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zmiany wprowadzane przez buduj¹cych w projektach.
Czasem udaje siê im „poprawiæ” projektantów, ale czêœciej,
niestety, pogorszyæ jakoœæ ¿ycia na poddaszu.

Czyli, co tak naprawdê powinieneœ wiedzieæ, zanim wydasz
pieni¹dze na okna dachowe.
ANETA DEMIANOWICZ
To prawda – kupno okien dachowych jest
proste, ale jak ka¿da decyzja budowlana –
wymaga zastanowienia, mimo okreœlenia
w projekcie ich liczby i miejsca monta¿u.
Przede wszystkim warto „sprawdziæ architekta”. Czêsto projektanci traktuj¹ poddasza nieco po macoszemu – zak³adaj¹, ¿e bêd¹ siê tam znajdowaæ sypialnie i wystarczy
wstawiæ po jednym oknie w miejscu, które
dobrze wygl¹da na dachu. Potem sypialnie
okazuj¹ siê najczêœciej pokojami dzieci,
w których potrzeba du¿o œwiat³a dziennego
do ich zdrowego rozwoju. Jeszcze czêœciej,
kieruj¹c siê z³udnymi oszczêdnoœciami, sami inwestorzy „odejmuj¹” czêœæ zaprojektowanych okien, zaciemniaj¹c pomieszczenia. Dlatego, zanim kupimy okna opisane
w projekcie, lub zmienimy ich liczby czy
wielkoœæ powinniœmy siê dobrze zastanowiæ. Wybieraj¹c okno po³aciowe, musimy
zdecydowaæ siê na materia³, z którego jest
wykonane, wielkoœæ, sposób otwierania, rodzaj szyby a tak¿e ko³nierz, bez którego prawid³owy monta¿ okna nie jest mo¿liwy. Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o dobrym osadzeniu
okna i prawid³owym wykonaniu obramowania okna. Ma to wp³yw na iloœæ wpadaj¹cego œwiat³a. Obramowanie okna, czyli
szpaleta wykonywana jest czêsto z p³yt gipsowo-kartonowych lub z drewna. Mo¿na
kupiæ tak¿e gotowe szpalety, które dla okna
78x140 cm kosztuj¹ ok. 300 z³. Znajduj¹cy
siê poni¿ej okna fragment szpalety powinien mieæ krawêdŸ prostopad³¹ do pod³ogi,
górny zaœ równoleg³¹. Taki kszta³t pozwala
na w³aœciw¹ cyrkulacjê ciep³ego powietrza
przy powierzchni okna.

Jak ma siê otwieraæ?
Okna mo¿na otwieraæ w ró¿ny sposób.
Przed ich zakupem, warto stan¹æ w miejscu, gdzie bêd¹ zamontowane i wyobraziæ
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Prezentujemy okna
dachowe
o wymiarach
78x140 cm

Wielkoœæ i usytuowanie okien dachowych, to najczêstsze

sobie, jak najwygodniej bêdzie nimi manewrowaæ. Ze wzglêdu na sposób otwierania, okna dachowe mog¹ byæ:
Q obrotowe maj¹ oœ obrotu w po³owie wysokoœci; maksymalny k¹t otwarcia to 180
stopni; wad¹ okna jest wsuwanie siê do
wnêtrza pomieszczenia górnej czêœci otwartego skrzyd³a. Okno obrotowe mo¿e mieæ
tak¿e oœ obrotu w 2/3 wysokoœci skrzyd³a –
jego zalet¹ jest to, ¿e podczas otwierania nie
wchodzi do wnêtrza; montuje siê je na dachach o k¹cie nachylenia 15-90°;
Q uchylne maj¹ oœ obrotu na górnej krawêdzi, dziêki czemu okno otwiera siê szeroko. Okna maj¹ klamkê otwieraj¹c¹ w dolnej
czêœci skrzyd³a. Najlepiej jest montowaæ
dwa okna uchylne obok siebie – wtedy wychylaj¹c siê przez otwarte okno, mo¿na
umyæ szybê zamkniêtego. Montuje siê je na
dachach o k¹cie nachylenia 7-65°;
Q uchylno-obrotowe maj¹ dwie osie obrotu, dziêki czemu mo¿na otwieraæ je uchylnie od do³u i obrotowo od góry. S¹ lepsze od
okien uchylnych, poniewa¿ mo¿na je dodatkowo obracaæ o 180 stopni, co u³atwia
ich mycie. Mog¹ tak¿e s³u¿yæ jako wyjœcie
ewakuacyjne, jeœli wymiary (wysokoœæ
i szerokoœæ) przekraczaj¹ 80 cm. S¹ wygodne w u¿ytkowaniu, ale dro¿sze; mo¿na je
tak¿e kupiæ z podwy¿szon¹ osi¹ obrotu.
Montuje siê je w dachach o k¹cie nachylenia 7-65°, ale szczególnie polecane s¹ do dachów o niskim k¹cie nachylenia (od 22 do
55°);
Q rozwierane maj¹ oœ obrotu na bocznej
krawêdzi ramy; zalicza siê do nich wy³azy
dachowe i okna ewakuacyjne;
Q nieotwierane tylko doœwietlaj¹ pomieszczenie; nie maj¹ skomplikowanych okuæ,
dlatego ich cena jest ni¿sza. Dobrze jest
montowaæ je w zestawach z oknami otwieranymi, w przeciwnym razie trzeba bêdzie

