okna nowe.qxd

07-01-10

10:24

Page 132

PRZEGLkD RYNKU

fot. STOLBUD WARSZAWA

Rynek okien najlepiej
porównaÊ do rynku samochodów – moĝesz kupiÊ
malucha, skïadaka, dobry
Ăredni standard, mercedesa czy ekskluzywny model
wykonany na zamówienie.
O jakoĂci poszczególnych
wyrobów ĂwiadczyÊ bÚdzie, oczywiĂcie, ich cena
oraz renoma producenta.
Okno to inwestycja na
lata wiÚc opïaca siÚ kupiÊ
wyrób o rzetelnych
parametrach...

OKNA

ROBERT KLOS

Skrzydïa na lata
N

owoczesnym oknom stawia siÚ wysokie wymagania. To przecieĝ nie
tylko jedyny sposób na doĂwietlenie
wnÚtrza domu, ale przede wszystkim jeszcze jeden rodzaj zewnÚtrznej przegrody
budowlanej, która musi charakteryzowaÊ
siÚ odpowiedniÈ izolacyjnoĂciÈ cieplnÈ. Do
rzetelnej oceny jakoĂci okna niewÈtpliwie
potrzebna jest obszerna wiedza z zakresu
budownictwa, konstrukcji okiennych oraz
fizyki cieplnej. Tylko po co wnikaÊ w takÈ
wiedzÚ bÚdÈc najczÚĂciej jednorazowym
nabywcÈ. Jeĝeli chcemy mieÊ okno doskonaïe, czyli najwyĝszej jakoĂci, o znakomitych parametrach technicznych i speïniajÈce nasze oczekiwania uĝytkowe – sÈ dwa
wyjĂcia w podejĂciu do takiego zakupu –
albo zdamy siÚ na fachowe doradztwo, albo
uzbrojeni w niezbÚdne informacje sami
podejmiemy decyzjÚ.
Na co siÚ zdecydowaÊ – na okna drewniane czy z tworzywa, na bardziej energooszczÚdne czy na standardowe, w jakim stopniu majÈ byÊ odporne na wïamanie? Od
kogo mamy kupimy okna, kto je przywiezie i zamontuje, a wreszcie, kto naprawi
ewentualne usterki, gdyby pojawiïy siÚ
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w trakcie eksploatacji? Czy decydujÈc siÚ
na okazyjnÈ, podejrzanie niskÈ cenÚ na
pewno inwestujemy w wyroby i montaĝ
w jakoĂci o którÈ nam chodzi?
Niezaleĝnie od tego czy sami wybierzemy
okna, czy zdamy siÚ na eksperta, musimy
siÚ do tego przygotowaÊ – potrzebujemy
wiedzy, by konkretnie rozmawiaÊ ze sprzedawcÈ i umieÊ rozpoznaÊ jakoĂÊ towaru
lub wiedzieÊ, o co pyta nas doradca.

RAMY
Najbardziej popularne w naszym kraju,
przede wszystkim ze wzglÚdu na cenÚ, sÈ
ramy z PVC. Poza biaïymi moĝemy wybieraÊ z caïej gamy kolorów a nawet oklein
upodabniajÈcych okna z tworzywa do
drewnianych. Na marginesie: biaïe ramy
sÈ zawsze tañsze niĝ kolorowe.
Standardem stajÈ siÚ dzisiaj ramy z profili
o szerokoĂci powyĝej 70 mm. SÈ one „cieplejsze”, bardziej stabilne, mniej wiotkie
i umoĝliwiajÈ zastosowanie szerszych, solidniejszych wzmocnieñ metalowych. JednoczeĂnie okna z takich profili powinny
byÊ tylko nieznacznie droĝsze od tych
cieñszych. Profile produkowane przez czo-

