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G
dyby w pierwszej po³owie lat 90.

przeprowadziæ uliczn¹ sondê i

zapytaæ: Jakie okna s¹ najlep-

sze?, to zdecydowana wiêkszoœæ respon-

dentów odpowiedzia³aby z g³êbokim

przekonaniem, ¿e te wykonane z PVC!

Niska jakoœæ drewnianej stolarki otwo-

rowej produkowanej w czasach PRL-u

sprawi³a, ¿e póŸniej przez d³ugi czas

wiêkszoœæ inwestorów wybiera³a okna

plastikowe, ¿ywi¹c g³êbokie przekona-

nie, i¿ pod ka¿dym wzglêdem przewy¿-

szaj¹ one okna drewniane. Tymczasem

prawda by³a i jest o wiele bardziej z³o-

¿ona. Materia³ nie decyduje bowiem

w znacz¹cym stopniu o jakoœci profili

okiennych oraz ich w³aœciwoœciach.

Podstawowe znaczenie maj¹: techno-

logia produkcji, dok³adnoœæ wykona-

nia, a tak¿e staranny dobór takich ele-

mentów jak szyby, okucia, uszczelki

i inne wyposa¿enie. Na trwa³oœæ okien

du¿y wp³yw ma równie¿ monta¿ – do-

k³adny oraz zgodny z zaleceniami wy-

twórcy.

Aby okna spe³nia³y dobrze swoje funk-

cje warto ju¿ na etapie projektowania

pomyœleæ o usytuowaniu poszczegól-

nych pomieszczeñ w domu wzglêdem

stron œwiata. Dziêki temu ³atwiej bêdzie
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OKNA DREWNIANE I Z PVC
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Jakie okna s¹ lepsze –

drewniane czy plasti-

kowe? Z odpowiedzi¹ na

to pytanie maj¹ obecnie

k³opoty nawet specjaliœci.

Wybór jest tak naprawdê

kwesti¹ gustu klienta,

gdy¿ oba typy okien 

charakteryzuj¹ siê bar-

dzo zbli¿onymi walorami

u¿ytkowymi oraz

parametrami.

MAREK ¯̄ELKOWSKI

Ze wzglêdu na iloœæ docieraj¹cego œwiat³a pokój dzienny
i taras najlepiej sytuowaæ od po³udnia lub zachodu; kuch-
niê, jadalniê i sypialniê od strony pó³nocnej lub wschodniej;
natomiast pomieszczenia gospodarcze od pó³nocnej
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wykorzystaæ naturalne œwiat³o oraz wa-

lory nowych okien.

Dzisiaj kiedy producenci profili drew-

nianych dostosowali swoje produkty

do wysokich oczekiwañ rynku, pro-

blem doboru materia³u, z którego wy-

konane bêd¹ okna, sta³ siê bardziej

kwesti¹ indywidualnych oczekiwañ

i preferencji ni¿ racjonalnego wyboru

miêdzy wyrobem lepszym i gorszym.

Zarówno profile drewniane jak i z

PVC gwarantuj¹ bowiem nabywcom

zbli¿one parametry u¿ytkowe.

WYGL¥D
Czêsto podnoszon¹ „wad¹” okien drew-

nianych jest koniecznoœæ ich odnawia-

nia w kilkuletnich odstêpach czasu.

Warto jednak pamiêtaæ, ¿e stosowane

obecnie farby i lakiery nie ³uszcz¹ siê

i nie odpryskuj¹, gdy¿ s¹ paroprze-

puszczalne. Eliminuje to koniecznoœæ

skrobania ich przed ponownym poma-

lowaniem i tym samym znacz¹co u³a-

twia pracê. Przed naniesieniem farby

na profil drewniany wystarczy lekko

zmatowiæ star¹ pow³okê malarsk¹ (przy

pomocy papieru œciernego) lub pokryæ

j¹ specjalnym preparatem. Dla osób,

które nie lubi¹ tego rodzaju prac, a dys-

ponuj¹ nieco wiêkszym zasobem go-

tówki, dostêpne s¹ na rynku tzw. hy-

brydy – okna aluminiowo-drewniane

lub tworzywowo-drewniane. £¹cz¹

one w sobie niew¹tpliwe zalety mate-

ria³ów u¿ytych do ich produkcji.

