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¥wiadomy zakup
Sklep ze stolarkÈ.
UjmujÈco mili
sprzedawcy – prezentujÈ
ofertÚ, mówiÈ
przekonujÈco... Podobnie
jest w kaĝdym sklepie
i „salonie sprzedaĝy”.
Jak oceniÊ, które
z zapewnieñ sÈ prawdÈ,
a które tylko chwytem
marketingowym?
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iedy wybiera siÚ okna, naleĝy zawsze
ĝÈdaÊ karty wyrobu, która zawiera
najwaĝniejsze informacje o danymprodukcie. Z karty dotyczÈcej okien dowiemy siÚ:
kto jest ich producentem
z jakich materiaïów zostaïy wykonane
ich poszczególne elementy
do jakich warunków eksploatacyjnych
sÈ przeznaczone
jaka jest ich děwiÚkochïonnoĂÊ
jakie sÈ ich parametry wpïywajÈce na
energooszczÚdnoĂÊ.
Ponadto musi byÊ umieszczony na niej
znak budowlany „B” oraz numer i data

wydania deklaracji zgodnoĂci. Jeĝeli dojdzie do jakiegokolwiek sporu na temat
wïaĂciwoĂci zakupionych okien, nabywca ma prawo siÚ odwoïaÊ do parametrów
okreĂlonych w deklaracji zgodnoĂci, której
numer i data wydania podane byïy w karcie wyrobu.
Wymienione wïaĂciwoĂci decydujÈ o jakoĂci produktu. Jeĝeli chcemy w peïni Ăwiadomie podjÈÊ decyzjÚ o zakupie okien, warto siÚ z nimi zapoznaÊ bliĝej.

RAMY
JakoĂÊ profili okiennych zaleĝy od ich
sztywnoĂci i moĝliwoĂci zamocowania
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szyb antywïamaniowych. Obecnie technologia produkcji róĝnych profili jest na
tyle nowoczesna, ĝe trudno obiektywnie
osÈdziÊ, które z nich sÈ lepsze.
Ze wzglÚdu na materiaï uĝyty do produkcji profili rozróĝnia siÚ ramy:

JAK CZYTAm KART} WYROBU
IzolacyjnoĂÊ
Izolacyjno
ĂÊ cieplna
cieplna. OkreĂlana jest wspóïczynnikiem przenikania ciepïa – U. Im niĝszy jest
ten wspóïczynnik, tym lepiej bÚdÈ okna i drzwi balkonowe zabezpieczaïy przed stratami ciepïa
i energii. WiÚkszoĂÊ dostÚpnych na rynku okien ma parametry zdecydowanie lepsze od wymaganych przepisami: zazwyczaj wspóïczynnik przenikania ciepïa U = 1,0-1,7 W/(m2K). Juĝ dzisiaj dostÚpne sÈ wyroby o wspóïczynniku U = 0,5-0,7 W/(m2K), a nawet 0,3 W/(m2K). Okno
z tym najlepszym (bo najniĝszym) parametrem ma miÚdzy szybami warstwÚ przezroczystej folii ze specjalnego materiaïu termoizolacyjnego, a przestrzeñ miÚdzy szybami wypeïniona jest
argonem lub kryptonem. Dla zwiÚkszenia izolacyjnoĂci okien stosuje siÚ teĝ szyby niskoemisyjne – ze specjalnÈ odbijajÈcÈ promieniowanie cieplne powïokÈ z tlenków metali szlachetnych.
IzolacyjnoĂÊ
Izolacyjno
ĂÊ akustyczna
akustyczna. OkreĂla jÈ wskaěnik Rw, który charakteryzuje zdolnoĂÊ tïumienia
děwiÚków: im wiÚksza wartoĂÊ Rw, tym lepsza izolacyjnoĂÊ okna.
Nowoczesne szyby zespolone, zbudowane z kilku tafli szklanych róĝnej gruboĂci i z przestrzeniÈ miÚdzy nimi wypeïnionÈ gazem ciÚĝkim charakteryzujÈ siÚ dobrym wspóïczynnikiem Rw =
32 dB. Okna o podwyĝszonej izolacyjnoĂci akustycznej majÈ wskaěnik Rw powyĝej 40 dB.
SzczelnoĂÊ
Szczelno
ĂÊ. OkreĂlana wspóïczynnikiem infiltracji powietrza – a [m3/mhdaPa2/3], czyli iloĂciÈ powietrza pod ciĂnieniem przedostajÈcego siÚ w ciÈgu godziny przez szczelinÚ dïugoĂci
1 m. Zbadano, ĝe wïaĂciwy mikroklimat w pomieszczeniach uzyskuje siÚ wtedy, gdy ich okna
majÈ wartoĂÊ a w zakresie od 0,5 do 1. Zwykle taki wïaĂnie wspóïczynnik infiltracji powietrza charakteryzuje oferowane dziĂ okna rozszczelniane. Jeĝeli okno ma parametr a wyĝszy
od optymalnych wartoĂci, bÚdzie powodowaÊ straty ciepïa, mniejszy zaĂ grozi niedostatecznÈ
wentylacjÈ pomieszczenia przy zamkniÚtych oknach – nie dotyczy to domów z wentylacjÈ mechanicznÈ poïÈczonÈ z rekuperacjÈ, w których okna sÈ caïkowicie szczelne, a do nawiewu sïuĝÈ specjalne czerpnie

