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Zanim zdecydujemy si  na ogród zimowy, 

warto przemy le , do czego ma s u y : umo -

liwi  cieszenie si  przez ca y rok ciekawy-

mi ro linami, czy te  by  efektownym prze-

d u eniem salonu? A mo e mia aby to by

tylko przechowalnia ro lin, których na zim

nie mo na zostawi  na dworze? Czy jesz-

cze inaczej: zale y nam na energooszcz dno-

ci i ogród zimowy ma by  przestrzeni  bufo-

row , czyli przyczynia  si  do zmniejszenia 

kosztów ogrzewania domu? Od odpowie-

dzi na te pytania zale y wybór konstrukcji, 

umiejscowienie, a tak e koszt ogrodu zimo-

wego. 

Pomieszczenie ogrodu zimowego, z które-

go b dziemy korzysta  ca y rok jako miejsca 

wypoczynku, wymaga ogrzewania i wentyla-

cji. Jego przegrody zewn trzne ( ciany, dach, 

pod oga) powinny mie  mo liwie dobr  izola-

cyjno  ciepln , a na ich styku z domem nie 

powinno by  mostków termicznych.

W ogrodzie u ytkowanym sezonowo utrzy-

manie pokojowej temperatury nie jest ko-

nieczne, cho  i w takim wentylacja powin-

na umo liwia  usuwanie nadmiaru wilgoci 

i ch odzenie wn trza, gdy jest ono silnie na-

grzewane przez s o ce.

Niezale nie od sposobu u ytkowania ogrodu 

zimowego, jego wn trze trzeba zawsze tak roz-

planowa , aby mo na by o si  po nim swobod-

nie porusza  w ród mebli wypoczynkowych 

i rozrastaj cych si  ro lin. Z tych wzgl dów 

nie zaleca si  budowania ogrodów zimowych 

o powierzchni mniejszej ni  10 m2. W k ci-

ku wypoczynkowym na sam stó  i cztery fotele 

nale y przeznaczy  oko o 4–6 m2. Ogrody za-

mawiane w wyspecjalizowanych firmach maj

najcz ciej powierzchni  15–25 m2.

Usytuowanie
Od poudnia. Je li chcemy, aby ogród zimo-

wy pozyskiwa  dla domu darmow  ener-

gi  (i redukowa  w ten sposób zapotrze-

bowanie na energi  konwencjonaln  do 

jego ogrzewania, za któr  trzeba zapaci ), 

powinno si  go zbudowa  po po udnio-

wej stronie domu: zyski energii s onecz-

nej ogrodu po wschodniej lub zachodniej 

stronie domu b d  nawet o 30% mniejsze. 

Wad  ogrodu po stronie po udniowej jest 

to, e latem nadmiernie si  nagrzewa (na-

wet do 60°, co powodowa oby wi dni cie 

ro lin), dlatego taki ogród wymaga urz -

dze  do zacieniania (np. rolet) oraz dobrej 

wentylacji. 

Od wschodu. To usytuowanie zapew-

ni korzystne warunki rozwoju ro linom, 

a mieszka com – jasne wn trze z du  ilo-

ci wiat a. Tak zorientowana oran eria 

nie b dzie si  nadmiernie nagrzewa , b -

dzie wi c dobrym miejscem do odpoczyn-

ku nawet w upaln  pogod .

Ziele
W ogrodzie u ytkowanym sezonowo utrzy-

anie pokojowej temperatury nie jest ko-

eczne cho i w takim wentylacja powin-

gi  (i redukowa  w ten sposób zapotrze-

bowanie na energi konwencjonaln do

jego ogrzewania za któr trzeba zapaci )

za szk emOgród zimowy
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W ogrodzie zimowym 

mo na odpoczywa

przez ca y rok, 

nawet podczas 

deszczowej czy 

mro nej pogody. 

Wprawdzie to spory 

wydatek, ale mo na 

go zbudowa  tak e

przy gotowym

ju  domu.
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Ogród zimowy

Od zachodu. Taki ogród zimowy jest od-

powiedni do przechowywania ro lin zim ,

ale nie b dzie przyjaznym miejscem do od-

poczynku ze wzgl du na przegrzewanie 

przez s o ce. Ogród ten wymaga te  inten-

sywnego wietrzenia. 

Od pó nocy. W takim ogrodzie latem jest 

ch odno, wi c mo na w nim odpoczywa

lub nawet pracowa , ale zim  warunkiem 

korzystania z takiego ogrodu musia oby 

by  kosztowne ogrzewanie. Mo na w nim 

równie  przechowywa  ro liny, które zim

nie potrzebuj  du o wiat a.

