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N
owoczesnym oknom stawia si  wy-

sokie wymagania. To przecie  nie

tylko jedyny sposób na do wietlenie

wn trza domu, ale przede wszystkim jesz-

cze jeden rodzaj zewn trznej przegrody

budowlanej, która musi charakteryzowa

si  odpowiedni  izolacyjno ci  ciepln . Do

rzetelnej oceny jako ci okna niew tpliwie

potrzebna jest obszerna wiedza z zakresu

budownictwa, konstrukcji okiennych oraz

fizyki cieplnej. Tylko po co wnika  w tak

wiedz  b d c najcz ciej jednorazowym

nabywc . Je eli chcemy mie  okno dosko-

na e, czyli najwy szej jako ci, o znakomi-

tych parametrach technicznych i spe nia-

j ce nasze oczekiwania u ytkowe – s  dwa

wyj cia w podej ciu do takiego zakupu –

albo zdamy si  na fachowe doradztwo, albo

uzbrojeni w niezb dne informacje sami

podejmiemy decyzj .

Na co si  zdecydowa  – na okna drewnia-

ne czy z tworzywa, na bardziej energoosz-

cz dne czy na standardowe, w jakim stop-

niu maj  by  odporne na w amanie? Od

kogo mamy kupimy okna, kto je przywie-

zie i zamontuje, a wreszcie, kto naprawi

ewentualne usterki, gdyby pojawi y si

w trakcie eksploatacji? Czy decyduj c si

na okazyjn , podejrzanie nisk  cen  na

pewno inwestujemy w wyroby i monta

w jako ci o któr  nam chodzi? 

Niezale nie od tego czy sami wybierzemy

okna, czy zdamy si  na eksperta, musimy

si  do tego przygotowa  – potrzebujemy

wiedzy, by konkretnie rozmawia  ze sprze-

dawc  i umie  rozpozna  jako  towaru

lub wiedzie , o co pyta nas doradca. 

RAMY
Najbardziej popularne w naszym kraju,

przede wszystkim ze wzgl du na cen , s

ramy z PVC. Poza bia ymi mo emy wybie-

ra  z ca ej gamy kolorów a nawet oklein

upodabniaj cych okna z tworzywa do

drewnianych. Na marginesie: bia e ramy

s  zawsze ta sze ni  kolorowe. 

Standardem staj  si  dzisiaj ramy z profili

o szeroko ci powy ej 70 mm. S  one „cie-

plejsze”, bardziej stabilne, mniej wiotkie

i umo liwiaj  zastosowanie szerszych, so-

lidniejszych wzmocnie  metalowych. Jed-

nocze nie okna z takich profili powinny

by  tylko nieznacznie dro sze od tych

cie szych. Profile produkowane przez czo-

owych wytwórców maj  zbli one w a ci-

wo ci u ytkowe, zatem jako  okna zale y

w rzeczywisto ci g ównie od producenta

finalnego produktu. 

Od jego kultury technicznej i uczciwo ci

zale y, czy okno zosta o wykonane po-

prawnie, czy zastosowano wszystkie wy-

magane Aprobat  Techniczn  elementy

i czy spe nia swoje funkcje u ytkowe.

Tradycyjnym materia em na ramy

okienne jest drewno – najcz ciej sosny

lub wierku, rzadziej drzew li ciastych:

d bu b d  meranti. Wspó czesne tech-

nologie nakazuj  wykonywa  ramy

z materia u klejonego warstwowo, co

zapobiega ich ewentualnemu paczeniu

si . Niektórzy producenci klej  ramy

tak e na wysoko ci, a zabieg ten wzmac-

nia ich konstrukcj . Jedyn  niedogod-

no ci  mog  by  widoczne miejsca -

czenia, ale w przypadku malowania kry-

j cego nie ma to wi kszego znaczenia.

Kupuj c okno drewniane lakierowane,

z widocznymi s ojami drewna, oczekuje-

my, e otrzymamy je z ramami, które nie

b d czone na wysoko ci, ale przed za-

kupem zawsze warto to uzgodni .
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Rynek okien najlepiej 

porówna  do rynku samo-

chodów – mo esz kupi

malucha, sk adaka, dobry

redni standard, mercede-

sa czy ekskluzywny model

wykonany na zamówienie.

