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MÓJ PIERWSZY DOM

N ajpierw trzeba przygotowaæ

otwór okienny – powinien mieæ

równe i proste boki, w razie potrzeby

skuwamy nierównoœci lub tynkuje-

my. W œcianach jednowarstwowych

okno montuje siê w œrodku szeroko-

œci œciany, natomiast w dwuwarstwo-

wych – przy zewnêtrznej krawêdzi

warstwy konstrukcyjnej. Okna

w œcianach trójwarstwowych powin-

ny byæ osadzane w przekroju warstwy

ocieplenia, co jednak nie zapewnia

stabilnego zamocowania. Otwory

okienne w takich œcianach najlepiej

obramowaæ (ju¿ na etapie wznoszenia

œcian) p³yt¹ wiórowo-cementow¹ gru-

boœci 35 mm lub przynajmniej p³yt¹

OSB gruboœci 25 mm. W istniej¹cych

œcianach trzeba skuæ wewnêtrzn¹

warstwê muru i œci¹æ izolacjê, aby

uzyskaæ wymagane wymiary otworu,

kszta³tuj¹c jednoczeœnie z zewnêtrz-

nej warstwy muru wêgarek – uskok

w otworze okiennym – zachodz¹cy

ok. 1 cm na ramê okna. 

Przed wstawieniem okna demontuje-

my ruchome skrzyd³a. Oœcie¿nicê

wstawiamy w otwór opieraj¹c j¹ na

drewnianych, impregnowanych kloc-

kach noœnych. Klocki te musz¹ zna-

leŸæ siê pod ka¿dym pionowym profi-

lem. Operuj¹c podk³adkami ustawia-

my dok³adnie poziomo dolny profil

oœcie¿nicy. W pobli¿u górnego rogu

umieszczamy klocek dobieraj¹c jego

gruboœæ tak, by opieraj¹ca siê na nim

rama by³a ustawiona dok³adnie pio-

nowo w p³aszczyŸnie œciany i otworu.

W tej pozycji unieruchamiamy ramê

klinami w³o¿onymi blisko naro¿ni-

ków.

Czy trudno
wstawiæ okno?

O kna najlepiej zamawiaæ dopiero wtedy, gdy bêd¹ gotowe wszystkie otwory okienne.

Kupowanie zbyt wczeœnie – na zapas – czêsto koñczy siê przeróbkami, gdy wyko-

nawca nie utrzyma za³o¿onych wymiarów lub w trakcie budowy zechcemy zmieniæ wiel-

koœæ i kszta³t okna. Zewnêtrzny wymiar

oœcie¿nicy powinien byæ o 2-3 cm mniej-

szy ni¿ szerokoœæ oœcie¿a w miejscu za-

montowania okna. Jeœli œciana ma wêga-

rek, powinien on zachodziæ na oœcie¿nicê

po ok. 1 cm z ka¿dej strony. Wysokoœæ

okna powinna byæ tak dobrana, by zmie-

œci³ siê pod nim parapet. W praktyce wy-

sokoœæ okna przyjmuje siê o 6-8 cm

mniejsz¹ ni¿ wysokoœæ otworu okienne-

go, co umo¿liwia swobodne wykoñczenie

dolnej krawêdzi okna i zapewnia w³aœci-

we pochylenie okapnika zewnêtrznego.

Jaki otwór dla okna?

N ajlepiej na etapie stanu surowego

otwartego, czyli po wzniesieniu œcian

i u³o¿eniu pokrycia dachowego, ale przed

na³o¿eniem tynków wewnêtrznych i ze-

wnêtrznych. Po zamontowaniu okien dom

uzyskuje status stanu surowego zamkniête-

go. Trzeba wówczas pamiêtaæ, by wietrzyæ

pomieszczenia i w razie potrzeby ogrzewaæ

dom tak, by utrzymaæ wewn¹trz tempera-

turê powy¿ej 5°C, szczególnie gdy zostan¹

zamontowane okna drewniane. Jeœli nie

bêdziemy skutecznie usuwaæ nadmiaru

wilgoci, okna mog¹ siê wypaczyæ.

Czasami, po zakoñczeniu robót konstruk-

cyjnych, budowa z ró¿nych powodów zo-

staje zawieszona nawet na kilka lat. Wtedy

lepiej nie montowaæ okien, by nie uleg³y

uszkodzeniu lub wrêcz nie zosta³y ukra-

dzione. Niewykoñczonego domu nie mo¿-

na zamkn¹æ szczelnie,  gdy¿ uniemo¿liwi

to odparowanie wilgoci technologicznej

oraz skraplaj¹cej siê wewn¹trz pary wodnej.

Wystarczaj¹cym zabezpieczeniem przed

wp³ywem warunków atmosferycznych oraz

niepo¿¹danymi „goœæmi” bêdzie zakrycie

otworów okiennych zbitymi deskami. Miê-

dzy nimi nale¿y pozostawiæ ok. 1-cm szcze-

liny, by umo¿liwiæ swobodny przep³yw po-

wietrza i wentylacjê wnêtrza.