Drewno ma na przyk³ad doskona³¹ izo-

lacyjnoœæ termiczn¹ (znacznie lepsz¹

ni¿ PVC lub aluminium) i charaktery-

zuje siê du¿¹ sztywnoœci¹ (profile

z PVC musz¹ byæ wzmacniane stalowy-

mi wk³adami). Producenci okien drew-

nianych z ok³adzin¹ aluminiow¹ twier-

dz¹, ¿e takie rozwi¹zanie wyd³u¿a trwa-

³oœæ okna nawet o 20-30 lat oraz ogra-

nicza straty ciep³a. Zewnêtrzna czêœæ

profilu pokryta jest aluminium, które

chroni i wzmacnia konstrukcjê. Dziêki

u¿yciu metalu okno nie wymaga kon-

serwacji. £atwo te¿ utrzymaæ je w czy-

stoœci. Ok³adzina nie ogranicza w ¿a-

den sposób wentylacji powierzchni

drewna, gdy¿ jest przytwierdzona za

pomoc¹ specjalnych zaczepów, które

zapewniaj¹ równie¿ redukcjê naprê¿eñ

wywo³anych rozszerzaniem siê metalu

pod wp³ywem temperatury. Alumi-

nium jest tak¿e stosowane do zabez-

pieczenia zwyk³ych okien drewnia-

nych. Okapniki wykonane z tego meta-

lu zapewniaj¹ dobre odprowadzenie

sp³ywaj¹cej wody, a tak¿e chroni¹ dol-

ny ramiak oœcie¿nicy. W niektórych

oknach stosowana jest dodatkowa

listwa która zabezpiecza równie¿

skrzyd³o.

Okna wykonane z drewna s¹ najczê-

œciej klejone z kilku warstw (ze s³oja-

mi u³o¿onymi przeciwbie¿nie) oraz

starannie impregnowane. Skutecznie
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Producenci ookien ddrewnianych zz ook³adzin¹ aalumi-
niow¹ ttwierdz¹, ¿¿e ttakie rrozwi¹zanie wwyd³u¿a
trwa³oœæ ookna nnawet oo 220-330 llat ooraz oogranicza
straty cciep³a

Okapniki wwykonane zz aaluminium zzapewniaj¹ ddobre
odprowadzenie ssp³ywaj¹cej wwody, aa ttak¿e cchroni¹
dolny rramiak ooœcie¿nicy
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zapobiega to ich paczeniu siê i – co wa¿-

ne – czyni je odpornymi na warunki ze-

wnêtrzne. Gatunki drewna najczêœciej

u¿ywane do produkcji okien to: sosna,

œwierk, modrzew oraz d¹b. Niektóre fir-

my oferuj¹ równie¿ produkty wykonane

z odmian egzotycznych np. mahoñ. Wy-

twarzane obecnie okna maj¹ g³adk¹ po-

wierzchniê i lekko zaokr¹glone krawê-

dzie. W sposób znacz¹cy wp³ywa to na

podniesienie trwa³oœci pow³ok malar-

skich, a co za tym idzie rzadziej trzeba

je konserwowaæ (przeciêtnie co 5-8 lat).

Kolorystyka okien drewnianych jest

bardzo ró¿norodna (producenci oferuj¹

równie¿ wyroby surowe – do w³asno-

rêcznego pomalowania) i jest w stanie

zaspokoiæ gust nawet bardzo wybredne-

go klienta. Drewno pokrywane jest naj-

czêœciej farbami wodorozcieñczalnymi

(akrylowymi) lub lakierami (bezbarw-

nymi, lazuruj¹cymi lub kryj¹cymi). La-

zury zmieniaj¹ kolor drewna, ale ekspo-

nuj¹ jednoczeœnie jego naturalny rysu-

nek. Na rynku oferowane s¹ tak¿e okna

z dwukolorowym wykoñczeniem – inna

barwa na powierzchni zewnêtrznej i we-

wnêtrznej.