O jako ci poszczególnych

wyrobów wiadczy  b -

dzie, oczywi cie, ich cena

oraz renoma producenta.

Okno to inwestycja na 

lata wi c op aca si  kupi

wyrób o rzetelnych

parametrach...

ROBERT KKLOS

Skrzyd a na lata
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Wiele okien jest wykonanych z azjatyckie-

go drewna mahoniopodobnego, o nazwie

red meranti. atwo tu, niestety, o nadu y-

cia, gdy  odmian tego drewna s  setki,

a nie ka da z nich nadaje si  do produkcji

okien. Zatem, je eli okno z meranti jest

znacznie l ejsze od swojego sosnowego od-

powiednika – zaniechajmy jego zakupu.

G sto  takiego drewna nie zapewni odpo-

wiedniej trwa o ci ramy i ca ego okna.

Rzadko spotyka si  w mieszkaniach oraz

domach jednorodzinnych okna aluminio-

we i wcale nie dlatego, e mog yby mie

gorsze w a ciwo ci u ytkowe. Mo emy

przecie  kupi  okna o ocieplonych profi-

lach. Decyduje raczej ich estetyka i cena.

Cz ciej natomiast znajduj  nabywców

okna drewniano-aluminiowe, gdzie ze-

wn trzna nak adka aluminiowa pe ni

przede wszystkim funkcj  ochronn  – ta-

kiego okna praktycznie nie trzeba malo-

wa  przez ca y okres jego eksploatacji,  nie

zapominaj c, oczywi cie, o okresowej kon-

serwacji oku  i myciu.  

Bardzo korzystne cechy maj  ramy kom-

pozytowe. Jest to po czenie w ókien

szklanych (70%) z ywic  poliestrow

(30%). Kompozyt jest bardzo odporny za-

równo na nisk , jak i wysok  temperatur ,

a wykonana z tego materia u rama jest bar-

dzo sztywna. Dzi ki temu mo e by  znacz-

nie w sza od tej z PVC czy drewna. W za-

sadzie jedyn  wad  tych okien jest wysoka

cena.

SZYBY
Wspó czesne okna wyposa ane s  w zestawy

szyb zespolonych, które przepuszczaj  pro-

mienie s oneczne do pomieszcze , ale te

chroni  przed nadmiern  ucieczk  ciep a

oraz przed ha asem. Najbardziej popular-

nym zestawem s  dwie szyby grubo ci

4 mm, oddzielone hermetyczn  przestrze-

ni  szeroko ci 16 mm wype nion  argonem.

Taki zestaw ma wspó czynnik izolacyjno ci

cieplnej U=1,1 – 1,0 W/(m2K). Oznacza to,

e przez 1 m2 szyby, przy ró nicy tempera-

tur 1 K, ucieka w ci gu godziny energia

cieplna warto ci 1,1 W.

Standardowy zestaw szybowy t umi 32 dB

ha asu docieraj cego do wn trza domu. Je-

eli mieszkamy przy ruchliwej ulicy

ochron  przed ha asem chcieliby my

zwi kszy , wówczas powinni my zamówi

zestaw o zró nicowanej grubo ci szyb (np.

6 i 4 mm) i dodatkowo za yczy  sobie wy-

pe nienie przestrzeni mi dzyszybowej ga-

zem ci kim. W ten sposób mo na niekie-

dy osi gn  wspó czynnik izolacyjno ci

akustycznej o warto ci 42-45 dB, ale musi-

my pami ta , e takie rozwi zanie kosztu-

je o wiele wi cej.

Aby sprawdzi , jakie parametry szyb ma

kupowane przez nas okno, wystarczy spoj-

rze  na ramk  dystansow  pomi dzy nimi.

Powinna by  na niej umieszczona nazwa

wytwórcy szyby oraz deklarowane wspó -

czynniki izolacyjno ci. Brak takiej infor-

macji nakazuje w tpi  w rzetelno  produ-

centa okna.

