PRZEGLĄD RYNKU
Na rynku jest wiele
rodzajów okien z ró¿nych
materia³ów. Jednak
zdecydowanie najpiêkniejsze s¹ wykonane
z drewna. ¯adne okleiny
czy farba nie s¹ w stanie
oddaæ naturalnego
wygl¹du tego, maj¹cego
wieloletnie tradycje
materia³u.
Jaros³aw Barañski

rodukowane obecnie modele okien
drewnianych s¹ równie funkcjonalne
jak te wykonane z tworzywa czy aluminium; s¹ trwa³e i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Odpowiada za to
DJ-68. Symbol ten to oznaczenie nowoczesnego profilu okiennego stosowanego
powszechnie w oknach drewnianych 1.
Tajemnic¹ jego sukcesu jest zastosowanie
drewna klejonego warstwowo. Trzy dobrze wysuszone, pozbawione sêków i pêcherzy ¿ywicznych kawa³ki materia³u zestawiane s¹ tak, by powstaj¹ce w nich naprê¿enia (wywo³ane np. wilgoci¹, zmianami temperatury) znosi³y siê. Dziêki temu
profil jest stabilny wymiarowo, nie wypacza siê, jest szczelny i dobrze chroni przed
ha³asem.
Udoskonalenie metod impregnacji
dodatkowo podnosi walory drewna. Preparat ochronny wnika g³êboko, co gwarantuje co najmniej 25-letni¹ trwa³oœæ
materia³u; ponadto zabezpieczenie ma
w³aœciwoœci hydrofobowe. Drewno nie
ma tendencji do pêkniêæ i rozszerzania
siê, zapobiega to pêkaniu i ³uszczeniu siê
pow³ok malarskich.

P

Rodzaje okien drewnianych
Z drewna wytwarza siê kilka rodzajów okien. Najczêœciej spotykane to:
■ jednoramowe – ze skrzyd³ami sk³adaj¹cymi siê z jednej czêœci, w której osadzone s¹ szyby zespolone. Okien tych nie
rozkrêca siê;
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fot. Stolarka Wo³omin

OKNA
drewniane
■

zespolone – ka¿de ze skrzyde³ sk³ada
siê z dwóch czêœci po³¹czonych œrubami
lub specjalnymi zamkami (obie czêœci
otwieraj¹ siê jednoczeœnie). W ka¿dej
z nich osadzona jest pojedyncza szyba,
sporadycznie spotyka siê modele wyposa¿one w pakiety zespolone;
■ skrzynkowe – tworz¹ je cztery, oszklone pojedynczymi szybami, skrzyd³a. Jed-

na para otwiera siê na zewn¹trz, druga do
wewn¹trz domu.
Obecnie zdecydowan¹ przewagê zyska³y okna jednoramowe. Zadecydowa³y
o tym zalety oszklenia zespolonego – jego
dobre w³asnoœci izolacyjne oraz ³atwoœæ
utrzymania ca³ego okna w czystoœci.
Okien tych nie trzeba rozkrêcaæ – czyœci
siê tylko dwie powierzchnie szyb.

Okna drewniane
Ramy
Jak ju¿ wspomnieliœmy, powszechnie
u¿ywany jest profil DJ 68 (patrz 1). ¯eby
lepiej wykorzystaæ surowiec, niektórzy
producenci stosuj¹ dodatkowe klejenie na
wysokoœci. Zabieg ten jeszcze bardziej
wzmacnia konstrukcjê ramy. Niedogodnoœci¹ mog¹ byæ widoczne œlady ³¹czenia,
co nie ma znaczenia, je¿eli okno wykañczane jest farb¹ kryj¹c¹. Tradycyjne okna
drewniane wytwarza siê z sosny lub
œwierku, rzadziej z drzew liœciastych. Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê okna
mahoniowe. Wykonane z oryginalnego
mahoniu s¹ dwu – trzykrotnie dro¿sze od
sosnowych. Produkowane z naœladuj¹cego mahoñ drewna meranti oferowane s¹
w cenie sosnowych.
Je¿eli okno z meranti jest znacznie
l¿ejsze od jego sosnowego odpowiednika,
lepiej go nie kupowaæ. Rama z materia³u
o tak ma³ej gêstoœci nie bêdzie trwa³a.
2 Dwukrotne malowanie ramy farb¹ akrylow¹