Kiedy montowaæ okna?

Okna, drzwi, bramy
Zamykaj¹ stan surowy domu. Wa¿ne jest wiêc, by by³y 

zamontowane solidnie i w odpowiednim czasie. Tylko

wówczas unikniemy przeróbek, a stolarka okienna

i drzwiowa bêdzie spe³nia³a swoje funkcje przez d³ugie lata.
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G dy budujemy dom energoosz-

czêdny lub pasywny, wtedy na

pewno warto zamontowaæ energoosz-

czêdne okna. Standardowe okna uzy-

skuj¹ ciep³ochronnoœæ na poziomie

1,3-1,4 W/(m2K), co w porównaniu

z ciep³ochronoœci¹ œciany oznacza

4-5-krotnie wy¿sze straty ciep³a. Po-

niewa¿ udzia³ powierzchni okien

w ca³kowitej powierzchni œcian ze-

wnêtrznych nie przekracza najczê-

œciej 20%, to zamontowanie znacznie

dro¿szych okien, których przenikal-

noœæ cieplna wynosi poni¿ej

1 W/(m2K), tylko nieznacznie wp³y-

nie na obni¿enie kosztów ogrzewa-

nia.

Czy warto montowaæ okna
o podwy¿szonej ciep³ochronnoœci?

M o¿na to zrobiæ na dwa sposoby – na

dyble lub kotwy, zale¿nie od zaleceñ

producenta i rodzaju œciany. Dyble prze-

znaczone s¹ g³ównie do mocowania okien

w œcianach jedno- i dwuwarstwowych, ale

stosuje siê je coraz rzadziej, poniewa¿ trze-

ba wywierciæ otwór w ramie okna, a wiêc

naruszyæ jego konstrukcjê. Wiêkszoœæ

okien mo¿na montowaæ na dyble tylko

wtedy, gdy producent okien wyra¿a na to

zgodê.

Wygodniejsze jest mocowanie kotwami

przykrêconymi, b¹dŸ przyczepionymi, do

zewnêtrznego obwodu ramy przed jej w³o-

¿eniem do otworu okiennego. Po odpo-

wiednim dogiêciu kotwy mocuje siê ko³ka-

mi rozprê¿nymi do warstwy noœnej œciany.

Mocowania te nale¿y rozmieœciæ w odle-

g³oœciach ok. 25 cm od naro¿ników i nie

dalej ni¿ 70 cm miêdzy nimi. Na tak zamo-

cowan¹ ramê mo¿na za³o¿yæ zdjête wczeœ-

niej skrzyd³a i zamkn¹æ je. 

Szczelinê wokó³ ramy trzeba odkurzyæ

i lekko nawil¿yæ wod¹ (na przyk³ad u¿ywa-

j¹c spryskiwacza), co zapewni lepsz¹ przy-

czepnoœæ pianki monta¿owej. Piankê

wprowadza siê równomiernie na ca³ym ob-

wodzie wype³niaj¹c ok. 1/3 g³êbokoœci

szczeliny. Po rozprê¿eniu wype³ni ona do-

k³adnie ca³¹ woln¹ przestrzeñ. Stwardnia³¹

piankê œcinamy ostrym no¿em równo

z p³aszczyzn¹ okna. Do wykoñczenia

otworu okiennego od strony wewnêtrznej

najlepiej u¿yæ przyklejanej p³yty gipsowo-

kartonowej pozostawiaj¹c szczelinê ok.

2 mm na styku z oknem, któr¹ wype³nia

siê elastyczn¹ mas¹ silikonow¹ lub akrylo-

w¹. Od strony zewnêtrznej równie¿ trzeba

pozostawiæ szczelinê miêdzy murem lub

tynkiem, umo¿liwiaj¹c¹ pracê okna i ele-

wacji, i wype³niæ j¹ takim samym materia-

³em.

Czym mocowaæ ramê?

I tym razem przepisy s¹ „ludzkie”,

gdy¿ mo¿na zmieniaæ w trakcie

budowy kszta³t, wielkoœæ i liczbê

okien, ale pod warunkiem, ¿e nie na-

ruszy to przepisów budowlanych.

W szczególnoœci istotne jest zacho-

wanie wymaganych odleg³oœci œciany

z oknami od granic  dzia³ki (min. 4 m)

oraz powierzchni oszklenia w stosun-

ku do wielkoœci pomieszczenia  (min.

12% dla pomieszczeñ mieszkalnych).

Pamiêtajmy, ¿e zmiany te powinny

byæ naniesione na plan budynku i za-

twierdzone przez projektanta.