Okna z PVC produkuje siê standardo-

wo w kolorze bia³ym, ale wystêpuj¹

równie¿ w ca³ej gamie barw (mog¹ po-

nadto imitowaæ fakturê drewna). Pro-

file barwione s¹ w procesie wtapiania

barwy na g³êbokoœæ  2-3 mm (koekstru-

zja),  pokrywane foliami zgrzewanymi

z ich powierzchni¹ lub lakierowane

w technologii termoutwardzalnej. Przy

wyborze rodzaju i koloru okien nale¿y

pamiêtaæ o tym, ¿e barwy jasne na-

grzewaj¹ siê wolniej ni¿ ciemne,

a PVC odkszta³ca siê pod wp³ywem

temperatury. Du¿e okna z tworzywa

sztucznego w kolorze np. ciemnozielo-

nym na po³udniowej elewacji domu, bê-

d¹ pod wp³ywem ciep³a ³atwiej zmienia-

³y swoje wymiary, co nale¿y koniecznie

uwzglêdniæ przy monta¿u. Promienie

s³oneczne mog¹ przyczyniæ siê ponadto

do zmiany koloru profilu (je¿eli zosta³

on wykonany z PVC niskiej jakoœci),

a w przypadku okien drewnianych do

szybszego niszczenia ciemnych pow³ok

malarskich lub lakierniczych.

Zarówno okna drewniane jak i wykona-

ne z PVC mog¹ byæ wyposa¿one w tzw.

szprosy (listwy dziel¹ce). Kiedyœ pe³ni-

³y one funkcje konstrukcyjne (³¹czy³y

ze sob¹ mniejsze kawa³ki szk³a okienne-

go), dzisiaj s¹ przewa¿nie elementami

ozdobnymi. Mog¹ byæ umieszczone

miêdzy szybami lub naklejane na jej po-

wierzchniê (dostêpne s¹ równie¿ szpro-

sy, które mo¿na czasowo demontowaæ

np. przy myciu okien).

W£ASNOŒCI
Wa¿nym czynnikiem, który czêsto de-

cyduje o wyborze okna jest jego

szczelnoœæ. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e

im jest ona wiêksza tym lepiej, ale to,

niestety, tylko obiegowa opinia. Zbyt

szczelne okna bywaj¹ bowiem przyczy-

n¹ zawilgocenia pomieszczeñ i rozwoju

grzybów. Dop³yw œwie¿ego powietrza

do mieszkania powinien byæ zapewnio-

ny zarówno przez sprawny system wen-

tylacyjny jak i przez... zamkniête okno!

Takie przenikanie okreœla siê wspó³-

czynnikiem infiltracji powietrza

a [m3/mhdaPa2/3]. Stwierdzono, ¿e

w³aœciwy mikroklimat w pomieszcze-

niach zapewnia a = 0,5 – 1,0 (w przy-

padku wentylacji grawitacyjnej).

Wiêksza wartoœæ wspó³czynnika to zbyt

intensywna wymiana powietrza

w mieszkaniu (straty ciep³a), natomiast

mniejsza oznacza zbyt ma³y przep³yw

i prowadzi do duchoty w pomieszcze-

niach. Wspó³czesne okna (zarówno
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Nawiewniki ppowietrza mmontowane nnad sszyb¹
w oœcie¿nicy uumo¿liwiaj¹ ookresowe zzwiêkszanie
przep³ywu ppowietrza

OKNA ZZ PPCV
n s¹ sztywne i stabilne dziêki wk³adom

stalowym wewn¹trz profilu, 
n wykazuj¹ odpornoœæ na wodê i szereg

substancji chemicznych, 
n maj¹ ró¿ne kolory i faktury,
n mog¹ mieæ bardzo wymyœlne kszta³ty

(pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ mia³y zbyt 

du¿ej powierzchni, gdy¿ nie zawsze mo¿na

wówczas u¿yæ stalowego wzmocnienia), 
n s¹ lekkie dziêki komorowej budowie,
n pielêgnacja ogranicza siê do mycia

(w³aœciwoœci elektrostatyczne PVC spra-

wiaj¹, ¿e profile przyci¹gaj¹ kurz) oraz

smarowania okuæ,
n maj¹ przystêpn¹ cenê, ale nale¿y pa-

miêtaæ, ¿e wiele elementów dodatkowych

(specjalne szyby, zabezpieczenia itp.) 

wymaga dodatkowej op³aty 
n wydaj¹ siê „wieczne”, ale w razie uszko-

dzenia nie mo¿na ich naprawiæ.

OKNA ZZ DDREWNA
n wbrew obiegowym opiniom s¹

szczelne i maj¹ dobre w³aœciwoœci

izolacyjne (cieplne i akustyczne),
n nie wypaczaj¹ siê dziêki technologii

sklejania warstw, 
n mog¹ mieæ du¿¹ powierzchniê 

(dziêki sztywnoœci materia³u),
n mo¿na je malowaæ na dowolny kolor

lub lakierowaæ,
n mo¿na im nadaæ dowolny kszta³t, 
n pomimo obaw wielu inwestorów

mo¿na je wyposa¿yæ w zabezpieczenia

antyw³amaniowe analogiczne do tych,

które stosowane s¹ w oknach z PVC, 
n skomplikowany proces technolo-

giczny sprawia, ¿e ich produkcj¹ zaj-

muj¹ siê przewa¿nie du¿e firmy, które

dbaj¹ o starannoœæ wykonania 

poszczególnych elementów,
n nadaj¹ wnêtrzu ciep³y, przytulny

charakter,
n wymagaj¹ stosunkowo czêstej kon-

serwacji (co kilka lat), 
n stosunkowo ³atwo jest naprawiæ

drobne uszkodzenia np. zarysowania,
n odpowiednio pielêgnowane mog¹

s³u¿yæ nawet przez 100 lat,
n s¹ przewa¿nie dro¿sze od okien

z PVC, ale warto ka¿dorazowo sprawdziæ

ofertê, gdy¿ w niektórych przypadkach

ich cena mo¿e okazaæ siê korzystna.
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drewniane jak i z PVC) maj¹ czêsto

bardzo niski wspó³czynnik infiltracji

powietrza. Przewa¿nie przyjmuje on

wartoœci rzêdu 0,1-0,3. Jest to wartoœæ

wystarczaj¹ca przy wentylacji mecha-

nicznej, ale stanowczo zbyt ma³a

w przypadku rozwi¹zania grawitacyj-

nego. Z tego te¿ powodu wiêkszoœæ no-

woczesnych okien wyposa¿ona jest

w funkcje tzw. rozszczelnienia lub

mikrouchylania, które umo¿liwiaj¹

okresowe zwiêkszanie przep³ywu po-

wietrza. Stosuje siê równie¿ nawiewni-

ki powietrza montowane nad szyb¹

w oœcie¿nicy, a tak¿e kratki wentylacyj-

ne zastêpuj¹ce fragment skrzyd³a

okiennego. Nawiewniki mog¹ byæ ste-

rowane rêcznie (ustawienie przepustni-

cy powietrza reguluje u¿ytkownik) lub

automatyczne higrosterowane. Stru-

mieñ powietrza regulowany jest auto-

matycznie w zale¿noœci od iloœci pary

wodnej w pomieszczeniu. Na ogó³ na-

wiewniki pracuj¹ w zakresie od 30 do

70% wilgotnoœci wzglêdnej. Przy wil-

gotnoœci do 30%, nawiewnik jest przy-

mkniêty (doprowadzany jest minimal-

ny strumieñ powietrza). Wraz ze wzro-

stem zawartoœci pary wodnej roœnie

szerokoœæ rozwarcia urz¹dzenia i stru-

mieñ nap³ywaj¹cego powietrza.