fot. A. OLSZEWSKA-KKRYSZTOFIAK

OKNA DACHOWE

WYBIERAMY I KUPUJEMY

okna
NIESTANDARDOWO
Okna dachowe dostêpne s¹ w kilku rozmiarach i takie mo¿na kupiæ od rêki. Jeœli jednak do dachu nie pasuje standardowe, bez
problemu mo¿na zamówiæ okno o dowolnym kszta³cie i wielkoœci. Wówczas sk³adaj¹c zamówienie trzeba podaæ k¹t nachylenia dachu oraz rodzaj pokrycia. Dostarczyæ
nale¿y tak¿e szkic okna z zaznaczonymi
d³ugoœciami boków oraz k¹tami wewnêtrznymi nietypowego okna. Taki zakup warto
jednak dok³adnie przemyœleæ. Cena produktu o nietypowym kszta³cie, robionego
na zamówienie, mo¿e wynieœæ nawet
6 tys. z³. Tyle mniej wiêcej kosztuje okno
kolebkowe, w którym ³uk wygiêcia okna
dopasowany jest do promienia ³uku dachu.
Myœl¹c o kupnie okna o nietypowych wymiarach, musimy najpierw dowiedzieæ siê,
czy powiêkszenie okna jest mo¿liwe. Bowiem poszerzenie okna mo¿liwe jest w zakresie 50-130 cm, a wyd³u¿enie 78-160 cm.
Dop³ata za zamówienie okna o niestandardowych wymiarach wynosi ok. 800 z³.
Na zamówienie mo¿na otrzymaæ tak¿e okno
z oblachowaniem i ko³nierzem miedzianym,
cynkowo-tytanowym lub pomalowanym
na dowolny kolor. Pozwala to dopasowaæ
je do najbardziej nietypowego koloru
pokrycia.
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450 z³ / 549 z³

547 z³ / 789 z³

ROOF LITE
DPM6A

OKPOL
OT N Termo

Okno uchylne z drewna klejonego,
impregnowanego i lakierowanego,
wewnêtrzna szyba niskoemisyjna,
górny system otwierania

Okno obrotowe wykonane z drewna
sosnowego lakierowanego dwukrotnie, podwójny system otwierania, zewnêtrzna szyba hartowana

U=1,9 W/(m2K)
ko³nierz:
TF – do pokryæ falistych – 200 z³
SF – do pokryæ p³askich – 200 z³

gór¹!
Planuj¹c rozmieszczenie okien, nale¿y pamiêtaæ, ¿e lepszy efekt oœwietleniowy uzyskamy przez monta¿ kilku mniejszych okien
w ró¿nych miejscach, ni¿ jednego du¿ego.
W dachach o ma³ym k¹cie nachylenia lepiej sprawdzi siê wy¿sze okno, które wpuœci wiêcej œwiat³a – zgodnie z zasad¹: im
bardziej p³aski dach, tym wy¿sze okno.
Podczas wyboru okien pamiêtaæ nale¿y
tak¿e o tym, by ich rodzaj i wysokoœæ monta¿u dopasowaæ do potrzeb mieszkañców.
Nie ma jednej w³aœciwej wysokoœci monta¿u, a zale¿y ona od wielu czynników, tj. rodzaju pomieszczenia, okna, czy czêstotliwoœci otwierania. Powinno byæ wiêc zamontowane na wysokoœci pozwalaj¹cej na
wygodne otwieranie, oraz umo¿liwiaj¹cej jego umycie (o czym czêsto zapominamy).
Oprócz tego, ¿e „dostarczaj¹” œwiat³o, okna
s¹ równie¿ wa¿nym elementem wykoñczenia. Dobrze dobrane nadaj¹ wnêtrzu ciekawy
wygl¹d, szczególnie wtedy, gdy po³¹czone s¹
w tzw. zestawy – czêsto wykorzystywane
przez architektów jako element dekoracyjny.
Ale nie tylko zastosowanie kilku okien sprawi, ¿e poddasze stanie siê oryginalne. Mo¿na
tak¿e kupiæ okna z szybami witra¿owymi.
Mo¿na wybraæ wzory standardowe lub zaprojektowaæ go indywidualnie.