Zmiana liczby okien 
w stosunku do za³o¿eñ
zawartych w projekcie

T rudno doradzaæ w tej kwestii,

poniewa¿ oba typy okien maj¹

podobn¹ ciep³ochronnoœæ, system

zamykania i otwierania. Natomiast

ich trwa³oœæ zale¿y od jakoœci u¿y-

tych do produkcji surowców, sta-

rannoœci wykonania i warunków

otoczenia. Zatem problem wyboru

okien – drewniane czy z PVC

– jest raczej spraw¹ indywidualnych

preferencji, ni¿ istotnych ró¿nic

w ich w³aœciwoœciach u¿ytkowych.

Pamiêtajmy, ¿e du¿o zale¿y od po-

prawnoœci zamontowania okien z za-

chowaniem dylatacji umo¿liwiaj¹-

cych ich rozszerzalnoœæ.

Okna z PVC
czy drewniane?

Wybór ookna
to ssprawa

indywidualna
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jedna z szyb o gruboœci
6 lub 8 mm, np. tzw. bezpieczna
(3.1.3; 4.1.4)

przestrzeñ
pomiêdzy
szybami
wype³niona
gazem ciê¿kim

druga szyba
jednolita
o gruboœci
4 lub 6 mm

ramka
dystansowa
o jak najwiêkszej
szerokoœci 

Przekrój ookna zzespolonego wwype³nionego ggazem

1,5 - 2 cm

mocowanie

≤ 70 cm

25 cm

Okno mmocuje ssiê kkotwami rrozmieszczonymi ww ood-
stêpach mmniejszych nni¿ 770 ccm

klocki noœne
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N a poddaszu u¿ytkowym okna maj¹

doœwietliæ pomieszczenia. Monta¿

okien najlepiej przeprowadziæ równocze-

œnie z kryciem po³aci dachowej. U³atwia

to prace monta¿owe i zmniejsza ryzyko

wyst¹pienia nieszczelnoœci, jak i uszko-

dzeñ pokrycia. Jeœli nie montowaliœmy

okien w czasie stawiania dachu, mo¿na

oczywiœcie zrobiæ to póŸniej. Najlepiej

zdecydowaæ siê na okna po³aciowe, które

stosunkowo ³atwo jest za³o¿yæ w istniej¹-

cym ju¿ dachu. Przy ich zakupie zwróæ-

my wiêc uwagê na rozstaw krokwi – sze-

rokoœæ okien musi byæ mniejsza ni¿ od-

stêp miêdzy krokwiami. Dolna

krawêdŸ okna powinna siê zna-

leŸæ na wysokoœci 1,1-1,3 m od

pod³ogi, tak, aby mo¿na by³o

przez nie wygl¹daæ i wygodnie

da³o siê je otwieraæ. W wysokich

i du¿ych pomieszczeniach trzeba

niekiedy zamontowaæ dwa, a na-

wet trzy rzêdy okien. S¹ one doœæ

ciê¿kie, dlatego warto poradziæ

siê fachowca, czy nie obci¹¿¹ nad-

miernie konstrukcji dachowej.

Kiedy okna w dachu?

O becnie produkowane okna

umo¿liwiaj¹ bardzo ma³¹

infiltracjê powietrza zewnêtrznego,

najczêœciej niedostateczn¹ dla za-

pewnienia prawid³owej wentylacji

pomieszczeñ. W domach, które nie

s¹ wyposa¿one w mechaniczn¹

wentylacjê nawiewno-wywiewn¹

konieczne jest wiêc zamontowanie

nawiewników  przynajmniej w czê-

œci okien. Ich monta¿ konieczny

bêdzie w kuchni, ³azience, a tak¿e

w pokoju dziennym. W sypialniach

o du¿ej powierzchni, dla nie wiêcej

ni¿ dwóch osób, wystarczaj¹c¹ wen-

tylacjê zapewni rozszczelnienie

okien, jeœli tak¹ funkcjê umo¿liwia-

j¹ zamontowane okucia. 

Czy okna trzeba wypo-
sa¿yæ w nawiewniki?

W domach jednorodzinnych nie ma

potrzeby montowania wszystkich

okien otwieranych, gdy¿ najczêœciej ich

mycie jest mo¿liwe bez wiêkszych utrud-

nieñ od strony zewnêtrznej. Mo¿na rów-

nie¿ instalowaæ okna z jednym skrzy-

d³em rozwieralnym, a druga jego czêœæ

mo¿e byæ sta³a. Ograniczenie liczby

okien otwieranych obni¿a nie tylko kosz-

ty ich zakupu, ale równie¿ poprawia cie-

p³ochronnoœæ, gdy¿ straty ciep³a s¹ wiêk-

sze przez ramy ni¿ przez oszklenie. Do-

datkowo uzyskuje sie lepsze doœwietlenie

pomieszczeñ, bo przy tych samych wy-

miarach zewnêtrznych okna sta³e maj¹

wiêksz¹ powierzchniê oszklenia.

