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Tworzywo u¿yte do produkcji okien
jest materia³em praktycznie nie-

zniszczalnym i nie wymagaj¹cym ¿adnej
w³aœciwie konserwacji poza okresowym
myciem – bardzo ³atwo w zwi¹zku z tym
utrzymaæ je w czystoœci i d³ugo wygl¹da
jak nowe. Okien nie trzeba co kilka lat
malowaæ i wbrew obiegowej opinii, o ile
nie s¹ to buble, nie zmieniaj¹ koloru pod
wp³ywem promieni s³onecznych. Dla
zwolenników niestandardowych rozwi¹-
zañ producenci stolarki z PVC coraz
œmielej w³¹czaj¹ do swojej oferty okna
w coraz bogatszej palecie kolorów
i kszta³tów oraz z pow³okami wykoñcze-

niowymi imituj¹cymi rysunek s³ojów
drewna.

Budowa okien z PVC 
Profile okien plastikowych wytwarza-

ne s¹ z utwardzonego polichlorku
winylu. Maj¹ budowê komorow¹, dziêki
czemu zyskuj¹ odpowiedni¹ izolacyjnoœæ
termiczn¹. Wystarczaj¹cy wspó³czynnik
przenikania ciep³a gwarantuj¹ profile
trzykomorowe wyposa¿one w odpowied-
nie uszczelki, jednak niektórzy produ-
cenci znacznie przekraczaj¹ warunki sta-
wiane przez normy i w³¹czaj¹ do swojej
oferty handlowej okna o profilach cztero-
, piêcio-, a w niektórych przypadkach na-
wet szeœciokomorowych �. Spotyka siê
te¿ produkty, w których w celu dodatko-
wego poprawienia w³aœciwoœci termo-
izolacyjnych, wewn¹trzkomorowe pust-
ki powietrzne wype³niane s¹ lekk¹ pian-
k¹. Profil okna oraz profil oœcie¿nicy
mog¹ byæ zaprojektowane jako zlicowa-
ne lub niezlicowane �.

Poszczególne fragmenty okna plastiko-
wego ³¹czy siê ze sob¹ zgrzewaniem. Im
wiêksza jest gruboœæ zewnêtrznych œcianek
profilu ramy lub skrzyd³a, tym solidniejsze
i bardziej pewne s¹ po³¹czenia elementów.
Za wystarczaj¹c¹ gruboœæ zewnêtrznych
œcianek profili uwa¿a siê 2,5 mm. 
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Okna wykonane
z polichlorku winylu (PVC)
od kilku ju¿ lat ciesz¹ siê
ogromnym powodzeniem.
Do niedawna jeszcze
wydawa³o siê, ¿e wypr¹
ca³kowicie z rynku
tradycyjn¹ stolarkê
drewnian¹.

� Niektórzy producenci w trosce o jak najlepsze w³aœciwoœci termoizolacyjne produkuj¹ okna na
profilach zbudowanych nawet z szeœciu komór (fot. Sokó³ka)

fot. Thermoplast
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Kolejnym czynnikiem decyduj¹cym
o stabilnoœci konstrukcji okna jest rodzaj
u¿ytych wzmocnieñ. Wzmocnienia wy-
konuje siê ze stali, rzadziej aluminium
i montuje w œrodku profilu. W typowym
oknie trzykomorowym wzmocnienie
zwykle zamontowane jest w komorze
œrodkowej skrzyd³a oraz w oœcie¿nicy –
dziêki temu niweluje siê niekorzystne
w³aœciwoœci metalu, który jest dobrym
przewodnikiem ciep³a. Gruboœæ elementu
wzmacniaj¹cego zawiera siê zwykle
w przedziale od 1,5 do 3 mm �. Je¿eli po-
trzebujemy okna o znacznych, niestan-
dardowych wymiarach, dowiedzmy siê,
czy z danego rodzaju profili, a co za tym
idzie tak¿e wzmocnienia, mo¿na produ-
kowaæ tak du¿e wyroby. Informacjê tak¹
znajdziemy w aprobacie technicznej, któ-
r¹ uczciwy producent powinien nam oka-
zaæ na ¿¹danie.