OKUCIA
Szyba umieszczona jest w skrzydle, które

powinno by  trwale i skutecznie zawieszo-

ne w ramie o cie nicy. Elementem cz -

cym skrzyd o z o cie nic  s  zawiasy, któ-

re ze wzgl du na ich rozwój technologicz-

ny i liczne funkcje nazywa si  okuciami.

Pozwalaj  na otwarcie okna, ale umo li-

wiaj  te  jego uchylenie (dawniej do dys-

OKNA

ZAGL DAMY WW PPAPIERY
Cz sto wobec erudycji przeszkolonego

sprzedawcy czujemy si  bezradni i dlate-

go mo e on nam wmówi  wszystko o po-

tencjalnym nabytku. W takiej sytuacji

najlepiej da  informacji o oknie zawar-

tej w tzw. karcie wyrobu. Jest w niej opi-

sane, kto je wyprodukowa , do jakich

warunków eksploatacyjnych jest prze-

znaczone, jakie parametry techniczne,

energooszcz dno ci i d wi koch onno ci

spe nia. Na karcie musi by  znak budow-

lany „B” oraz numer i data wydania de-

klaracji zgodno ci. Deklaruj c zgodno

swojego produktu z odpowiedni  doku-

mentacj  (najcz ciej Aprobat  Technicz-

n ) producent potwierdza, e wyrób ma

takie warto ci u ytkowe, do jakich zobo-

wi zuje technologia jego produkcji. Na

podstawie deklaracji nabywca ma prawo

odwo ywania si  do okre lonych w niej

parametrów, je eli dojdzie do jakiegokol-

wiek sporu w kwestii walorów zakupio-

nych okien.

Na cen  okna istotny wp yw ma rodzaj przeszklenia i zakres
zabezpiecze  antyw amaniowych

CICHO ZZA SSZYB
Obecnie okna szklone s  tzw. pakieta-

mi szyb zespolonych. Zazwyczaj jedna

z szyb jest grubsza od drugiej, ale je li

ta ró nica wyniesie przynajmniej 50%,

to wtedy b d  t umione d wi ki o ró -

nej cz stotliwo ci. Zwykle oprócz szyby

o standardowej grubo ci 4 mm stosuje

si  szyb  6-mm lub 8-mm. Wprawdzie

zestaw szyb o grubo ciach 6 i 10 mm

o wiele skuteczniej t umi ha as, ale jed-

nocze nie wymaga solidniejszej ramy

i zawiasów, a to powoduje istotny

wzrost ceny okna.

REKLAMA
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pozycji by  tylko lufcik), a tak e rozszczel-

nienie nazywane te  mikrowentylacj .

W pozycji zamkni tej okucie rygluje

skrzyd o w kilku punktach na jego obwo-

dzie, przez co okno staje si  bardziej

szczelne.

Poprawno  funkcjonowania oku  obwie-

dniowych (bo znajduj  si  wokó  ca ej ra-

my) najlepiej sprawdzi  w oknie ju  za-

montowanym – przy ka dym otwarciu,

rozwarciu lub rozszczelnieniu, aden z ele-

mentów okna nie powinien trze  o inny,

a otwarcie i zamkni cie powinno by  p yn-

ne i bez jakichkolwiek oporów. 

TAKA EKSPLOATACJA,
JAKI MONTA
Najlepiej nawet wykonane okno, o najw a-

ciwszych parametrach u ytkowych, mo e

zosta  „zepsute” przez niepoprawne osa-

dzenie w murze. Szacuje si , e ponad 80%

reklamacji i usterek zg aszanych przez

u ytkowników okien spowodowanych jest

z ym monta em. Mo e do tego nie doj ,

gdy b dziemy ekipie nie tylko „patrze  na

r ce”, ale przede wszystkim b dziemy zna-

li niuanse poprawnego monta u i w por

potrafili wy apa  powstaj ce b dy. Ka dy

rzetelny producent powinien do swojego

wyrobu do czy  instrukcj  monta u

i konserwacji. St d nabywca powinien

czerpa  wiedz  o tym, jak ten monta  ma

si  odbywa .