ochronnych na uprzednio przygotowane
profile. S¹ one ka¿dorazowo szlifowane
przed lakierowaniem. Kilkuwarstwowy
lakier nadaje g³êbszy i równy kolor. Du¿o
istotniejsze jest jednak efektywniejsze powstrzymywanie promieni UV przed wnikaniem w drewno oraz odpornoœæ tych
warstw na warunki atmosferyczne.
Ramy okien drewnianych wykañczane
s¹ farbami lub lakierami akrylowymi 2.
Stosuje siê zarówno pow³oki kryj¹ce, jak
i transparentne – przez te ostatnie widaæ rysunek s³ojów drewna. Stosowane obecnie
farby oraz lakiery cechuje wysoka trwa³oœæ.
S¹ elastyczne, przepuszczaj¹ parê wodn¹,
dziêki czemu pow³oka nie ³uszczy siê i nie
odpryskuje. Podczas odnawiania wystarczy
j¹ tylko przetrzeæ papierem œciernym lub
szmatk¹ nasycon¹ preparatem gruntuj¹cym.
Innym rozwi¹zaniem jest uzupe³nienie
drewna aluminiowymi nak³adkami 3.
Montowane od zewn¹trz, pe³ni¹ przede
wszystkim funkcje ochronne. Okien tego
typu nie trzeba malowaæ.

nadaje równy i g³êboki kolor (fot. Energotech)

Uszczelki
Bardzo wa¿nym etapem produkcji
drewnianej ramy okiennej jest wykoñczenie jej powierzchni. Nowoczesne lakierowanie polega na na³o¿eniu kilku pow³ok
Okna pomalowane lakierami transparentnymi odnawia siê co 2-3 lata, pomalowane farbami kryj¹cymi co 4-5 lat.
Wybieraj¹c okna warto pamiêtaæ, ¿e
modele wykoñczone ciemnymi farbami ³atwiej nagrzewaj¹ siê w s³oñcu. Obni¿a to
trwa³oœæ pow³oki ochronnej. Okna trzeba
wtedy czêœciej odnawiaæ ni¿ modele jasne.
1 Profil DJ 68 – „mocny” argument okien

3 Okna drewniane mog¹ mieæ nak³adki alu-

drewnianych. Widoczna rama klejona z kilku
warstw drewna (fot. Pol-Skone)

minowe (fot. BUG-Alutechnik)

Zalet¹ okien drewnianych s¹ dobre
w³aœciwoœci ciep³ochronne. Wartoœæ
wspó³czynnika izolacyjnoœci cieplnej konstrukcji wynosi U>1,2 W/m2K), co jest
bliskie wspó³czynnikowi pakietu oszklenia. Tak wiêc ca³e okno mo¿e byæ traktowane jako jednorodny element, bez miejsc
„przepuszczaj¹cych” ciep³o. Inne cechy
ram z drewna to trwa³oœæ, mo¿liwoœæ naprawiania, du¿a stabilnoœæ wymiarów oraz
³atwa zmiana koloru – praktycznie niemo¿liwa w oknach plastikowych.