U=1,47 W/(m2K)
ko³nierz:
UN – uniwersalny – 237 z³
HN – do pokryæ wysokoprofilowanych – 257 z³
PN – do pokryæ p³askich – 210 z³

795 z³ / 970 z³

912 z³ / 1113 z³

OKPOL
OV H Went H

VELUX
GZL

Okno obrotowe z klejonego drewna
sosnowego, impregnowanego i lakierowanego dwukrotnie,
zewnêtrzna szyba hartowana,
dolny system otwierania

Okno obrotowe wykonane z klejonego
warstwowo drewna sosnowego impregnowanego i lakierowanego, z dolnym lub górnym otwieraniem;
hartowana szyba zewnêtrzna

U=1,47 W/(m2K)
ko³nierz:
UN – uniwersalny – 237 z³
HN – do pokryæ wysokoprofilowanych – 257 z³
PN – do pokryæ p³askich – 210 z³

U=1,5 W/(m2K)
ko³nierz:
EDW – do pokryæ profilowanych – 258 z³
EDS – do pokryæ p³askich – 209 z³
EKW – ko³nierz kombi (na dwa okna) – 612 z³

967 z³ / 1179 z³

975 z³ / 1189 z³

FAKRO
FTP-V

FAKRO
PTP aluminiowo-tworzywowe

Okno obrotowe z drewna klejonego warstwowo,
impregnowanego pró¿niowo i lakierowanego, hartowana szyba zewnêtrzna, szyba wewnêtrzna ze szk³a
niskoemisyjnego, dolny system otwierania

Okno obrotowe z wielokomorowych profili z PVC
w kolorze bia³ym, wewn¹trz wzmocnione jest
rdzeniami stalowymi, przeznaczone do pomieszczeñ mokrych, dolny system otwierania,
zewnêtrzna szyba hartowana, szyba wewnêtrzna
ze szk³a
niskoemisyjnego

U=1,4 W/(m2K)
ko³nierz:
EZ – do pokryæ profilowanych – 237 z³
ES – do pokryæ p³askich – 210 z³
EH – do pokryæ wysokoprofilowanych – 257 z³

U= 1,5 W/(m2K)
ko³nierz:
EZ – do pokryæ profilowanych – 237 z³
ES – do pokryæ p³askich – 210 z³
EH – do pokryæ wysokoprofilowanych – 257 z³
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995 z³ / 1213 z³

1151 z³ / 1404 z³

OKPOL
OC 2H COMFORT

ROTO FRANK OKNA DACHOWE
735 K

Okno uchylne z drewna klejonego
warstwowo, lakierowanego trzykrotnie, hartowana szyba wewnêtrzna
i zewnêtrzna, podwójny
system otwierania

Okno obrotowe wysokoosiowe – oœ obrotu
na 2/3 wysokoœci skrzyd³a, wykonane z PVC,
zewnêtrzna szyba hartowana, dolny system
otwierania

U= 1,57 W/(m2K)
ko³nierz:
HN – do pokryæ wysokoprofilowanych – 257 z³
PN – do pokryæ p³askich – 210 z³
UN – uniwersalny – 237 z³

U= 1,2 W/(m2K)
ko³nierz:
do pokryæ falistych – 243 z³
do pokryæ wysokoprofilowych – 276 z³

1415 z³ / 1726 z³

1450 z³ / 1769 z³

VELUX
GGU

FAKRO
FPP preSelect

Okno obrotowe z drewna sosnowego klejonego
warstwowo, pokryte poliuretanem pomalowanym na bia³o, górny system otwierania,
zewnêtrzna szyba hartowana, wewnêtrzna
niskoemisyjna

Okno uchylno-obrotowe z drewna klejonego
warstwowo, impregnowanego pró¿niowo i trzykrotnie lakierowanego, podwójny system otwierania, zewnêtrzna szyba hartowana, wewnêtrzna ze szk³a niskoemisyjnego

wychodziæ na dach, ¿eby je umyæ. Zalicza
siê do nich nadstawki i œwietliki.
Uwaga! Rozmiary okna to zewnêtrzne wymiary oœcie¿nicy podane w centymetrach.

Wygoda otwierania
Okno otwiera siê za pomoc¹ uchwytu znajduj¹cego siê w górnej czêœci skrzyd³a (tzw.
górny system otwierania) lub klamki
umieszczonej na dole (tzw. dolny system
otwierania). W dachach o niskim k¹cie nachylenia (20-35 stopni) najlepiej sprawdz¹
siê okna z podwójnym systemem otwierania. Praktycznym i wygodnym rozwi¹zaniem jest zakup okna sterowanego elektrycznie – pilotem lub przyciskiem w œcianie bez problemu mo¿na otworzyæ okno,
które znajduje siê za wysoko. Okno takie
jest oczywiœcie dro¿sze od otwieranego
rêcznie. Jeœli z okna umieszczonego wysoko korzystamy rzadko, takie rozwi¹zanie
wydaje siê zbêdnym wydatkiem. Otworzyæ
je lub zamkn¹æ mo¿na przy u¿yciu dr¹¿ka
teleskopowego lub linki. Dr¹¿ek s³u¿y do
otwierania wysoko umieszczonych okien
(najczêœciej jego d³ugoœæ wynosi 120
i 240 cm) a sznur pozwala na otwieranie
i zamykanie okien po³o¿onych do 6 m wysokoœci (5 m d³ugoœci).