ïowych wytwórców majÈ zbliĝone wïaĂciwoĂci uĝytkowe, zatem jakoĂÊ okna zaleĝy
w rzeczywistoĂci gïównie od producenta
finalnego produktu.
Od jego kultury technicznej i uczciwoĂci
zaleĝy, czy okno zostaïo wykonane poprawnie, czy zastosowano wszystkie wymagane AprobatÈ TechnicznÈ elementy
i czy speïnia swoje funkcje uĝytkowe.
Tradycyjnym materiaïem na ramy
okienne jest drewno – najczÚĂciej sosny
lub Ăwierku, rzadziej drzew liĂciastych:
dÚbu bÈdě meranti. Wspóïczesne technologie nakazujÈ wykonywaÊ ramy
z materiaïu klejonego warstwowo, co
zapobiega ich ewentualnemu paczeniu
siÚ. Niektórzy producenci klejÈ ramy
takĝe na wysokoĂci, a zabieg ten wzmacnia ich konstrukcjÚ. JedynÈ niedogodnoĂciÈ mogÈ byÊ widoczne miejsca ïÈczenia, ale w przypadku malowania kryjÈcego nie ma to wiÚkszego znaczenia.
KupujÈc okno drewniane lakierowane,
z widocznymi sïojami drewna, oczekujemy, ĝe otrzymamy je z ramami, które nie
bÚdÈ ïÈczone na wysokoĂci, ale przed zakupem zawsze warto to uzgodniÊ.

okna nowe.qxd

07-01-10

10:24

Page 133

OKNA

Na cenÚ okna istotny wpïyw ma rodzaj przeszklenia i zakres
zabezpieczeñ antywïamaniowych
Wiele okien jest wykonanych z azjatyckiego drewna mahoniopodobnego, o nazwie
red meranti. atwo tu, niestety, o naduĝycia, gdyĝ odmian tego drewna sÈ setki,
a nie kaĝda z nich nadaje siÚ do produkcji
okien. Zatem, jeĝeli okno z meranti jest
znacznie lĝejsze od swojego sosnowego odpowiednika – zaniechajmy jego zakupu.
GÚstoĂÊ takiego drewna nie zapewni odpowiedniej trwaïoĂci ramy i caïego okna.
Rzadko spotyka siÚ w mieszkaniach oraz
domach jednorodzinnych okna aluminiowe i wcale nie dlatego, ĝe mogïyby mieÊ
gorsze wïaĂciwoĂci uĝytkowe. Moĝemy
przecieĝ kupiÊ okna o ocieplonych profilach. Decyduje raczej ich estetyka i cena.
CzÚĂciej natomiast znajdujÈ nabywców
okna drewniano-aluminiowe, gdzie zewnÚtrzna nakïadka aluminiowa peïni
przede wszystkim funkcjÚ ochronnÈ – takiego okna praktycznie nie trzeba malowaÊ przez caïy okres jego eksploatacji, nie
zapominajÈc, oczywiĂcie, o okresowej konserwacji okuÊ i myciu.
Bardzo korzystne cechy majÈ ramy kompozytowe. Jest to poïÈczenie wïókien
szklanych (70%) z ĝywicÈ poliestrowÈ
(30%). Kompozyt jest bardzo odporny zarówno na niskÈ, jak i wysokÈ temperaturÚ,
a wykonana z tego materiaïu rama jest bardzo sztywna. DziÚki temu moĝe byÊ znacznie wÚĝsza od tej z PVC czy drewna. W zasadzie jedynÈ wadÈ tych okien jest wysoka
cena.

