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Projektuj¹c poddasze warto zadbaæ, by
jak najpe³niej wykorzystaæ mo¿li-

woœæ jego bardzo dobrego nas³onecznie-
nia. Decyduje o tym dobór w³aœciwych
okien po³aciowych i towarzysz¹cych im
akcesoriów oraz odpowiedni sposób mon-
ta¿u. Oferta rynkowa jest w tym zakresie
coraz bogatsza w innowacyjne, czasem za-
skakuj¹ce rozwi¹zania.

Trzy podstawowe funkcje okna to do-
starczenie do wnêtrza odpowiedniej iloœci
œwiat³a i œwie¿ego powietrza oraz zapew-
nienie kontaktu wzrokowego z otocze-
niem. Dotyczy to w równej mierze okien
pionowych i okien do poddaszy monto-
wanych w po³aci spadzistego dachu. 

Okno w³aœciwie dobrane 
Planuj¹c wielkoœæ i iloœæ okien dacho-

wych nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e ich

powierzchnia powinna stanowiæ oko³o
10% powierzchni pod³ogi pokoju. Wiêk-
sza liczba mniejszych okien równomier-
nie roz³o¿onych na dachu zapewni przy
tym wiêcej œwiat³a ni¿ jedno du¿e o tej sa-
mej powierzchni. Aby zapewniæ w³aœciwe
doœwietlenie poddasza i ³atwe operowanie
oknami nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê
k¹t nachylenia po³aci dachowej. W przy-
padku dachów o ma³ym k¹cie bardziej
funkcjonalne bêd¹ okna d³u¿sze, nato-
miast w dachach stromych – krótsze.

Tylko okna zamontowane na odpo-
wiedniej wysokoœci spe³ni¹ wszystkie
funkcje. Okno na poddaszu powinno znaj-
dowaæ siê na tej samej wysokoœci, co okno
tradycyjne, czyli ok. 90-100 cm od pod³o-
gi. Tylko wtedy mo¿na przez nie wygl¹daæ
i nawet siedz¹c utrzymywaæ wzrokowy
kontakt z otoczeniem zewnêtrznym. Jeœli
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Niepowtarzalny klimat
poddasza mieszkalnego

sk³ania coraz wiêcej
osób do tworzenia

nowych pomieszczeñ
pod skoœnym dachem.

Na wyj¹tkowoœæ tych
miejsc w du¿ym stopniu
ma wp³yw znaczna iloœæ
œwiat³a dziennego, które

na poddasze wpada
chêtniej ni¿ do innych

czêœci budynku.

Agnieszka Adamiak

NIEBO nad GŁOWĄ
fot. Velux
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okno bêdzie umieszczone zgodnie z zale-
ceniami producenta, bêdziemy mogli swo-
bodnie je otwieraæ i zamykaæ, a tak¿e bez
przeszkód korzystaæ z zamontowanych ak-
cesoriów przeciws³onecznych. £atwo i wy-
godnie bêdzie je te¿ mo¿na umyæ. 

Wœród dostêpnych na rynku okien wy-
ró¿niamy dwa typy: okna obrotowe oraz
uchylno-obrotowe. Na poddaszach nie-
u¿ytkowych stosuje siê te¿ tzw. wy³azy da-
chowe jako wyjœcie techniczne na dach. 

Okno obrotowe z uchwytem otwieraj¹-
cym umocowanym w górnej czêœci skrzy-
d³a umieszczane jest stosunkowo nisko, za-
pewniaj¹c optymalne oœwietlenie i widok
na zewn¹trz. Klamka w górnej czêœci
skrzyd³a ma dodatkow¹ zaletê – dzieci sa-
me nie otworz¹ okna. Równie¿ stoj¹ce pod
oknem meble lub inne domowe sprzêty nie
utrudniaj¹ jego otwierania.

W sytuacjach, gdy konstrukcja bu-
dynku wymusza umiejscowienie okna
wysoko, alternatyw¹ mo¿e byæ okno obro-
towe z klamk¹ umiejscowion¹ w dolnej
czêœci skrzyd³a lub okno uchylno-obroto-
we, które mo¿na otwieraæ uchylnie od do-
³u oraz obrotowo od góry 1. Okno uchyl-
no-obrotowe ma jedn¹ wa¿n¹ zaletê
w stosunku do okien obrotowych. Otwie-
raj¹c je uchylnie, mo¿na swobodnie wy-
chyliæ siê za okno, tak jak w przypadku

standardowego okna pionowego. Okna
uchylno-obrotowe s¹ szczególnie poleca-
ne do monta¿u w dachach o stosunkowo
niskim k¹cie nachylenia, od 20 do 55°. Je-
œli wymiary (wysokoœæ i szerokoœæ) takie-
go okna w œwietle oœcie¿nicy przekraczaj¹
80 cm, mo¿e ono równie¿ s³u¿yæ jako wyj-
œcie ewakuacyjne, spe³niaj¹c odpowiednie
wymogi bezpieczeñstwa. 