DREWNIANE
Do ich wyrobu najczÚĂciej uĝywa siÚ drewna sosny lub Ăwierku, rzadziej drzew liĂciastych, np. dÚbu. Wiele okien wykonuje siÚ
teĝ z azjatyckiego drewna mahoniopodobnego o nazwie red meranti.
Uwaga! Istnieje wiele odmian gatunku
red meranti, z których nie wszystkie nadajÈ siÚ do produkcji okien. Jeĝeli okno
z meranti jest znacznie lĝejsze od swojego sosnowego odpowiednika – lepiej zrezygnowaÊ z zakupu: to sygnaï wÈtpliwej
trwaïoĂci ramy i caïego okna.
Wspóïczesne ramy drewniane powstajÈ
wedïug najnowszej technologii, to znaczy
z materiaïu klejonego warstwowo. DziÚki
temu udaïo siÚ wyeliminowaÊ uciÈĝliwÈ cechÚ okien drewnianych, tj. paczenie.

PVC
Tworzywo pod nazwÈ PVC (ang. polyvinyl
chloride – polichlorek winylu, czyli PCW)
produkowane jest z surowców kopalnych:
soli kuchennej i ropy naftowej.
Profile PVC sÈ sztywne i stabilne – dziÚki umieszczonym w nich stalowym wkïa-

a)

e)

fot.. TEAM
fot

fot.. SOKÓKA OKNA I DRZWI
fot

d)

fot.. ALUMIX
fot

c)

fot.. ALDO
fot

fot.. URZ}DOWSKI
fot

Profile okienne: a) drewniany, b) PVC, c) aluminiowy,
d) drewniano-aluminiowy, e) rama kompozytowa.
Z prezentowanych profili tylko w przypadku
tych – wykonanych z drewna konieczne jest
przeprowadzanie okresowej renowacji: powierzchnie
malowane lakierem transparentnym naleĝy odnawiaÊ
co 2 do 5 lat, a powïokÚ z farb kryjÈcych – co 5 do
9 lat; pozostaïe nie wymagajÈ szczególnych zabiegów
konserwacyjnych

b)
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SPECJALNE SZYBY
SamoczyszczÈce
Samoczyszcz
ce. Pokryte sÈ od zewnÈtrz specjalnÈ powïokÈ o podwójnym
dziaïaniu. Pod wpïywem dziaïania Ăwiatïa dziennego w powïoce zachodzÈ dwa
rodzaje zjawisk: po pierwsze, zanieczyszczenia organiczne sÈ rozkïadane,
po drugie, woda deszczowa spïywajÈc
po szkle równÈ warstwÈ, zmywa uwolniony brud.
Bezpieczne. MogÈ byÊ wykonane ze
Bezpieczne
szkïa hartowanego termicznie, laminowanego foliÈ lub klejonego ĝywicÈ albo
zbrojonego siatkÈ z drutu. Rozbite szkïo
rozpada siÚ na drobne kawaïki o tÚpych
krawÚdziach. Laminowane i zbrojone
ma zwiÚkszonÈ odpornoĂÊ na uderzenia,
a stïuczone nie rozsypuje siÚ jak szkïo
zwykïe, gdyĝ folia spaja pÚkniÚte kawaïki szkïa.