SZYBY
Wspóïczesne okna wyposaĝane sÈ w zestawy
szyb zespolonych, które przepuszczajÈ promienie sïoneczne do pomieszczeñ, ale teĝ
chroniÈ przed nadmiernÈ ucieczkÈ ciepïa

oraz przed haïasem. Najbardziej popularnym zestawem sÈ dwie szyby gruboĂci
4 mm, oddzielone hermetycznÈ przestrzeniÈ szerokoĂci 16 mm wypeïnionÈ argonem.
Taki zestaw ma wspóïczynnik izolacyjnoĂci
cieplnej U=1,1 – 1,0 W/(m2K). Oznacza to,
ĝe przez 1 m2 szyby, przy róĝnicy temperatur 1 K, ucieka w ciÈgu godziny energia
cieplna wartoĂci 1,1 W.
Standardowy zestaw szybowy tïumi 32 dB
haïasu docierajÈcego do wnÚtrza domu. Jeĝeli mieszkamy przy ruchliwej ulicy
ochronÚ przed haïasem chcielibyĂmy
zwiÚkszyÊ, wówczas powinniĂmy zamówiÊ
zestaw o zróĝnicowanej gruboĂci szyb (np.
6 i 4 mm) i dodatkowo zaĝyczyÊ sobie wypeïnienie przestrzeni miÚdzyszybowej gazem ciÚĝkim. W ten sposób moĝna niekiedy osiÈgnÈÊ wspóïczynnik izolacyjnoĂci
akustycznej o wartoĂci 42-45 dB, ale musimy pamiÚtaÊ, ĝe takie rozwiÈzanie kosztuje o wiele wiÚcej.
Aby sprawdziÊ, jakie parametry szyb ma
kupowane przez nas okno, wystarczy spojrzeÊ na ramkÚ dystansowÈ pomiÚdzy nimi.
Powinna byÊ na niej umieszczona nazwa
wytwórcy szyby oraz deklarowane wspóïczynniki izolacyjnoĂci. Brak takiej informacji nakazuje wÈtpiÊ w rzetelnoĂÊ producenta okna.

OKUCIA
Szyba umieszczona jest w skrzydle, które
powinno byÊ trwale i skutecznie zawieszone w ramie oĂcieĝnicy. Elementem ïÈczÈcym skrzydïo z oĂcieĝnicÈ sÈ zawiasy, które ze wzglÚdu na ich rozwój technologiczny i liczne funkcje nazywa siÚ okuciami.
PozwalajÈ na otwarcie okna, ale umoĝliwiajÈ teĝ jego uchylenie (dawniej do dys-

ZAGLkDAMY W PAPIERY
CzÚsto wobec erudycji przeszkolonego
sprzedawcy czujemy siÚ bezradni i dlatego moĝe on nam wmówiÊ wszystko o potencjalnym nabytku. W takiej sytuacji
najlepiej ĝÈdaÊ informacji o oknie zawartej w tzw. karcie wyrobu. Jest w niej opisane, kto je wyprodukowaï, do jakich
warunków eksploatacyjnych jest przeznaczone, jakie parametry techniczne,
energooszczÚdnoĂci i děwiÚkochïonnoĂci
speïnia. Na karcie musi byÊ znak budowlany „B” oraz numer i data wydania deklaracji zgodnoĂci. DeklarujÈc zgodnoĂÊ
swojego produktu z odpowiedniÈ dokumentacjÈ (najczÚĂciej AprobatÈ TechnicznÈ) producent potwierdza, ĝe wyrób ma
takie wartoĂci uĝytkowe, do jakich zobowiÈzuje technologia jego produkcji. Na
podstawie deklaracji nabywca ma prawo
odwoïywania siÚ do okreĂlonych w niej
parametrów, jeĝeli dojdzie do jakiegokolwiek sporu w kwestii walorów zakupionych okien.

