,
wystrój œciany szczytowej �.
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� Ogród zimowy zbudowany w miejscu daw-
nego otwartego tarasu (fot. Gracja)

Ogród zimowy podnosi wartość rynkową całej posesji

� Przeszklone œciany i sufit otwieraj¹ salon na ogród i niebo (fot. Four Seasons)

� Przyk³adowe lokalizacje ogrodu zimowego
(rys. wg Schüco)
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Przy wyborze miejsca na ogród trzeba
te¿ uwzglêdniaæ mo¿liwoœæ odpowiednie-
go jego nas³onecznienia i to we wszyst-
kich porach roku. W zale¿noœci bowiem
od strony œwiata, w któr¹ zostanie skiero-
wany, przez przeszklone œciany bêdzie do-
ciera³o do jego wnêtrza mniej lub wiêcej
œwiat³a s³onecznego. To zaœ mo¿e decydo-
waæ o przeznaczeniu oran¿erii – zbudo-
wana np. w miejscu ma³o nas³onecznio-
nym nie zapewni roœlinom odpowiednich
warunków do rozwoju. 

Najkorzystniejsze jest usytuowanie
ogrodu od strony po³udniowej budynku
– w zimie przyniesie najwiêksze zyski
cieplne, a w lecie os³oni dom przed bez-
poœrednim dzia³aniem promieni s³o-
necznych, dziêki czemu w przylegaj¹-
cych do niego pomieszczeniach bêdzie
ch³odniej �. W takim ogrodzie dobrze
siê czuj¹ roœliny, ale w upalne dni nale¿y
je chroniæ przed bezpoœrednim dzia³a-
niem s³oñca, instaluj¹c szyby z pow³ok¹
refleksyjn¹, rolety czy ¿aluzje. Niezbêd-
ne jest te¿ zapewnienie skutecznej wen-
tylacji.

Ogrody zimowe od strony wschodniej
równie¿ dobrze izoluj¹ termicznie budy-
nek w zimie. Latem zaœ nie nagrzewaj¹ siê
zbytnio; nie wymagaj¹ wiêc zacieniania.
S¹ dobrym miejscem np. na salon czy ja-
dalniê. 

Zachodnia wystawa to korzystne miej-
sce zarówno dla oran¿erii, jak i pomiesz-

czeñ mieszkalnych. Ze wzglêdu jednak na
du¿e nas³onecznienie w drugiej po³owie
dnia (od wczesnej wiosny do póŸniej jesie-
ni), nale¿y zainstalowaæ tu systemy ochro-
ny przeciws³onecznej i odpowiedni¹ wen-
tylacjê. Ogród z tej strony domu te¿ popra-
wi jego bilans energetyczny.

Strona pó³nocna – jako najmniej na-
s³oneczniona – to niezbyt dobre miejsce
na ogród zimowy. Wprawdzie oœwietle-
nie jest tu równomierne, ale mo¿liwoœci
wykorzystania powierzchni oran¿erii
i dobór uprawianych roœlin s¹ znacznie
ograniczone. Korzyœci energetyczne zaœ
z tak usytuowanego ogrodu bêd¹ stosun-
kowo niewielkie. Jeœli jednak nie ma
mo¿liwoœci budowy ogrodu z innej strony
domu, warto zadbaæ o to, aby œwiat³o
przedostawa³o siê do jego wnêtrza od
wschodu i od zachodu.

Ze wzglêdu na rozdzia³ ciep³a najko-
rzystniejsze jest centralne usytuowanie
ogrodu zimowego w bryle budynku –
tworzy siê wówczas rodzaj komina ciepl-
nego, z którego nagrzane powietrze jest
równomiernie kierowane do wnêtrza do-
mu. Mo¿na to zrealizowaæ np. w domach
atrialnych �.

Najlepszym miejscem dla ogrodu zo-
rientowanego w wersji naro¿nikowej jest
strona po³udniowo-wschodnia lub po³u-
dniowo-zachodnia. Warto te¿ pamiêtaæ,
¿e ogrodu nie powinny zacieniaæ rosn¹ce

w pobli¿u wysokie drzewa lub te¿ s¹sied-
nie budynki. 