Poniewa¿ okna maj¹ czêsto dosyæ du-

¿¹ powierzchniê bardzo wa¿nym ele-

mentem decyduj¹cym o ich atrakcyj-

noœci jest zdolnoœæ do zabezpieczenia

pomieszczenia przed niepo¿¹danymi

stratami ciep³a. Producenci okien zo-

bowi¹zani s¹ podawaæ na swoich pro-

duktach informacje o wspó³czynniku

przenikania ciep³a U. Wa¿ne jest, aby

za³¹czone dane dotyczy³y ca³ego okna

a nie tylko szyby, gdy¿ tylko wówczas

jesteœmy w stanie nale¿ycie oceniæ rze-

czywiste straty energii cieplnej. Wiêk-

szoœæ dostêpnych na rynku okien drew-

nianych i plastikowych ma wspó³czyn-

nik przenikania ciep³a znacznie ni¿szy

od dopuszczalnego. W przypadku

okien z PVC wynosi on przewa¿nie –

1,5 W/(m2K). Mo¿na przyj¹æ zasadê, ¿e

im wiêcej komór znajduje siê w profilu

plastikowym, tym lepsze s¹ jego w³aœci-

woœci termoizolacyjne. Przyk³adowo

okna z profilem trzykomorowym maj¹

wspó³czynnik przenikania ciep³a na

poziomie 1,6 W/(m2K), natomiast piê-

ciokomorowym tylko 1,2 W/(m2K).

Z racji w³aœciwoœci materia³u, okna

wykonane z drewna maj¹ na ogó³ ni¿-

sze U ni¿ plastikowe. Najczêœciej jego

wartoœæ wynosi – 1,3 W/(m2K).
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Wp³ywa. i to bardzo istotnie.

Standard – okno na œrodku œciany daje

równomierne oœwietlenie pokoju, choæ

w pomieszczeniach d³ugich pod przeciwle-

g³¹ œcian¹ natê¿enie œwiat³a bêdzie

mniejsze.

Okna ww nnaro¿u powinny byæ stosowane

tylko na ¿yczenie inwestora, poniewa¿

oœwietlaj¹ tylko jeden naro¿nik pokoju,

a pozosta³a przestrzeñ jest ciemna. 

Poza tym ustawnoœæ pomieszczenia jest

w¹tpliwa.

Dwa ookna ww ppokoju to najlepsze rozwi¹zanie.

Pomieszczenie jest oœwietlone równomiernie,

a przy tym jest ustawne. W pokojach ma³ych

mog¹ byæ zbyt du¿e straty ciep³a, bo sumarycz-

na powierzchnia okien bêdzie wiêksza od

1/6 powierzchni pod³ogi.

Pojedyncze ookno bbalkonowe (portfenetr) jest

dobrym rozwi¹zaniem w w¹skim i d³ugim poko-

ju, poniewa¿ œwiat³o dotrze do przeciwleg³ej

œciany. Jednak usytuowane na œcianie d³u¿szej

daje bardzo niekorzystne, kontrastowe

oœwietlenie.

Mo¿na pprzyj¹æ zzasadê, ¿¿e iim wwiêcej kkomór
znajduje ssiê ww pprofilu pplastikowym, ttym llepsze ss¹
w³aœciwoœci ttermoizolacyjne ookna. PPrzyk³adowo
okna zz pprofilem ttrzykomorowym mmaj¹ wwspó³czynnik
przenikania cciep³a nna ppoziomie 11,6 WW/(m2K), nnato-
miast zz ppiêciokomorowym ttylko 11,2 WW/(m2K).
Wzrost lliczby kkomór wwp³ywa tte¿ nna ppodwy¿szenie
ceny ookna
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CZY KKSZTA£T OOKIEN WWP£YWA NNA OOŒWIETLENIE PPOKOJU?
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W przypadku obu rodzajów okien nieba-

gateln¹ rolê odgrywa dobór odpowied-

niej szyby. 