Szklany dach ogrodu powinien by  stro-

my – o nachyleniu powy ej 60°, co zapew-

nia najlepsze wykorzystanie promieniowania 

s onecznego, a ponadto – samoczynne zsuwa-

nie si niegu. Najlepiej, gdy ogród ma kszta t

wycinka kuli – wtedy mo na pozyska  naj-

wi cej energii s onecznej. Takie krzywoli-

niowe konstrukcje s  jednak kosztowne i nie 

zawsze pasuj  do bry y budynku, dlatego 

cz ciej buduje si  ogrody zimowe na planie 

prostok ta lub czworok ta.

Budowa
Pozwolenie na budow . Nie jest potrzebne, 

je li ogród zimowy b dzie mia  powierzch-

ni  mniejsz  ni  25 m2 – dotyczy to zarówno 

wolno stoj cych obiektów, jak i dobudowa-

nych do ciany budynku. Trzeba tylko zg o-

si  zamiar takiej dobudowy: jest ona trakto-

wana jako rozbudowa istniej cego budynku, 

poniewa  wymusza jego przebudow  – wy-

kucie lub przebudow  otworu w cianie

lub wykonanie nowych fundamentów. 

Ustalenia te okre la artyku  29 prawa bu-

dowlanego ust. 1 p. 2.

Zbudowanie ogrodu zimowego najlepiej 

powierzy  wyspecjalizowanej firmie, która 

podejmie si  tego od projektu do wyko cze-

nia: zwykle firmy zatrudniaj  architektów 

i nie trzeba ich szuka  na w asn  r k . Na 

podstawie projektu firma powinna sporz -

dzi  wycen  ca o ci, dostarczy  materia y

i wybudowa  oran eri . Niektóre firmy nie 

podejmuj  si  robót ziemnych i nie wyko-

nuj  fundamentów, ale cz sto wskazuj  od-

powiedni  ekip , która z nimi wspó pracuje. 

Zazwyczaj ogród zimowy jest posadawia-

ny na awach lub p ycie, które ociepla si

warstw  styropianu grubo ci 10 cm. Cz

nadziemn  oddziela si  od fundamentu izo-

lacj  przeciwwilgociow  – zwykle z foli

EPDM. Fundament powinien wystawa  co 

najmniej 15 cm nad powierzchni  terenu, 

eby krople deszczu nie ochlapywa y cian 

oran erii. Aby wokó  ogrodu nie tworzy y

si  ka u e wody, mo na wzd u  jego cian 

u o y  warstw wiru. Je li wokó  grunt jest 

nieprzepuszczalny, to pod nim nale y u o-

y  drena .

Je li za  chcemy tak  oran eri  postawi

na tarasie, który jest na gruncie, to pami -

tajmy, e ekipa budowlana powinna zadba

o jego ocieplenie i zachowa  ci g o  izola-

cji przeciwwilgociowej na styku fundamen-

tu z konstrukcj  oran erii.

Koszty. Najta sze ogrody mo na zamówi

za ok. 30 tys. z , ale do tego nale y doliczy

lub wykonanie

Ustalenia te ok

dowlanego ust

Zbudowanie

powierzy wys

 Oran eria z drewnianych profili komponuje si

dobrze ze stylistyk  domu. Ponadto profile drew-

niane wyró nia dobra izolacyjno  cieplna i nie s

podatne na odkszta cenia
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Ogród nie powinien by  mniejszy ni  10 m2,

bo trudno b dzie go wtedy zagospodarowa

 Latem ogrody zimowe mog  by  otwarte,

cz c w ten sposób dom z ogrodem
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 Ogrody zimowe, zw aszcza te od po udniowej 

strony, musz  by  latem os aniane przed nadmia-

rem promieni s onecznych np. roletami
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 Ogród zimowy mo na postawi  na tarasie na gruncie, ale  koniecznie trzeba wtedy zadba  o jego ocie-

plenie i pami ta  o zachowaniu ci g o ci izolacji przeciwwilgociowej na styku fundamentu z konstrukcj

ogrodu
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Przegl d rynku

cen  wykonania fundamentów. Ogrody o tej 

samej powierzchni mog  te  kosztowa

50–80 tys. z , a wi ksze: 40–50 m2 lub nawet

130–200 tys. z . Firmy oferuj ce ogrody zi-

mowe nie zamieszczaj  zwykle cen na swo-

ich stronach internetowych, wi c warto 

zadzwoni  do kilku z nich i poprosi  o in-

dywidualn  wycen .