Monta¿ kombinowany

U=1,5 W/(m2K)
ko³nierz:
EDW – do pokryæ profilowanych – 258 z³
EDS – do pokryæ p³askich – 209 z³
EKW – ko³nierz kombi (na dwa okna) – 612 z³

U=1,4 W/(m2K)
ko³nierz:
EZ – do pokryæ profilowanych – 237 z³
ES – do pokryæ p³askich – 210 z³
EH – do pokryæ wysokoprofilowanych – 257 z³

1523 z³ / 1858 z³

1605 z³ / 1958 z³

VELUX
GHL

ROTO FRANK OKNA DACHOWE
847 H

Okno uchylno-obrotowe z drewna
sosnowego klejonego warstwowo,
impregnowanego i lakierowanego
dwukrotnie, podwójny system otwierania, zewnêtrzna szyba hartowana,
wewnêtrzna niskoemisyjna

Okno uchylno-obrotowe z drewna klejonego,
szyba energooszczêdna, zewnêtrzna i wewnêtrzna hartowana, podwójny system otwierania

U= 1,5 W/(m2K)
ko³nierz:
EDW – do pokryæ profilowanych – 258 z³
EDS – do pokryæ p³askich – 209 z³
EKW – ko³nierz kombi (na dwa okna) – 612 z³
Ceny netto/brutto (22% VAT)

U=1,2 W/(m2K)
ko³nierz:
do pokryæ falistych – 243 z³
do pokryæ wysokoprofilowych – 276 z³

Je¿eli okno dachowe ma doœwietlaæ podstawow¹ przestrzeñ mieszkaln¹ (np. ca³e
mieszkanie na poddaszu), powinniœmy pomyœleæ o bardziej kosztownych sposobach
na wprowadzenie œwiat³a. Du¿¹ iloœæ pro-

INTELIGENTNY
I KOMFORTOWY DOM
Z ELEKTRYCZNYMI
OKNAMI
S³awomir £yskawka
dyr. techniczny VELUX Polska
Okna, zainstalowane wysoko, poza zasiêgiem naszych ramion, mo¿na w pe³ni wykorzystaæ dziêki
elektrycznemu sterowaniu. Zdalne otwieranie
umo¿liwia wietrzenie pomieszczeñ, co jest niezbêdne do utrzymania w nich odpowiedniego mikroklimatu. Je¿eli nie kupiliœmy od razu okien elektrycznych, a widzimy, ¿e by³yby lepszym rozwi¹zaniem, mo¿emy póŸniej dokupiæ system steruj¹cy.
Oczywiœcie, korzystniejsze jest kupienie od razu tak
wyposa¿onych okien, poniewa¿ mamy wtedy mo¿liwoœæ regulacji pracy nie tylko samego okna, ale
równie¿ ¿aluzji, rolet zewnêtrznych. Jeœli odk³adamy tak¹ instalacjê na póŸniej, powinniœmy, po
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Budowa okna dachowego

fot. FAKRO

skrzyd³o okna

oscie¿nica
okienna

fot. VELUX

fot. FAKRO

Okno kolankowe

ko³nierz uszczelniaj¹cy

k¹towniki monta¿owe

³aty

Nadstawki ³ukowe

Balkon dachowy

mieni s³onecznych zapewni¹ nam ró¿ne
kombinacje okien po³aciowych, tzw. okna
zespolone. £¹czy siê je pionowo, poziomo

lub pionowo i poziomo. Pamiêtajmy, ¿e
podstawow¹ funkcj¹ okna, obok zapewnienia œwiat³a dziennego, jest umo¿liwienie
kontaktu wzrokowego z otoczeniem. Wagê
tego zadania mo¿emy doceniæ wyobra¿aj¹c
sobie, ¿e w ca³ym mieszkaniu mamy jedynie okna umo¿liwiaj¹ce patrzenie w niebo.
Aby wpuœciæ wiêcej œwiat³a i umo¿liwiæ
spogl¹danie na okolicê, warto pomyœleæ
o oknie kolankowym (mo¿na je kupiæ w cenie 950-1500 z³). Montuje siê je pionowo
w œciance kolankowej i ³¹czy z oknem dachowym dowolnej konstrukcji. Okna kolankowe mog¹ byæ nieotwierane lub otwierane. Na rynku dostêpne s¹ tak¿e elementy
przed³u¿aj¹ce okno, gdy dach nie ma œciany
kolankowej. S¹ one dro¿sze od okien kolankowych (ok. 1000-1900 z³). Ciekawie wygl¹daj¹ nadstawki o kszta³cie trójk¹ta lub
³uku, które montowane s¹ nad oknami dachowymi. Nie mo¿na ich otwieraæ i s¹ to
drogie produkty (ok. 3000-6100 z³). Ciekawym rozwi¹zaniem, choæ bardzo kosztownym (ok. 14 000 z³) jest mo¿liwoœæ zrobienia balkonu na dachu u¿ywaj¹c systemu