W przewa¿aj¹cej czêœci okien U ma wartoœæ

1,3 – 1,7 W/(m2K). Dostêpne s¹ jednak rów-

nie¿ wyroby z U = 0,5-0,7 W/(m2K), a na-

wet U = 0,3 (dziêki wype³nieniu gazem

o w³aœciwoœciach termoizolacyjnych np.

argonem). Generalnie wiêc produkowa-

ne obecnie okna maj¹ znacznie ni¿sze

wspó³czynniki przenikania ciep³a ni¿

przewiduj¹ to normy dla stref klimatycz-

nych w naszym kraju. W najzimniej-

szych regionach wymagaj¹ one bowiem

zastosowania okien o U = 2,0 W/(m2K).

Równie wa¿nym czynnikiem decyduj¹-

cym o jakoœci okna jest jego zdolnoœæ

do zatrzymywania dŸwiêków pochodz¹-

cych spoza budynku. Warto zwróciæ

uwagê na ten problem, gdy¿ bardzo czê-

sto ha³aœliwe s¹siedztwo mo¿e staæ siê

prawdziwym utrapieniem. Podobnie jak

w przypadku izolacyjnoœci cieplnej, in-

formacja o klasie akustycznej powinna

byæ podana dla ca³ego okna. Jest ona

okreœlana wskaŸnikiem R
w

(wskaŸnik

wa¿ony izolacyjnoœci akustycznej w³a-

œciwej – stara norma) albo R
A2

(wskaŸnik

oceny izolacyjnoœci akustycznej przegro-

dy w stosunku do ha³asu o widmie cha-

rakterystycznym dla ha³asów zewnêtrz-

nych pochodz¹cych od komunikacji dro-

gowej w mieœcie niskoczêstotliwoœcio-

wym). R
w

powinno siê zawieraæ w prze-

dziale 30-35 dB, a R
A2

– 25-32 dB. War-

to zaznaczyæ, ¿e okna drewniane maj¹

czêsto lepsze parametry dotycz¹ce

ochrony akustycznej. Wynika to z ich

wiêkszej sztywnoœci oraz gêstoœci mate-

ria³u. Izolacyjnoœæ akustyczn¹ okna mo-

g¹ w znacz¹cym stopniu podnieœæ spe-

cjalne szyby dŸwiêkoch³onne, które t³u-

mi¹ ha³as oraz odpowiednie uszczelnie-

nia (uszczelki przylgowe w oknie

i uszczelki miêdzy oknem a murem – od

sztywnej pianki poliuretanowej znacznie

lepiej sprawdzaj¹ siê elastyczne taœmy

rozprê¿aj¹ce). Standardowy zestaw szy-

bowy ma izolacyjnoœæ na poziomie

32 dB. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w nie-

których przypadkach mo¿e byæ to war-

toœæ niewystarczaj¹ca. W przypadku

okien wychodz¹cych bezpoœrednio na

ulicê warto zamówiæ zestaw o izolacyj-

noœci akustycznej 36-46 dB, co zwiêkszy

koszt zakupu o oko³o 200 z³/m2.

Zarówno okna drewniane jak i z PVC

mo¿na wyposa¿yæ w szereg zabezpie-

RODZAJE SSZYB

Przeciws³oneczne
Szyba aabsorpcyjna ((antisol) poch³aniaj¹c

czêœæ energii promieniowania s³onecznego

zabezpiecza pomieszczenia przed przegrza-

niem. Wykonuje siê j¹ ze szk³a float, bar-

wionego na ró¿ne kolory. Iloœæ poch³ania-

nego promieniowania uzale¿niona jest od

gruboœci szk³a oraz jego koloru (od 32% do

72%). Dostêpne s¹ szyby: szare, br¹zowe,

niebieskie i zielone.

Szyba rrefleksyjna (reflex lub stopsol) jest

barwiona podobnie jak szyba absorpcyjna

i dodatkowo powleczona warstewk¹ tlen-

ków metali lub metali szlachetnych. Uzy-

skuje siê w ten sposób efekt lustra, które

odbija czêœæ promieniowania s³onecznego

i w ten sposób zabezpiecza pomieszczenia

przed przegrzaniem. Do wyboru s¹ szyby:

bezbarwne, srebrne, szare, br¹zowe, 

zielone i niebieskie.