Uszczelki poddawane s¹ dzia³aniu
zmiennych warunków atmosferycznych
(zmiany temperatury, promienie s³oneczne, wilgoæ); maj¹ uniemo¿liwiæ przenikanie wody, kurzu oraz brudu do wnêtrz
i chroniæ okucia przed rdz¹. Stosowane s¹
dwa rodzaje uszczelek: przyszybowe
i oporowe.
Uszczelki przyszybowe s¹ zawsze
dwie. Jedna z nich znajduje siê od strony
zewnêtrznej, druga od wewnêtrznej pakietu oszklenia. Uszczelniaj¹ styk szyby
z ram¹. Uszczelki oporowe zabezpieczaj¹
dodatkowo przed wp³ywem wiatru, kurzem, stanowi¹ barierê dla ha³asu. Zapewniaj¹ prawid³ow¹ wspó³pracê ruchomego
skrzyd³a okna z nieruchom¹ oœcie¿nic¹.
Mocowane do oœcie¿nicy nosz¹ nazwê zewnêtrznych i to na nie w najwiêkszym
stopniu oddzia³uj¹ warunki panuj¹ce na
zewn¹trz budynku. Od strony wnêtrza
domu, do skrzyd³a zamontowane s¹
uszczelki wewnêtrzne.
Wp³yw œrodowiska stawia wysokie
wymagania tworzywom, z których produkowane s¹ uszczelki okienne. Musz¹ byæ
trwa³e i elastyczne w szerokim zakresie
temperatur, nie mog¹ kruszyæ siê i zmieniaæ kszta³tu przez wiele lat. Stosuje siê
nowoczesne tworzywa EPDM lub TPS.
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PRZEGLĄD RYNKU
Oznaczenia rodzaju i parametrów zastosowanego oszklenia znaleŸæ mo¿na na
ramce dystansowej. Symbol 4/16/4 oznacza dwie tafle szklane o gruboœci 4 mm
ka¿da, przedzielone ramk¹ gruboœci
16 mm. Przy oznaczeniu pakietu mog¹
siê znaleŸæ te¿ litery: T – szk³o niskoemisyjne oraz A – wype³nienie argonem.
Zestaw taki ma wspó³czynnik izolacyjnoœci cieplnej U=1,1 W/(m2K). Oznacza to, ¿e dla ró¿nicy temperatur miêdzy
wnêtrzem domu a jego otoczeniem równej 1K, przez powierzchniê 1 m2 przeszklenia ucieka w ci¹gu godziny energia
cieplna równa 1,1 W. W praktyce: jeœli na
zewn¹trz domu panuje mróz -10°C a wewn¹trz mamy temperaturê +20°C, ró¿nica wynosi 30K (1°C = 1K). Przez ka¿dy
m2 oszklenia ucieka wtedy bezpowrotnie
30x1,1 W=33 W energii w ci¹gu godziny,
czyli 33 Wx24 h=792 Wh w ci¹gu doby.
Straty te mo¿na zminimalizowaæ, stosuj¹c inne rodzaje oszklenia, np. o mniejszym wspó³czynniku U.

Oszklenie zespolone
Tworz¹ je dwie lub trzy szyby przedzielone ramk¹ dystansow¹ gwarantuj¹c¹
odpowiednie ustawienie elementów i hermetycznoœæ ca³ego pakietu. Najczêœciej
spotykane odleg³oœci miêdzy szybami to
12 lub 16 mm. Trzecia, œrodkowa szyba
mo¿e byæ zast¹piona foli¹, dziêki czemu
ca³y pakiet jest l¿ejszy. W przestrzeni
miêdzyszybowej znajduje siê osuszone
powietrze lub gaz szlachetny, np. argon.
Taki uk³ad charakteryzuje siê dobr¹ izolacyjnoœci¹ ciepln¹, akustyczn¹ oraz bra4 Nowoczesne samooczyszczaj¹ce oszklenie
Pilkington Activ (fot. Pilkington)
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kiem mo¿liwoœci wnikania kurzu i zanieczyszczeñ do wnêtrza pakietu. Najlepsze
parametry (oszklenie cieplejsze, lepiej
t³umi¹ce dŸwiêki) cechuj¹ pakiety wype³nione argonem i z ramk¹ szerokoœci
16 mm.
Najpopularniejsze s¹ tafle zwyk³ego
szk³a typu float. Stosowane jest te¿
oszklenie przeciws³oneczne, ciep³ochronne, dŸwiêkoch³onne, antyw³amaniowe,
bezpieczne, hartowane ornamentowe
i barwione.
Szyby przeciws³oneczne produkowane s¹ ze szk³a absorpcyjnego (poch³aniaj¹cego œwiat³o) lub refleksyjnego (odbijaj¹cego œwiat³o). Jedne i drugie chroni¹ przed zbytnim nagrzaniem oraz nas³onecznieniem. Mo¿na je wytwarzaæ
w ró¿nych kolorach i stopniu przejrzystoœci.
Szyby ciep³ochronne cechuje bardzo
dobra izolacyjnoœæ cieplna. Stosuj¹c takie
oszklenie mo¿na znacznie ograniczyæ zu¿ycie energii potrzebnej do ogrzania domu.
Szyby dŸwiêkoch³onne. W pakietach
tego typu zewnêtrzna tafla szk³a ma
zwiêkszon¹ gruboœæ. Wiêksza jest równie¿ odleg³oœæ miêdzy szybami. W efekcie
uzyskuje siê lepsz¹ zdolnoœæ t³umienia
dŸwiêków (42-45 dB) w porównaniu z pakietami standardowymi (32 dB).
Szyby antyw³amaniowe. Zewnêtrzna
tafla szk³a w pakiecie jest odporna na próbê sforsowania i przebicia. Jej wytrzyma³oœæ oznacza siê symbolami P1-P4 (od
najs³abszej do najmocniejszej). Zastosowanie takiego pakietu ma sens tylko
w po³¹czeniu ze specjalnie wykonanymi
ramami antyw³amaniowymi.
Szyby bezpieczne i hartowane (Q1,
Q2). Pierwsze zabezpieczaj¹ przed obra¿eniami w przypadku st³uczenia tafli –
rozsypuj¹ siê na du¿¹ iloœæ drobnych
od³amków. Drugi rodzaj szyb pêka na kilka du¿ych kawa³ków.
Szyby ornamentowe i barwione mog¹
mieæ ró¿n¹ barwê i wzory na powierzchni
szyby montowanej od zewn¹trz okna.
Szczególnym rozwi¹zaniem, które
mo¿e byæ stosowane do szyb zespolonych
o ró¿nych w³aœciwoœciach jest szk³o samoczyszcz¹ce 4. Tafla szk³a jest powleczona pow³ok¹, w której pod wp³ywem
promieniowania UV zachodzi proces fotokatalizy – rozk³adu zanieczyszczeñ organicznych. Nastêpnie zanieczyszczenia