Jaka czêœæ okien mo¿e byæ nieotwierana?

O kno w œcianie trójwarstwowej po-

winno zostaæ zamontowane w gru-

boœci warstwy ocieplaj¹cej, tak aby ze-

wnêtrzna krawêdŸ oœcie¿nicy znalaz³a

siê na styku z wewnêtrzn¹ stron¹ war-

stwy elewacyjnej. Oczywiœcie, bezpo-

œrednie zamocowanie okna w miêkkim

materiale ociepleniowym nie jest mo¿li-

we, dlatego oœcie¿e powinno byæ obra-

mowane p³yt¹ OSB przymocowan¹ do

warstwy konstrukcyjnej œciany. Tak

utworzona rama bêdzie stabilnym opar-

ciem dla okna, które osadza sie za pomo-

c¹  kotew i uszczelnia piank¹ monta¿o-

w¹. Jednak doœæ czêsto okna w takich

œcianach s¹ montowane bez dodatkowe-

go obramowania, a pianka monta¿owa

stykaj¹ca siê z elastycznym ociepleniem

nie zapewnia stabilnego osadzenia okna,

zw³aszcza o du¿ych wymiarach.

Jak osadzaæ okna
w œcianie trójwarstwowej?

fo
t.

 BB
RE

VI
S

fo
t. 

ww
w

w
.a

er
ec

o.
co

m
.p

l

ocieplenie elewacja

oœcie¿nica

kotwa

p³yta OSB lub cementowo-wiórowa

Nawiewnik hhigrosterowany

fot. FFAKRO

Nie wwszystkie ookna ww ddomu mmusz¹ bbyæ
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G dy ró¿nica miêdzy szerokoœci¹

okna a rozstawem krokwi jest nie-

wielka, krokiew mo¿na odsun¹æ przez

wyciêcie jej fragmentu w miejscu za-

montowania okna i po  zewnêtrznej

stronie oœcie¿nicy przybiæ do obciêtej

krokwi ³¹cznik. Jeœli okno jest du¿o

szersze, to trzeba wykonaæ tzw. wymian,

czyli poprzeczne belki u do³u i u góry

okna, na których opr¹ siê koñce wyciê-

tego odcinka krokwi. Dziêki wymiano-

wi obci¹¿enie zostanie przeniesione na

s¹siednie krokwie. Montuj¹c okna, któ-

rych szerokoœæ jest mniejsza ni¿ rozstaw

krokwi, przed ich umocowaniem, do

boków krokwi przybija siê odpowied-

niej gruboœci nak³adki. W miejscach

monta¿u okien warto rozstawiæ krokwie

szerzej ni¿ planowana szerokoœæ okna.

Pozwoli to na skoœne ustawienie p³yt

wykoñczeniowych po jego bokach. Ta-

kie rozwi¹zanie zapewnia lepszy dop³yw

œwiat³a i sprawia, ¿e okno wydaje siê

wiêksze.

Jakie s¹ rodzaje okien
dachowych?

Zastosowanie wwymianów –– ookno zznacznie mmniejsze llub wwiêksze ood rrozstawu kkrokwi

Pogrubienie kkrokwi –– ookno nnieznacznie mmniejsze
od iich rrozstawu

Nadbicie wwyciêtej kkrokwi –– ookno nnieznacznie
wiêksze ood iich rrozstawu

Jak dopasowaæ
okna do krokwi?

skrzyd³o ookna

oscie¿nica
okienna

³atyk¹towniki mmonta¿oweko³nierz uuszczelniaj¹cy

fot. FFAKRO

Balkon ddachowy

Okno oobrotowe

Okno kkolankowe

Z czego zbudowane jest
okno dachowe?

Okno uuchylno-oobrotowe
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T rzeba bêdzie zacz¹æ od usuniêcia frag-

mentu pokrycia b¹dŸ podk³adu z de-

sek, je¿eli okna po³aciowe montowane s¹

w gotowym dachu. Nastêpnie wykonuje

siê otwór w dachu. W zale¿noœci od ro-

dzaju pokrycia, wykonuje siê go przez wy-

ciêcie otworu w pokryciu z gontów lub

blachodachówki, albo zdjêcie dachówek

ceramicznych b¹dŸ cementowych. Pamiê-

tajmy, ¿e wycinaj¹c otwór w dachu musi-

my przeci¹æ wszystkie jego warstwy. Po

zdjêciu fragmentu pokrycia, foliê FWK,

która znajduje siê pod nim nale¿y naci¹æ

na krzy¿. Po zamontowaniu oœcie¿nicy

okna dachowego brzegi folii trzeba przy-

biæ do boków ramy. Starannie zamocowa-

ny ko³nierz  – dostosowany do rodzaju

pokrycia dachu – którego górna i boczne

krawêdzie powinny znaleŸæ siê pod po-

kryciem, a dolny brzeg wywiniêty na

wierzch dachu – zapewni szczelnoœæ osa-

dzenia oœcie¿nicy. W miejscach

przewidzianych przez

producenta trzeba

umieœciæ uszczel-

ki, a w razie

potrzeby uszczelniæ po³¹czenia mas¹ ela-

styczn¹.