Funkcja i forma
Przed zleceniem wykonania projektu

ogrodu zimowego trzeba okreœliæ funkcjê,
jak¹ ma on pe³niæ, poniewa¿ od niej zale-
¿y nie tylko jego kszta³t, ale tak¿e kon-
strukcja, rodzaj fundamentu i wyposa¿e-
nie techniczne. Je¿eli zdecydujemy siê na
dobudowanie ogrodu w celu poszerzenia
programu domu np. o dodatkowe, ca³o-
roczne pomieszczenie rekreacyjne, musi-
my przewidzieæ instalacjê grzewcz¹
i oœwietlenie (patrz fot. tyt.). Wtedy zaœ,
gdy bêdzie on s³u¿y³ wy³¹cznie do uprawy
roœlin, potrzebna bêdzie instalacja wodna
i system wentylacyjny, zapewniaj¹cy od-
powiedni dla nich mikroklimat. W oby-
dwu przypadkach aran¿acja wnêtrza bê-
dzie ró¿na, co mo¿e mieæ równie¿ znacze-
nie przy wyborze konstrukcji ogrodu.
Styl aran¿acji natomiast zale¿y od po-
wierzchni i kubatury pomieszczenia, po-
mys³u architekta, naszych upodobañ oraz
mo¿liwoœci finansowych.

O kszta³cie ogrodu zimowego w du¿ej
mierze decyduje usytuowanie domu na
dzia³ce, jego otoczenie i architektura. To
zaœ warunkuje sposób po³¹czenia ogrodu
z bry³¹ budynku. Dobudowany do jednej
z elewacji mo¿e mieæ formê bardziej lub
mniej wysuniêtego ryzalitu z trzema prze-
szklonymi œcianami �. Wbudowany zaœ
we wnêkê bêdzie mia³ jedn¹ szklan¹ œcia-
nê �. Jeszcze inn¹ formê przybieraj¹
ogrody dobudowane do naro¿nika
domu �. Jeœli natomiast ogród ma ³¹czyæ
dwa budynki, jego kszta³t i proporcje na-
rzuci odleg³oœæ miêdzy nimi.
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� Przestronny ogród zimowy stanowi dobr¹ izolacjê termiczn¹ budynku (fot. Solarlux)

Ogród zimowy w bryle budynku to komin cieplny, kierujący nagrzane powietrze do wnętrza
domu

M O D E R N I Z A C J A

� Ogród zimowy jako komin cieplny



Wysokoœæ ogrodu zale¿y – oprócz
kszta³tu – od jego funkcji i konstrukcji
budynku. Zaleca siê jednak, ¿eby nie
przekracza³ dwóch kondygnacji 	.

Wielu producentów i firm wyko-
nawczych oferuje gotowe rozwi¹zania
architektoniczne. Do wyboru s¹ ogrody
na planie prostok¹ta, kwadratu, wielo-
boku, pó³kola, a tak¿e z zaokr¹glonymi
lub œciêtymi naro¿nikami. Du¿a jest te¿
ró¿norodnoœæ kszta³tów szklanych da-
chów – od jedno-, dwu- i wielospado-
wych, mansardowych i sto¿kowych, a¿
po wygiête w ³uki o ró¿nych krzywi-
znach 
. Wszystkie te propozycje to za-
zwyczaj przyk³adowe rozwi¹zania, pre-
zentuj¹ce mo¿liwoœci techniczne po-
szczególnych systemów. Mo¿na oczywi-
œcie zamówiæ taki gotowy ogród, ale le-
piej wykonaæ go wed³ug indywidualne-
go projektu �. Pozwoli to na profesjo-
nalne dopasowanie proporcji i stylu pla-
nowanej oran¿erii do jej przeznaczenia
oraz do architektury budynku. Ponadto
projektant mo¿e dostosowaæ kszta³t
ogrodu zimowego do k¹ta padania pro-
mieni s³onecznych. Znaj¹c usytuowanie
ogrodu w stosunku do stron œwiata za-
planuje te¿ np. taki k¹t nachylenia da-
chu, aby jak najwiêcej œwiat³a wpada³o
do wnêtrza w poszczególnych porach
roku.
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� Ogród zimowy w naro¿niku domu
(fot. Schüco)

