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Okna maj¹ ogromne znaczenie dla wygl¹du budynku. Z tego powodu architekci
zwykle bardzo uwa¿nie dobieraj¹ ich kszta³t, wielkoœæ oraz umiejscowienie 

w œcianach lub dachu. Jednak atrakcyjna architektura domu to jeszcze nie wszystko.
Dla mieszkañca równie istotne s¹ techniczne parametry okien. 

W³aœciwoœci ram i szyb maj¹ bowiem du¿y wp³yw na koszt, wygodê 
oraz bezpieczeñstwo u¿ytkowania budynku.
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Tadeusz Lipski

fot. Decorum Architekci

OKNO NA PIĄTKĘ
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Informacje o rodzaju i liczbie okien, 
a tak¿e ich kolorze czy izolacyjnoœci

cieplnej, znajduj¹ siê w projekcie tech-
nicznym �. Kiedy buduje siê dom we-
d³ug dokumentacji zamówionej indywi-
dualnie, zwykle nie ma k³opotów z zaku-
pem, poniewa¿ wszystkie parametry
okien, ³¹cznie z cen¹, s¹ przedyskutowane
i uzgodnione z architektem. Jednak 
w przypadku domu z projektu katalogo-
wego nie jest to ju¿ takie oczywiste. Ka¿-
dy ma przecie¿ inne potrzeby, wymagania
i mo¿liwoœci. Inne parametry nale¿y
uwzglêdniæ na wsi, a inne w mieœcie. Na
SuwalszczyŸnie panuj¹ zimy mroŸniejsze
ni¿ na Pomorzu. W górach wiej¹ wiatry
silniejsze ni¿ na Mazowszu. Z tych powo-
dów ktoœ buduj¹cy dom na podstawie
projektu katalogowego mo¿e wprowadzaæ
do niego pewne zmiany – po uzgodnieniu
z osob¹ uprawnion¹. Uprzednio powinien
zapoznaæ siê z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi oraz ofert¹ producentów.

Izolacyjnoœæ cieplna
Okna i drzwi balkonowe powinny byæ

„jak najcieplejsze”, aby straty energii 
w budynku zosta³y mo¿liwie ograniczo-
ne. Od tego zale¿¹ przecie¿ wydatki na
ogrzewanie. Warunek ten ³atwo spe³niæ,
poniewa¿ wiêkszoœæ wspó³czeœnie produ-
kowanych okien ma parametry zdecydo-
wanie lepsze od uznanych za dopuszczal-
ne. Z tym, ¿e odpowiedni wspó³czynnik
szyb zespolonych jest najczêœciej bardziej
korzystny ni¿ ram. Wspó³czynnik prze-
nikania ciep³a U okien standardowych
zwykle ma wartoœæ U=1,4–1,7 W/m2K.
Natomiast przepisy uzale¿niaj¹ go od
strefy klimatycznej, w której dom jest bu-
dowany �. I tak w pomieszczeniach
ogrzewanych w I, II, i III strefie klima-
tycznej Umax=2,6 W/m2K, a w IV i V stre-
fie Umax=2,0 W/m2K. W œcianach oddzie-
laj¹cych pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych Umax=4,0 W/m2K. Nato-
miast w nieogrzewanych pomieszcze-
niach piwnicznych oraz na poddaszach 
i klatkach schodowych w ogóle nie stawia
siê wymagañ. Dla porównania: œciany
warstwowe musz¹ mieæ wspó³czynnik
U≤0,3 W/m2K. Jak widaæ, ró¿nica jest
bardzo du¿a. Dlatego nale¿y siê spodzie-
waæ, ¿e w niedalekiej przysz³oœci dopusz-
czalne wartoœci wspó³czynnika U dla

okien i drzwi balkonowych zostan¹ sko-
rygowane. Tym bardziej, ¿e s¹ ju¿ dostêp-
ne rozwi¹zania pozwalaj¹ce obni¿yæ go do
poziomu U=0,5–0,7 W/m2K. Niestety, s¹
jeszcze bardzo kosztowne.