CICHO ZA SZYBk
Obecnie okna szklone sÈ tzw. pakietami szyb zespolonych. Zazwyczaj jedna
z szyb jest grubsza od drugiej, ale jeĂli
ta róĝnica wyniesie przynajmniej 50%,
to wtedy bÚdÈ tïumione děwiÚki o róĝnej czÚstotliwoĂci. Zwykle oprócz szyby
o standardowej gruboĂci 4 mm stosuje
siÚ szybÚ 6-mm lub 8-mm. Wprawdzie
zestaw szyb o gruboĂciach 6 i 10 mm
o wiele skuteczniej tïumi haïas, ale jednoczeĂnie wymaga solidniejszej ramy
i zawiasów, a to powoduje istotny
wzrost ceny okna.
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Okna sÈ zwykle
szklone pakietami
szyb zespolonych

fot. NATURA

przyszybowe

fot. TECHMAPROJEKT

oporowe

wrÚbowe

Bardzo waĝne jest odpowiednie uszczelnienie szyb i ramy okiennej

pozycji byï tylko lufcik), a takĝe rozszczelnienie nazywane teĝ mikrowentylacjÈ.
W pozycji zamkniÚtej okucie rygluje

OKRE¥L POTRZEBY
DLA DORADCY
Fachowej pomocy moĝe udzieliÊ nam
doradca wystÚpujÈcy w roli sprzedawcy (trzeba go jednak umieÊ odróĝniÊ od
innych sprzedawców, a to bywa trudne), moĝna teĝ skorzystaÊ z ekspertów
firmowanych przez organizacje zrzeszajÈce producentów. Nie wgïÚbiajÈc
siÚ w tajniki techniczne wystarczy, ĝe
okreĂlimy nasze potrzeby. Czasami najwaĝniejsza okaĝe siÚ ochrona przed
ucieczkÈ ciepïa przez okno, innym razem oddzielenie mieszkania od uciÈĝliwego haïasu ulicy albo koniecznoĂÊ doprowadzenia do pomieszczeñ odpowiedniej iloĂci powietrza.
Niektóre parametry uĝytkowe okna sÈ nie
do speïnienia bez pogorszenia innych. Dobry doradca pomoĝe w osiÈgniÚciu rozsÈdnego kompromisu pomiÚdzy róĝnymi funkcjami okien. Nam pozostanie decyzja
w sprawie materiaïu ram, wyliczenie, ile
potrzeba skrzydeï uchylnych, uchylno-rozwieralnych czy staïych, wybierzemy teĝ kolor okien najbardziej pasujÈcy do elewacji
i wnÚtrza mieszkania.
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skrzydïo w kilku punktach na jego obwodzie, przez co okno staje siÚ bardziej
szczelne.
PoprawnoĂÊ funkcjonowania okuÊ obwiedniowych (bo znajdujÈ siÚ wokóï caïej ramy) najlepiej sprawdziÊ w oknie juĝ zamontowanym – przy kaĝdym otwarciu,
rozwarciu lub rozszczelnieniu, ĝaden z elementów okna nie powinien trzeÊ o inny,
a otwarcie i zamkniÚcie powinno byÊ pïynne i bez jakichkolwiek oporów.

TAKA EKSPLOATACJA,
JAKI MONTA¿
Najlepiej nawet wykonane okno, o najwïaĂciwszych parametrach uĝytkowych, moĝe
zostaÊ „zepsute” przez niepoprawne osadzenie w murze. Szacuje siÚ, ĝe ponad 80%
reklamacji i usterek zgïaszanych przez
uĝytkowników okien spowodowanych jest
zïym montaĝem. Moĝe do tego nie dojĂÊ,
gdy bÚdziemy ekipie nie tylko „patrzeÊ na
rÚce”, ale przede wszystkim bÚdziemy znali niuanse poprawnego montaĝu i w porÚ
potrafili wyïapaÊ powstajÈce bïÚdy. Kaĝdy
rzetelny producent powinien do swojego
wyrobu doïÈczyÊ instrukcjÚ montaĝu
i konserwacji. StÈd nabywca powinien
czerpaÊ wiedzÚ o tym, jak ten montaĝ ma
siÚ odbywaÊ.

