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Dociekliwy Inwestor: – Dzieñ dobry,
panie inĝynierze!

– ZdajÚ siÚ na fachowca. A wiÚc na co
zwróciÊ uwagÚ, kupujÈc okna?

Majster Guru: – Dzieñ dobry, miïo znów
pana widzieÊ! W czym mogÚ pomóc?

– WybierajÈc okna, wielu inwestorów kieruje siÚ wyïÈcznie cenÈ, czÚĂÊ patrzy tylko
na materiaï, z jakiego wykonane sÈ ramy,
jeszcze inni priorytetowo traktujÈ kwestiÚ
bezpieczeñstwa. Tymczasem dobre okno
powinno speïniaÊ kilka warunków.

– Do mojego domu chciaïbym wybraÊ
okna, drzwi i bramÚ garaĝowÈ. LiczÚ
na porady, bo – szczerze mówiÈc – nie
za bardzo orientujÚ siÚ w tej tematyce.
Co prawda czytaïem co nieco o stolarce
okiennej i drzwiowej, ale ta problematyka jest doĂÊ obszerna...
– ChÚtnie pomogÚ panu usystematyzowaÊ
wiedzÚ i udzielÚ kilku wskazówek. ProponujÚ zaczÈÊ od okien.

Zeszyt 6
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– Chyba najwaĝniejsze, ĝeby byïo ciepïe?
Tylko po czym to poznaÊ?
– DokonujÈc wyboru, trzeba zwróciÊ
uwagÚ na wspóïczynnik U, okreĂlajÈcy
ciepïochronnoĂÊ okna. Juĝ od 2014br. okna
fasadowe nie mogÈ mieÊ U wiÚkszego
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Rozmo
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ach, drzwiach i bramach garaĝowych
niĝ 1,3 W/(m²•K). Generalnie im wspóïczynnik ten jest niĝszy, tym lepiej, choÊ
naleĝy zachowaÊ umiar, poniewaĝ niĝsze
parametry bÚdÈ miaïy swojÈ cenÚ. KupujÈc
okna nie dajmy siÚ zwieĂÊ. WiÚkszoĂÊ producentów podaje parametry termiczne dla
okna referencyjnego: jednoskrzydïowego
obwymiarach 123 x 148 cm. A dla naszych
okien, o innych wymiarach, ciepïochronnoĂÊ bÚdzie nieco inna. Niestety, niektórzy
sprzedawcy podajÈ wspóïczynnik U dla
samej szyby, abten jest zawsze duĝo niĝszy.
EnergooszczÚdnoĂÊ okna zaleĝy bowiem
od wïaĂciwoĂci caïego systemu – pakietu
szybowego, budowy profili oraz uszczelnienia.
– Na jakie jeszcze parametry powinienem zwróciÊ uwagÚ?
– Bardzo istotna jest děwiÚkoszczelnoĂÊ,
szczególnie jeĂli okna domu wychodzÈ na
ruchliwÈ drogÚ. Producenci posïugujÈ siÚ
wskaěnikiem Rw, który okreĂla zdolnoĂÊ
okien do tïumienia haïasów dobiegajÈcych z zewnÈtrz budynku. Podawany jest
w decybelach (dB) – im jest wyĝszy, tym
okno zapewnia skuteczniejszÈ izolacyjnoĂÊ
akustycznÈ. W domach poïoĝonych w cichej okolicy wystarczy okno o wspóïczynniku Rw= od 30 do 32 dB. JeĂli w pobliĝu
wystÚpuje jakieĂ ěródïo haïasu, lepiej

e NajwaǏniejszym

parametrem dotyczČcym okien jest
energooszczħdnoƑđ. Wpųyw na
niČ ma budowa
budowa profili
i pakietu szybowego oraz uszczelnienie. VETREX

kupiÊ okna o wspóïczynniku Rw równym
przynajmniej 35 dB. Przed haïasem, ale
ibutratÈ ciepïa, lepiej chroniÈ teĝ okna charakteryzujÈce siÚ duĝÈ szczelnoĂciÈ. Ten
parametr okreĂlajÈ klasy – od 1 do 4. Im
wyĝsza, tym okna przepuszczajÈ mniej powietrza. W Polsce do sprzedaĝy dopuszcza
siÚ okna klasy 3 i 4. OczywiĂcie, przegroda
nie moĝe byÊ caïkowicie szczelna, dlatego
by zapewniÊ wymianÚ powietrza, w domach bez wentylacji mechanicznej stosuje
siÚ nawiewniki. Montuje siÚ je na ramach
oĂcieĝnic i skrzydeï okiennych, dziÚki
czemu do pomieszczeñ doprowadzane jest
powietrze.
– A jak sprawdziÊ, czy okno bÚdzie
dobrze zabezpieczaïo antywïamaniowo?
Sïyszaïem, ĝe wiÚkszoĂÊ wïamañ do
domów odbywa siÚ poprzez sforsowanie
drzwi balkonowych lub okien.
– Bezpieczeñstwo okna zaleĝy od rodzaju
zastosowanych okuÊ, solidnoĂci profilu,
rodzaju oszklenia i dodatkowych zabezpieczeñ, np. w postaci klamek z zamkiem.
OdpornoĂÊ na wïamanie okreĂla szeĂÊ klas
Rc – od 1 do 6. W przypadku najniĝszej bariera praktycznie nie bÚdzie stawiaïa opo-
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ru. Do sforsowania okien o wyĝszej klasie
wïamywacz bÚdzie potrzebowaï nieco wiÚcej czasu. JeĂli czuje siÚ pan niepewnie,
warto dodatkowo rozwaĝyÊ zaïoĝenie krat,
a jeszcze lepiej rolet antywïamaniowych.
Tebostatnie nie tylko utrudniajÈ wïamanie, chroniÈ przed haïasem, nadmiernym
nasïonecznieniem i pozwalajÈ zmniejszyÊ
straty ciepïa wbbudynku.
– Wiem juĝ co nieco o najwaĝniejszych
parametrach, teraz chciaïbym siÚ dowiedzieÊ, jakie ramy wybraÊ: drewniane,
z PVC, a moĝe aluminiowe? Które sÈ
najcieplejsze?
– Rodzaj materiaïu, z jakiego wykonana
jest nowoczesna rama, nie ma wiÚkszego
wpïywu na ciepïochronnoĂÊ okna. Liczy
siÚ gïÚbokoĂÊ profilu, materiaï, z którego
wykonano ksztaïtownik usztywniajÈcy
profil, ewentualne wypeïnienie profilu materiaïem termoizolacyjnym oraz obecnoĂÊ
lub brak nakïadek termoizolacyjnych na
profilu.
– Mam wiÚc rozumieÊ, ĝe okna z PVC
niebróĝniÈ siÚ niczym od drewnianych
czy aluminiowych?
– Nie, to zdecydowanie zbyt daleko idÈcy
wniosek. Zacznijmy od tego, ĝe w Polsce
najczÚĂciej stosuje siÚ ramy z PVC i drewniane. Profile aluminiowe sÈ znacznie
droĝsze, dlatego spotyka siÚ je gïównie
wbdomach pasywnych lub w obiektach
zbduĝymi powierzchniami przeszkleñ.
Róĝnic pomiÚdzy oknami plastikowymi
i drewnianymi jest sporo, ale wiÚkszoĂÊ
z nich dotyczy kwestii eksploatacyjnych
i przede wszystkim ceny – okna z PVC sÈ

Zeszyt 6
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DLA ZAAWANSOWANYCH
Wspóïczynnik U
Istotnym parametrem okien jest ich ciepïochronnoĂÊ. OkreĂla jÈ wspóïczynnik U, który
wskazuje strumieñ energii przenikajÈcej przez
przegrodÚ okiennÈ obpowierzchni 1 m² przy róĝnicy temperatury na zewnÈtrz ib wewnÈtrz budynku wynoszÈcej 1bKelwin. WartoĂÊ Ubwbnowych oknach nie moĝe byÊ obecnie wyĝsza niĝ
1,3 W/(m²•K), lecz wb kolejnych latach bÚdzie
siÚ zmniejszaÊ, co warto uwzglÚdniÊ, planujÈc
inwestycjÚ. Sprzedawcy bardzo intensywnie
reklamujÈ produkty, które charakteryzujÈ siÚ
znacznie lepszymi wartoĂciami tego wskaěnika
– nawet od 0,5 do 0,6, ale sÈ one znacznie droĝsze od standardowych. Co prawda dziÚki nim
straty ciepïa nieco spadnÈ, ale przed zakupem
warto policzyÊ, czy taka inwestycja zwróci siÚ
wbrozsÈdnym czasie.
Zmiany w przepisach dotyczÈce
ciepïochronnoĂci okien
Okres
obowiÈzywania
przepisów

Wspóïczynnik
przenikania ciepïa
U(max) [W/(m²•K)]
okna
zwykïe

okna
dachowe

Od 1 stycznia 2014 r.