pierwsze upewniæ siê, czy w danym modelu okna
mo¿na w ogóle zainstalowaæ system sterowania,
po drugie – ju¿ na etapie wykonywania instalacji
elektrycznej – doprowadziæ przewód zasilaj¹cy
w okolice okna. Za adaptacyjny system elektryczny
zap³acimy wiêcej.
Automatyka do okien ma wiele dodatkowych inteligentnych funkcji, np. czujniki deszczu, które zamykaj¹ je automatycznie, gdy zaczyna padaæ. System
sterowania oknami mo¿e byæ czêœci¹ systemu inteligentnego domu, który umo¿liwia zdalne sterowanie tak¿e innymi elektrycznymi urz¹dzeniami
w budynku lub jego otoczeniu (np. bramami, wentylacj¹, ogrzewaniem, klimatyzacj¹). Dziêki falom
radiowym, kierowanie oknami (i innymi urz¹dzeniami) mo¿e odbywaæ siê z dowolnego miejsca
w domu lub ogrodzie. Na ekranie pilota, który jest
centrum dowodzenia, odczytamy informacjê o statusie wszystkich elektrycznych urz¹dzeñ pod³¹czonych do systemu.

Górna i dolna
czeœæ otwierane
uchylnie

rys. VELUX

fot. VELUX

fot. FAKRO

Przed³u¿enie okna

Dolna czêœæ z funkcj¹ otwieranych
drzwi i nie otwierana

elementów okiennych i drzwiowych, tworz¹cych dowolnie szeroki balkon. Górna
czêœæ to skrzyd³o uchylne. Dolna czêœæ mo¿e byæ nie otwierana, uchylna lub mieæ
funkcjê otwieranych drzwi. Jest to ciekawe,
i mimo ¿e kosztowne rozwi¹zanie, to praktyczne gdy na poddaszu chcemy mieæ balkon bez robienia dodatkowych prac konstrukcyjnych.

Oddzielnie okno,
oddzielnie ko³nierz
Okno po³aciowe kupuje siê w dwóch pud³ach. W jednym znajduje siê samo okno,
czyli skrzyd³o i rama. W drugim ko³nierz
oraz elementy uszczelniaj¹ce. Czêœci te pakowane s¹ osobno ze wzglêdu na to, ¿e ko³nierz dopasowuje siê do pokrycia dachowego – dlatego wystêpuje w wersji do pokryæ
falistych, (tj. dachówki ceramiczne i cementowe) i do pokryæ p³askich, (tj. gonty bitumiczne, blachy p³askie, papy). Ko³nierze
uszczelniaj¹ce i oblachowanie okien wykonane s¹ z blachy aluminiowej zabezpieczonej lakierem poliestrowym, a dolna profilo-
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pogrubienie krokwi – okno nieznacznie
mniejsze od ich rozstawu

nadbicie wyciêtej krokwi – okno
nieznacznie wiêksze od ich rozstawu

zastosowanie wymianów – okno znacznie mniejsze lub wiêksze od
rozstawu krokwi

Wielkoœæ okna dachowego nale¿y dobraæ tak, by jego szerokoœæ by³a zbli¿ona do rozstawu krokwi w dachu. Na szczêœcie nie jest to ju¿ warunek nie do z³amania. Szerokoœæ otworu mo¿na dostosowaæ do szerokoœci okna, jednak poci¹ga to za sob¹ ingerencjê w konstrukcjê dachu. W przypadku, kiedy odleg³oœæ
miêdzy krokwiami jest za du¿a, mo¿na pogrubiæ krokwie lub zastosowaæ wymian. Czêœciej zdarza siê jednak, ¿e mamy za ma³o miejsca na wstawienie okna
o wymiarach koniecznych do zapewnienia odpowiedniej iloœci œwiat³a dziennego – wtedy trzeba wyci¹æ krokiew i nabiæ j¹ tam, gdzie koñczy siê okno lub wykonaæ wymian. Okno po³aciowe mo¿na tak¿e montowaæ na ³atach – jest to polecane, gdy rozstaw krokwi jest du¿o wiêkszy ni¿ szerokoœæ okna.

wana czêœæ ko³nierza wykonana jest z o³owiu. Wraz z oknem dostajemy zestaw k¹towników monta¿owych, profile maskuj¹ce, plastikowe kliny oraz metalowe wkrêty.
Dostêpne na rynku okna produkowane s¹
w podobnych rozmiarach.
Uwaga! Dla okien zespolonych trzeba kupiæ ko³nierze kombi, które pozwalaj¹ na ³¹czenie okien w dowolne grupy.