Bezpieczniej jednak zda  si  w tej kwestii

na autoryzowan  ekip  monta ow  i jej fa-

chowo . Wstawienie okna o wymiarach

1,5x1,5 m nie powinno trwa  d u ej ni

4-5 godzin. U ytkownik ma prawo oczeki-

wa , e po zamontowaniu okno b dzie sta-

bilne, szczelne, estetycznie oprawione,

a parapety zewn trzny i wewn trzny b d

poprawnie osadzone. Po wykonaniu takiej

us ugi w mieszkaniu nie powinno by ad-

nych ladów po ekipie i robocie – taki zo-

sta  przyj ty standard. 

Aby unikn  problemów warto kupowa

okno wraz z us ug  pomiaru, transportu

oraz monta u. Kupujemy i p acimy w jed-

nym miejscu. Nie interesuje nas, kto okno

wyprodukowa , ani jak sprzedawca rozlicza

si  z ekip  monta ow . Najlepszym rozwi -

zaniem jest wp acenie zaliczki przy zaku-

pie, a ostateczne rozliczenie nale no ci po

sprawdzeniu funkcjonowania zamontowa-

nego okna. Kupuj c us ug  monta ow  mo-

emy te  uzyska  3-letni  r kojmi  na pra-

ce budowlane, by dopiero po tym okresie

korzysta  z gwarancji producenta (o ile jest

ona d u sza ni  3 lata).

Dodatkow  zalet  takiego kompleksowego

podej cia jest unikni cie problemów „do-

mawiania si ” z kilkoma podmiotami

(producent, sprzedawca, ekipa monta o-

wa). A poza tym, jak mówi  przepisy, do

ko ca 2007 roku obowi zuje wówczas 7%

a nie 22%  stawka VAT.  

NIE TRZEBA SI  ZNA
W grupie 20 wyrobów obj tych badaniem

Zwi zku „Polskie Okna i Drzwi”, tylko 11

potwierdzi o parametry deklarowane przez

producentów, a zaledwie 2 spo ród nich

by o dodatkowo poprawnie oznaczone.

Cho  wszystkie badane okna na pierwszy
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OKRE L PPOTRZEBY
DLA DDORADCY
Fachowej pomocy mo e udzieli  nam

doradca wyst puj cy w roli sprzedaw-

cy (trzeba go jednak umie  odró ni  od

innych sprzedawców, a to bywa trud-

ne), mo na te  skorzysta  z ekspertów

firmowanych przez organizacje zrze-

szaj ce producentów. Nie wg biaj c

si  w tajniki techniczne wystarczy, e

okre limy nasze potrzeby. Czasami naj-

wa niejsza oka e si  ochrona przed

ucieczk  ciep a przez okno, innym ra-

zem oddzielenie mieszkania od uci li-

wego ha asu ulicy albo konieczno  do-

prowadzenia do pomieszcze  odpo-

wiedniej ilo ci powietrza. 

Niektóre parametry u ytkowe okna s  nie

do spe nienia bez pogorszenia innych. Do-

bry doradca pomo e w osi gni ciu rozs d-

nego kompromisu pomi dzy ró nymi funk-

cjami okien. Nam pozostanie decyzja

w sprawie materia u ram, wyliczenie, ile

potrzeba skrzyde  uchylnych, uchylno-roz-

wieralnych czy sta ych, wybierzemy te  ko-

lor okien najbardziej pasuj cy do elewacji

i wn trza mieszkania.
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rzut okna wygl da y jednakowo dobrze, to

jednak najcz stsz  wad  by a ich nieszczel-

no  przy du ym wietrze lub podczas in-

tensywnych opadów. Zaledwie po owa

spo ród nich mia a dobr  szczelno ,

a przecie  jedn  z najwa niejszych funkcji

okna (szczególnie nowego!) jest ochrona

przed przewiewami zimna i opadami at-

mosferycznymi. A najgorsze w tym

wszystkim jest to, e takiej wady nie spo-

sób wykry  w momencie zakupu okna. 