W sytuacji, gdy okna znajduj¹ siê bar-
dzo wysoko i trudno by³oby otwieraæ je
rêcznie, odpowiednim rozwi¹zaniem jest
sterowanie elektryczne – przy pomocy pi-
lota lub przycisku umieszczonego w œcia-
nie. Jeœli podjêcie decyzji o sterowaniu
elektrycznym zostawiamy na przysz³oœæ,
przy zakupie okna nale¿y zwróciæ uwag¹
na to, czy pozwala ono na jego instalacjê.
Niektóre prostsze modele okien nie maj¹
bowiem takiej mo¿liwoœci. Jeœli okno jest
umieszczone bardzo wysoko i rzadko
z niego korzystamy, do otwierania i za-
mykania mo¿na u¿ywaæ dr¹¿ka telesko-
powego o d³ugoœci ok. 2 m lub linki o d³u-
goœci 5 m. Warto jeszcze przed kupnem
okna zastanowiæ siê, jaki sposób otwiera-
nia bêdzie dla nas najwygodniejszy.

Usytuowanie okien w dachu powinno
byæ ponadto uwarunkowane wzglêdami
architektoniczno-u¿ytkowymi. Zanim za-
decydujemy o jego szerokoœci, powinni-

œmy tak zmierzyæ odleg³oœæ miêdzy kro-
kwiami, by wybrane okno optymalnie
wpasowaæ w przestrzeñ miêdzy nimi. Je-
œli odleg³oœæ ta wynosi na przyk³ad 80-
84 cm, to okno dachowe o szerokoœci
78 cm mo¿na zainstalowaæ bez narusza-
nia istniej¹cych krokwi. W przeciwnym
razie konstrukcjê dachu musimy dostoso-
waæ do wymiarów okna, po uprzedniej
konsultacji z architektem b¹dŸ konstruk-
torem. Nie jest to jednak trudne.

Prawid³owa instalacja
Szczególnie istotn¹ kwesti¹ w przy-

padku okien po³aciowych jest ich w³aœci-
wa instalacja. Warto skorzystaæ z profe-
sjonalnej i sprawdzonej ekipy dekarskiej,
zmniejszaj¹c ryzyko niew³aœciwego mon-
ta¿u okna. Prawid³owo wykonana izolacja
termiczna i przeciwwilgociowa wokó³
okna zapewni jego d³ugotrwa³e i sprawne
funkcjonowanie. Niektórzy producenci
oferuj¹ gotowe produkty instalacyjne,
które s¹ dopasowane do oferowanych roz-
miarów okien. To kosztuje, ale dodatkowa
inwestycja z pewnoœci¹ siê op³aci, gdy¿
dziêki temu zyskujemy nie tylko gwaran-
cjê w³aœciwej instalacji, ale równie¿ lepsze
parametry termoizolacyjne.

Bardzo wa¿ne jest zapewnienie prawi-
d³owego kszta³tu wnêki okiennej 2. Nie-
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1 Okno obrotowe, nawet umieszczone nisko mo¿na otworzyæ, gdy stoj¹
przy nim meble (fot. Roto)

2 Dolna p³aszczyzna szpalety musi byæ prostopad³a do pod³ogi pod
oknem, górna zaœ równoleg³a do niej (fot. Roto)

okna_dachowe.qxd  05-03-30  12:48  Page 167



R A P O R T
O

KN
A

168

zale¿nie od materia³u (p³yta gipsowo-kar-
tonowa lub drewno) obudowa – tzw. szpa-
leta. Taki sposób konstrukcji zapewnia
bardziej efektywne oœwietlenie pokoju,
³atwiejszy dostêp do okna a tak¿e este-
tyczny wygl¹d wnêtrza. Ale nie tylko. Naj-
istotniejsza w tym przypadku jest natural-
na cyrkulacja ciep³ego powietrza wokó³
szyby; zmniejsza ona ryzyko kondensacji
pary wodnej. Pomimo wielu ulepszeñ ter-
moizolacji okien, przy du¿ej wilgotnoœci
powietrza i bardzo niskiej temperaturze
na zewn¹trz, na szybie mo¿e pojawiaæ siê
niewielka iloœæ skroplonej pary wodnej.
Rozwi¹zaniem jest umieszczenie grzejni-
ka pod oknem. Ma to równie¿ i te zaletê,
¿e ciep³e powietrze roztapia œnieg padaj¹-
cy na okno. 