szyby jednolitae
o gruboĂci 4 mm

przestrzeñ pomiÚdzy szybami
o gruboĂci 16 mm
wypeïniona argonem

ramka dystansowa
o jak najwiÚkszej szerokoĂci

Przekrój okna z szybami zespolonymi o podwyĝszonej izolacyjnoĂci termicznej

dom – a przy tym lekkie, co zawdziÚczajÈ komorowej budowie. Niestety, w razie
uszkodzenia mechanicznego nie moĝna
ich naprawiÊ.
WystÚpujÈ w bogatym wyborze kolorów
(biaïe ramy sÈ zawsze tañsze niĝ kolorowe). MogÈ byÊ takĝe zdobione okleinÈ, która upodobnia okna z tworzywa do drewnianych.

ALUMINIOWE
Wykonuje siÚ je ze specjalnych stopów
aluminium wzbogacanych magnezem lub
krzemem. Magnez zwiÚksza wytrzymaïoĂÊ, a krzem twardoĂÊ i odpornoĂÊ na
korozjÚ. Profile aluminiowe sÈ dokïadnie
ciÚte i ïÈczone w naroĝach metodÈ zagniatania hydraulicznego i ïÈczenia specjalnymi klejami.

DREWNIANO – ALUMINIOWE
Przez zastosowanie na zewnÚtrznych powierzchniach konstrukcji okien drewnianych specjalnie uksztaïtowanych nakïadek
z profili aluminiowych, zostaïa rozwiÈzana,
problematyczna dotÈd kwestia skutecznej
konserwacji takich okien. DziÚki nakïadkom moĝna zabezpieczyÊ wszystkie drewniane elementy, w tym szprosy (z niem.
Sprosse – szczeblina – listewka drewniana
dzielÈca skrzydïo okienne na mniejsze pola
zwane kwaterami, które wypeïnione sÈ szybami). Dla dodatkowej ochrony na skrzy-
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dle okna montuje siÚ aluminiowy okapnik
rynnowy, aby para wodna skraplajÈca siÚ
na wewnÚtrznych Ăciankach osïony aluminiowej mogïa swobodnie odpïywaÊ. W
ten sposób chroni siÚ drewno pod osïonami przed zawilgoceniem. Aby oba profile,
wykonane przecieĝ z materiaïów o róĝnej
rozszerzalnoĂci termicznej, dobrze ze sobÈ
wspóïpracowaïy, umieszcza siÚ pomiÚdzy
nimi elastyczny ïÈcznik tworzywowy.

KOMPOZYTOWE
Materiaï do wyrobu profili kompozytowych jest poïÈczeniem wïókien szklanych
(70%) i spajajÈcej je ĝywicy poliestrowej
(30%). Kompozyt jest bardzo odporny zarówno na niskÈ, jak i wysokÈ temperaturÚ, a wykonana z tego materiaïu rama jest
bardzo sztywna i odporna na uszkodzenia
mechaniczne – w zwiÈzku z tym moĝe byÊ
znacznie wÚĝsza od tej z PVC czy drewna. DziÚki wÈskiej i smukïej budowie ramy te wpuszczajÈ do pomieszczenia wiÚcej
Ăwiatïa niĝ pozostaïe. Odcinki profili kompozytowych ïÈczy siÚ w ramy za pomocÈ
ïÈczników wklejanych w naroĝniki lub do
nich przykrÚcanych. Okna kompozytowe
ze wzglÚdu na swoje wïaĂciwoĂci sÈ czÚsto
nazywane antywïamaniowymi.

SZYBY
Wspóïczesne okna wyposaĝane sÈ w zestawy szyb zespolonych. SpoĂród nich naj-

OKUCIA CHRONI
CHRONIkCE
CE
PRZED WAMANIEM
W AMANIEM
Kaĝdy
dy producent stosuje w tym zakresie indywidualne rozwiÈzania.
rozwi zania.
Najwaĝniejsze
Najwa
niejsze elementy okucia zabezpieczajÈce
pieczaj
ce przed wywa
wywaĝeniem
eniem to:
kilka rygli montowanych w róĝnych
czÚĂciach ramy, zwykle w okolicy dolnego i górnego naroĝnika,
blokady antywywaĝeniowe mocowane na dole skrzydïa i w jego poïowie
zestaw kilku rygli mocowanych na
obwodzie ramy w odlegïoĂci co najmniej 50 cm,
klamki z atestowanymi wkïadami zapobiegajÈcymi rozwierceniu,
trzpienie i zaczepy antywywaĝeniowe
oraz naroĝny rygiel – montowane w dolnej ramie skrzydïa,
zabezpieczenie zawiasu dolnego, które uniemoĝliwia podniesienie skrzydïa