Izolacyjnoœæ akustyczna 
T³umienie ha³asu przez okna i drzwi

balkonowe równie¿ powinno byæ jak naj-
lepsze. U nas bowiem buduje siê zwykle
tylko jeden dom w ¿yciu. Oznacza to, ¿e
bêdzie siê w nim mieszkaæ nawet kilka-
dziesi¹t lat. A chyba nikt nie jest w stanie
przewidzieæ, jak siê w tym czasie zmieni
otoczenie. Wystarczy przyjrzeæ siê uwa¿-
nie znanej sobie okolicy i odnotowaæ
obiekty (w tym drogi) wybudowane w ci¹-
gu ostatnich 30–40 lat. Wtedy najczêœciej
siê przekonamy, ¿e bardzo wzrós³ ha³as. 
A trzeba pamiêtaæ, ¿e zwykle okna maj¹
w³aœciwoœci zdecydowanie gorsze ni¿
œciany zewnêtrzne. I to w³aœnie ich para-
metry czêsto decyduj¹ o akustycznej izo-
lacyjnoœci ca³ej przegrody. Warto zatem
zapamiêtaæ i stosowaæ dwie proste zasady:
� okna i drzwi balkonowe o dobrej izo-
lacyjnoœci akustycznej t³umi¹ ha³as ze-
wnêtrzny o ok. 30 dB, a kiepskie tylko 
o nieco wiêcej ni¿ 20 dB (wartoœci te od-
powiadaj¹ tzw. projektowemu wskaŸni-
kowi izolacyjnoœci akustycznej w³aœci-
wej RA2R lub klasie akustycznej okien
OK2);
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� Ró¿ne rodzaje okien i ich symbole zamiesz-
czane w katalogach firm

wygl¹d
rzeczywisty

okno nieotwierane

okno rozwieralne

okno uchylne

okno uchylno-rozwieralne

okno dzielone z czêœci¹ uchyln¹
(tzw. lufcik) i rozwieraln¹

okno przesuwne

oznaczenie
projektowe

� Dobór przenikalnoœci cieplnej okien zale¿y
od tego, w jakiej strefie klimatycznej 
budujemy dom

R A P O R TO K N A

pomarancz.qxd  05-03-30  11:54  Page 137



R A P O R T
O

KN
A

138

� œciana zewnêtrzna i okno lub drzwi bal-
konowe powinny mieæ zbli¿on¹ izolacyj-
noœæ akustyczn¹. Ró¿nica wynosz¹ca 10 dB
jest uznawana za maksymaln¹.

Trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e zarówno roz-
szczelnienie okien (tzw. mikrowentyla-
cja), jak i zastosowanie nawiewników 
w istotnym stopniu obni¿aj¹ akustyczn¹
izolacyjnoœæ okien �. Kupuj¹c okna war-
to przede wszystkim wybieraæ takie, które
maj¹ jedn¹ szybê grubsz¹, potem wzi¹æ
pod uwagê ramê – najlepiej drewniana
lub z wielokomorowego profilu PVC – 
i dopiero na koñcu sprawdzaæ, czy prze-
strzeñ miêdzyszybowa jest wype³niona
gazem ciê¿kim. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
izolacyjnoœæ akustyczn¹ przegrody znacz-
nie obni¿aj¹ œwietliki dachowe, poniewa¿
ich wskaŸniki wynosz¹ zaledwie
RA2R=10–14 dB.

Szczelnoœæ
Zasadniczo okna i drzwi balkonowe

powinny byæ szczelne, poniewa¿ wtedy le-
piej chroni¹ przed ha³asem oraz stratami
energii cieplnej. Jednak równoczeœnie nie
wolno zaniedbaæ w³aœciwej wentylacji po-
mieszczeñ. Pogodzenie tych za³o¿eñ wy-

maga stosowania klimatyzacji lub wentyla-
cji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Jednak rozwi¹zania te s¹ stosunkowo dro-
gie. Ponadto, zwykle jesteœmy przyzwycza-
jeni do standardowej wentylacji grawitacyj-
nej. Producenci co prawda oferuj¹ okna
rozszczelniane, zwykle o wspó³czynniku

infiltracji 0,5–1,0 m3/mhdaPa2/3, co oznacza
iloœæ powietrza przedostaj¹cego siê w ci¹gu
godziny przez szczelinê d³ugoœci 1 m. Jed-
nak z praktyki wiadomo, ¿e nie jest to wy-
starczaj¹ce. W kuchniach, ³azienkach, po-
kojach powinno siê stosowaæ dodatkowe
nawiewniki umieszczone w œcianach lub
oknach, zapewniaj¹ce wymianê powietrza
na poziomie 20–50 m3/h  �; obowi¹zkowo
wtedy, gdy wspó³czynnik infiltracji okien
nie przekracza 0,3.