U¿ycie szyb przeciws³onecznych zwiêksza

koszt okien o oko³o 20%.

Ciep³ochronne
Szyby niskoemisyjne (thermofloat) maj¹ po-

w³okê z tlenków metali szlachetnych. Odbi-

ja ona ciep³o promieniuj¹ce z pomieszcze-

nia, zapobiegaj¹c przenikaniu ciep³a na ze-

wn¹trz. Dziêki szybom ciep³ochronnym

mo¿na zmniejszyæ straty ciep³a nawet o 30%

w stosunku do zwyk³ej szyby. Ogranicza siê

te¿ zjawisko kondensacji pary wodnej na

cieplejszym szkle. Wad¹ szyb ciep³ochron-

nych, w zale¿noœci od rodzaju, mo¿e byæ

ograniczenie iloœci œwiat³a, które dociera

do pomieszczeñ (nawet o 25%). Obecnie

wiêkszoœæ du¿ych firm oferuje ten rodzaj

przeszklenia w standardzie.

DŸwiêkoch³onne
W celu poprawienia izolacji akustycznej

stosuje siê szyby zespolone (rys.) o ró¿nej

gruboœci tafli, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie

przestrzeñ miêdzy nimi, która wype³niona

jest gazem. Izolacjê akustyczn¹ znacz¹co

poprawia równie¿ szk³o laminowane –

przynajmniej dwie tafle szklane po³¹czone

cieniuteñk¹ warstw¹ folii PVB albo dŸwiê-

koch³onn¹ ¿ywic¹. Szyby laminowane mog¹

powodowaæ lekkie zniekszta³cenia optycz-

ne. Zwykle oprócz szyby o standardowej

gruboœci 4 mm stosuje siê szybê 6-mm lub

8-mm. Znacznie bardziej skutecznie t³umi

wprawdzie ha³as zestaw szyb o grubo-

œciach 6 i 10 mm, ale wymaga on zastoso-

wania solidniejszej ramy oraz zawiasów,

co mo¿e spowodowaæ wzrost ceny.

Samoczyszcz¹ce
Szyby pokryte s¹ warstw¹ hydrofiln¹. Pod

wp³ywem promieni s³onecznych nastêpuje

reakcja rozk³adu zanieczyszczeñ, które s¹

nastêpnie sp³ukiwane przez wodê. Rozp³y-

wa siê ona równomiernie po powierzchni

szyby i w ten sposób myje j¹, a nastêpnie

wyparowuje nie pozostawiaj¹c œladów kro-

pel. Przy zastosowaniu tego rodzaju szyb

koszt metra kwadratowego okna roœnie

przeciêtnie o oko³o 100 z³ netto.

Na rynku dostêpne s¹ równie¿ p³ynne pre-

paraty, które mo¿na nanosiæ na szyby i cza-

sowo osi¹gaæ efekt samooczyszczania. 

Cena specy fiku oko³o 60-80 z³otych za opa-

kowanie 100 ml. Zu¿ycie 10-25 ml na metr

kwadratowy.

Sposób zabezpieczenia antyw³amaniowego nie jest regulo-
wany odrêbnymi przepisami, ale poniewa¿ okna stanowi¹
przegrodê naj³atwiejsz¹ do pokonania przez z³odzieja, war-
to zabezpieczyæ siê przed tak¹ ewentualnoœci¹