1,3

1,5

Od 1 stycznia 2017 r.

1,1

1,3

Od 1 stycznia 2021 r.

0,9

1,1

Ărednio 30–50% tañsze od drewnianych
odpowiedników o podobnych parametrach. Plastikowe okna praktycznie nie
wymagajÈ konserwacji, dostÚpne sÈ
wbbardzo szerokiej gamie kolorystycznej. Niestety, sÈ mniej sztywne, wiÚc
nie sprawdzÈ siÚ przy bardzo duĝych
powierzchniach.
– A co z oknami drewnianymi?
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a

padku drobnych usterek ïatwo je naprawiÊ. Profile drewniane wymagajÈ niestety
konserwacji i malowania, choÊ niektórzy
nie uznajÈ tego za wadÚ, poniewaĝ w razie
zmiany koloru Ăcian, moĝna ïatwo dopasowaÊ do nich kolorystykÚ stolarki.
– WydawaÊ by siÚ mogïo, ĝe okno to
przede wszystkim szyba. A jeszcze za
wiele o tym elemencie nie usïyszaïem...

b

c Okno z PVC (a), czy drewniane (b)? RóǏnic po-

miħdzy tymi materiaųami jest sporo, ale wiħkszoƑđ
z nich dotyczy kwesƟi eksploatacyjnych i przede
wszystkim ceny. ALUPLAST, MS WI¤CEJ NIā OKNA
– Okna drewniane cenione sÈ przede
wszystkim za elegancjÚ i naturalnoĂÊ.
Oferowane obecnie modele nie paczÈ siÚ,
jak te produkowane dawniej, poniewaĝ
wykonywane sÈ z kilku warstw drewna,
abnastÚpnie dokïadnie impregnowane
ibmalowane. SÈ masywne, stabilne ibsztywne – jak wspomniaïem, lepiej od okien
plastikowych nadajÈ siÚ do duĝych przeszkleñ i o nietypowych ksztaïtach. W przy-
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– Okno to, wbrew pozorom, doĂÊ skomplikowany produkt, skïadajÈcy siÚ z wielu
elementów. OczywiĂcie nie moĝe istnieÊ
bez przeszklenia. Szyby produkowane
sÈ w kilku odmianach. Oprócz standardowych, dostÚpne sÈ takĝe grubsze
děwiÚkochïonne, antywïamaniowe,
absorpcyjne chroniÈce przez przegrzaniem, ciepïochronne, bezpieczne, które
w przypadku stïuczenia rozsypujÈ siÚ na
nieostre drobinki, czy samooczyszczajÈce
siÚ – z powïokÈ, na której krople deszczu
nie pozostawiajÈ Ăladów, zmywajÈc zanieczyszczenia.
– Czy wybierajÈc szyby, naleĝy teĝ zwróciÊ uwagÚ na uszczelki okienne?
– Tak, uszczelki peïniÈ istotnÈ rolÚ.
Tebumieszczone pomiÚdzy skrzydïem
ibramiakiem okiennym chroniÈ przed haïasem, utratÈ ciepïa, wodÈ i kurzem. JeĂli
chodzi o uszczelki przyszybowe, istotny
jest ich kolor – np. czarne nie bÚdÈ siÚ
komponowaïy z biaïymi profilami.
– A jaka jest rola okuÊ w oknach?
– Okucia mogÈ stanowiÊ zabezpieczenie
antywïamaniowe, poza tym od nich zaleĝy
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sposób otwierania okna, a tym samym
nasz komfort uĝytkowania. Obecnie standardem sÈ okucia obwodowe (zwane teĝ
obwiedniowymi) – zawiasy ibmechanizm
ryglujÈcy sÈ ze sobÈ poïÈczone i wprawiane w ruch obrotem klamki.
– Z tego, co siÚ orientujÚ, okna moĝna
otwieraÊ na róĝne sposoby.
– Tak, choÊ zdecydowanie najpopularniejsze sÈ okna rozwierane ibuchylne oraz
uchylno-rozwierane. Te pierwsze otwierajÈ
siÚ jak skrzydïa drzwi, dziÚki zawiasom
zamontowanym przy pionowej krawÚdzi
ramy. Natomiast okna uchylne zawiasy
majÈ zamontowane poziomo. Trzeci omawiany rodzaj – okna uchylno-rozwierane
– moĝna otwieraÊ i pionowo, ibpoziomo.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby okna
otwierane wbróĝny sposób sÈsiadowaïy ze
sobÈ. Najwaĝniejsze, aby dobraÊ je do wïasnych potrzeb ibĝeby wygodnie siÚ zbnich
korzystaïo.
– U znajomych na tarasie widziaïem
okno przesuwane na bok.
– W przypadku duĝych powierzchni
oszklonych, wïaĂnie takich jak drzwi tarasowe, rzeczywiĂcie stosuje siÚ okna przesuwne na prowadnicach. Wynika to z tego,
ĝe ramy znacznych rozmiarów sÈ ciÚĝkie
i zwykïe zawiasy mogïyby nie wytrzymaÊ
takiego obciÈĝenia. Z tego powodu nawet
zwykïe, rozwierane okna nie mogÈ mieÊ
zbyt duĝej powierzchni i wymagajÈ podziaïu (który wpïywa ponadto na estetykÚ
okna). W mniejszych pomieszczeniach
dominujÈ okna jedno- i dwuskrzydïowe.
Kilka skrzydeï to widok charakterystyczny

Zeszyt 6
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c W przypadku duǏych przeszkleŷ, najlepszym

rozwiČzaniem sČ drzwi przesuwne. ALUPLAST
przede wszystkim w salonach. UnowoczeĂniÊ bryïÚ budynku moĝna montujÈc okna
panoramiczne – dziÚki wzmocnionym
profilom realne jest uzyskanie szklanej tafli o szerokoĂci nawet kilku metrów. Takie
rozwiÈzanie sporo jednak kosztuje, podobnie jak inne niestandardowe wyroby, np.
okno o nietypowym ksztaïcie czy nawet
skrzydïo z tzw. szprosami, czyli listwami
dzielÈcymi je na mniejsze pola.
Dokïadny koszt stolarki okiennej poznamy u producenta/dostawcy, poniewaĝ
okna wytwarza siÚ na zamówienie, pod
konkretne wymiary.
– Na jakim etapie budowy domu najlepiej montowaÊ okna?
– Okna osadza siÚ na koniec stanu surowego, kiedy mury sÈ wysuszone. Ten
etap ma bardzo istotne znaczenie. Na nic
bowiem zdadzÈ siÚ Ăwietnie dobrane okna,
jeĂli ekipa montaĝowa popeïni bïÚdy.
Fachowców najlepiej wybraÊ korzystajÈc
zbrekomendacji dostawcy okien. Przed roz-
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poczÚciem prac naleĝy z nimi dokïadnie
omówiÊ zakres robót, czas pracy i sposób
montaĝu.
– Zaraz, zaraz, czy to oznacza, ĝe okna
moĝna montowaÊ na róĝne sposoby?
– Tak, czÚĂÊ ekip nadal montuje okna
jedynie z uĝyciem pianki montaĝowej.
To sposób znany od lat, chociaĝ obecnie
niezalecany.
– Czyli moĝna inaczej?
– OczywiĂcie. Duĝo skuteczniejszy jest
montaĝ warstwowy z uĝyciem taĂm
rozprÚĝnych lub taĂm paroszczelnych
ibtzw. ciepïych parapetów. Co prawda jest
droĝszy i wymaga wiÚkszej wprawy, ale
znacznie poprawia wïaĂciwoĂci izolacyjne
miejsca styku okna ze ĂcianÈ. Polega na
dodaniu od wewnÚtrznej strony pomieszczenia taĂmy paroszczelnej, która unied Elementy systemu tzw. ciepųego montaǏu:

a – taƑma paroszczelna (od strony wnħtrza),
b – taƑma rozprħǏna, c – hydroizolacyjna taƑma
paroprzepuszczalna, d – termoizolacyjna pianka montaǏowa

c
b

a

6

d

moĝliwi wnikanie w piankÚ montaĝowÈ
pary wodnej i wilgoci z wnÚtrza budynku.
Od zewnÈtrz piankÚ zakrywa siÚ natomiast
specjalnÈ foliÈ paroprzepuszczalnÈ i wodoodpornÈ, która bÚdzie chroniÊ szczelinÚ
przed wilgociÈ i podmuchami wiatru.
Dodatkowe uszczelnienie przestrzeni pod
oknem zapewni zamontowanie ciepïych
parapetów. SÈ to odpowiednio wyprofilowane ksztaïtki z twardego polistyrenu lub
styropianu EPS. ZmniejszajÈ ucieczkÚ ciepïa i sÈ oparciem dla parapetu wewnÚtrznego i zewnÚtrznego.
– WïaĂnie, parapety! Kompletnie o nich
zapomniaïem.
– No i na czym postawiïby pan kwiatki?
OczywiĂcie ĝartujÚ, rola parapetów wykracza poza funkcjÚ peïnienia podstawki
pod roĂliny doniczkowe. Przede wszystkim
zabezpieczajÈ przed uszkodzeniami wnÚkÚ
okiennÈ, peïniÈ teĝ funkcjÚ dekoracyjnÈ.
Tradycyjnym materiaïem na parapety
wewnÚtrzne jest ponadczasowe drewno, aczkolwiek moĝna wybraÊ parapety
z materiaïów drewnopochodnych (np.
pïyty wiórowej), z kamienia (np. granitu
lub marmuru), z kamienia syntetycznego
z domieszkÈ ĝywic i pigmentów, z masy
akrylowej z wypeïniaczami, czy wreszcie
z pïytek ceramicznych. Podczas montaĝu
naleĝy wsunÈÊ krawÚdě parapetu pod
oĂcieĝnicÚ okna na gïÚbokoĂÊ min. 1 cm,
abmiejsce styku wypeïniÊ masÈ uszczelniajÈcÈ. Podokiennik powinien byÊ zaklinowany w otworach wyciÚtych w Ăcianach
po obu stronach okna na gïÚbokoĂÊ 3–5bcm.
OdlegïoĂÊ parapetu od grzejnika ma
wynosiÊ 10–20 cm, co zapewni wïaĂciwÈ
cyrkulacjÚ powietrza.
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c MontaǏ warstwowy zakųada uǏycie taƑm roz-

prħǏnych i ciepųych parapetów. ALUPLAST
– Co z parapetami zewnÚtrznymi? Czy sÈ
niezbÚdne?
– Tak, bez nich fragment Ăciany pod
oknem ulegaïby zawilgoceniu. Podokienniki zewnÚtrzne produkowane sÈ
gïównie z powlekanej blachy stalowej,
d Sposoby montaǏu okien w Ƒcianie
jednowarstwowej (a), dwuwarstwowej (b)
i trójwarstwowej (c)

a

aluminium, kamienia lub ceramiki.
OsadzajÈc parapet trzeba pamiÚtaÊ
o tym, aby jego nachylenie wynosiïo przynajmniej 5 stopni wbkierunku
zewnÚtrznym, aby umoĝliwiÊ odpïyw
wody opadowej. Podokiennik musi byÊ
wysuniÚty ok. 5 cm poza lico Ăciany,
abjego zewnÚtrzna krawÚdě uformowana
w tzw. kapinos (zakoñczenie wymuszajÈce na spïywajÈcej wodzie opadanie
przed licem Ăciany).
d Nachylenie parapetu zewnħtrznego musi

b

wynosiđ minimum 5 stopni w kierunku zewnħtrznym. RHEINZINK

c

Zeszyt 6
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c Wybór okien dachowych jest bardzo szeroki,

c Dziħki zamontowaniu okna w dachu

dziħki czemu poddasze moǏna zaaranǏowađ
w niemal dowolny sposób. VELUX

pųaskim, moǏemy zyskađ dodatkowe Ǎródųo
Ƒwiatųa dziennego. FAKRO

– Chciaïbym juĝ zakoñczyÊ temat okien,
ale mam jeszcze jeden dylemat. Nie
jestem przekonany do zamontowania
okien w poïaci dachowej. Czy taka inwestycja nie jest ekstrawagancjÈ?

polecane sÈ szczególnie do pomieszczeñ mniej doĂwietlonych, jak ïazienki
czy korytarze. Poniewaĝ sÈ wyjÈtkowo
naraĝone na dziaïanie trudnych warunków pogodowych, muszÈ speïniaÊ
ostrzejsze standardy izolacyjne i bezpieczeñstwa.

– SkÈdĝe, okna dachowe to standard!
Tobznakomity pomysï na doĂwietlenie
poddasza. WystÚpujÈ w róĝnych wersjach – jako obrotowe, kolankowe czy
balkoniki dachowe. Wybór jest bardzo
szeroki, co daje moĝliwoĂci niemal dowolnej aranĝacji poddasza. Bardzo efektownie wyglÈdajÈ wbparach i zgrupowane po kilka, dziÚki nim pokoje poddasza
oraz caïy budynek mogÈ zyskaÊ wyjÈtkowo atrakcyjny wyglÈd.
Nie wiem czy pan wie, ĝe na rynku dostÚpne sÈ teĝ okna do dachów caïkowicie
pïaskich.
– NaprawdÚ?
– Tak, dziÚki nim moĝna zyskaÊ dodatkowe ěródïo Ăwiatïa dziennego, dlatego
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– No wïaĂnie, czy przez okna dachowe
nie dostanie siÚ do domu woda?
– Nie, pod warunkiem, ĝe nie bÚdzie pan
otwieraï okna podczas ulewy. Produkowane obecnie okna dachowe sÈ bardzo
nowoczesne, szczelne i charakteryzujÈ
siÚ znakomitymi parametrami termoizolacyjnymi, porównywalnymi z oknami
fasadowymi. OczywiĂcie muszÈ byÊ dobrze zamontowane, ale tym zajmuje siÚ
ekipa dekarska podczas wykonywania
dachu – po przygotowaniu oïacenia lub
deskowania, a przed uïoĝeniem pokrycia
dachowego.
– Pewnie takie okna sÈ bardzo drogie?
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– Zazwyczaj sÈ droĝsze od okien fasadowych o zbliĝonych parametrach ibpowierzchni, lecz moim zdaniem warto
rozwaĝyÊ takÈ inwestycjÚ, aby na poddaszu cieszyÊ siÚ komfortem i wygodÈ.
JeĂli juĝ na siïÚ chce pan szukaÊ ich wad,
wskaĝÚ jednÈ – w ciepïe dni, dostajÈce siÚ
przez okna dachowe promienie sïoneczne
mogÈ byÊ bardzo uciÈĝliwe i nadmiernie
nagrzewaÊ wnÚtrza.
– Wiedziaïem, ĝe zbyt piÚknie to wyglÈda!
– Spokojnie, rozwiÈzanie tego problemu
jest proste. Do ochrony okien dachowych
sïuĝÈ specjalne osïony, montowane we-

c Markizy stanowiČ bardzo dobrČ osųonħ przeciwsųonecznČ okien dachowych. VELUX

wnÈtrz lub na zewnÈtrz okien. WĂród tych
pierwszych najprostszym wariantem jest
zamocowanie w górnej czÚĂci okna rolety,
którÈ w razie potrzeby rozwija siÚ rÚcznie.
Do wyboru sÈ teĝ wysuwane z kasety na

d Maksymalna temperatura w pomieszczeniu na poddaszu w upalny, letni dzieŷ, w zaleǏnoƑci
od rodzaju zastosowanych akcesoriów ochronnych. ródųo: FAKRO