Zabezpieczenia antyw³ama-
niowe 
Nie s¹ okreœlone przez ¿adne przepi-

sy, poniewa¿ nie ma odnoœnych wyma-
gañ. Jednak ka¿dy chcia³by w jakiœ spo-
sób zabezpieczyæ swoje mienie. Zdaje so-
bie przy tym sprawê, ¿e okna s¹ przegro-
d¹ naj³atwiejsz¹ do sforsowania. Oczywiœ-
cie, mo¿na je zakratowaæ, wstawiæ ¿aluzje
lub okiennice. Jednak te elementy doœæ
czêsto negatywnie wp³ywaj¹ na estetykê
budynku. Choæby z tego powodu warto
stosowaæ okna i drzwi balkonowe 
o podwy¿szonej odpornoœci na w³amanie.
Jest to tym bardziej korzystne, ¿e zwykle
wi¹¿e siê z polepszeniem akustycznych 
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� Wentylacja jest mo¿liwa dziêki nawiewni-
kom, rozszczelnieniu lub otworzeniu okna 

(fot. Norwood)

REKLAMA
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i cieplnych w³aœciwoœci stolarki otworo-
wej. Co prawda, cena okien antyw³ama-
niowych jest wy¿sza ni¿ standardowych,
ale trzeba pamiêtaæ, ¿e inne zabezpiecze-
nia te¿ kosztuj¹. Oprócz tego, do stopnia
zagro¿enia mo¿na dostosowaæ odpowied-
ni¹ klasê odpornoœciow¹ szyb, rodzaj ram
i okuæ �� a, b. Zwykle siê przyjmuje, ¿e
do zabezpieczania domu jednorodzinne-
go wystarczaj¹ szyby klas od P1 do P4. S¹
to szyby klejone z dwóch tafli szk³a gru-
boœci 3 lub 4 mm oraz od jednej do czte-
rech warstw folii o wysokiej wytrzyma³o-
œci na rozerwanie. Mog¹ one zastêpowaæ
kraty z prêtów stalowych œrednicy 10 mm.
Oczywiœcie, produkuje siê równie¿ szyby
tzw. bezpieczne, o mniejszej wytrzyma³o-
œci, jak i kuloodporne – o wiêkszej odpor-
noœci na zniszczenie. Wydaje siê jednak,
¿e szyby klas P3 i P4 najlepiej godz¹ za-
bezpieczenie domu i cenê.

Wygoda u¿ytkowania
Zale¿y przede wszystkim od konstruk-

cji okna oraz zastosowanych okuæ �.
Obecnie najbardziej popularne s¹ okna
jednoramowe (nierozbieralne) z szybami
zespolonymi i wielofunkcyjn¹ klamk¹.
Okna te ³atwo siê otwiera i myje (tylko
dwie powierzchnie szyb). Dostêpne s¹

równie¿ okna zespolone, czyli sk³adaj¹ce
siê z dwóch ram skrêconych œrubami. 
W ka¿dej z ram jest osadzona oddzielna
szyba – zwyk³a lub zespolona. Wad¹ tych
okien jest to, ¿e do mycia trzeba je roz-
krêciæ (myje siê cztery powierzchnie
szyb). Spotyka siê jeszcze tzw. okna
skrzynkowe, czyli z przynajmniej dwoma
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� Nawiewnik musi zapewniaæ odpowiedni¹
dla danego pomieszczenia wymianê powietrza
(fot. Brevis)

� b) Zabezpieczenie antyw³amaniowe okna: z lewej – najprostsze, z prawej – chroni¹ce okno na
ca³ym jego obwodzie

