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Ró nica pojawia si  po zewn trznej 
stronie okna, gdzie w oknach drew-
niano-aluminiowych rama oraz 

skrzyd o przykryte s  ok adzin  z alumi-
nium. Jest to specjalny profil mocowany do 
drewnianej konstrukcji okna. Aluminium 
chroni okno od zewn trz przed uszko-
dzeniami mechanicznymi i szkodliwym 
dzia aniem czynników atmosferycznych. 
Wp ywa równie  na wygl d okien. Okna 
POZBUD mog  mie  po stronie zewn trz-
nej nawet 9 ró nych kszta tów ok adzin 
aluminiowych, od klasycznych, stylizowa-
nych, po nowoczesne, proste kszta ty. 

Wydaje si , e to w a nie zewn trzny 
wygl d okien mo e w du ej mierze wp y-
wa  na wybór spo ród tych dwóch typów. 
Aluminium szczególnie dobrze wygl -
da w nowoczesnych projektach o du ych 
przeszkleniach i prostych kszta tach okien. 

Tam gdzie chcemy nada  budynkowi nie-
co wi cej tradycyjnego stylu, lepszym roz-
wi zaniem mog  okaza  si  okna w ca o ci 
drewniane. W ich przypadku takie trady-
cyjne elementy jak szprosy, uki, zaokr -
glenia wygl daj  naturalnie i zawsze s
mo liwe do wykonania. Drewniana rama 
mo e by  te  sposobem na „ocieplenie” 
ch odnej, betowej elewacji.

 Niezale nie od wyboru jakiego dokona-
my, mo emy liczy  na du  trwa o  okien 
z drewna. Dzi ki wspó czesnym lakierom 
i dok adnemu procesowi produkcji i lakie-
rowania (pokrywanie lakierami przez ro-
bota lakierniczego) okna drewniane maj
bardzo du  odporno  na czynniki ze-
wn trzne. Owszem, pewna ich piel gnacja 
jest konieczna, ale w a ciwie traktowane 
wygl daj wie o przez lata, a dodatkowo 
mo na je ca kowicie odnowi  lub zmieni
kolorystyk . Przy innych materia ach nie 
jest to mo liwe.

POZBUD doskonali proces produkcji od 
lat i oferuje d ugoletni  gwarancj  na kon-
strukcj  okien. W przypadku okien drew-
nianych jest to 10 lat, a dla drewniano-alu-
miniowych nawet 30 lat.

Wybór mi dzy drewnem, a drewnem 
z aluminium nie sprowadza si  zatem do 
mo liwo ci finansowych inwestora. Zale y
m.in. od typu budynku i naszych oczeki-

wa  w stosunku do wygl du elewacji ze-
wn trznej. Od wewn trz w obu przypad-
kach mo emy cieszy  si  drewnianymi 
ramami, które s  dodatkowym meblem 
w pomieszczeniu.  

Wi cej o oknach na blog.pozbud.pl

Okna drewniane czy drewniano-aluminiowe?
Oba rodzaje okien maj  konstrukcj  drewnian . Rama z 4 warstw drewna, klejonego przy kontroli 
u o enia us ojenia, jest odpowiedzialna za sztywno  i wytrzyma o  okna. W obu rodzajach okien 
od strony pomieszcze  mo emy podziwia  drewno wyko czone wedle naszych upodoba . Mo na je 
pokry  lakierami transparentnymi, podkre laj cymi us ojenie lub kryj cymi, które zapewniaj  bardziej 
jednolit  kolorystyk .
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Najwi kszy w kraju 
salon fabryczny okien 
i drzwi drewnianych 

– S onawy 33B, Oborniki.

POZBUD realizuje równie  du e inwestycje 
budowlane m.in. w zakresie infrastruktury 

kolejowej i drogowej oraz budynków mieszkalnych 
i komercyjnych. Zapraszamy do wspó pracy 

deweloperów i inwestorów.
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