Zeszyt 6
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zupeïnie widoku przez okno, a dodatkowo
tïumiÈ odgïosy spadajÈcych kropel deszczu. Wytwarza siÚ je z wïókna szklanego
lub wytrzymaïej siatki PVC, odpornej na
dziaïanie czynników atmosferycznych,
wbtym nawet bardzo silnego wiatru.
– W jaki sposób obsïuguje siÚ takie
osïony?
– WiÚkszoĂciÈ wymienionych osïon moĝna
sterowaÊ automatycznie, za pomocÈ pilota
albo umieszczonego na Ăcianie panelu
kontrolnego. PrÈd czerpany jest z domowej
sieci lub... z natury. Niektóre nowoczesne
rolety i markizy solarne wyposaĝone sÈ
bowiem w akumulator ïadowany z baterii
sïonecznej.
c Rolety i markizy solarne sterowane sČ dziħki

energii sųonecznej. FAKRO
zasadzie harmonijki plisowane zasïony,
lub – znane z okien fasadowych – ĝaluzje.
Duĝo skuteczniejsze sÈ jednak osïony
zewnÚtrzne. Rolety montowane na dachu,
w przeciwieñstwie do swoich wewnÚtrznych odpowiedników, wytwarzane sÈ nie
zbmateriaïu, a z aluminiowych lameli, poïÈczonych specjalnymi ïÈcznikami. WysuwajÈ siÚ z umieszczonej nad oknem kasety
i poruszajÈ po bocznych prowadnicach.
UmoĝliwiajÈ caïkowite lub czÚĂciowe
zaciemnienie poddasza. Nie tylko chroniÈ
przed sïoñcem, ograniczajÈ poza tym straty ciepïa w zimie, chroniÈ przed haïasem
z zewnÈtrz i stanowiÈ zabezpieczenie
antywïamaniowe. AlternatywnÈ osïonÈ sÈ
póïprzezroczyste markizy wysuwane zbkasety – w przeciwieñstwie do caïkowicie
zasïoniÚtej rolety, nie zasïaniajÈ bowiem
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– Przejděmy moĝe do drzwi. Tylko od
czego tu zaczÈÊ?
– Jak wiadomo, drzwi dzielÈ siÚ na
zewnÚtrzne (wejĂciowe) i wewnÚtrzne.
Zacznijmy od tych pierwszych. WybierajÈc
drzwi wejĂciowe do domu, szczególnÈ
uwagÚ naleĝy zwróciÊ na trzy parametry:
termoizolacyjnoĂÊ, ochronÚ akustycznÈ
oraz odpornoĂÊ na wïamanie.
– To podobnie, jak w przypadku okien.
– Tak. Zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami, drzwi zewnÚtrzne powinny
mieÊ wspóïczynnik przenikania ciepïa
U <b1,7bW/(m²•K). W 2017 r. bÚdzie on
wynosiï 1,5, a w 2021 r. 1,3 W/(m²•K).
TermoizolacyjnoĂÊ zaleĝy od konstrukcji
i zastosowanych materiaïów. Cieplejsze
sÈ drzwi grubsze, z wiÚkszÈ warstwÈ
materiaïu izolacyjnego – styropianu, weïny
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prħty z hartowanej
stali

weųna
mineralna

mineralnej lub pianki poliuretanowej.
Aby drzwi dobrze chroniïy przed zimnem,
muszÈ byÊ teĝ dobrze dopasowanie do
oĂcieĝnicy. Istotne sÈ wiÚc uszczelki na
styku skrzydïa i oĂcieĝnicy oraz dobrze
uszczelniona czÚĂÊ progowa.
Ciepïe i szczelne drzwi lepiej zabezpieczajÈ dom równieĝ pod wzglÚdem
akustycznym. Przy zakupie warto dodatkowo zwróciÊ uwagÚ na wspóïczynnik
Rw (analogicznie jak przy doborze okien),
okreĂlajÈcy izolacyjnoĂÊ akustycznÈ. Im
jest on wyĝszy, tym lepsze sÈ wïasnoĂci
tïumienia děwiÚków. CiszÚ i komfort
wbdomu zapewniÈ drzwi o wspóïczynniku
Rw=30–35 dB.
– Pozostaje kwestia odpornoĂci na wïamanie.
– To jeden z kluczowych parametrów.
Drzwi, podobnie jak okna, produkowane
sÈ w szeĂciu klasach odpornoĂci Rc – od
1 do 6. Im wyĝsza, tym wiÚksza jest odpornoĂÊ na wïamanie. Drzwi niĝszej klasy
zapewniajÈ tylko podstawowÈ ochronÚ,
te wyĝszej bÚdÈ stawiaïy opór nawet
wówczas, gdy wïamywacz bÚdzie uĝywaï

Zeszyt 6
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zamek
ryglowany
wielopunktowy

poszycie
z blachy

c Budowa drzwi antywųamaniowych

do ich sforsowania elektronarzÚdzi duĝej
mocy. Tego typu modele majÈ solidnÈ konstrukcjÚ. Rama skrzydïa wzmocniona jest
kilkumilimetrowymi poziomymi lub pionowymi prÚtami, a drzwi pokryte sÈ stalowÈ blachÈ i majÈ bolce antywywaĝeniowe,
które wsuwajÈ siÚ w otwory wboĂcieĝnicy.
Do tego dochodzÈ zamki wielopunktowe,
lokowane w kilku miejscach na caïej dïugoĂci skrzydïa oraz wzmocnione zawiasy
chronione metalowymi osïonami, zabezpieczajÈcymi przed przeciÚciem. Takie
drzwi montuje siÚ na stalowej oĂcieĝnicy,
która wymaga gïÚbokiego zakotwienia
wbmurze.
– A z jakich materiaïów wytwarza siÚ
drzwi zewnÚtrzne?
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zawias

drzwi lewe

drzwi prawe

zawias

c Kierunki otwierania drzwi

– Do wyboru mamy drzwi wykonane
zbdrewna, stali, PVC, wïókna szklanego lub
z aluminium. CzÚsto w jednym modelu
spotyka siÚ róĝne materiaïy, np. skrzydïa
stalowe powlekane sÈ foliÈ PVC, a ramy
skrzydïa z PVC wzmacniane aluminium.
Kaĝdy materiaï ma zalety i wady. ZaletÈ
drzwi drewnianych jest dobra izolacyjnoĂÊ akustyczna, a takĝe bardzo maïa
rozszerzalnoĂÊ cieplna. WadÈ – wraĝliwoĂÊ
na zmiany wilgotnoĂci. Drzwi stalowe
sÈ bardzo odporne na zniszczenia, lecz
ciÚĝkie. Z kolei skrzydïa z PVC charakteryzujÈ siÚ bardzo dobrÈ děwiÚkochïonnoĂciÈ,
izolacyjnoĂciÈ cieplnÈ, lekkoĂciÈ, ïatwoĂciÈ montaĝu i utrzymania w czystoĂci, ale
po uszkodzeniu trudno je naprawiÊ. Drzwi
z wïókna szklanego majÈ bardzo dobre

12

parametry termoizolacyjne i akustyczne,
sÈ lekkie, ale przy tym drogie. Natomiast
skrzydïa aluminiowe zapewniajÈ bardzo
dobrÈ děwiÚkochïonnoĂÊ, ale sÈ maïo
odporne na uszkodzenia mechaniczne,
np.bwgniecenia.
– CzÚstym elementem w drzwiach jest
teĝ szkïo, prawda?
– Tak, drzwi zewnÚtrzne mogÈ byÊ czÚĂciowo przeszklone. Do tego celu uĝywa
siÚ mocniejszych szyb. MogÈ byÊ przezroczyste, matowe, póïprzepuszczalne
lub fusingowe (metoda ich wytwarzania
polega na wtapianiu w masÚ szklanÈ róĝnokolorowego szkïa oraz tlenków metali).
Aby wpuĂciÊ do wnÚtrza wiÚcej Ăwiatïa,