Bezpieczniej jednak zdaÊ siÚ w tej kwestii
na autoryzowanÈ ekipÚ montaĝowÈ i jej fachowoĂÊ. Wstawienie okna o wymiarach
1,5x1,5 m nie powinno trwaÊ dïuĝej niĝ
4-5 godzin. Uĝytkownik ma prawo oczekiwaÊ, ĝe po zamontowaniu okno bÚdzie stabilne, szczelne, estetycznie oprawione,
a parapety zewnÚtrzny i wewnÚtrzny bÚdÈ
poprawnie osadzone. Po wykonaniu takiej
usïugi w mieszkaniu nie powinno byÊ ĝadnych Ăladów po ekipie i robocie – taki zostaï przyjÚty standard.
Aby uniknÈÊ problemów warto kupowaÊ
okno wraz z usïugÈ pomiaru, transportu
oraz montaĝu. Kupujemy i pïacimy w jednym miejscu. Nie interesuje nas, kto okno
wyprodukowaï, ani jak sprzedawca rozlicza
siÚ z ekipÈ montaĝowÈ. Najlepszym rozwiÈzaniem jest wpïacenie zaliczki przy zakupie, a ostateczne rozliczenie naleĝnoĂci po
sprawdzeniu funkcjonowania zamontowanego okna. KupujÈc usïugÚ montaĝowÈ moĝemy teĝ uzyskaÊ 3-letniÈ rÚkojmiÚ na prace budowlane, by dopiero po tym okresie
korzystaÊ z gwarancji producenta (o ile jest
ona dïuĝsza niĝ 3 lata).
DodatkowÈ zaletÈ takiego kompleksowego
podejĂcia jest unikniÚcie problemów „domawiania siÚ” z kilkoma podmiotami
(producent, sprzedawca, ekipa montaĝowa). A poza tym, jak mówiÈ przepisy, do
koñca 2007 roku obowiÈzuje wówczas 7%
a nie 22% stawka VAT.

NIE TRZEBA SI} ZNAm
W grupie 20 wyrobów objÚtych badaniem
ZwiÈzku „Polskie Okna i Drzwi”, tylko 11
potwierdziïo parametry deklarowane przez
producentów, a zaledwie 2 spoĂród nich
byïo dodatkowo poprawnie oznaczone.
ChoÊ wszystkie badane okna na pierwszy

Okna drewniane i z PVC majÈ porównywalne parametry,
a wyraěne kiedyĂ dysproporcje cenowe sÈ dzisiaj niewielkie
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rzut okna wyglÈdaïy jednakowo dobrze, to
jednak najczÚstszÈ wadÈ byïa ich nieszczelnoĂÊ przy duĝym wietrze lub podczas intensywnych opadów. Zaledwie poïowa
spoĂród nich miaïa dobrÈ szczelnoĂÊ,
a przecieĝ jednÈ z najwaĝniejszych funkcji
okna (szczególnie nowego!) jest ochrona
przed przewiewami zimna i opadami atmosferycznymi. A najgorsze w tym
wszystkim jest to, ĝe takiej wady nie sposób wykryÊ w momencie zakupu okna.
Dlatego teĝ, przed decyzjÈ o zakupie okna
warto zwróciÊ uwagÚ na tÚ grupÚ producentów, którzy zostali juĝ pozytywnie zweryfikowani i sÈ rekomendowani przez ekspertów ZwiÈzku. SprawdzajÈ oni wyniki
badañ laboratoryjnych wyrobów, potwierdzajÈ poprawne funkcjonowanie systemu
kontroli jakoĂci w firmach. Kaĝdy z rekomendowanych producentów jest zobowiÈzany do natychmiastowej reakcji w przypadku ujawnienia siÚ jakichkolwiek wad
jego wyrobów. Gdyby ociÈgaï siÚ z realizacjÈ swoich obowiÈzków gwarancyjnych,
wówczas na ĝyczenie nabywcy wkraczajÈ
eksperci ZwiÈzku i orzekajÈ o sposobie naprawienia wad. Decyzja ekspertów jest nieodwoïalna i musi byÊ natychmiast wykonana przez takiego producenta pod rygorem utraty rekomendacji. Nabywca zyskuje wiÚc w takim przypadku pewnoĂÊ satysfakcji z dokonanego zakupu. ListÚ firm
sprawdzonych i rekomendowanych znaleěÊ moĝna na stronie www.okna.org.pl. Q
Dane teleadresowe wiodÈcych producentów
oraz przykïadowe ceny produktów podajemy na stronie nastÚpnej.