� W tym domu najlepszym miejscem na
ogród zimowy okaza³a siê przestrzeñ miêdzy
dwoma wysuniêtymi fragmentami budynku
(fot. Kwadrum)

� Ogród usytuowany z boku elewacji
(fot. Gracja)

	 Siêgaj¹cy dachu ogród zimowy dobrze
chroni budynek przed stratami ciep³a
(fot. Solarlux)


 Ró¿ne kszta³ty dachów ogrodów zimowych
(rys. wg Schüco)

altanowy

pulpitowy

z p³yt¹ pod balkon

mansardowy
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Konstrukcja
Konstrukcja ogrodu zimowego po-

winna byæ wytrzyma³a i sztywna – musi
siê bowiem oprzeæ silnym podmuchom
wiatru i nie uginaæ pod ciê¿arem œniegu
le¿¹cego na dachu. Ponadto musi byæ osa-
dzona na solidnym fundamencie, o wy-
trzyma³oœci dostosowanej do jej rozmia-
rów i funkcji oraz rodzaju gruntu i strefy
klimatycznej. L¿ejsze konstrukcje, prze-
znaczone np. do uprawy roœlin, mog¹ byæ
posadowione na stopach lub ³awach fun-
damentowych. Ogrody, które maj¹ pe³niæ
funkcje mieszkalne, powinny mieæ œciany
fundamentowe lub p³ytê betonow¹. 

Producenci ogrodów zimowych ofe-
ruj¹ wiele systemów profili konstrukcyj-
nych. Ró¿nica polega przede wszystkim
na materiale, z którego s¹ wykonane. Od
niego bowiem zale¿¹ w³aœciwoœci i prze-
znaczenie przegrody. 

Profile drewniane. Do budowy ogro-
dów stosuje siê najczêœciej drewno klejo-
ne warstwowo, co zwiêksza jego wytrzy-
ma³oœæ i odpornoœæ na odkszta³cenia.
Profile s¹ impregnowane œrodkami grzy-
bo- i owadobójczymi (metod¹ ciœnienio-
w¹), a nastêpnie bejcowane lub malowane
na dowolne kolory. Profile drewniane

charakteryzuj¹ siê dobr¹ izolacyjnoœci¹
ciepln¹. S¹ jednak doœæ szerokie, co ogra-
nicza iloœæ œwiat³a i ciep³a s³onecznego
docieraj¹cego do wnêtrza. Ich zalet¹ nato-
miast jest mo¿liwoœæ wykonania kon-
strukcji o du¿ej rozpiêtoœci – najczêœciej
spotykane maj¹ do 7 m. 

Profile aluminiowe. Aluminium to
materia³ lekki oraz niek³opotliwy w mon-
ta¿u i konserwacji. Profile aluminiowe
mog¹ byæ malowane proszkowo na do-
wolny kolor lub anodowane (pokrywane
pow³okami galwanicznymi). Ich wad¹ jest
ma³a izolacyjnoœæ cieplna. Aby j¹ popra-
wiæ, wiêkszoœæ producentów stosuje spe-
cjalne wk³adki termoizolacyjne.

Profile stalowe. Stal jest wytrzyma³a
mechanicznie, ale ³atwo ulega korozji
i wymaga sta³ej konserwacji. Podobnie
jak aluminium ma ma³¹ izolacyjnoœæ
ciepln¹. Profile maluje siê proszkowo na
dowolne kolory. Stalowa konstrukcja jest
jednak ciê¿ka i w przydomowych ogro-
dach zimowych stosuje siê j¹ rzadko.

Profile z PVC. Do budowy oran¿erii
stosuje siê profile wielokomorowe
wzmocnione kszta³townikami stalowymi.
S¹ ³atwe w konserwacji i odporne na ko-
rozjê. Maj¹ jednak ma³¹ izolacyjnoœæ
ciepln¹, dlatego powinny byæ zaopatrzone
we wk³adki termoizolacyjne. Najczêœciej
dostêpne s¹ w kolorze bia³ym, ale mog¹
te¿ byæ malowane lub oklejane foli¹ w do-
wolnym kolorze lub drewnopodobn¹. 