Okna, drzwi i bramy garaĝowe • Dodatek do Budujemy Dom 4/2015

okna_drzwi_bramy_cz_6.indd 12

2015-03-26 10:54:55

nad skrzydïem moĝna umieĂciÊ nadĂwietle w ksztaïcie prostokÈta, odcinka koïa itp.
Trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe duĝe przeszklenia to wiÚksze ryzyko, ĝe drzwi zostanÈ sforsowane. Poza tym szkïo w drzwiach
nie zawsze pasuje do elewacji. Niektórzy
inwestorzy bagatelizujÈ tÚ kwestiÚ, tymczasem zarówno wzornictwo, kolor, jak
ibwielkoĂÊ drzwi zewnÚtrznych, powinny
pasowaÊ do architektury budynku.
– A co z innymi wymogami, stawianymi
drzwiom?
– Zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami,
drzwi zewnÚtrzne muszÈ mieÊ minimum
90 cm szerokoĂci i co najmniej 200 cm
wysokoĂci w Ăwietle oĂcieĝnicy. Standardowe drzwi majÈ ksztaït prostokÈta i sÈ
jednoskrzydïowe, aczkolwiek pod tym
wzglÚdem nie ma ĝadnych ograniczeñ
–bna zamówienie moĝna je np. zwieñczyÊ
ïukiem.
Drzwi mogÈ siÚ otwieraÊ do wewnÈtrz
lub na zewnÈtrz. Korzystniejszy jest ten
drugi wariant – takie skrzydïo znacznie
trudniej jest wypchnÈÊ z zawiasów, poza
tym taki model jest szczelniejszy, poniewaĝ
wiatr dociska je wówczas do oĂcieĝnicy.
– Jakich rad dotyczÈcych montaĝu drzwi
zewnÚtrznych moĝe mi pan udzieliÊ?
– Drzwi zewnÚtrzne osadza siÚ podczas
ostatniego etapu wykañczania domu,
gdy pomieszczenia sÈ juĝ otynkowane,
pomalowane i uïoĝono podïogi. Ale juĝ na
etapie stanu surowego trzeba ustaliÊ, jakie
wymiary zewnÚtrzne bÚdÈ miaïy oĂcieĝnice drzwiowe. Pozostawione na nie otwory
powinny byÊ o 3–4 cm szersze. Przed
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zamówieniem drzwi powinien byÊ teĝ
ustalony poziom posadzek, aby podczas
montaĝu nie trzeba byïo przycinaÊ skrzydeï drzwiowych.
W Ăcianie jednowarstwowej drzwi
powinny byÊ umieszczone w poïowie jej
gruboĂci, w Ăcianie dwuwarstwowej, zaleca siÚ je montowaÊ jak najbliĝej krawÚdzi
zewnÚtrznej warstwy noĂnej, natomiast
wbĂcianie trójwarstwowej – w pïaszczyěnie
ocieplenia (choÊ drzwi antywïamaniowe
bardzo czÚsto kotwi siÚ bezpoĂrednio do
Ăciany noĂnej).
Sam montaĝ wyglÈda podobnie jak
wbprzypadku okien. Waĝne, aby prace prowadziÊ zgodnie z instrukcjÈ producenta.
Po zawieszeniu skrzydïa naleĝy wyregulowaÊ zawiasy tak, aby klucze przekrÚcaïy
siÚ w zamkach bez oporów, a bolce wchodziïy bez ocierania w gniazda oĂcieĝnicy.
– Czas na drzwi wewnÚtrzne. Temu
elementowi nie trzeba chyba poĂwiÚcaÊ
zbyt wiele miejsca?
– Wybaczy pan, lecz nie zgodzÚ siÚ z takim
podejĂciem. Przecieĝ drzwi wewnÚtrzne to
jeden z najczÚĂciej oglÈdanych i uĝywanych elementów domu! Ich zadaniem jest
nie tylko oddzielanie, izolowanie akustyczne i doĂwietlanie wnÚtrz – drzwi peïniÈ teĝ
waĝnÈ funkcjÚ dekoracyjnÈ.
– Ma pan racjÚ, panie inĝynierze.
Wbdomu ciÈgle otwiera siÚ jakieĂ drzwi,
nawet za bardzo siÚ nad tym nie zastanawiajÈc. Czym wiÚc kierowaÊ siÚ przy
ich wyborze?
– Drzwi powinny byÊ przede wszystkim
solidne, bezpieczne, estetyczne oraz har-
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– Wiem teĝ, ĝe drzwi mogÈ otwieraÊ siÚ
w róĝny sposób.

c Drzwi przylgowe

c Drzwi bezprzylgowe

monizowaÊ z danym wnÚtrzem. Skrzydïa
wewnÚtrzne produkuje siÚ przewaĝnie
zbdrewna litego lub klejonego warstwowo. W sprzedaĝy sÈ teĝ modele z pïyt
drewnopochodnych. RóĝniÈ siÚ nie tylko
materiaïem, z jakiego sÈ wykonane,
ale takĝe budowÈ. Najwaĝniejszy jest
podziaï na przylgowe – po zamkniÚciu
wystajÈce nieco przed lico Ăciany, oraz
bezprzylgowe, czyli zlicowane z jej
pïaszczyznÈ.
Do wyboru mamy drzwi peïne ibzbprzeszkleniami. Te pierwsze zaleca siÚ do
pomieszczeñ, w których chcemy zachowaÊ intymnoĂÊ. Drzwi z przeszkleniami pozwolÈ z kolei doĂwietlaÊ ciemne
wnÚtrza.
– Np. korytarz?
– Tak. Zwolennicy minimalistycznych
rozwiÈzañ mogÈ zdecydowaÊ siÚ na drzwi
z aluminiowÈ oĂcieĝnicÈ, która jest ukryta
w murze. Jej montaĝ wymaga co prawda
odpowiedniego przygotowania otworów
drzwiowych, jednak efekt jest bardzo ciekawy – ukryta oĂcieĝnica sprawi, ĝe drzwi
wtapiajÈ siÚ w ĂcianÚ.
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– Brawo, nie wszyscy majÈ ĂwiadomoĂÊ,
ĝe istniejÈ drzwi inne niĝ uchylne, zwane
rozwieranymi. Wynika to z tego, ĝe ten
rodzaj jest zdecydowanie najpopularniejszy. Standardowa szerokoĂÊ skrzydeï
drzwi uchylnych to: 70, 80, 90 i 100 cm,
natomiast wysokoĂÊ to 203 cm. WystÚpujÈ
jako jedno- lub dwuskrzydïowe. Ze wzglÚdów bezpieczeñstwa, drzwi w ïazienkach,
toaletach, kuchniach i kotïowniach muszÈ
otwieraÊ siÚ na zewnÈtrz. Waĝne takĝe,
aby skrzydïa nie kolidowaïy ze sobÈ przy
otwieraniu i nie otwieraïy siÚ na zewnÈtrz
w pobliĝu ciasnych ciÈgów komunikacyjnych, bo mogïyby stanowiÊ zagroĝenie dla
przechodzÈcej osoby.
– Nie kaĝde pomieszczenie da siÚ zaaranĝowaÊ tak, aby drzwi nie przeszkadzaïy.
– W mniej ustawnych pomieszczeniach,
moĝna zaplanowaÊ drzwi rozsuwane,
które zajmujÈ znacznie mniej miejsca, niĝ
rozwierane. Montuje siÚ je na dwa sposoby. Pierwszy polega na przytwierdzeniu
do Ăciany prowadnicy, po której przesuwa
siÚ skrzydïo (lub skrzydïa, poniewaĝ drzwi
przesuwne wystÚpujÈ równieĝ w wersji
dwuskrzydïowej). Mankamentem takiego
rozwiÈzania jest to, ĝe ich w pobliĝu nie
moĝna ustawiÊ ĝadnych mebli, a sama
prowadnica na Ăcianie teĝ nie wyglÈda
zbyt efektownie. Wygodniejsze jest zamontowanie drzwi przesuwnych chowajÈcych
siÚ w Ăcianie – konstrukcja jest wtedy
niewidoczna. Montaĝ wiÈĝe siÚ jednak
z koniecznoĂciÈ wykucia w przegrodzie
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nie, oĂcieĝnice przeznaczone do lekkich
drzwi pïycinowych osadza siÚ przewaĝnie
jedynie na piankÚ montaĝowÈ, natomiast
ciÚĝsze, np. z litego drewna, wymagajÈ
dodatkowego zamocowania za pomocÈ
koïków rozporowych.
Do wyboru mamy oĂcieĝnice staïe
ibnajpowszechniej obecnie stosowane
regulowane. Te pierwsze majÈ okreĂlonÈ
szerokoĂÊ, dopasowanÈ do standardowej
gruboĂci murów.
otworu, w którym ukryta bÚdzie specjalna
kaseta na drzwi lub zamontowania kasety
na Ăcianie.
AlternatywÈ sÈ drzwi harmonijkowe.
SkïadajÈ siÚ z paneli szerokoĂci 5–10 cm,
ïÈczonych pasami materiaïu z elastycznego tworzywa lub pïótna. I te nie zajmujÈ
dodatkowej przestrzeni, poniewaĝ nie
wychodzÈ poza oĂcieĝnicÚ. Ich wadÈ jest
to, ĝe nieznacznie zmniejszajÈ szerokoĂÊ
otworu, poza tym nie stanowiÈ skutecznej
bariery akustycznej i termicznej.
W miejscach, w których nie da siÚ
zastosowaÊ drzwi uchylnych, moĝna
zamontowaÊ drzwi ïamane. Podobnie jak
harmonijkowe, przesuwajÈ sÈ po prowadnicach, ale zïoĝone sÈ najczÚĂciej z dwóch
paneli, poïÈczonych ze sobÈ zawiasami.
SkïadajÈ siÚ w póï, zaĂ po rozïoĝeniu prawie nie róĝniÈ siÚ od tradycyjnych drzwi
uchylnych.
– W jaki sposób montuje siÚ drzwi wewnÚtrzne?
– Sposób montaĝu zaleĝy od rodzaju
drzwi i materiaïu, z jakiego sÈ wykonane.
Wskazówki zawarte sÈ zazwyczaj wbinstrukcji doïÈczonej do modelu. General-
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– A co z oĂcieĝnicami regulowanymi?
– W oĂcieĝnicach regulowanych szerokoĂÊ
moĝna zmieniaÊ w okreĂlonym zakresie
(najczÚĂciej 2 cm), co umoĝliwia ïatwe
dopasowanie do róĝnych wymiarów.
– Na co zwracaÊ uwagÚ podczas prac
montaĝowych?
– WspomnÚ o kilku typowych bïÚdach,
które zdarzajÈ siÚ przy tego typu pracach.
Jednym z nich jest uzupeïnianie zbyt
szerokiej (powyĝej 2–3 cm) szczeliny
montaĝowej wokóï oĂcieĝnicy piankÈ.
Takie rozwiÈzanie osïabia mocowanie,
dlatego zbyt szeroki otwór drzwiowy
naleĝy zwÚziÊ, np. przyklejajÈc paski
z pïyty gipsowo-kartonowej. CzÚstym
bïÚdem jest teĝ niedokïadne ustawienie oĂcieĝnicy. PrawidïowoĂÊ naleĝy
sprawdziÊ nie tylko poziomicÈ, ale takĝe
mierzÈc przekÈtne lub za pomocÈ duĝego
kÈtownika, czy zachowany jest kÈt prosty
pomiÚdzy bokami a poprzeczkÈ. Zdarza siÚ równieĝ, ĝe ze wzglÚdu na zbyt
niski otwór drzwiowy skrzydïo wymaga
skrócenia. W takich przypadkach trzeba
pamiÚtaÊ, ĝe przyciÚcie wiÚcej niĝ 3 cm
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20 mm