Konstrukcja okien po³aciowych
umo¿liwia te¿ (podobnie jak w oknach
tradycyjnych) dop³yw œwie¿ego powietrza
przy zamkniêtym skrzydle, przez ró¿nego
rodzaju nawiewniki 3 i klapy wentyla-
cyjne. Przez okno po³aciowe o standardo-
wych wymiarach w ci¹gu godziny przedo-
staje siê œrednio do pomieszczenia ok. 20-
30 m3 powietrza. Zamontowanie okna
zgodnie z instrukcj¹ monta¿u oraz spraw-
nie dzia³aj¹ca wentylacja zapewni¹ zdro-
wy mikroklimat na poddaszu.

Bezpieczeñstwo
Poniewa¿ okna do poddaszy wysta-

wione s¹ na ci¹g³e dzia³anie czynników
zewnêtrznych, takich jak deszcz, œnieg,
grad i wiatr musz¹ byæ one wyj¹tkowo
wytrzyma³e. Kluczowym elementem za-
pewniaj¹cym bezpieczeñstwo jest panel
szybowy. Najczêœciej panel, czyli zestaw
szyb zespolonych, sk³ada siê z ze-
wnêtrznej szyby hartowanej oraz szyby
wewnêtrznej pokrytej pow³ok¹ nisko-
emisyjn¹, czyli cienk¹ warstw¹ py³ków
metali szlachetnych o gruboœci od kil-
kudziesiêciu do kilkuset nanometrów.
Szyby takie s¹ nie tylko wytrzyma³e, ale
te¿ energooszczêdne, gdy¿ odbijaj¹
z powrotem do wnêtrza promieniowa-
nie cieplne emitowane przez kaloryfery.
Przestrzeñ pomiêdzy szybami wype³-
niona jest gazem szlachetnym, najczê-
œciej argonem, który równie¿ spe³nia
funkcjê izolacyjn¹.

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania okien
dachowych oznacza nie tylko odpornoœæ
na warunki atmosferyczne, ale tak¿e
ochronê przed w³amaniem lub wypad-
kiem w razie uszkodzenia szyby. Produ-

cenci okien dachowych oferuj¹ szyby an-
tyw³amaniowe, w których kilka warstw
szk³a jest sklejonych z warstwami folii, co
uniemo¿liwia wtargniêcie do wnêtrza po-
mieszczenia. Ze wzglêdów bezpieczeñ-
stwa, okna montowane na wysokoœci po-
ni¿ej 85 cm powinny byæ wyposa¿one
w szybê bezpieczn¹, która w momencie
uszkodzenia nie rozkruszy siê na drobne
kawa³ki, ale dziêki zastosowanej folii po-
zostanie w ramie okna.

Produkty do zadañ
specjalnych
Z myœl¹ o pomieszczeniach szczegól-

nie wilgotnych, jak kuchnie lub ³azienki,
niektórzy producenci oferuj¹ okna o pod-
wy¿szonej odpornoœci na wilgoæ. Jednym
ze stosowanych materia³ów mo¿e byæ
drewno pokryte warstw¹ poliuretanu ma-
lowanego na kolor bia³y. Chroni ona
drewno i u³atwia utrzymanie okna w czy-
stoœci.

Ciekawostk¹ jest mo¿liwoœæ skon-
struowania w dachu budynku sk³adane-
go balkonu – dziêki temu pokój na pod-
daszu nie bêdzie odbiega³ standardem
od tych na ni¿szych kondygnacjach.
Dolna czêœæ okna jest zintegrowana
z barierk¹ balkonu, górna czêœæ zestawu
to okno uchylno-obrotowe (patrz fot.
tyt.). Odchylaj¹c doln¹ czêœæ okna do
pionu tworzymy niewielki balkon, gór-
n¹ czêœæ mo¿emy uchyliæ do k¹ta 45° –
tworzy ona rodzaj daszka. W celu skon-
struowania balkonu mo¿emy zastosowaæ

równie¿ inne rozwi¹zanie, instaluj¹c
w po³aci dachu tzw. balkon dachowy 4.
Jest to zestaw elementów okiennych,
który sk³ada siê z pionowego okna bal-
konowego po³¹czonego z oknem do pod-
daszy. Umo¿liwia wychodzenie i swo-
bodne korzystanie z tarasu wbudowane-
go w konstrukcjê dachu.