Trójwarstwowa klejonka
Prawie wszystkie okna dachowe produkowane s¹ z drewna klejonego warstwowo.
Dziêki temu s¹ wytrzyma³e, a impregnacja
i kilkukrotne lakierowanie sprawiaj¹, ¿e s¹
odporne na dzia³anie czynników atmosferycznych. Wkrêty mocowane w drewnianych czêœciach okna zrobione s¹ ze stali
nierdzewnej lub s¹ ca³kowicie zakryte, co
eliminuje mo¿liwoœæ korozji ramy. Od kilku lat kupiæ mo¿na okna z profili z tworzyw
sztucznych lub drewniane pokryte warstw¹
poliestrow¹. Dobrze sprawdzaj¹ siê one
w pomieszczeniach mokrych, takich jak
kuchnia czy ³azienka. S¹ ³atwe do utrzymania w czystoœci i estetycznie wykoñczone,
jednak dro¿sze o ok. 25 proc. od okien
drewnianych. Mo¿na tak¿e zamówiæ okno
z szyb¹ ornamentow¹, refleksyjn¹, samoczyszcz¹c¹ czy dŸwiêkoszczeln¹ – podnosi
to jednak jego cenê. Okna dachowe, bardziej ni¿ pozosta³e zamontowane w domu,
nara¿one s¹ na uszkodzenia mechaniczne,
spowodowane gradem, porywistym wiatrem, spadaj¹cymi konarami drzew czy du¿ymi opadami œniegu. Od wewn¹trz zagro¿one s¹ uszkodzeniem przez przypadkowe
uderzenie rêk¹ lub przedmiotem (np. pi³k¹). Okna montowane s¹ nad naszymi g³owami, dlatego przypadkowe rozbicie szyby
mo¿e zagra¿aæ zdrowiu i ¿yciu. Zastosowa-
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ne w nich jednokomorowe szyby zespolone
pozwalaj¹ na monta¿ szyby hartowanej lub
antyw³amaniowej po stronie zewnêtrznej
i szyby ze szk³a bezpiecznego, termoizolacyjnej od wewn¹trz.

U – wa¿ne!
Tak jak ka¿de inne, okno dachowe powinno
mieæ jak najmniejszy wspó³czynnik przenikania ciep³a U. Im jest on ni¿szy, tym mniej
ciep³a ucieka na zewn¹trz. Optymalna
wartoœæ U dla okien zespolonych z dwiema
uszczelkami mieœci siê w granicach
1,4-1,7 W/(m2K). Dostêpne na rynku okna
maj¹ nawet wartoœæ 1,1 W/(m2K).
Uwaga! Decyduj¹c siê na kilka okien w jednym pomieszczeniu pamiêtaæ nale¿y o tym,
¿e gdy bêdzie ich zbyt du¿o mo¿e to spowodowaæ du¿e straty ciep³a, a w upalne dni
poddasze bêdzie bardziej nagrzane.
Podobnie do okien tradycyjnych okna po³aciowe umo¿liwiaj¹ wentylacjê wnêtrza nie
tylko przez ich otwieranie. Mo¿liwoœæ przewietrzania zapewnia funkcja rozszczelnienia. Kiedy przekrêci siê klamkê do odpowiedniej pozycji, miêdzy skrzyd³em a ram¹
powstaje niewielka szczelina, przez któr¹
przenika powietrze. Œwie¿e powietrze doprowadziæ mo¿na tak¿e przez szczelinê
wentylacyjn¹. Nawiewniki i klapa wentylacyjna umo¿liwi¹ dodatkowo regulacjê przep³ywu powietrza. Mo¿na kupiæ okno z automatycznym nawiewnikiem zamontowanym w skrzydle lub oœcie¿nicy. Usprawni to
wymianê powietrza.

Akcesoria do okien
Kiedy decyzja o wyborze rodzaju i wielkoœci okna zostanie ju¿ podjêta, warto zastanowiæ siê nad zakupem akcesoriów okiennych. Producenci oferuj¹ rozwi¹zania od-