stywanych zawiasów krytych, w ogóle
nie wolno skracaÊ.
– Do omówienia zostaïa nam jeszcze
kwestia bram garaĝowych...
– Tak, czego chciaïby siÚ pan dowiedzieÊ?

minimum

maksimum

c Zakres regulacji gruboƑci oƑcieǏnicy

skrzydïa mogïoby doprowadziÊ do jego
deformacji. Co wiÚcej, niektórych typów
skrzydeï, ze wzglÚdu na rodzaj wykorzy-

– Hmm, nie za bardzo orientujÚ siÚ
wbtym temacie. Nie jestem nawet do koñca przekonany, czy takÈ bramÚ powinienem w ogóle montowaÊ. Jednak widzÚ,
ĝe wszyscy dookoïa coĂ takiego majÈ.
– I nic dziwnego. Tak jak okna czy drzwi

DLA ZAAWANSOWANYCH
Drzwi w Ăcianie g-k
PlanujÈc wstawienie drzwi w Ăcianie z pïyt gipsowo-kartonowych, w miejscu gdzie bÚdzie montowana
oĂcieĝnica, osadza siÚ profile o symbolu UA – wzmocnione, wykonane z grubszej blachy, siÚgajÈce do sufitu. Przy mocowaniu pïyt g-k nie moĝna ïÈczyÊ ich w miejscu, gdzie przebiega ten profil (spoina szpachlowa
bÚdzie pÚkaÊ), lecz naleĝy wyciÈÊ pïytÚ w w ksztaïcie litery L tak, aby styk wypadaï w nadproĝu wbodlegïoĂci
co najmniej 20 cm od brzegu otwoprofil CW z usztywnieniem do profilu UA
profil UW
ru drzwiowego. DoĂÊ kïopotliwe
jest osadzenie drzwi wb istniejÈcej
60 cm
60 cm 60 cm (max. 62,5 cm)
Ăcianie g-k, gdyĝ z reguïy wymaga
to zdjÚcia opïytowania z obu stron,
wstawienia dodatkowych profili
wzmocnionych i ponownego opïyprofil
towania. Zamiast wzmocnionego
ryglowany
profilu moĝna teĝ wstawiÊ kantówkÚ
UW
drewnianÈ, np. profil 5b ×b 10b cm,
odpowiednio do gruboĂci Ăcianki.
U góry powyĝej oĂcieĝnicy ïÈczy siÚ
je poprzeczkÈ. To sztywniejsza konoƑcieǏnica
profil
strukcja niĝ profile stalowe. OĂcieĝCW
nice w Ăcianach g-k mocuje siÚ na
piankÚ (po uprzednim odtïuszczeniu powierzchni stelaĝa) lub na blachowkrÚty o zalecanej przez produnakladka mocujČca
centa Ărednicy i wypeïnia szczelinÚ profil UW
c Osadzenie drzwi w Ƒcianie gipsowo-kartonowej
piankÈ.
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sÈ niezbÚdnym elementem kaĝdego domu,
tak brama jest standardowym wyposaĝeniem garaĝu. Stanowi nie tylko ochronÚ przed zïodziejami, ale takĝe chroni
wnÚtrze przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.
– Skoro to taki standard, to dlaczego
w mojej okolicy niemal kaĝda brama
wyglÈda inaczej?
– Poniewaĝ bramÚ naleĝy dopasowaÊ do
indywidualnych potrzeb. Najbardziej
rzucajÈca siÚ w oczy róĝnica dotyczy
iloĂci bram – niektórzy majÈ jednÈ, inni
dwie. WiÈĝe siÚ to oczywiĂcie z liczbÈ
samochodów, które parkujÈ w garaĝu. JeĂli
jest to jedno auto, wówczas sprawa jest
prosta – montuje siÚ pojedynczÈ bramÚ
o standardowych wymiarach. Natomiast
gdy zaplanowaliĂmy miejsca postojowe
na dwa samochody, moĝemy zdecydowaÊ siÚ na jednÈ szerszÈ bramÚ, lub dwie
wÚĝsze. Jeden z wariantów trzeba wybraÊ
jeszcze na etapie budowy domu, kiedy
moĝna dostosowaÊ otwór garaĝowy – albo
przedzielajÈc go sïupkiem, albo wykonujÈc
solidniejsze nadproĝe o wiÚkszej rozpiÚtoĂci. W praktyce dwie pojedyncze bramy
lepiej sprawdzÈ siÚ wtedy, gdy posiadamy
dwa auta, a domownicy korzystajÈ z nich
o róĝnych porach. W ten sposób ograniczymy straty ciepïa uciekajÈcego z garaĝu
przez szerokÈ bramÚ.

c Dwie pojedyncze bramy garaǏowe to dobre
rozwiČzanie w sytuacji, gdy posiadamy dwa
auta, a domownicy korzystajČ z nich o róǏnych
porach. HÖRMANN

z zakresu bezpieczeñstwa. WybierajÈc
bramÚ garaĝowÈ, naleĝy braÊ pod uwagÚ
co najmniej kilka elementów, poniewaĝ od
zastosowanych w rozwiÈzañ zaleĝy komfort uĝytkowania i bezpieczeñstwo.
– Znowu mnie pan zaskoczyï. Wydawaïo
mi siÚ, ĝe temat bram szybko „odfajkud Kolorystykħ bramy garaǏowej warto

dopasowađ do elewacji oraz stolarki okiennej
i drzwiowej. WIÞNIOWSKI

– Czym jeszcze róĝniÈ siÚ bramy garaĝowe?
– Bramy garaĝowe róĝniÈ siÚ teĝ sposobem
otwierania i sterowania, termoizolacyjnoĂciÈ oraz dodatkowymi elementami, np.