Je¿eli chcielibyœmy mieæ okna z PVC
z szybami antyw³amaniowymi, napotka-
my na trudnoœci. Du¿y ciê¿ar takiego
oszklenia sprawia, ¿e profile PVC mog¹
siê odkszta³caæ. Rozwi¹zaniem jest zasto-
sowanie w profilach specjalnych wzmoc-
nieñ.

Okna z PVC cechuj¹ siê bardzo du¿¹
szczelnoœci¹. Cecha ta mo¿e uniemo¿li-
wiæ naturaln¹ wentylacjê w zamkniêtym
pomieszczeniu. Jeœli w naszym mieszka-
niu mamy otwarty kominek lub okap ku-
chenny dzia³aj¹cy w obiegu otwartym,
powinniœmy koniecznie sprawdziæ, czy
okna, które zamierzamy kupiæ wyposa¿o-
ne s¹ w okucia z funkcj¹ mikrorozszczel-
niania. W przeciwnym przypadku mo¿e
dojœæ do nastêpuj¹cej sytuacji: gdy okno
bêdzie zamkniête, otwarty, pracuj¹cy ko-
minek bêdzie pobiera³ ogromne iloœci po-
wietrza – w wyniku tego powstanie podci-
œnienie i powietrze zasysane bêdzie przez
okap kuchenny wentylacj¹ oraz przez ka-
na³y wentylacji grawitacyjnej. Okap pra-
cuj¹cy na pe³nych obrotach mo¿e spowo-
dowaæ podobne skutki, z t¹ ró¿nic¹, ¿e te-
raz powietrze nap³ywaæ bêdzie przez ko-
minek i kana³y wentylacji grawitacyjnej. 
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Okno zlicowane – powierzchnia skrzyd³a
oraz powierzchnia oœcie¿nicy znajduj¹ siê
w jednej p³aszczyŸnie.
Okno niezlicowane – powierzchnie skrzy-
d³a i oœcie¿nicy nie maj¹ wspólnej p³asz-
czyzny.

� Decyduj¹c siê na zakup okna z PVC mo¿emy wybraæ okno o skrzydle zlicowanym
(a – fot. Galean Polska) lub niezlicowanym (b – fot. Oknoplast)

a b

wzmocnienie

� W œrodkowej czêœci profilu skrzyd³a i oœcie¿nicy powinno znajdowaæ siê wzmocnienie ze stali
lub aluminium (fot. Techmaprojekt)

Okna z PVC to typowy produkt ma³ych firm, a jest ich bardzo du¿o i nie wszystkie
z nich s¹ rzetelne. Dlatego kupuj¹c okna z PVC trzeba szczególnie wnikliwie oce-
niæ produkt i jego wytwórcê.
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Im wiêcej komór w profilu, tym jest on
cieplejszy

Okucia umo¿liwiaj¹ce mikrowentylacjê
pozwol¹ unikn¹æ takich przykrych sytu-
acji. Jeszcze korzystniejsze jest instalowa-
nie okien z nawiewnikami. Mog¹ mieæ
one regulacjê automatyczn¹ lub rêczn¹.
Regulacja automatyczna gwarantuje sta³¹

wydajnoœæ nawiewnika, niezale¿nie od
warunków atmosferycznych.

Konserwacja okien z PVC
Okna z PVC maj¹ bardzo g³adk¹ po-

wierzchniê, dziêki czemu stosunkowo ³a-
two utrzymaæ je w czystoœci. Ich du¿¹ za-
let¹ jest to, ¿e w ca³ym okresie u¿ytkowa-
nia nie wymagaj¹ malowania �. Niektó-
rzy tê w³aœciwoœæ traktuj¹ jednak jak wa-
dê, gdy¿ koloru okien fabrycznie barwio-
nych nie mo¿na zmieniæ.