bardziej popularnym sÈ zestawy dwóch
szyb gruboĂci 4 mm, oddzielone hermetycznÈ przestrzeniÈ (zazwyczaj gruboĂci
16 mm) wypeïnionÈ argonem. Taki zestaw
ma wspóïczynnik izolacyjnoĂci cieplnej
U = 1,0 – 1,1 W/(m2 K) – oznacza to, ĝe
przez 1 m2 szyby, wskutek róĝnicy temperatury 1 K, ucieka w ciÈgu godziny energia
cieplna wartoĂci 1,1 W (rysunek powyĝej).
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Standardowy zestaw szybowy tïumi 32 dB
haïasu docierajÈcego do wnÚtrza domu.
Jeĝeli nasz dom poïoĝony jest w pobliĝu
ruchliwej ulicy i chcielibyĂmy zwiÚkszyÊ
ochronÚ przed haïasem, powinniĂmy zamówiÊ zestaw o zróĝnicowanej gruboĂci szyb.
Zwykle w takich sytuacjach oprócz szyby
o standardowej gruboĂci 4 mm stosuje siÚ
szybÚ szeĂciomilimetrowÈ lub oĂmiomilimetrowÈ. W ten sposób wspóïczynnik izolacyjnoĂci akustycznej moĝe osiÈgaÊ wartoĂÊ w zakresie od 42 do 45 dB. Wprawdzie
taki zestaw szyb o wiele skuteczniej tïumi
haïas, ale jednoczeĂnie wymaga solidniejszej ramy i zawiasów, a to powoduje istotny wzrost ceny okna.
Uwaga! Nazwa wytwórcy szyby i deklarowane wspóïczynniki izolacyjnoĂci powinny znajdowaÊ siÚ równieĝ – tzn. obok
informacji umieszczonej w karcie wyrobu
– na znajdujÈcej siÚ miÚdzy szybami ramce
dystansowej. To wïaĂnie stÈd dowiadujemy
siÚ jakie parametry ma kupowane przez nas
okno. Jeĝeli takiej informacji nie znajdziemy jest to wyraěny komunikat sygnalizujÈcy wÈtpliwÈ rzetelnoĂÊ producenta.

fot.. POLIFARB CIESZYN-WROCAW
fot

OKNA

Salon dobrze doĂwietlony oknami umieszczonymi na dwóch Ăcianach

REKLAMA

9
Przeglad_Okna.indd 153

2007

153

2007-08-27 14:01:42

PRZEGLkD RYNKU

Gabinet z oknami wychodzÈcymi na stronÚ
poïudniowÈ; dziÚki temu Ăwiatïo dociera tu przez
znacznÈ czÚĂÊ dnia

fot.. VELUX
fot

fot.. FAKRO
fot

OKUCIA

fot.. ALNO EKSPERT
fot

Poniewaĝ w sypialni przebywa siÚ gïównie rano lub w nocy, wiÚc pomieszczenie to najlepiej zaplanowaÊ od
strony wschodniej

Elementem ïÈczÈcym skrzydïo z oĂcieĝnicÈ sÈ zawiasy. To one umoĝliwiajÈ uchylenie okna, jego rozszczelnianie – nazywane
mikrowentylacjÈ i odpowiadajÈ za sprawne
otwieranie i zamykanie skrzydeï.
PoprawnoĂÊ funkcjonowania okuÊ obwiedniowych, tj. opasujÈcych caïÈ ramÚ, najlepiej sprawdziÊ w oknie juĝ zamontowanym – podczas otwierania, rozwierania lub
rozszczelnienia ĝaden z elementów okna
nie powinien zawadzaÊ o inny, a otwarcie
i zamkniÚcie powinno przebiegaÊ pïynnie
i bez jakichkolwiek oporów.