Zeszyt 6
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jÚ”, a tu szykuje nam siÚ dïuĝsza rozmowa. Zacznijmy moĝe od tych róĝnych
sposobów otwierania.
– Obecnie najpopularniejsze sÈ bramy segmentowe. SkïadajÈ siÚ z kilku
segmentów (od 3 do 6), poïÈczonych
zawiasami i zabezpieczonych uszczelkami, chroniÈcymi przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Panele na
ogóï wykonane sÈ ze stali ocynkowanej
i pokryte blachÈ stalowÈ, a wykoñczone
tworzywem sztucznym, drewnem, aluminium lub pomalowane farbÈ proszkowÈ. WnÚtrze takich modeli wypeïnia
siÚ przewaĝnie piankÈ poliuretanowÈ,
której zadaniem jest izolowanie cieplne
i akustyczne. Produkuje siÚ je w dwóch
wariantach – jako otwierane do góry lub
na bok. W pierwszym pïaszcz bramy porusza siÚ wzdïuĝ prowadnic pod sufitem,
natomiast wbdrugim – zachodzi na ĂcianÚ
garaĝu (te polecane sÈ do niĝszych, ale
szerszych garaĝy). Bramy segmentowe
moĝna zamontowaÊ w otworze wjazdowym o dowolnym ksztaïcie, np. zbnadproĝem w ksztaïcie ïuku. Ich zaletÈ jest
oszczÚdnoĂÊ miejsca i ïatwoĂÊ uruchamiania. Poza tym sÈ szczelne, przez co
bardzo dobrze trzymajÈ ciepïo, dlatego
nadajÈ siÚ do ogrzewanych garaĝy, ulokowanych wbbryle domu.

pierwszeñstwa bramom segmentowym.
Tobdlatego, ĝe sÈ niezbyt szczelne – ucieka
przez nie sporo ciepïa. Mimo to ciÈgle
cieszÈ siÚ popularnoĂciÈ, poniewaĝ sÈ
wzglÚdnie tanie, ïatwe w montaĝu i nadajÈ
siÚ do garaĝy bez nadproĝa. MajÈ prostÈ
konstrukcjÚ –bjednolita nieïamana pïyta
bramy, unoszÈc siÚ do góry na prowadnicach, najpierw zachodzi nad podjazd,
a potem chowa siÚ pod sufitem garaĝu.
Panele wykonane sÈ ze stali, rzadziej
zbaluminium lub drewna. Niestety, bramy
uchylne wymagajÈ nie tylko sporo miejsca
w garaĝu, ale równieĝ na podjeědzie
–bpodczas otwierania wysuwajÈ siÚ nawet
1 m przed garaĝ.
– Widziaïem teĝ bramÚ dziaïajÈcÈ jak
zewnÚtrzna roleta okienna.
– Ten typ to brama rolowana. Jej pïaszcz
skïada siÚ z wÈskich lameli stalowych lub
aluminiowych, poïÈczonych przegubowo
na caïej dïugoĂci ramy, które sÈ nawijane
na waï umieszczony w znajdujÈcej siÚ nad
otworem wjazdowym kasecie. Kupuje siÚ
je w komplecie z napÚdem. Bramy rolowane sÈ najdroĝsze z omawianych, alebmajÈ
wiele zalet. ZajmujÈ maïo miejsca, sÈ
wygodne w obsïudze, bezpieczne i nie
wymagajÈ dïugiego podjazdu do garaĝu.

– To ciekawe, byïem przekonany, ĝe
najpopularniejsze sÈ bramy, których
skrzydïa podnosi siÚ do góry i chowa pod
sufitem.
– Mówi pan o bramach uchylnych.
RzeczywiĂcie, przez lata byïy wybierane najczÚĂciej, lecz obecnie ustÈpiïy
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– A co z bramami, których skrzydïa
otwierajÈ siÚ na bok, podobnie jak
drzwi?
– Bramy rozwierane – jedno- lub dwuskrzydïowe – praktycznie odeszïy juĝ do
lamusa. Aby otworzyÊ skrzydïo zamontowane na zawiasach, potrzeba bowiem
sporo miejsca przed garaĝem. Dodatkowo
zimÈ musimy najpierw usunÈÊ zalegajÈcy
na podjeědzie Ănieg. Kolejnym problemem
jest napÚd – w tego typu bramach trzeba
zastosowaÊ dwa siïowniki, co podraĝa
inwestycjÚ.

a

b

– NapÚd do bramy garaĝowej to chyba
wbogóle droga zabawka?
– Koszt napÚdu to mniej wiÚcej 1/3 ceny
bramy. Czy to wysoka cena za zapewnienie
sobie wygodnego wjazdu do garaĝu bez
koniecznoĂci wychodzenia z samochodu?
Wydaje mi siÚ, ĝe nie. Szczególnie biorÈc
pod uwagÚ kapryĂny klimat, jaki panuje
wbPolsce.

c

– W sumie ma pan racjÚ... Czy do kaĝdej
bramy moĝna dokupiÊ napÚd?

d

c Rodzaje bram garaǏowych: segmentowa
górna (a), segmentowa boczna (b), uchylna (c),
rolowana (d)

Zeszyt 6
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– Tak, wszyscy liczÈcy siÚ producenci
bram garaĝowych majÈ w swojej ofercie
napÚdy do nich. NapÚd dobiera siÚ do
wielkoĂci bramy, jej konstrukcji, ciÚĝaru
oraz czÚstotliwoĂci otwierania i zamykania. Jeĝeli bÚdzie za sïaby – brama bÚdzie
wolno otwieraÊ siÚ i zamykaÊ, a jego silnik
szybciej siÚ zuĝyje. NapÚd o zbyt duĝej
mocy moĝe z kolei spowodowaÊ uszkodzenie bramy. Dlatego dopasowanie najlepiej
zleciÊ fachowcowi.
Producenci napÚdów w specyfikacjach
podajÈ teĝ szybkoĂÊ otwierania i zamykania bramy (przewaĝnie ok. 20 cm/s)
ibzapotrzebowanie na energiÚ.
– W jaki sposób steruje siÚ takÈ bramÈ?
– BramÚ najwygodniej otwieraÊ za pomocÈ
pilota, wprost z samochodu lub z garaĝu.
Piloty dwukanaïowe, oprócz kierowania
pracÈ bramy garaĝowej, zwykle obsïugujÈ
teĝ bramÚ wjazdowÈ. Czterokanaïowe
–bzarzÈdzajÈ dodatkowo np. oĂwietleniem
garaĝu, furtkÈ, roletami okiennymi. Sygnaï
do otwarcia moĝe byÊ ponadto przekazywany za pomocÈ sterownika umieszczonego przy wjeědzie do garaĝu lub karty
zbliĝeniowej.
– Sporo tej elektroniki!
– To nie wszystko. Bramy wyposaĝone
sÈ teĝ w automatyczny ukïad odïÈczajÈcy, którego zadaniem jest zatrzymanie
i cofniÚcie skrzydïa w momencie, gdy
podczas zamykania natrafi na jakÈĂ
przeszkodÚ. Niektóre modele majÈ
wbudowanÈ fotokomórkÚ – brama cofa
siÚ po przerwaniu wiÈzki podczerwieni,
lub inne udogodnienia, np. oĂwietlenie,