Odpowiednie ukszta³towanie materia³u

izolacyjnego oraz zapewnienie ci¹g³oœci

izolacji paroszczelnej oraz paroprze-

puszczalnej konieczne bêdzie w dachach

ocieplanych.

Sposób wykoñczenia okna dachowego od

œrodka pomieszczenia decyduje równie¿

o jego szczelnoœci. Najczêœciej ok³ada siê

wnêtrze p³yt¹ gipsowo-kartonow¹ lub

boazeri¹.

Je¿eli chcemy, zapewniæ dobre doœwietle-

nie i w³aœciw¹ cyrkulacjê powietrza przy

powierzchni okna, to górna  p³aszczyzna

otworu powinna byæ równoleg³a do

pod³ogi, natomiast dolna prostopad³a.

Jak montowaæ okna w gotowym dachu?

N iezamkniête podczas deszczu okna

dachowe s¹ czêst¹ przyczyn¹ powa¿-

nych szkód zwi¹zanych z zalaniem pod-

dasza. Rozwi¹zaniem jest zamontowanie

mechanizmu samozamykaj¹cego okno

po³¹czonego z czujnikiem deszczu. Nie

zapewnia to, co prawda, pe³nej ochrony

przed opadami (przy gwa³townych ule-

wach do wnêtrza mo¿e przedostaæ siê

sporo wody zanim okno siê zamknie), ale

chroni przed powa¿nym zalaniem.

W ostatecznoœci mo¿na zamontowaæ sam

czujnik deszczu po³¹czony z sygnalizato-

rem dŸwiêkowym, który powiadomi

mieszkañców o koniecznoœci zamkniêcia

okna. Oczywiœcie sygnalizacja przyniesie

skutek pod warunkiem, ¿e ktoœ jest w do-

mu. Dlatego – niezale¿nie od ochrony

przed opadami – warto w oknach dacho-

wych zamontowaæ czujniki ich otwarcia

sprzê¿one z instalacj¹ alarmow¹. Przy

opuszczaniu domu pojawi siê sygna³

o koniecznoœci zamkniêcia okien.

Jak zabezpieczyæ siê przed zalaniem
przez niezamkniête oko?
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P rzez okna dachowe przenika do

wnêtrza pomieszczeñ znaczna

iloœæ promieni s³onecznych zw³asz-

cza, gdy zwrócone s¹ one na po³u-

dnie. Zbyt du¿e nas³onecznienie

nie tylko nadmiernie naœwietla

wnêtrze, ale i powoduje jego na-

grzanie. Ograniczenie dop³ywu

promieniowania s³onecznego mo¿-

na uzyskaæ przez zamontowanie ¿a-

luzji wewnêtrznych (metalowych,

drewnianych), rolet zewnêtrznych

lub markiz. Przy ich wyborze nale-

¿y braæ pod uwagê mo¿liwoœæ przy-

s³oniêcia przy otwartym oknie,

ochronê przed uszkodzeniami

oszklenia, mo¿liwoœæ zdalnego ste-

rowania. Producenci okien dacho-

wych oferuj¹ gotowe do zamonto-

wania os³ony dostosowane do kon-

kretnych modeli okien. 

W jaki sposób chroniæ
okna dachowe przed
nas³onecznieniem?

Markizy, ¿¿aluzje wwewnêtrzne llub rrolety zzew-
nêtrzne zzamontowane ww ooknach dachowych
uchroni¹ ppomieszczenie pprzed nnadmiernym nna-
s³onecznieniem

Zamontowa-
nie ww ooknach
dachowych
czujników
sprzê¿onych
z instalacj¹
alarmow¹,
przypomni
nam oo za-
mkniêciu
okna

Rolety zzasuwane ii oodsuwane zza ppomoc¹
silniczka eelektrycznego
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J eœli okno po³aciowe montowane jest

w gotowym dachu, trzeba usun¹æ

fragment pokrycia i ewentualnie pod-

k³adu z desek. Zale¿nie od rodzaju po-

krycia, otwór w dachu wykonuje siê

przez zdjêcie dachówek ceramicznych

lub cementowych, albo wyciêcie otwo-

ru w pokryciu z blachodachówki lub

gontów. Wycinaj¹c otwór w dachu mu-

simy przeci¹æ wszystkie jego warstwy.