UWAGA NA MONTA¿!
Szacuje siÚ, ĝe ponad 80% reklamacji i usterek zgïaszanych przez uĝytkowników okien
spowodowanych jest niewïaĂciwym montaĝem. WiedzÈc, jak okna powinny byÊ zamontowane, bÚdziemy mogli temu zapobiec i w porÚ wyïapaÊ ewentualne bïÚdy.
InstrukcjÚ montaĝu i konserwacji okien
producent powinien doïÈczyÊ do kaĝdego
zakupionego przez nas wyrobu: moĝemy
wedïug niej kontrolowaÊ pracÚ montaĝystów, choÊ duĝo bezpieczniejszym rozwiÈzaniem jest wynajÚcie autoryzowanej ekipy montaĝowej.
Wstawienie okna o wymiarach 1,5 x 1,5 m
nie powinno trwaÊ dïuĝej niĝ 1-2 godziny.
Mamy prawo oczekiwaÊ, ĝe po zamontowaniu okno bÚdzie stabilne, szczelne, estetycznie oprawione, a parapety zewnÚtrzny
i wewnÚtrzny bÚdÈ poprawnie osadzone.
Zgodnie z przyjÚtym standardem, po wykonaniu usïugi ekipa powinna uprzÈtnÈÊ
po sobie wszelkie Ălady.
Jeĝeli kupimy okno wraz z usïugÈ pomiaru, transportu oraz montaĝu, nie tylko
uïatwimy sobie zadanie, ale teĝ wiele zyskamy:
trzyletniÈ rÚkojmiÚ na prace montaĝowe, by dopiero po tym okresie korzystaÊ z gwarancji producenta (jeĝeli jest
ona dïuĝsza niĝ 3 lata)
do koñca 2007 za usïugÚ bÚdziemy pïaciÊ 7%, a nie 22% stawki VAT
OĂwietlenie dzienne kuchni: konieczne jest tu
Ăwiatïo, które oĂwietli blat roboczy, a takĝe jadalniÚ –
jeĂli znajduje siÚ ona w pobliĝu
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bÚdziemy mieli do czynienia z ograniczonÈ liczbÈ podmiotów: producentem,
sprzedawcÈ i ekipÈ montaĝowÈ z jednej
firmy, co znacznie skraca przebieg inwestycji.
Uwaga! Aby ustrzec siÚ przed ewentualnÈ stratÈ, kupujÈc okna, wpïaÊmy jedynie
zaliczkÚ; ostateczne rozliczenie naleĝnoĂci
moĝe nastÈpiÊ po sprawdzeniu funkcjonowania zamontowanego okna.

Dobór wïaĂciwych okien to jeden z warunków, jakie powinniĂmy speïniÊ, aby zbudowaÊ wygodny dom. Poszczególne jego
pomieszczenia bÚdÈ naleĝycie speïniaïy
swoje funkcje, jeĂli zapewni siÚ w nich odpowiednie oĂwietlenie Ăwiatïem dziennym,
a do tego trzeba jeszcze te dobrze dobrane
okna wïaĂciwie rozmieĂciÊ. W zaleĝnoĂci
od przeznaczenia, poszczególne pomieszczenia potrzebujÈ róĝnej iloĂci Ăwiatïa.
RozmieszczajÈc je w domu, warto zatem
odnosiÊ siÚ do stron Ăwiata, dla których
charakterystyczne jest okreĂlone natÚĝenie promieniowania sïonecznego.

fot.. DOM KORKOWY
fot

OKNA A POMIESZCZENIA

Przedsionek moĝna rozĂwietliÊ nie tylko Ăcianami i podïogÈ w jasnym kolorze, ale takĝe dziÚki przeszklonym
drzwiom i oknom wokóï nich
REKLAMA
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PÓáNOC

ZACHÓD

WSCHÓD

Bardzo intensywne,
silnie nagrzewajÈce,
zapewnia mocne
i gïÚbokie
nasïonecznienie
w godzinach
popoïudniowych

Poranne Ăwiatïo pada
pod maïym kÈtem i nie
grzeje zbyt intensywnie,
dlatego pokój z oknami
na wschód nie bÚdzie
przegrzany nawet
w lecie. Juĝ okoïo
poïudnia promienie
sïoneczne juĝ tu nie
docierajÈ
i w pomieszczeniu
panowaÊ bÚdzie
przyjemny chïód.

fot.. ACO ELEMENTY BUDOWLANE
fot

fot.. ACO ELEMENTY BUDOWLANE
fot

¥wiatïo równomiernie rozproszone, nie daje
kontrastowych cieni, wszystkie barwy wyglÈdajÈ
w nim naturalnie. Osoby obawiajÈce siÚ, ĝe od
strony póïnocnej Ăwiatïa moĝe byÊ zbyt maïo,
powinny wybraÊ stosunkowo duĝe okna.