Firmy produkuj¹ce ogrody zimowe
maj¹ w swej ofercie równie¿ konstrukcje
mieszane (np. z drewna i PVC lub drew-
na i aluminium), optymalnie wykorzystu-
j¹ce zalety poszczególnych materia³ów. 

Wybieraj¹c system profili konstruk-
cyjnych, warto zwróciæ uwagê na sposób
otwierania drzwi ³¹cz¹cych dobudowan¹
przestrzeñ z otoczeniem domu. Ró¿no-
rodnoœæ rozwi¹zañ jest tu ogromna: od
dwuskrzyd³owych drzwi rozwieralnych
czy rozwieralno-uchylnych drzwi balko-
nowych do ró¿nych systemów drzwi prze-
suwnych – dwu-, trzy- lub czteroskrzy-
d³owych. Te ostatnie mo¿na przesuwaæ
w p³aszczyŸnie poziomej (na boki) lub
pionowej (w górê i w dó³). Do ogrodów zi-
mowych godne polecenia s¹ zw³aszcza
drzwi przesuwno-sk³adane, które pozwa-
laj¹ na uzyskanie du¿ych powierzchni
otwarcia. Instaluj¹c je, mo¿emy otworzyæ
ca³e pomieszczenie na ogród, p³ynnie ³¹-
cz¹c dom z otaczaj¹c¹ go zieleni¹ (�a, b).

Przeszklenia
Jakoœæ i rodzaj szk³a zastosowanego

w ogrodach zimowych decyduj¹ o iloœci
pozyskiwanego œwiat³a dziennego, sku-
tecznoœci ochrony termicznej oraz estetyce
budowli. Dlatego wybór oszklenia nie mo-
¿e byæ przypadkowy. W ogrodach ogrzewa-
nych, s³u¿¹cych do uprawy ciep³olubnych
roœlin lub jako dodatkowe pomieszczenie,
wskazane jest stosowanie szyb zespolo-
nych, z niskoemisyjnego szk³a typu termo-
float, które odbija ciep³o z pomieszczenia
i tym samym zapobiega wydostawaniu siê
go na zewn¹trz. Jeœli ogród zimowy ma wy-
stawê po³udniow¹, mo¿na zastosowaæ szy-
bê z pow³ok¹ refleksyjn¹ lub barwion¹
w masie – typu antisol. Aby przeszklenie
stanowi³o dobr¹ ochronê termiczn¹,
wspó³czynnik przenikania ciep³a U nie
powinien byæ wy¿szy ni¿ 1,1 W/(m2K). 

Jeœli ogród ma pe³niæ funkcjê jedynie
szklarni, wystarcz¹ pojedyncze szyby
i szk³o typu float. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e
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� Zaprojektowana indywidualnie szklana do-
budówka mo¿e mieæ dowoln¹ formê
(fot. Schüco)

� Przesuwno-sk³adane drzwi umo¿liwiaj¹
korzystanie z ogrodu zimowego przy zamkniê-
tych œcianach (a) i ca³kowicie otwartych (b)
(fot. Solarlux)

a

b



dla roœlin liczy siê nie tylko wspó³czynnik
przenikania ciep³a, ale tak¿e stopieñ prze-
puszczalnoœci promieni podczerwonych
i ultrafioletowych. Przyda siê tu rada archi-
tekta zieleni, który fachowo okreœli, jaki ro-
dzaj szk³a bêdzie najkorzystniejszy dla
okreœlonych gatunków roœlin.

Ponadto, szk³o do ogrodów zimo-
wych powinno byæ odporne na uderze-
nia np. gradu (hartowane) i tzw. bez-
pieczne (po st³uczeniu rozsypuje siê na
kawa³ki o ob³ych krawêdziach lub pêka,
ale nie rozpada siê dziêki specjalnej fo-
lii). W zale¿noœci od potrzeb mo¿na tak-
¿e zastosowaæ szyby antyw³amaniowe –
o zwiêkszonej odpornoœci na przebicie
i rozbicie lub o podwy¿szonej dŸwiêko-
ch³onnoœci – chroni¹ce przed ha³asem
z zewn¹trz.