Warto pomyœleæ ju¿ na etapie projektu
o innowacyjnych rozwi¹zaniach, jakie
mo¿na zastosowaæ urozmaicaj¹c poddasza.

Producenci okien dachowych oferuj¹
te¿ wiele komplementarnych produktów,
które nie tylko pozwol¹ uzyskaæ lepsze
doœwietlenie poddasza, ale tak¿e bardzo
ciekaw¹ aran¿acjê wnêtrza. 

I tak zainstalowane w po³aci dachu
okno mo¿na przed³u¿yæ w dó³ lub górê
przy pomocy dodatkowych elementów
doœwietlaj¹cych. Na poddaszach o kon-
strukcji ze œciank¹ kolankow¹ mo¿na za-
stosowaæ pionowe okna fasadowe 5, na-
tomiast do poddaszy bez œcianki kolanko-
wej przeznaczone s¹ specjalne elementy
doœwietlaj¹ce montowane pod tym sa-
mym k¹tem, co okno zainstalowane poni-
¿ej. Bardzo atrakcyjnym rozwi¹zaniem s¹
elementy doœwietlaj¹ce montowane po-
wy¿ej okna po³aciowego, dostêpne w ró¿-
nych kszta³tach (patrz. fot. tyt.). Okna
dachowe mo¿na ³¹czyæ w zestawy, monto-
waæ bezpoœrednio obok siebie lub jedno
nad drugim dziêki specjalnym ko³nie-
rzom uszczelniaj¹cym. Mo¿liwoœci zesta-
wiania okien jest bardzo wiele, a ostatecz-
ny efekt zale¿y od fantazji inwestora
(patrz fot. tyt.).

2 0 0 5 4
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3 Nawiewnik umo¿liwia wymianê powietrza

w pomieszczeniu przy zamkniêtym oknie
(fot. Fakro)

4 Taki balkon jest bardzo interesuj¹cym roz-

wi¹zaniem (fot. Velux)
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Nie tylko okna...
Naturalnymi „towarzyszkami” okien s¹

firanki oraz zas³ony. Zapewniaj¹ domowni-
kom intymnoœæ, s¹ elementem wystroju
wnêtrza, w s³oneczne lato chroni¹ przed
nadmiarem œwiat³a i ciep³a, natomiast w zi-
mie stanowi¹ dodatkow¹ ochronê przed wy-
ch³adzaniem. Niestety, tego tradycyjnego
rozwi¹zania nie mo¿na zastosowaæ na pod-
daszu, jednak wybór rozwi¹zañ alternatyw-
nych jest bardzo bogaty: to akcesoria do
okien po³aciowych. S¹ wœród nich ze-
wnêtrzne elementy, jak rolety i markizy
oraz wewnêtrzne – ró¿nego rodzaju rolety,
¿aluzje i moskitiery. Wiêkszoœæ z nich mo¿e
byæ sterowana elektrycznie za pomoc¹ kla-
wiatury b¹dŸ pilota. S¹ produkowane z my-
œl¹ w³aœnie o oknach dachowych, dlatego
nie utrudniaj¹ jego funkcjonowania.

Wœród akcesoriów zewnêtrznych naj-
bardziej popularna jest roleta zewnêtrzna,
któr¹ montuje siê na ramie okna. Roleta nie
ogranicza mo¿liwoœci obrotu skrzyd³a i za-
trzymania go w dowolnej pozycji. Skutecz-
nie zabezpiecza przed nadmiarem œwiat³a
i ciep³a latem, zapobiega stratom ciep³a
w zimie. Umo¿liwia uzyskanie efektu pe³-
nego zaciemnienia w dzieñ. Chroni przed
ha³asem i dodatkowo zabezpiecza szybê
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ro-
lety mog¹ byæ otwierane manualnie lub
elektrycznie. Ciekawostk¹ jest roleta na ba-
teriê s³oneczn¹, nie wymagaj¹ca ¿adnego
dodatkowego Ÿród³a zasilania.