powiednio dopasowane do konkretnego
okna. Dlatego zakup warto finalizowaæ wyrobami jednego producenta. Wybór jest du¿y. Sporym zainteresowaniem ciesz¹ siê rolety zaciemniaj¹ce. Pokryte s¹ z jednej strony specjaln¹ aluminiow¹ pow³ok¹, która nie
przepuszcza promieni s³onecznych. Sprawdzaj¹ siê w sypialniach i pokojach dzieciêcych, gdzie potrzebne jest ca³kowite zaciemnienie. Standardowe rolety przyciemniaj¹ i rozpraszaj¹ œwiat³o w pomieszczeniu. Spoœród wszystkich akcesoriów najbardziej dekoracyjne s¹ rolety plisowane. ¯aluzje pozwalaj¹ kontrolowaæ intensywnoœæ
i kierunek padania œwiat³a do pomieszczeñ.
Wykonane s¹ z aluminium, dziêki czemu s¹
odporne na wilgoæ i mocne zabrudzenia
(sprawdzaj¹ siê w kuchni). Najskuteczniej
przed s³oñcem i ciep³em chroni¹ markizy.
Montowane s¹ na zewn¹trz okna. Moskitiery zaœ chroni¹ przed insektami.

JAKA D£UGOŒÆ JEST W£AŒCIWA?
Dobieraj¹c wysokoœæ okna pod uwagê nale¿y
wzi¹æ nastêpuj¹ce wskazówki:
Q aby móc swobodnie wygl¹daæ przez okno, górna krawêdŸ okna powinna znajdowaæ siê na wysokoœci ok. 220 cm;
Q aby mieæ jak najlepszy widok z okna na poddaszu, górna krawêdŸ okna powinna znajdowaæ siê
na wysokoœci ok. 200 cm;
Q aby mieæ dobry widok z okna w pozycji siedz¹cej, dolna krawêdŸ okna powinna znajdowaæ siê na
wysokoœci ok. 90 cm a najlepsze do tego bêd¹ okna
obrotowe otwierane i zamykane od góry;
Q jeœli okna otwierane i zamykane s¹ od do³u, ich
dolna krawêdŸ powinna znajdowaæ siê na wysokoœci ok. 120 cm;
Q na d³ugoœæ okna wp³ywa tak¿e k¹t nachylenia
po³aci dachu – im jest mniejszy, tym d³u¿sze powinno byæ okno;
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POSZUKIWANE: 7 drewnianych okien o wymiarach 78x118 cm na poddasze i jedno
okno – wielkoœæ 78x118 cm o zwiêkszonej
odpornoœci na wilgoæ do ³azienki.
Janusz zacz¹³ przymierzaæ siê do okien na
poddasze ju¿ w grudniu. Wtedy zamawia³
drewnian¹ stolarkê okienn¹ na parter i w jednym czasie chcia³ za³atwiæ zakup wszystkich
okien. Przejrza³ wówczas dok³adnie oferty
producentów, podpytywa³ znajomych, jakiej
firmy okna polecaj¹. Bardzo szybko zdecydowa³ siê na firmê Fakro, której okna mia³y nie
tylko pozytywne opinie znajomych, a przede
wszystkim wyró¿nia³y siê estetyk¹ i trwa³oœci¹. Firma ta ma równie¿ w swojej ofercie
okna przeznaczone do monta¿u w pomieszczeniach mokrych i nara¿onych na wilgoæ
(np. ³azienka, kuchnia), a Januszowi zale¿a³o,
by wszystkie okna kupiæ od jednego producenta. Jednak zakup okien na prze³omie roku
okaza³ siê trudny. Magazyny œwieci³y pustkami, bo towary znika³y z nich w tempie ekspresowym. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e osoby
buduj¹ce dom na kredyt kupowa³y materia³y
budowlane, by zd¹¿yæ przed koñcem roku

z rozliczeniem transz kredytowych. Poniewa¿ Januszowi siê nie spieszy³o, a pozosta³e
okna mia³y byæ dostarczone na budowê pod
koniec lutego, zdecydowa³ siê zamówiæ je
póŸniej. Wielkoœci okien nie zmienia³, zamówi³ je zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹
projektu. Uzna³, ¿e okno 78x118 cm optymalnie doœwietli jego pomieszczenia.

Specjalne do ³azienki
Do kupienia jest ³¹cznie osiem okien – jedno
do ³azienki i siedem do pozosta³ych pomieszczeñ (po dwa do dwóch pokojów synów i trzy
do swojej sypialni). W pokojach postanowi³
zamontowaæ okna obrotowe FTP-V. Bêdzie
spokojniejszy, gdy ch³opcy nie bêd¹ mieli
mo¿liwoœci och otwarcia, poniewa¿ uchwyt
znajduje siê w górnej czêœci ramy. Okna
chwali równie¿ sprzedawca. Podkreœla, ¿e jest
to model najlepiej sprzedaj¹cy siê w jego
sk³adzie budowlanym. Maj¹ dobre parametry techniczne – wspó³czynnik przenikania
ciep³a U=1,4 W/(m2K), szybê termiczn¹,
dwie uszczelki, a przestrzeñ miêdzy szybami
wype³nia argon. Okno wyposa¿one jest w nawiewnik V35, dziêki czemu pomieszczenie
jest prawid³owo wentylowane. Jedno okno
kosztuje 1179 z³. Za siedem zap³aci wiêc
8253 z³. Do ³azienki Janusz decydowa³ siê
kupiæ okno odporne na dzia³anie wilgoci. Poza tym bia³y kolor bêdzie lepiej pasowa³ do
jasnych p³ytek, którymi zaplanowa³ wykoñczyæ ³azienkê. Okno PTP aluminiowo-tworzywowe kosztuje 1189 z³. Po zsumowaniu
wysz³o, ¿e na same okna wyda 9442 z³.