Profile
Bardzo popularne s  konstrukcje oran e-

rii z profili aluminiowych. S  one lekkie, 

w skie, a wi c nie zabieraj  wiele wiat a, 

odporne na korozj  oraz zmiany tempera-

tury i nie wymagaj  konserwacji. S  malo-

wane proszkowo na ró ne kolory albo za-

bezpieczone pow okami galwanicznymi 

(anodowane). Aluminium ma ma  izola-

cyjno  ciepln , wi c na konstrukcje ogro-

dów zimowych u ywa si  profili ociepla-

nych. Stosuje si  równie profile z PVC 

usztywniane kszta townikami stalowy-

mi i ocieplone. S  odporne na korozj , a-

twe do mycia i nie wymagaj  konserwacji. 

Zazwyczaj mo na je zamówi  w kolorze bia-

ym, czasem s  te  malowane lub oklejane 

foli  w dowolnym kolorze lub imituj c  s o-

je drewna. Konstrukcje oran erii wykonu-

je si  te  z profili drewnianych. Produkuje 

si  je z drewna klejonego warstwowo (sosny, 

wierku lub meranti), impregnowanego, bej-

cowanego i malowanego. Profile drewniane 

nie s  podatne na odkszta cenia i maj  do-

br  izolacyjno , ale pami tajmy, e s  sto-

sunkowo szerokie i zabieraj  sporo wiat a. 

Wymagaj  te  odnawiania.

Szyby
Do szklenia ogrodów zimowych stosuje 

si szyby zespolone: w cianach – zwyk e,

a w dachach – odporne na rozbicie. W da-

chach korzystne jest zastosowanie szyb ze-

spolonych, w których z zewn trz jest szyba 

hartowana, a od wewn trz – szyba bezpiecz-

na. Takie przeszklenie wytrzymuje ci ar 

cz owieka, dzi ki czemu na dach mo na 

wchodzi  i go czy ci .

W zale no ci od potrzeb mo na wybra

na ciany szk o antyw amaniowe, d wi -

kochronne lub niskoemisyjne, które prze-

puszcza wiat o i poch ania cz  promie-

niowania s onecznego, a w porze zimowej 

ogranicza ucieczk  ciep a z oran erii. Szyby 

zewn trzne mog  by  te  wykonane ze szk a

samoczyszcz cego – z pow ok , na której 

pod wp ywem promieni ultrafioletowych 

rozk adaj  si  zanieczyszczenia organiczne 

i s  potem sp ukiwane przez deszcz. 

Uwaga! B dzie to dzia a  tylko wtedy, gdy 

wzd u  tych cian nie ma rynien, gdy  tylko 

wtedy ich szyby b d  op ukiwane przez

deszcze.

W a ciwo ci szk a maj  znaczenie tak-

e dla ro lin i mikroklimatu w oran erii. 

W ogrodach z uprawami ro lin ciep olubnych 

wskazane s  szyby zespolone z niskoemisyj-

nego szk a typu thermofloat, które zapobie-

gaj  ucieczce ciep a na zewn trz. Do ogrodu 

od strony po udniowej warto wybra  szyby 

barwione w masie lub z pow ok  refleksyjn ,

które zapobiegaj  przegrzewaniu si  wn trza. 

Je li w ogrodzie planujemy upraw  konkret-

nych ro lin, warto skorzysta  z rady architek-

ta zieleni, który doradzi, jaki rodzaj szk a b -

dzie dla nich najkorzystniejszy.

Ogrzewanie
Ogrzewanie ogrodów przeznaczonych do 

u ytkowania przez ca y rok dobrze jest w -

czy  do systemu centralnego ogrzewania 

domu. Wskazana jest automatyka utrzymu-

j ca temperatur  na jednakowym poziomie. 

Grzejniki konwektorowe, inaczej kana-

owe, mo na umie ci  w specjalnie przygo-

towanym kanale, poprowadzonym tu  przy 

szklanych cianach ogrodu. S  popularne 

w ogrodach zimowych. Kana  przykrywa si

kratk , po której mo na chodzi . Grzejniki 

w kana ach wymagaj  cz stego czyszczenia, 

co jest do  k opotliwe.

Ogród nieogrzewany
Konstrukcja takiego ogrodu mo e by  prosta i lekka – zazwyczaj jest to szkielet z profili 

wype niony pojedynczym szk em lub p ytami z litego poliw glanu. Tafla poliw glanowa jest 

bardziej gi tka ni  szk o zespolone, wi c oran eri  o kszta tach krzywoliniowych, np. z uko-

w cian , mo na zamówi  znacznie taniej ni  w konstrukcji z wype nieniem ze szk a zespo-

lonego. Dzi ki niewielkiemu ci arowi oran eri  nieogrzewan  mo na urz dzi  na przyk ad 

na balkonie, ale wn trze takiego ogrodu zimowego trzeba oddzieli  od cz ci mieszkalnej 

dobrze izolowan  przegrod , która uchroni wn trze domu przed stratami ciep a.