� Wygoda u¿ytkowania zale¿y m.in. od konstrukcji okna

� a) Blokada obrotu klamki tradycyjnej
(fot. Sokó³ka)
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skrzyd³ami niezale¿nymi, otwieranymi
oddzielnie. Maj¹ najwiêksz¹ powierzch-
niê, któr¹ trzeba umyæ lub pomalowaæ,
ale i jedn¹ du¿¹ zaletê: dziêki sporej odle-
g³oœci miêdzy szybami ich izolacyjnoœæ
akustyczna jest zwykle znacznie lepsza
ni¿ okien jednoramowych. Okna nie-
otwierane, obrotowe, przesuwne lub sk³a-
dane stanowi¹ w³aœciwie margines oferty i
doœæ czêsto wymagaj¹ indywidualnego za-
mówienia.

Wspó³czesne okna mog¹ mieæ jedno
lub kilka skrzyde³ rozwieralnych (otwie-
ranych do wewn¹trz pomieszczenia),
uchylnych i rozszczelnianych. Funkcje te
mog¹ byæ niezale¿ne lub zintegrowane,
czyli wystêpuj¹ce równoczeœnie i sterowa-
ne za pomoc¹ kilku ustawieñ klamki �.
Mo¿na równie¿ wybieraæ miêdzy oknami
ze s³upkiem (maj¹ mocniejsz¹ konstruk-
cjê, a skrzyd³a otwieraj¹ siê niezale¿nie)
lub bez niego – o wiêkszej powierzchni
szyb. Jednak wtedy jedno skrzyd³o jest
otwierane jako pierwsze, a to mo¿e mieæ
znaczenie w pomieszczeniach niewiel-
kich lub w¹skich. W wielu projektach
spotyka siê okna ze szprosami 	. Okna ze
szprosami konstrukcyjnymi s¹ eleganc-
kie, ale drogie i k³opotliwe do utrzymania
w czystoœci. Umieszczone wewn¹trz szyb
powoduj¹ obni¿enie ich izolacyjnoœci
cieplnej i wykraplanie siê pary wodnej 
w tych miejscach. Dlatego zapewne naj-
rozs¹dniejszym rozwi¹zaniem s¹ szprosy
zawieszane, które dobrze imituj¹ konstruk-
cjê okna, a jednoczeœnie ³atwo je zdemon-
towaæ, dziêki czemu nie utrudniaj¹ mycia.

�
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� Funkcje rozszczelniania, uchylania i otwie-
rania okna s¹ najczêœciej zintegrowane 
w klamce

Producentów szyb, profili ramowych,
okuæ jest zaledwie kilku, najwy¿ej kilku-
nastu, natomiast producentów okien
mo¿na znaleŸæ setki. Potrzebny jest za-
tem jakiœ dokument, wydany przez
uprawnione instytucje, który by potwier-
dza³ prawdziwoœæ informacji zawartych
w ulotkach reklamowych. Takie doku-
menty to certyfikaty (ISO) i aprobaty
techniczne (ITB). S¹ wydawane oddziel-
nie nie tylko na ka¿dy system okienny,
ale równie¿ na wszystkie jego elementy
sk³adowe, jak szyby, ramy, okucia, kleje,
lakiery. Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e nawet
komplet aprobat uzyskanych na materia-
³y u¿yte do produkcji okna nie jest rów-
nowa¿ny aprobacie na ca³e okno. W do-
kumentach tych okreœla siê techniczne
parametry konkretnego wyrobu, jego
w³aœciwoœci u¿ytkowe oraz zakres stoso-
wania (zwykle dotyczy okien typowych).
Wyrób taki mo¿e byæ wytwarzany przez
wielu producentów, a wtedy musz¹ oni
dysponowaæ tzw. certyfikatem zgodno-
œci lub deklaracj¹ zgodnoœci z konkret-
n¹ aprobat¹ techniczn¹. Przy kupowaniu
okien warto siê domagaæ aprobaty, bo tyl-
ko tam znajdzie siê informacje na temat
parametrów i zakresu stosowania wybra-
nego modelu stolarki.

Aprobata techniczna
zamkniête

otwarte

rozszczelnione

uchylone

	 Okna ze szprosami; rodzaj szprosów nie
wp³ywa na wygl¹d okna (fot. Expo-Land)
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