W ogrodach zimowych stosuje siê
równie¿ przezroczyste p³yty z tworzyw
sztucznych – akrylowe lub poliwêglanowe.
P³yty te wystêpuj¹ w dwóch odmianach:
litej i tzw. kana³owej. S¹ lekkie, sprê¿yste,
charakteryzuj¹ siê dobr¹ izolacyjnoœci¹
termiczn¹ i daj¹ siê ³atwo formowaæ w do-

wolne kszta³ty. Ich wad¹ jest jednak to, ¿e
s¹ miêkkie i ³atwo je zarysowaæ.

Systemy ochrony
przeciws³onecznej
Zadaniem tych systemów jest zmniej-

szanie intensywnoœci œwiat³a docieraj¹ce-
go do wnêtrza, przeciwdzia³anie zjawisku
olœnienia oraz regulowanie mikroklimatu
we wnêtrzu ogrodu. Ze wzglêdu na umiej-
scowienie mo¿na je podzieliæ na ze-
wnêtrzne i wewnêtrzne. 

Zewnêtrzne elementy ochrony prze-
ciws³onecznej to markizy i rolety, stero-
wane rêcznie lub mechanicznie. Odbija-
j¹c promienie s³oneczne, chroni¹ one
wnêtrze ogrodu zimowego przed nad-
miernym wzrostem temperatury. Ponie-
wa¿ nara¿one s¹ na dzia³anie czynników
atmosferycznych, musz¹ byæ odporne na
dzia³anie wilgoci, s³oñca i wiatru. 

Do wewnêtrznych zaœ zalicza siê ró¿-
nego rodzaju rolety, ¿aluzje i zas³ony. Ich
funkcja jest jednak nieco inna ni¿ zabez-
pieczeñ zewnêtrznych. Oprócz ochrony
przeciws³onecznej, zabezpieczaj¹ przed

ucieczk¹ ciep³a z pomieszczenia. Montuje
siê je na prowadnicach w odleg³oœci
5-15 cm od powierzchni szyby. W prze-
strzeni miêdzy szyb¹ a zas³on¹ gromadzi
siê nagrzane powietrze, które po ods³o-
niêciu ¿aluzji czy rolety wêdruje do wnê-
trza. Elementy ochrony wewnêtrznej po-
chodz¹ce od profesjonalnych firm wyko-
nane s¹ z materia³ów o dobrej refleksyj-
noœci, takich jak aluminium, specjalnie
perforowana folia, tworzywa sztuczne lub
tkaniny z odpowiednimi domieszkami. 

Ogrzewanie
Podstawowym Ÿród³em ciep³a w ogro-

dzie zimowym jest s³oñce. Jednak
w ch³odnych porach roku, zw³aszcza je¿e-
li ma on s³u¿yæ jako pomieszczenie
mieszkalne, wymaga dogrzewania. Dla
roœlin wystarcz¹ np. grzejniki konwekto-
rowe z termostatem ustawionym na 5, 10
lub 15°C (w zale¿noœci od doboru roœlin).

Jeœli ogród zimowy ma s³u¿yæ jako
wnêtrze mieszkalne, najlepiej zainstalowaæ
grzejniki pod³¹czone do instalacji c.o. War-
to wyposa¿yæ je w termostaty, pozwalaj¹ce
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na regulacjê temperatury zale¿nie od spo-
sobu i intensywnoœci korzystania z po-
mieszczenia. Inne rozwi¹zanie to ogrzewa-
nie pod³ogowe – wodne lub elektryczne.

W ogrodach zimowych mo¿na tak¿e
zainstalowaæ kominek. Wyposa¿ony we
wk³ad o mocy grzewczej dostosowanej do
kubatury pomieszczenia, zapewni dosta-
teczn¹ iloœæ ciep³a do ogrzania wnêtrza
ogrodu. Rozwi¹zanie to wymaga jednak
budowy przewodu kominowego .