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
wype³nionego ggazem
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czeñ antyw³amaniowych (specjalne

okucia, wzmocnione szyby itp.). Ich

iloœæ oraz rodzaj zale¿y od zasobnoœci

portfela osoby kupuj¹cej. Cena okien

antyw³amaniowych jest wprawdzie

wy¿sza, ale wszelkie inne zabezpiecze-

nia (kraty, ¿aluzje itp. tak¿e s¹ sporym

wydatkiem). Dla zabezpieczenia domu

jednorodzinnego mo¿na stosowaæ szy-

by klas od P1 do P4. Wykonuje siê je

z dwóch tafli szklanych (gruboœci 

3-4 mm) pomiêdzy, którymi znajduje

siê folia o wysokiej wytrzyma³oœci na

rozerwanie (od jednej do czterech

warstw). Okna zabezpieczone tego ro-

dzaju szybami mog¹ chroniæ czasowo

przed prób¹ w³amania podjêtego bez

przygotowania (P1 i P2), lub nawet sta-

nowiæ odpowiednik kraty z prêtów sta-

lowych o oczku 150 mm i gruboœci

10 mm (P3 i P4). W przypadku zasto-

sowania szyb antyw³amaniowych nale-

¿y siê liczyæ z podniesieniem ceny

okna o co najmniej 200 z³ netto za m2.

Mo¿liwe jest równie¿ zabezpieczenie

okien szk³em kuloodpornym, ale

w sposób znacz¹cy podnosi to cenê

okien. Droga jest bowiem nie tylko sa-

ma szyba lecz równie¿ okno, które

z powodu jej ciê¿aru musi byæ odpo-

wiednio masywniejsze.

Wszêdzie tam gdzie z powodu warun-

ków u¿ytkowania niebezpieczeñstwo

st³uczenia szyby jest wiêksze ni¿ nor-

malnie, warto stosowaæ szyby bezpiecz-

ne, które w przypadku rozbicia rozpa-

daj¹ siê na kawa³ki o nieostrych krawê-

dziach (szk³o: hartowane, warstwowe,

zbrojone wzorzyste, zbrojone polero-

wane).

Zabezpieczaj¹c okno przed w³amaniem

warto te¿ pomyœleæ o okuciach anty-

w³amaniowych. Ró¿ni¹ siê one od stan-

dardowych i z tego wzglêdu trzeba je

zamówiæ przy zakupie okien. Tylko

niektóre mo¿na dokupiæ i zamontowaæ

póŸniej (np.klamki zamykane na

klucz). Do najwa¿niejszych elementów

zabezpieczenia antyw³amaniowego na-

le¿¹ wszelkiego rodzaju elementy ry-

gluj¹ce, a wœród nich trzpienie b¹dŸ

rolki grzybkowe, które znajduj¹ siê na

obwodzie skrzyd³a i trzymaj¹ okno

w zaczepach umieszczonych w oœcie¿-

nicy (zarówno wówczas, gdy okno jest

zamkniête, jak i wówczas, gdy jest uchy-

lone. Im wiêcej tego rodzaju trzpieni

znajduje siê na obwodzie okna tym trud-

niejsze jest ono do wywa¿enia.              n

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy

na nastêpnej stronie.

NAJWA¯NIEJSZE

mit Okna nnajlepiej jjest oosadzaæ pprzy ppo-

mocy ppianki mmonta¿owej.

U¿ycie samej pianki to typowy b³¹d. O ska-

li problemu œwiadczyæ mo¿e fakt, i¿ w Pol-

sce wiêkszoœæ okien jest osadzana w ten

w³aœnie sposób. Pianka jest tworzywem,

które mo¿e „pracowaæ” podczas zmiany

temperatury oraz ruchów budynku. Prawi-

d³owy monta¿ okna powinien odbywaæ siê

z zastosowaniem taœm rozprê¿aj¹cych.

Pianka powinna byæ wykorzystana jedynie

jako izolacja termiczna.

mit Rys nna pprofilach zz PPVC nnie mmo¿na

naprawiæ. Przy u¿yciu dwusk³adnikowej

masy o nazwie COSMOFEN RM  (¿ywica

ciek³a oraz proszek) mo¿liwe jest ³atwe

i stosunkowo szybkie naprawienie nie tyl-

ko drobnych uszkodzeñ, ale nawet b³êdnie

wywierconych otworów w profilach PVC.

Preparat dostêpny jest w kolorze bia³ym.

Dziêki dobrej przyczepnoœci masê napraw-

cz¹ mo¿na bez obawy stosowaæ na piono-

wych powierzchniach.
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