Po zdjêciu fragmentu pokrycia u³o¿o-

n¹ pod nim foliê wstêpnego krycia na-

cina siê na krzy¿, a po zamontowaniu

oœcie¿nicy okna dachowego jej brzegi

przybija do boków ramy. Szczelnoœæ

osadzenia oœcie¿nicy zapewni staranne

zamocowanie ko³nierza dostosowane-

go do rodzaju pokrycia dachu. Jego

górna i boczne krawêdzie powinny

znaleŸæ siê pod pokryciem, natomiast

dolny brzeg nale¿y wywin¹æ na

wierzch dachu. W miejscach przewi-

dzianych przez producenta trzeba

umieœciæ uszczelki, a w razie potrzeby

uszczelniæ po³¹czenia mas¹ elastyczn¹.

W dachach ocieplanych konieczne bê-

dzie odpowiednie ukszta³towanie ma-

teria³u izolacyjnego oraz zapewnienie

ci¹g³oœci izolacji paroszczelnej oraz pa-

roprzepuszczalnej.

O funkcjonalnoœci okna dachowego

decyduje równie¿ sposób jego wykoñ-

czenia od œrodka pomieszczenia. Naj-

czêœciej wnêkê okienn¹ ok³ada siê p³y-

t¹ gipsowo-kartonow¹ lub boazeri¹.

W celu zapewnienia prawid³owej cyr-

kulacji powietrza przy powierzchni

okna dolna p³aszczyzna otworu powin-

na byæ prostopad³a do pod³ogi, nato-

miast górna – równoleg³a.

Jak uszczelniæ okno w dachu?

E lementy drewniane, aluminiowe

lub stalowe – to z nich mo¿emy

wybraæ  oœcie¿nicê drzwi zewnêtrz-

nych. Najbardziej wytrzyma³e s¹

oczywiœcie oœcie¿nice stalowe, dlate-

go najczêœciej osadza siê na nich ze-

wnêtrzne drzwi antyw³amaniowe.

Pamiêtajmy jednak, aby je ociepliæ

w przeciwnym razie, podobnie jak

oœcie¿nice aluminiowe, mog¹ byæ

przyczyn¹ powstawania mostków

termicznych. Kolejny rodzaj oœcie-

¿nic – drew-

niane, po-

winny byæ

w y k o n a n e

z dobrej ja-

koœci litego

d r e w n a .

O œ c i e ¿ n i c e

te, stosowane

do drzwi we-

wnêtrznych,

mocuje siê

kotwami lub

œ r u b a m i

i uszczelnia

piank¹ poli-

uretanow¹.

Z czego oœcie¿nica?

fo
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Poprawnie zzamontowany kko³nierz ookna ddacho-
wego uuchroni ppoddasze pprzed pprzeciekami

D rzwi wewnêtrzne montuje siê pod-

czas ostatniego etapu wykoñczenia,

gdy pomieszczenia s¹ ju¿ otynkowane,

pomalowane i u³o¿ono ju¿ pod³ogi. Jed-

nak na etapie stanu surowego powinni-

œmy dok³adnie ustaliæ, jakie wymiary ze-

wnêtrzne bêdzie mia³a oœcie¿nica

drzwiowa. Pozostawiony dla niej otwór

powinien byæ o 3-4 cm szerszy. Trzeba

te¿ ustaliæ poziom posadzek,

aby nie trzeba by³o przycinaæ

skrzyde³ drzwiowych podczas

ich monta¿u. 

Monta¿ docelowych drzwi

wejœciowych na etapie stanu

surowego jest doœæ problema-

tyczny, gdy¿ w trakcie prac

wykoñczeniowych mo¿e dojœæ

do ich uszkodzenia. Lepiej

wiêc wstrzymaæ siê z ich osa-

dzeniem do czasu zakoñczenia

przynajmniej najbardziej

uci¹¿liwych robót, a w ich

miejsce wstawiæ prowizorycz-

ne drzwi, które ewentualnie

mo¿na bêdzie póŸniej prze-

nieœæ do pomieszczenia gospo-

darczego. Jeœli jednak zdecy-

dujemy siê na zamontowanie docelo-

wych drzwi zewnêtrznych powinniœmy

je dobrze zabezpieczyæ przed uszkodze-

niem. Najlepiej os³oniæ je foli¹ i dodat-

kowo tektur¹ falist¹. W miejsce orygi-

nalnego zamka warto za³o¿yæ tzw.

wk³adkê budowlan¹, dziêki czemu nie

bêdzie mo¿liwoœci podrobienia orygi-

nalnych kluczy.