NAJWA¿NIEJSZE

+ Okno moĝna tak wyposaĝyÊ (oczywiĂcie,
za odpowiedniÈ cenÚ), ĝe bÚdzie speïniaïo nawet najbardziej wyszukane wymagania – np. nie
wypuĂci ciepïa, nie wpuĂci sïoñca ani zïodzieja,
zapewni wymianÚ powietrza, samo siÚ umyje...

mit Ramy drewniane szybko pïonÈ.
Klejone warstwowo drewniane ramy okienne
dïuĝej bÚdÈ siÚ opieraÊ poĝarowi niĝ te z PVC,
poza tym tworzywo siÚ topi wydzielajÈc szkodliwe substancje.

+ Moĝna zmieniÊ kolor wykoñczenia ramy
drewnianej.

mit Ramy drewniane szybko bÚdÈ wymagaÊ
odnowienia.
Nowoczesne Ărodki, którymi zabezpieczane
sÈ ramy drewniane zapewniajÈ na lata dobry
stan okien. Poza tym, niezaleĝnie od materiaïu, wszystkie ramy wymagajÈ mycia i konserwacji.

Atrakcyjna (czyli niska) cena okna najczÚĂciej oznacza kiepskÈ jakoĂÊ wyrobu.
Biaïa rama z PVC po jakimĂ czasie moĝe
zĝóïknÈÊ, a jej koloru nie powinno siÚ domowymi sposobami zmieniaÊ na inny.

mit Wstawienie okna to ĝadna sztuka.
Nawet najlepsze i najdroĝsze okno moĝna
zepsuÊ niefachowym montaĝem.

mit Okna plastikowe sïabiej chroniÈ przed haïasem niĝ drewniane.
Prawda. Wynika to z wiÚkszej masy i gÚstoĂci
profili drewnianych. Im wiÚksza gÚstoĂÊ, tym
lepsza izolacyjnoĂÊ akustyczna profili.

PARAPETY NIEZB}DNE
Szczególnie potrzebny jest ten zewnÚtrzny –
chroni bowiem fragment muru pod oknem
przed zawilgoceniem, ale teĝ jest estetycznym
wykoñczeniem okna od zewnÈtrz. Bez wewnÚtrznego moĝna siÚ obejĂÊ, ale na razie nie
wymyĂlono alternatywy dla estetycznego wykoñczenia wnÚki okiennej.
Parapety zewnÚtrzne robi siÚ z blachy stalowej,
aluminiowej, PVC oraz z materiaïów ceramicznych – najczÚĂciej ksztaïtek klinkierowych
– i z naturalnego kamienia.

Parapety wewnÚtrzne przede wszystkim zatrzymujÈ kurz unoszÈcy siÚ nad grzejnikiem i kierujÈ ciepïe powietrze na pokój. Wybór materiaïów
jest spory. Naturalny kamieñ reprezentujÈ
przede wszystkim twardy i bardzo odporny granit i znacznie delikatniejszy marmur. Oprócz tego materiaïu parapety mogÈ byc teĝ z tzw. aglomarmuru, postformingu oraz z PVC.
Z drewna moĝna zrobiÊ parapet zewnÚtrzny, jak
i wewnÚtrzny. Jednak materiaï musi byÊ zaimpregnowany przed wilgociÈ i grzybami.
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