Wentylacja
Najczêstszym rozwi¹zaniem stosowa-

nym w ogrodach zimowych s¹ systemy
wentylacji grawitacyjnej. Otwory na-
wiewne (otwierane rêcznie lub automa-
tycznie) umieszcza siê w dolnej czêœci
œcian, a otwory wywiewne (otwierane au-
tomatycznie) w dachu. Systemy wentyla-
cji grawitacyjnej mog¹ byæ po³¹czone
z termostatem oraz czujnikami wilgotno-
œci i sterowane automatycznie �.

Niektórzy producenci ogrodów zimo-
wych oferuj¹ równie¿ zamontowanie kom-
pletnych systemów klimatyzacji. Jest to
jednak rozwi¹zanie doœæ kosztowne i ma
sens tylko w pomieszczeniach mieszkal-
nych, w których komfort u¿ytkowania
równowa¿y niema³e koszty takiej instalacji.

Jak budowaæ
Dobudowanie ogrodu zimowego do

istniej¹cego domu jest przedsiêwziêciem
doœæ trudnym technicznie. Samodzielne
wykonanie wszystkich robót w tym wy-
padku mo¿e przynieœæ tylko k³opoty. We

w³asnym zakresie mo¿na wykonaæ prace
przygotowawcze (np. wykopy pod funda-
menty) i wykoñczeniowe. Do wzniesienia
zaœ konstrukcji ogrodu potrzeba profesjo-
nalnej wiedzy i doœwiadczenia. Ka¿dy bo-
wiem dom wymaga indywidualnej oceny
technicznych mo¿liwoœci dobudowania do
niego ogrodu zimowego. Przed rozpoczê-
ciem inwestycji konieczne jest wszak
sprawdzenie, czy konstrukcja noœna istnie-
j¹cego budynku wytrzyma dodatkowe ob-
ci¹¿enie. Jeœli nie, trzeba j¹ wzmocniæ.

Dobry projektant lub doœwiadczona
firma wykonawcza zawsze znajd¹ odpo-
wiednie miejsce i formê architektoniczn¹,
a tak¿e w³aœciwe rozwi¹zania konstruk-
cyjne. Przed podjêciem decyzji warto
wiêc zasiêgn¹æ ich rady. Jeœli zaœ chcemy
dobudowan¹ przestrzeñ przeznaczyæ na
oran¿eriê, przyda siê te¿ opinia architekta
zieleni, który zna wymagania i potrzeby
¿yciowe roœlin.

Na polskim rynku dzia³a wiele firm
buduj¹cych ogrody zimowe. Ze znale-
zieniem wykonawcy nie bêdzie wiêc
¿adnego problemu. Wa¿ne jest nato-
miast to, aby firma zatrudnia³a dorad-
ców technicznych, którzy przed zawar-
ciem umowy na budowê sprawdz¹ i oce-
ni¹ mo¿liwoœci techniczne dobudowy
dodatkowego pomieszczenia. 

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e na budowê
ogrodu zimowego trzeba uzyskaæ po-
zwolenie w urzêdzie gminy w³aœciwym
dla miejsca zamieszkania. Przed rozpo-
czêciem procesu inwestycyjnego nale¿y
wiêc z³o¿yæ wniosek o pozwolenie na bu-
dowê. Zgodê na dobudowê musi tak¿e
wyraziæ architekt, który jest autorem pro-
jektu domu, jeœli zamierzamy powierzyæ
wykonanie projektu ogrodu zimowego in-
nemu architektowi.                                    

�
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 Ogrzewanie w tym ogrodzie zapewnia kominek (fot. Four Seasons)

� Zautomatyzowany system sterowania wentylacj¹ oraz zamykaniem i ods³anianiem przeszklo-
nych powierzchni zapewnia wygodê u¿ytkowania ogrodu zimowego

s³oñce

deszcz

wiatr

ochrona
przeciws³oneczna

nawiew i wywiew

urz¹dzenie steruj¹ce