5 Okno z widocznymi okuciami obwiedniowymi (fot. Sokó³ka)

te s¹ sp³ukiwane wod¹ podczas opadów
deszczu.
W najtañszych modelach okien montowane s¹ standardowe pakiety oszklenia.
Inne warianty wykonywane s¹ na indywidualne ¿yczenie klienta.

Okucia
Szyba okienna umieszczona jest
w skrzydle, które powinno byæ trwale zawieszone w ramie oœcie¿nicy. Elementem
³¹cz¹cym skrzyd³o z oœcie¿nic¹ s¹ okucia 5.
Pe³ni¹ one znacznie wiêcej funkcji ni¿
zwyk³e zawiasy, maj¹ wiêc znacznie bardziej skomplikowan¹ budowê.
Umo¿liwiaj¹ nie tylko prawid³owe
i wygodne otwieranie oraz zamykanie
skrzyd³a okiennego, ale te¿ uchylanie do
wietrzenia i rozszczelnianie.
W oknach drewnianych montowane
s¹ okucia obwodowe (obwiedniowe). Ich
cech¹ charakterystyczn¹ jest to, ¿e otaczaj¹ skrzyd³o i mocuj¹ je do oœcie¿nicy
w kilku miejscach. Odstêpy miêdzy blokadami nie s¹ wiêksze ni¿ 60 cm.
Zamkniêcia sterowane s¹ klamk¹ –
jej obrót powoduje, ¿e okucia odblokowuj¹ skrzyd³o i mo¿na je otworzyæ lub
tylko odchyliæ od pionu. Montowane s¹
okucia umo¿liwiaj¹ce ró¿ny sposób
otwierania: rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane, przesuwne, sk³adane lub
obrotowe.
Okucia rozwierane umo¿liwiaj¹ tradycyjne otwarcie okna; skrzyd³o obraca
siê wokó³ pionowej osi, wzd³u¿ jednej
z bocznych krawêdzi. Specjalne wykona-