Pamiêtajmy
Jeœli zdecydujemy siê na okna z PVC

pamiêtajmy o kilku wa¿nych sprawach.
■ Okno kolorowe nagrzewa siê silniej ni¿
bia³e, zatem równie¿ bardziej siê rozsze-
rza. ¯eby nie doprowadzi³o to do trwa³e-
go odkszta³cenia profilu, konieczne jest,

aby okna kolorowe mia³y mniejsze wy-
miary oœcie¿nic i skrzyde³.
■ Im ni¿szy wspó³czynnik przenikania
ciep³a U, tym lepiej. Nie powinien on
przekraczaæ wartoœci 1,6 W/m2K.
■ Szczególnie w mieœcie istotna jest te¿
izolacyjnoœæ akustyczna okna (Rw). Mini-
malna wartoœæ tego wspó³czynnika to
25 dB. Jednak im wiêkszy, tym lepiej
okno t³umi ha³as.
■ Okna z PVC nie wolno malowaæ, gdy¿
mo¿e to doprowadziæ do reakcji tworzywa
z farb¹ i zniszczenia profilu.
■ Okna z tworzywa powinny byæ moco-
wane w otworze za pomoc¹ kotew, te z ko-
lei powinny byæ wykonane ze stalowej
blachy ocynkowanej. Kotwy umo¿liwiaj¹
przesuwanie siê ramiaka okna w wyniku
rozszerzalnoœci termicznej tworzywa.
■ Nie wierzmy monta¿yœcie, gdy bêdzie
nas przekonywa³, ¿e do zamocowania
okna w otworze wystarcz¹ pianki czy kle-
je. To w³aœnie wspomniane kotwy stano-
wi¹ podstawowe po³¹czenie osadzanego
okna z elementami konstrukcyjnymi bu-
dynku.
■ Pianka monta¿owa musi byæ jak naj-
szybciej od zewn¹trz otynkowana, czy
w inny sposób chroniona przede wszyst-
kim przed wp³ywem promieniowania s³o-
necznego. Jeœli przez d³u¿szy czas pozo-
stanie nieos³oniêta, zacznie siê kruszyæ
i powstan¹ przewiewy.

�
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Okna z PVC
�� Zalety:
■ s¹ praktycznie niezniszczalne i niewy-

magaj¹ ¿adnej konserwacji poza my-
ciem;

■ s¹ obojêtne na dzia³anie czynników at-
mosferycznych, szkodników i grzybów;

■ nie absorbuj¹ wilgoci, która w nadmia-
rze mog³aby powodowaæ paczenie siê
profili.

�� Wady:
■ rozszerzalnoœæ termiczna, a w przypad-

ku stalowych wzmocnieñ du¿a waga
skrzyde³;

■ profile okien z PVC nie nadaj¹ siê do
samodzielnego malowania, w zwi¹zku
z czym nie mo¿emy zmieniæ ich koloru.

Jedna z powa¿niejszych obaw klien-
tów podejmuj¹cych decyzjê zakupu okien
plastikowych dotyczy problemu ¿ó³kniê-
cia profili PVC. Rzeczywistoœæ wygl¹da
tak, ¿e okna z tworzywa dobrej jakoœci s¹
bardzo odporne na ¿ó³kniêcie, nawet
wówczas gdy znajduj¹ siê w œcianie wy-
stawionej na d³ugotrwa³e i intensywne
dzia³anie promieni s³onecznych. 

� Okna z PVC maj¹ powierzchniê bardzo g³adk¹ i odporn¹ na niszczenie. Aby przywróciæ im w³aœci-
wy wygl¹d wystarczy je raz na jakiœ czas przemyæ standardowymi œrodkami czystoœci
(fot. Pomorska Fabryka Okien)

Adresy, ranking producentów i orientacyjne
ceny zamieszczamy w info rynku na str. 154