Pokoje z oknami na poïudnie sÈ najdïuĝej
nagrzewane przez sïoñce. Latem prowadzi
to do przegrzania pomieszczenia. Nad
tak zorientowanymi oknami poĝÈdane
sÈ daszki i markizy, które latem odbijÈ
Pomieszczenie gospodarcze poprawnie oĂwietlone Ăwiatïem dziennym: nieduĝe, wydïuĝone
okna, umieszczone doĂÊ wysoko

Salon i gabinet. ¥wiatïo dzienne nie musi w nich byÊ bardzo intensywne, ale waĝne,
aby zapewnione byïo przez jak najdïuĝszÈ
czÚĂÊ dnia. Aby tak byïo, pomieszczenia
te powinny siÚ znajdowaÊ w poïudniowej
lub zachodniej czÚĂci domu.
Jeszcze lepiej zapewniÊ oĂwietlenie tych pomieszczeñ oknami z wielu stron – wówczas
ïatwiej bÚdzie zapewniÊ wïaĂciwe oĂwietlenie o kaĝdej porze dnia i przy kaĝdej
pogodzie.
Sypialnia. WiÚkszoĂÊ specjalistów radzi, aby w tej czÚĂci domu okna znajdowaïy siÚ od wschodniej strony – poranne
sïoñce wprawia w dobry nastrój i zachÚca do pracy. W ciÈgu dnia w sypialni nie
przebywa siÚ dïugo, w zwiÈzku z tym intensywne Ăwiatïo nie jest potrzebne.
Inaczej to wyglÈda w sypialniach dla dzieci, gdyĝ sÈ one jednoczeĂnie ich pokojami
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dziennymi. Tu powinno siÚ raczej zastosowaÊ okna na poïudniowy zachód, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na ustawienie ïóĝka w taki sposób, by promienie
sïoneczne nie przeszkadzaïy dziecku w jego codziennej drzemce;
Kuchnia. Najlepiej, jeĂli poïoĝona jest od
strony póïnocnej lub wschodniej, inaczej
nadmiar sïoñca w tak ciepïym pomieszczeniu moĝe byÊ zbyt uciÈĝliwy. Poniewaĝ
w kuchni najkorzystniejsze jest Ăwiatïo rozproszone, które równo doĂwietli blaty robocze, poprawnym rozwiÈzaniem bÚdzie tu
ciÈg okien dïugich i niezbyt wysokich. Jeĝeli
w kuchni przewidziane jest równieĝ miejsce do spoĝywania posiïków, ono równieĝ
mogïoby byÊ doĂwietlone Ăwiatïem dziennym – na przykïad oddzielnym oknem.
Przedsionek i hol. Najkorzystniej jest
je zaplanowaÊ od strony póïnocnej lub

POáUDNIE

wschodniej. Zapewni to w tych pomieszczeniach ciepïÈ atmosferÚ i przyjemny nastrój, dziÚki którym bÚdzie siÚ chciaïo wejĂÊ
do domu. Efekt dadzÈ juĝ niewielkie okna
lub naĂwietla nad drzwiami, bardzo efektownie zaprezentujÈ siÚ Ăcianki z luksferów, a nawet okna witraĝowe.
Pomieszczenia gospodarcze. SpiĝarniÚ,
pralniÚ, kotïowniÚ, a nawet saunÚ starajmy
siÚ umieĂciÊ po póïnocnej stronie domu.
W pomieszczeniach tych okna nie muszÈ
byÊ duĝe, mogÈ byÊ pojedyncze lub w ciÈgu i najlepiej o ksztaïcie wydïuĝonego prostokÈta. Powinno siÚ je umieĂciÊ doĂÊ wysoko. Taka zasada rozmieszczania okien
pozostawia duĝo miejsca do zagospodarowania Ăcian, a dziÚki Ăwiatïu odbitemu od
sufitu otrzymujemy efekt równomiernego
oĂwietlenia caïego pomieszczenia.
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