Na ooœcie¿nicach sstalowych
osadza ssiê ddrzwi wwejœciowe

Kiedy osadzaæ drzwi zewnêtrzne,
a kiedy wewnêtrzne?

fo
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MÓJ PIERWSZY DOM

W œœcianie jjednowarstwowej ddrzwi ppowinny bbyæ uumieszczone ww ppo³owie jjej ggruboœci

W œœcianie ddwuwarstwowej ddrzwi zzaleca ssiê mmontowaæ jjak nnajbli¿ej  kkrawêdzi
zewnêtrznej œciany nnoœnej

W œœcianie oo bbudowie ttrójwarstwowej ddrzwi ppowinno ssiê uumieszczaæ
w p³aszczyŸnie oocieplenia
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W domach jednorodzinnych drzwi wejœciowe nie

musz¹ mieæ bardzo du¿ej odpornoœci na w³amanie,

gdy¿ do budynku mo¿na równie¿ dostaæ siê przez okna,

piwnicê czy wy³az dachowy. Chyba, ¿e mamy dom w gra-

nicy i drzwi wychodz¹ bezpoœrednio na zewn¹trz. Wsta-

wianie „pancernych” drzwi nie ma wiêc

wiêkszego sensu, jeœli w podobnym stop-

niu nie bêd¹ zabezpieczone inne drogi

umo¿liwiaj¹ce wejœcie do wnêtrza. Trzeba

te¿ pamiêtaæ, ¿e o skutecznoœci zabezpie-

czenia przed  w³amaniem decyduje nie

tylko wytrzyma³oœæ samych drzwi czy

okien, ale równie¿ sposób ich osadzenia,

a nawet wytrzyma³oœæ elementów kon-

strukcyjnych domu.

Kiedy warto wybraæ drzwi 
antyw³amaniowe, a kiedy 
wystarcz¹ wzmocnione?

fo
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 DD
AR

M
EX Drzwi wwejœciowe oo ppodwy¿szonej oodpornoœci

na w³amanie, tto wwystarczaj¹ce zzabezpieczenie
naszego ddomu

W niektórych pomieszczeniach – g³ównie gospo-

darczych – montuje siê drzwi osadzone

w oœcie¿nicy metalowej, któr¹ montuje siê na etapie

wznoszenia œcianek dzia³owych. Oœcie¿nice te mog¹

mieæ profil zamkniêty lub pó³otwarty, zale¿nie od te-

go, jak grube s¹ œciany, w których bêd¹ montowane.

Oœcie¿nice z profilem zamkniêtym osadza s¹ w œcia-

nach o gruboœci 1/4 lub 1/2 ceg³y (6,5 cm lub 12 cm).

Przy ich instalowaniu nale¿y zwróciæ uwagê na pozo-

stawienie z obu stron jednakowej szczeliny, co pozwo-

li na zlicowanie oœcie¿nicy z p³aszczyzn¹ nak³adanego

póŸniej tynku. Po wymurowaniu œcianek do wysoko-

œci górnej jej krawêdzi, pust¹ przestrzeñ miêdzy

oœcie¿nic¹ a œciank¹ wype³nia siê wlewan¹ od góry

mocn¹ zapraw¹ cementow¹. 

Oœcie¿nice pó³otwarte montuje siê po wymurowaniu

œcianki, ale przed jej otynkowaniem. Po³¹czone

z oœcie¿nic¹ w¹sy mocuj¹ce osadza siê w wykutych

w œciance otworach na zaprawie cementowej lub ko³-

kami rozporowymi, a nastêpnie puste przestrzenie

wype³nia siê zapraw¹ cementow¹. Uwaga! Jeœli wokó³

oœcie¿nic metalowych k³adziony bêdzie tynk gipsowy

to przed tynkowaniem warto dodatkowo pomalowaæ

je farb¹ podk³adow¹ (oprócz fabrycznie na³o¿onej po-

w³oki), zapobiegnie to korozji w miejscach uszkodze-

nia farby ochronnej.

Kiedy montowaæ
oœcie¿nicê metalow¹?

W jaki sposób osadzaæ
drzwi w œcianach jedno-, 
dwu- i trójwarstwowych?
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W domu to bez znaczenia. Auto-

matyka do bram wjazdowych

jest ³akomym k¹skiem dla z³odziei,

dlatego jej monta¿ powinniœmy zleciæ,

gdy budynek jest ju¿ zasiedlony. Jed-

nak nawet wtedy warto mechanizm

napêdowy dodatkowo zabezpieczyæ

np. zamykan¹ na k³ódkê os³on¹

i ewentualnie pod³¹czyæ w³¹czniki po-

³¹czone z instalacj¹ alarmow¹ domu.

Kiedy montowaæ 
automatykê do bramy
gara¿owej?