Dlatego te , przed decyzj  o zakupie okna

warto zwróci  uwag  na t  grup  produ-

centów, którzy zostali ju  pozytywnie zwe-

ryfikowani i s  rekomendowani przez eks-

pertów Zwi zku. Sprawdzaj  oni  wyniki

bada  laboratoryjnych wyrobów, potwier-

dzaj  poprawne funkcjonowanie systemu

kontroli jako ci w firmach. Ka dy z reko-

mendowanych producentów jest zobowi -

zany do natychmiastowej reakcji w przy-

padku ujawnienia si  jakichkolwiek wad

jego wyrobów. Gdyby  oci ga  si  z realiza-

cj  swoich obowi zków gwarancyjnych,

wówczas na yczenie nabywcy wkraczaj

eksperci Zwi zku i orzekaj  o sposobie na-

prawienia wad. Decyzja ekspertów jest nie-

odwo alna i musi by  natychmiast wyko-

nana przez takiego producenta pod rygo-

rem utraty rekomendacji. Nabywca zysku-

je wi c w takim przypadku pewno  satys-

fakcji z dokonanego zakupu. List  firm

sprawdzonych i rekomendowanych zna-

le  mo na na stronie www.okna.org.pl. 

Dane teleadresowe wiod cych producentów

oraz przyk adowe ceny produktów podaje-

my na stronie nast pnej.

OKNA

PARAPETY NNIEZB DNE
Szczególnie potrzebny jest ten zewn trzny –

chroni bowiem fragment muru pod oknem

przed zawilgoceniem, ale te  jest estetycznym

wyko czeniem okna od zewn trz. Bez we-

wn trznego mo na si  obej , ale na razie nie

wymy lono alternatywy dla estetycznego wy-

ko czenia wn ki okiennej.

Parapety zzewn trzne robi si  z blachy stalowej,

aluminiowej, PVC oraz z materia ów ceramicz-

nych – najcz ciej kszta tek klinkierowych

– i z naturalnego kamienia.

Parapety wwewn trzne przede wszystkim zatrzy-

muj  kurz unosz cy si  nad grzejnikiem i kieru-

j  ciep e powietrze na pokój. Wybór materia ów

jest spory. Naturalny kamie  reprezentuj

przede wszystkim twardy i bardzo odporny gra-

nit i znacznie delikatniejszy marmur. Oprócz te-

go materia u parapety mog  byc te  z tzw. aglo-

marmuru, postformingu oraz z PVC.

Z drewna mo na zrobi  parapet zewn trzny, jak

i wewn trzny. Jednak materia  musi by  zaim-

pregnowany przed wilgoci  i grzybami.

NAJWA NIEJSZE

+ Okno mo na tak wyposa y  (oczywi cie,

za odpowiedni  cen ), e b dzie spe nia o na-

wet najbardziej wyszukane wymagania – np. nie

wypu ci ciep a, nie wpu ci s o ca ani z odzieja,

zapewni wymian  powietrza, samo si  umyje... 

+ Mo na zmieni  kolor wyko czenia ramy

drewnianej.

Atrakcyjna (czyli niska) cena okna najcz -

ciej oznacza kiepsk  jako  wyrobu. 

Bia a rama z PVC po jakim  czasie mo e

z ó kn , a jej koloru nie powinno si  domowy-

mi sposobami zmienia  na inny.   

mit Wstawienie ookna tto adna ssztuka.

Nawet najlepsze i najdro sze okno mo na

zepsu  niefachowym monta em.

mit Ramy ddrewniane sszybko pp on .

Klejone warstwowo drewniane ramy okienne

d u ej b d  si  opiera  po arowi ni  te z PVC,

poza tym tworzywo si  topi wydzielaj c szkodli-

we substancje.

mit Ramy ddrewniane sszybko bb d  wwymaga

odnowienia.

Nowoczesne rodki, którymi zabezpieczane

s  ramy drewniane zapewniaj  na lata dobry

stan okien. Poza tym, niezale nie od materia-

u, wszystkie ramy wymagaj  mycia i konser-

wacji.

mit Okna pplastikowe ss abiej cchroni  pprzed hha-

asem nni  ddrewniane.

Prawda. Wynika to z wi kszej masy i g sto ci

profili drewnianych. Im wi ksza g sto , tym

lepsza izolacyjno  akustyczna profili.

REKLAMA

okna nowe.qxd  07-01-10  10:24  Page 135