20

c Bramħ garaǏowČ najwygodniej otwierađ
za pomocČ pilota. HÖRMANN

czy funkcjÚ ïagodnego zatrzymania,
cobzapobiega uderzeniu obposadzkÚ przy
zamykaniu bramy.
Do tego dochodzÈ zabezpieczenia
antywïamaniowe – klamki obrotowe
zbryglem, wzmocnione profile czy hamulec
elektromagnetyczny napÚdzajÈcego bramÚ
siïownika, blokujÈcy profile w wale nawijajÈcym, co chroni przed podwaĝeniem
bramy.
– A jak wyglÈda kwestia ciepïochronnoĂci bram garaĝowych? Czy ich producenci równieĝ posïugujÈ siÚ wspóïczynnikiem U?
– Tak, zgodnie z aktualnymi przepisami, brama garaĝu ogrzewanego nie
moĝe mieÊ wspóïczynnika U wyĝszego
niĝ 1,7bW/(m²•K) i analogicznie jak w
przypadku drzwi zewnÚtrznych, jego
wymagana wartoĂÊ bÚdzie coraz niĝsza
– 1,5 W/(m²•K) wb2017 r. i 1,3 W/(m²•K)
w 2021 r. Najcieplejsze bramy garaĝo-
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Minimalne wymagane nadproǏe 22 cm

Minimalne wymagane nadproǏe 40 cm

SprħǏyny naciČgowe, brama z podwójnymi
prowadnicami poziomymi

SprħǏyny skrħtne montowane z przodu przy
nadproǏu, brama z pojedynczymi
prowadnicami poziomymi

Minimalne wymagane nadproǏe 20 cm

Minimalne wymagane nadproǏe 10 cm

SprħǏyny skrħtne montowane z przodu przy
nadproǏu, brama z podwójnymi
prowadnicami poziomymi

SprħǏyny skrħtne montowane na koŷcu
prowadnic poziomych, brama z podwójnymi
prowadnicami poziomymi

c W zaleǏnoƑci od wysokoƑci nadproǏa, dostħpne sČ róǏne rodzaje sprħǏyn i typy prowadzeŷ bram
segmentowych. Na rysunkach pokazano poprawny montaǏ w odniesieniu do wysokoƑci nadproǏa

we, oferowane obecnie w sprzedaĝy,
majÈ wspóïczynnik U=0,9 W/(m²•K).
– Wspomniaï pan o garaĝach ogrzewanych. A co z bramami garaĝy nieogrzewanych?
– W garaĝach nieogrzewanych lub wolno
stojÈcych nie trzeba osadzaÊ bram ocieplonych, które majÈ przecieĝ swojÈ cenÚ.

Zeszyt 6
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Wbpozostaïych przypadkach taka inwestycja jest natomiast niezbÚdna.
Aby zapewniÊ dobrÈ izolacjÚ termicznÈ
ibakustycznÈ, producenci stosujÈ najczÚĂciej wspomnianÈ piankÚ poliuretanowÈ
(styropian ma nieco gorsze wïaĂciwoĂci).
Warstwa termoizolacyjna ma przewaĝnie 2–4 cm gruboĂci i jest umieszczana
pomiÚdzy wewnÚtrznym i zewnÚtrznym
poszyciem. DodatkowÈ jej zaletÈ jest to,
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c MontaǏ bramy uchylnej w Ƒwietle otworu wjazdowego

c MontaǏ bramy uchylnej za otworem wjazdowym

ĝe konstrukcja bramy jest sztywniejsza,
abzatem bardziej odporna na wgniecenia.
CobwiÚcej, dziÚki ociepleniu wyeliminowane zostaje zjawisko kondensacji pary
wodnej na caïej konstrukcji.
O szczelnoĂci bramy decydujÈ teĝ
ïÈczenia miÚdzy segmentami oraz
miÚdzy bramÈ i oĂcieĝnicÈ. Istotne jest,
by wszystkie uszczelki byïy dobrze
spasowane, zaĂ segmenty przylegaïy do
siebie. Bardzo waĝny jest teĝ prawidïowy
montaĝ bramy.

22

– Prawidïowy, czyli jaki?
– Aby uniknÈÊ bïÚdów, najlepiej zatrudniÊ
do tego wykwalifikowanÈ ekipÚ poleconÈ
przez dystrybutora bramy. Nie bÚdzie
wówczas obawy, ĝe stracimy gwarancjÚ na
bramÚ, jeĂli okaĝe siÚ, ĝe zostaïa ona ěle
zaïoĝona. Poza tym, zamawiajÈc kompleksowÈ usïugÚ, czyli kupujÈc bramÚ wraz
zbmontaĝem z przeznaczeniem do garaĝu
znajdujÈcego siÚ w bryle budynku, zapïacimy tylko 8-procentowy VAT.
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– Czy kaĝdÈ bramÚ montuje siÚ w taki
sam sposób?
– Nie, róĝnice sÈ znaczÈce. Bramy segmentowe instaluje siÚ za otworem wjazdowym,
w wykoñczonym, otynkowanym i pomalowanym garaĝu, w którym wykonana jest
takĝe posadzka. WysokoĂÊ nadproĝa musi
mieĂciÊ siÚ w zakresie od 10 do 40bcm,
w zaleĝnoĂci od modelu bramy. Wbprzypadku skrzydeï otwieranych do góry,
prowadnicÚ mocuje siÚ do Ăcian garaĝu.
ProwadnicÚ dla bramy otwieranej na bok
umieszcza siÚ zaĂ na nadproĝu, Ăcianie lub
w posadzce.
BramÚ rolowanÈ równieĝ zakïada siÚ
w wykoñczonym juĝ pomieszczeniu, ale
nadproĝe musi mieÊ wysokoĂÊ co najmniej
30 cm, ewentualnie kaseta zmniejszy wysokoĂÊ wjazdu. Waï, na który nawijane sÈ
lamele, moĝna ulokowaÊ wewnÈtrz garaĝu
lub na Ăcianie zewnÚtrznej.
Z kolei bramy uchylne montuje siÚ
przewaĝnie w Ăwietle otworu (moĝna je
zamontowaÊ za otworem, ale trzeba pozostawiÊ szczeliny pomiÚdzy krawÚdziami
otworu a skrzydïem). ProszÚ jednak pamiÚtaÊ, ĝe brama otwiera siÚ do góry i zwykle
zmniejsza wysokoĂÊ garaĝu o okoïo 20 cm.
¥ciany pomieszczenia powinny zostaÊ
wczeĂniej otynkowane, natomiast trzeba
wstrzymaÊ siÚ z wykonaniem posadzki,
gdyĝ próg bramy jest osadzany w podïodze. W tym przypadku nadproĝe powinno
mieÊ ok. 10 cm wysokoĂci.
– Na co zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ podczas montaĝu?
– Najwaĝniejsze jest staranne przytwierdzenie oĂcieĝnicy oraz prowadnic. DziÚki

Zeszyt 6
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temu brama bÚdzie siÚ otwieraïa lekko
ibsïuĝyïa przez lata. Istotne jest precyzyjne wypoziomowanie poszczególnych
elementów oraz prawidïowa liczba punktów mocowañ prowadnic (przynajmniej
cztery – to gwarantuje równomierny
rozkïad obciÈĝeñ dynamicznych i pozwala uniknÈÊ odksztaïceñ prowadnic, pod
wpïywem ruchu i ciÚĝaru bramy). Ponadto waĝny jest dobór kotew – w stropach
gÚstoĝebrowych naleĝy uĝyÊ koïków typu
parasolka, w betonie koïków stalowych,
natomiast wbpustakach – kotew skrzydeïkowych.
Na koñcu prac montaĝowych naleĝy
wyregulowaÊ sprÚĝyny, wspomagajÈce
otwieranie i zamykanie bramy. Prawidïowo zamontowana brama nie moĝe opadaÊ, a do jej otwarcia nie trzeba uĝywaÊ
duĝej siïy.
– Czy bramy garaĝowe sÈ caïkowicie
bezobsïugowe?
– Niestety nie. Bramy segmentowe ibuchylne, oraz wszystkie zaopatrzone wbautomatyczny napÚd, raz w roku poddaje siÚ
konserwacji. Warunkiem zachowania
gwarancji sÈ regularne, profesjonalne przeglÈdy techniczne, które obejmujÈ sprawdzenie ogólnego stanu technicznego bramy
i napÚdu, w tym sprawdzenie wywaĝenia
skrzydïa bramy i urzÈdzeñ zabezpieczajÈcych, korektÚ naciÈgu sprÚĝyn, regulacjÚ
rolek bieĝnych i elementów blokujÈcych
bramÚ.
– Bardzo dziÚkujÚ za rozmowÚ i cenne
rady. Do widzenia!
– Do widzenia, ĝyczÚ udanych wyborów!
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