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile

Jeszcze ko³nierz
Aby okna by³y poprawnie osadzone w dachu,
nale¿y kupiæ jeszcze ko³nierze uszczelniaj¹ce.
Janusz na dachu bêdzie k³ad³ dachówkê, musi wiêc kupiæ ko³nierz przeznaczony do tego
typu pokryæ. Chce tak¿e, by okna w sypialniach po³¹czone by³y w poziome grupy. Dlatego potrzebuje ko³nierzy przystosowanych
do monta¿u zespolonego. Jeden ko³nierz –
EZV 78x118 cm – kosztuje 284 z³. Jest on
dro¿szy od ko³nierza przeznaczonego do
monta¿u pojedynczego o 47 z³ (dop³ata do ceny ko³nierzy w zespoleniu wynosi 20 proc.).
Janusz kupuje 7 ko³nierzy do zespoleñ za
1988 z³ i jeden do okna ³azienkowego za 237.
£¹cznie na same ko³nierze wydaje 2225 z³.

Szpalety niepotrzebne
Sprzedawca proponuje jeszcze zakup szpalet,
które pozwalaj¹ szybko i prawid³owo wykonaæ wnêkê okienn¹. Janusz jednak ich nie
kupuje, poniewa¿ nie wie jeszcze, jak bêd¹
wykoñczone wnêtrza, a dostêpne s¹ tylko
dwa rodzaje szpalet – bia³a i sosnowa. Poza
tym, szpalety nie s¹ tanie – jedna, sosnowa
pasuj¹ca do jego okna kosztuje 300 z³.

PRZYK£ADOWY WYBÓR
Fakro, FTP V (78x118 cm) – 1179 z³
7 szt. – razem koszt: 8253 z³
Fakro PTP aluminiowo-ttworzywowe
(78x118 cm) – 1189 z³
Ko³nierze uszczelniaj¹ce do monta¿u zespolonego EZV – 284 z³ (7 szt.), razem: 1988 z³
Ko³nierz do okna ³azienkowego – 237 z³

7 z³
11 66
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N

asz dach pokryty jest pap¹ na pe³nym deskowaniu. Okna kupiliœmy niedawno, poniewa¿ chcieliœmy skorzystaæ
z du¿ego upustu, jaki w grudniu oferowa³
zaprzyjaŸniony sk³ad budowlany. Z ich
monta¿em zaczekamy do chwili, kiedy bêdziemy mieli ju¿ kupion¹ dachówkê i rozpoczniemy prace na dachu. Wtedy monta¿
okien bêdzie nas taniej kosztowa³, bo zrobi¹ to dekarze uk³adaj¹cy dach. Jednak
g³ównym powodem tej zw³oki jest fakt, ¿e
boimy siê, ¿e gdybyœmy zamontowali je teraz, zosta³yby ukradzione a ko³nierz zniszczony.
Jakub Z.

O

d kilku lat mam okna po³aciowe w kuchni i ³azience. Ich otwieranie jest trochê
niewygodne ze wzglêdu na to, ¿e uchwyty
otwieraj¹ce umieszczone s¹ na górze okna.
A okna zamontowane s¹ doœæ wysoko. Gdybym teraz kupowa³a okna, wybra³abym modele z podwójnym systemem otwierania –
klamk¹ na dole i uchwytem na górze. Jest to
wygodne rozwi¹zanie, gdy okna umieszczone s¹ wysoko.
Ewa

P

o 8 latach u¿ytkowania okien po³aciowych zaczê³y pokrywaæ siê pleœni¹
a lakier pêka. Skontaktowa³em siê z przed-

stawicielem technicznym firmy, w której
kupi³em okna poniewa¿ uzna³em, ¿e s¹
wadliwe. Jednak rozmowa z nim przekona³a mnie, ¿e okna dachowe tak jak i inna
drewniana stolarka wymaga konserwacji,
i ¿e trzeba j¹ wykonywaæ co 3-5 lat (w zale¿noœci od stopnia zniszczenia okna).
W moim przypadku muszê usun¹æ papierem œciernym stary lakier , nastêpnie skorzystaæ ze œrodków do wybielania drewna
i unieszkodliwiania pleœni. Po wyschniêciu
impregnatu ramy muszê ponownie zabezpieczyæ przed wilgoci¹ – najlepiej lakierem
lub farb¹.
Marcin K.