W raz z napêdem do bramy gara-

¿owej otrzymamy jeden lub

dwa piloty radiowe, ale mo¿emy za-

mówiæ ich wiêcej u serwisanta. Jest

to wskazane, gdy gara¿ ma dwa

stanowiska na pojazdy, a ich w³aœci-

ciele nie korzystaj¹ z bramy równo-

czeœnie. Pilot zostanie rozpoznany

przez napêd bramy dopiero po odpo-

wiednim zaprogramowaniu. Mo¿e-

my to zrobiæ sami z instrukcj¹ w rê-

ku lub poprosiæ serwisanta. Piloty

pracuj¹ w pewnym zakresie czêstotli-

woœci i s¹ kodowane w tak bezpiecz-

ny sposób, ¿e nawet s¹siad z iden-

tycznym pilotem w rêku nie otworzy

przypadkowo naszej bramy. Zasiêg

pilota nie przekracza zazwyczaj

200 m. S¹ to urz¹dzenia bardzo pro-

ste w obs³udze, ale jednoczeœnie za-

awansowane. Mog¹ obs³ugiwaæ do

kilku ró¿nych funkcji w jednym na-

pêdzie lub sterowaæ nawet czterema

ró¿nymi napêdami.

W przypadku zaniku napiêcia napêd

przestaje pracowaæ, ale producenci

oferuj¹ przynajmniej jedno zabez-

pieczenie (akumulator awaryjny, ciêg-

no wysprzêglaj¹ce).

OKNA, DRZWI, BRAMY

G ara¿ w trakcie budowy wykorzy-

stywany jest czêsto, jako podrêcz-

ny magazyn na materia³y budowlane.

Dlatego przewa¿nie monta¿ bramy ga-

ra¿owej nastêpuje ju¿ po na³o¿eniu

tynków zewnêtrznych. Jednak pod-

czas dalszych robót ³atwo j¹ uszko-

dziæ, st¹d te¿ do czasu ostatecznego

wykoñczenia lepiej zrezygnowaæ

z monta¿u mechanizmu otwierania

elektrycznego. Trzeba te¿ pamiêtaæ

o zerwaniu fabrycznej folii ochronnej,

gdy¿ po pewnym czasie nie bêdzie

mo¿na ju¿ jej odkleiæ. Ochronê przed

zachlapaniem mo¿na uzyskaæ os³ania-

j¹c poszycie foli¹ ochronn¹ przymoco-

wan¹ taœm¹ malarsk¹ przyklejon¹

wzd³u¿ krawêdzi bramy. 

Kiedy montowaæ bramê gara¿ow¹?

S zerokoœæ wjazdu, wysokoœæ nadpro-

¿a,  ³atwoœæ otwierania, bezpieczeñ-

stwo obs³ugi, mo¿liwoœæ wyposa¿enia

w zdalne sterowanie, ciep³ochronnoœæ,

odpornoœæ na uszkodzenia i, oczywiœcie,

cena – na to zwracamy uwagê przy wy-

borze rodzaju bramy gara¿owej. Najtañ-

sze s¹ bramy uchylne, które zale¿nie od

wersji mog¹ byæ z prowadnicami sufito-

wymi lub bez nich. Ich szerokoœæ nie

przekracza  najczêœciej 3 m, pamiêtajmy

jednak, ¿e przy ich otwieraniu konieczna

jest doœæ du¿a przestrzeñ przed wjazdem.

Poszycie takiej bramy mo¿e byæ ocieplo-

ne lub nie, a wiêkszoœæ modeli jest przy-

stosowana do wspó³pracy z urz¹dzenia-

mi do zdalnego sterowania. Co istotne,

w razie awarii mo¿na otworzyæ j¹ bez

problemu po odblokowaniu mechani-

zmu napêdowego. Bramy segmentowe,

to kolejny rodzaj bram, które produko-

wane s¹ o szerokoœciach do 6 m (w wer-

sjach przemys³owych nawet szersze)

i wymagaj¹ doœæ wysokiego nadpro¿a

w otworze drzwi gara¿owych. Kon-

strukcja poszczególnych segmentów

mo¿e byæ pokryta blach¹ powlekan¹,

profilami PVC lub naturalnym drew-

nem. Bramy te wyposa¿one s¹ najczê-

œciej w elektryczny mechanizm

otwierania sterowany pilotem. W ra-

zie awarii pr¹du istnieje mo¿liwoœæ

rêcznego sterowania po wysprzêgle-

niu mechanizmu napêdowego. Mo¿e-

my siê jeszcze zdecydowaæ na zakup

bramy rolowanej sk³adaj¹cej siê z pa-

neli aluminiowych lub stalowych

z wype³nieniem termoizolacyjnym.

Podczas otwierania zwijaj¹ siê po-

dobnie jak roleta okienna do kasety

umieszczonej nad wjazdem do gara-

¿u. Najwygodniejsze w u¿ytkowaniu

i niewymagaj¹ce pozostawienia przed

gara¿em wolnej przestrzeni – to plu-

sy tych bram. Wysoka cena – to ich

minus.

Jak¹ bramê gara¿ow¹ wybraæ?

Napêdy mmo¿na ddostosowaæ ddo nniemal kka¿dej bbramy

Jak obs³ugiwaæ bramê
gara¿ow¹?

fo
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Brama uuchylna Brama ssegmentowa ggórna

Brama ssegmentowa bboczna Brama rrolowana
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