Bardzo popularne, szczególnie na po-
³udniu Europy, s¹ markizy. Jeœli podda-
sze jest wyj¹tkowo mocno nas³onecznio-
ne, to tak¿e w Polsce bêd¹ one najbardziej
odpowiednim rozwi¹zaniem. Produkuje
siê je z grafitowej lub br¹zowej bardzo
drobnej siateczki z polichlorku winylu,
która poch³ania promienie s³oneczne re-
dukuj¹c iloœæ ciep³a przedostaj¹cego siê
do pomieszczenia nawet o 65%. 

Najwiêksz¹ grupê akcesoriów stanowi¹
rolety wewnêtrzne. Zapewniaj¹ prywat-
noœæ oraz podstawow¹ ochronê przed s³oñ-
cem i ciep³em. Niektóre rolety zosta³y wy-
posa¿one w specjaln¹ pow³okê, która za-
pewnia najlepsz¹ ochronê przed nadmia-
rem lub utrat¹ ciep³a. Stanowi ona idealne
rozwi¹zanie, jeœli chcemy, by wnêtrze by³o
ca³kowicie zaciemnione nawet w s³oneczny
dzieñ. Niektórzy producenci oferuj¹ rów-
nie¿ bardziej dekoracyjne wersje rolet – sto-
suj¹c plisowany materia³.

¯aluzja to najbardziej klasyczny spo-
sób kontrolowania zarówno intensywno-

œci, jak i kierunku padaj¹cego œwiat³a 6.
Jej konstrukcja oraz zastosowane materia-
³y sprawiaj¹, ¿e idealnie nadaje siê do po-
mieszczeñ o podwy¿szonej wilgotnoœci,
takich jak kuchnie lub ³azienki. 

Wszystkie wymienione akcesoria s¹
produkowane z ró¿nych rodzajów tkanin
dostêpnych w wielu kolorach i wzorach, co
pozwala uzyskaæ wspania³e efekty œwietlne.

Dziêkujemy firmie Velux Polska za
udostêpnienie materia³ów do przygoto-
wania artyku³u.                                       �

6 W oknie dachowym ¿aluzja musi byæ pro-
wadzona w bocznych listwach, aby nie odsta-
wa³a od szyby (fot. Velux)

5 W œcianie kolankowej umieszcza siê okna pionowe, nad nimi zaœ najczêœciej po³aciowe; widocz-
na na zdjêciu roleta skutecznie ogranicza iloœæ œwiat³a w pomieszczeniu (fot. Fakro)

Info Rynek

Firmy:
BRAAS (LAFARGE DACHY; wy³azy dachowe)

(23) 662 68 01 www.braas-polska.com.pl
FAKRO

(18) 444 04 44 www.fakro.com.pl
OKPOL

(77) 404 66 77 www.okpol.pl
ROTO

(22) 330 81 60 www.roto.pl
VELUX

(22) 337 70 70 www.velux.pl

Co, za ile:
Okna po³aciowe (ceny brutto):
– obrotowe, pojedyncze lakierowanie od ok.

800 z³ (wym. 55x78 cm) do ok. 1300 (wym.
114x140 cm);

– obrotowe, drewno pokryte poliuretanem od
ok. 1200 z³ (wym. 55x78 cm) do ok. 1900
(wym. 114x140 cm);

– wy³az dachowy (wym. 45x55 cm), tylko do po-
mieszczeñ nieogrzewanych – od 360 z³

– balkon dachowy Cabrio (wym. 94x252 cm),
szyba energooszczêdna od 9200 z³

– rolety wewnêtrzne standardowe od ok. 130 z³
(do okna 55x78 cm) do ok. 180 z³ (do okna
114x140 cm) – w zale¿noœci od zastosowanego
materia³u;

– rolety plisowane od ok. 250 z³ (do okna
55x78 cm) do ok. 500 z³ (do okna 114x140 cm);

– ¿aluzje od ok. 280 z³ (do okna 55x78 cm) do
ok. 420 z³ (do okna 114x140 cm);

– rolety zewnêtrzne z napêdem rêcznym od ok.
1180 z³ (do okna 55x78 cm) do ok. 1560 z³ (do
okna 114x140 cm);

– rolety zewnêtrzne z napêdem elektrycznym od
ok. 1200 z³ (do okna 55x78 cm) do ok. 1660 z³
(do okna 114x140 cm) – cena bez sterownika.

okna_dachowe.qxd  05-03-30  12:58  Page 170