W ogrodzie nieogrzewanym mo na przechowywa  ro liny, które musz  mie  zagwaranto-

wany okres spoczynku, np.: araukaria, cytrusy, daktylowiec, ja min, laur, kaktusy, kliwia, ole-

ander, soleirolia, asparagus, filodendrony, hoja, juka, szlumbergera, trzykrotka i zielistka.

Je li oran eria ma pe ni  funkcj  przestrzeni 

buforowej, to jej oszklenie powinno mie  pow ok

refleksyjn

fo
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Profile aluminiowe ciesz  si  du  popularno ci  w oran eriach: s  lekkie, w skie, nie ulegaj  korozji 

i nie trzeba ich konserwowa
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Ogrzewanie pod ogowe – wodne lub elek-

tryczne. Grzejniki umieszczone w pod o-

dze s  niewidoczne i nie zabieraj  miejsca, 

a ciep o z nich rozchodzi si  równomiernie 

w ca ym pomieszczeniu, co jest korzystniej-

sze dla ro lin ni  miejscowe przegrzewanie 

przez grzejniki konwencjonalne. Po ciep ej

pod odze mo na chodzi  boso. Posadzki nad 

ogrzewaniem wyka cza si  terakot  lub p y-

tami kamiennymi, co u atwia utrzymanie 

ich w czysto ci. Ogrzewanie pod ogowe ma 

wi ksz  bezw adno  ni  ogrzewanie „zwy-

k ymi” grzejnikami, wi c w pomieszcze-

niu tak ogrzewanego ogrodu trudno szybko 

zmieni  temperatur .

Grzejniki cienne. Mo na je zamontowa

przy oknach, je li szyby ogrodu nie si gaj

do samej pod ogi, ale z odpowiednim umiej-

scowieniem takich grzejników w przeszklo-

nym pomieszczeniu mog  by  problemy: 

w takiej sytuacji mo na je os oni  panelami, 

szk em barwionym lub wymurowa  nisk

ciank , która je zas oni. 

Klimatyzatory. Ten rodzaj ogrzewania

umo liwia precyzyjne programowanie tem-

peratury. Urz dzenie powinno by  dwu-

funkcyjne – z mo liwo ci  ch odzenia 

i grzania powietrza, jak równie  z rekupe-

racj , czyli z odzyskiem ciep a i wymia-

n  powietrza we wn trzu ogrodu zimowe-

go. Klimatyzatory mo na stosowa  zarówno 

zim , jak i latem, ale urz dzenia te i ich eks-

ploatacja s  drogie.

Wentylacja
W ogrodach zimowych stosuje si  zazwy-

czaj wentylacj  naturaln , któr  zapewnia-

j otwory wentylacyjne nawiewne w dolnej 

cz ci cian oraz otwierane okna dachowe.

wie e, ch odne powietrze nap ywa przez 

otwory wentylacyjne, w rodku si  nagrze-

wa, unosi w stron  dachu i uchodzi przez 

okna dachowe, które w tym celu musz  by

otwierane. Do u atwienia otwierania i za-

mykania okien dachowych stosuje si  spe-

cjalne korbki czy dr ki teleskopowe lub 

montuje mechanizm sterowania elektrycz-

nego, umo liwiaj cy zamykanie i otwiera-

nie okien przyciskiem umieszczonym na 

cianie. 

Wymiary wywietrzników powinny by

obliczone przez projektanta ogrodu zimowe-

go. Do skutecznej wentylacji niezb dne s

zazwyczaj wywietrzniki zajmuj ce du  po-

wierzchni  dachu. Je li jednak i taka wenty-

lacja nie wystarcza, montuje si  wentylator, 

który przyspiesza wymian  powietrza. 

Ro liny do oran erii ogrzewanych
Od wschodu i po udniowego-wschodu: adiantum, anturium, bromelia, difenbachia 

dipladenia, figowiec, fikus, kaladium, kordylina, maranta, medynia i monstera,

Od po udnia i po udniowego zachodu: abutilon, alokacja, codieum, dzbanecznik, gu-

zmania, p askla.

Wymienione gatunki wymagaj  wysokiej temperatury nawet zim , wi c ogrzewanie oran-

erii mo e by  kosztowne, a uprawa – pracoch onna.
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Przeszklone powierzchnie ogrodu s  przyczyn  strat ciep a, wi c je li zale y nam ma ograniczeniu zu ycia 

energii powinni my ogrzewa  ogród zimowy do temperatury pokojowej tylko wtedy, gdy zamierzamy w nim 

przebywa

fo
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