Okna drewniane

nia pozwalaj¹ ustawiaæ skrzyd³o w kilku
okreœlonych pozycjach, a blokada zabezpiecza przed gwa³townym otwarciem pod
wp³ywem przeci¹gu.
Okucia uchylne pozwalaj¹ odchyliæ
okno od pionu 6. Oœ obrotu jest pozioma, najczêœciej na wysokoœci dolnej krawêdzi skrzyd³a. W opcji s¹ blokady uchy³u – okno mo¿na ustawiæ w jednej z kilku
okreœlonych przez producenta pozycji.
Okucia uchylno-rozwierane to po³¹czenie obu opisanych wczeœniej systemów. Jest to rozwi¹zanie stosowane obecnie najczêœciej. W oknach, na które sk³adaj¹ siê dwa niezale¿ne skrzyd³a, z regu³y
jedno wyposa¿one jest w okucia uchylnorozwierane, drugie tylko w rozwierane.
I w tym przypadku okucia mog¹ mieæ
mo¿liwoœæ blokowania w kilku wybranych wczeœniej pozycjach.
Okucia przesuwne, sk³adane, obrotowe – rzadziej spotykane sposoby otwierania okien. Stosowane prawie wy³¹cznie
na zamówienie.
Funkcja rozszczelnienia polega na
tym, ¿e po ustawieniu klamki w odpo-

wiednim po³o¿eniu, miêdzy ram¹ a skrzyd³em powstaje kilkumilimetrowa szczelina. Przez ni¹, mimo pozornie zamkniêtego okna, dostaje siê do domu œwie¿e powietrze.
Okucia obwiedniowe mieszcz¹ siê
w specjalnym kanale w skrzydle okna.
Umieszczenie go centralnie pozwala na zastosowanie mocniejszych zaczepów w oœcie¿nicy i okuæ antyw³amaniowych.
W przypadku zastosowania ca³ych okuæ
w wersji antyw³amaniowej stosuje siê specjalne wzmocnienia oraz blokadê przeciwwywa¿eniow¹ przy zawiasach. Niestety, tego typu rozwi¹zania s¹ dro¿sze od standardowych.

Oferta producentów
Wytwórcy zazwyczaj oferuj¹ okna typowe. Maj¹ one okreœlone wymiary, kszta³ty, podzia³y i standardowe wyposa¿enie.
Produkowane w du¿ych iloœciach s¹ tañsze
od zamawianych na wymiar. Bardzo czêsto
mo¿na kupiæ je „od rêki”, bez koniecznego
w przypadku okien nietypowych oczekiwania na wykonanie.

BRAK REKLAMY

Standardowe
modele okien s¹
najtañsze. Zazwyczaj maj¹ prostok¹tny kszta³t i zabezpieczone s¹ jedynie
bia³¹ farb¹ podk³adow¹. Za dodatkow¹ dop³at¹ mo¿na
mieæ okna z drewna
innego ni¿ sosnowe,
pomalowanego na
dowolny kolor. Oferowane s¹ równie¿
ró¿ne rodzaje oszklenia, okucia antyw³amaniowe i nawiewniki. Osobno
trzeba p³aciæ za
szprosy 7, czyli listwy (ozdobne lub
konstrukcyjne)
dziel¹ce przeszklenie na mniejsze
fragmenty. Stosownie do potrzeb od-

6 Okno uchylne, widoczny
metalowy grzebieñ umo¿liwiaj¹cy stopniowanie ustawienia skrzyd³a (fot. Sokó³ka)

PRZEGLĄD RYNKU
Podstawowe cechy okien drewnianych
Izolacyjnoœæ cieplna – jedna z podstawowych w³aœciwoœci okien, umo¿liwiaj¹ca ocenê jego przydatnoœci jako
fragmentu œciany zewnêtrznej budynku.
Okreœla siê j¹ wspó³czynnikiem przenikania ciep³a U wyra¿onym w W/(m2K).
W Polsce jego maksymalna wartoœæ dla
okien stosowanych w domach mieszkalnych wynosi 2,6 W/(m2K) dla oszklenia
jednokomorowego i 2,3 W/(m2K) dla
oszklenia dwukomorowego.
7 Ró¿ne sposoby montowania szprosów: z lewej – wewnêtrzny, z prawej – na styku szyb (rys. Sokó³ka)
biorców, wiêkszoœæ producentów oferuje
wykonanie okien o dowolnym kszta³cie:
prostok¹tnym, trapezowym, ³ukowym,
okr¹g³ym 8. Okna dwudzielne mog¹ byæ
przygotowane w wersji ze s³upkiem lub bez
niego. S³upek wzmacnia konstrukcjê okna,
ale zmniejsza powierzchniê przeszklenia 9.
Na wygl¹d i cenê okna wp³yw ma
równie¿ rodzaj zastosowanych klamek.
Zamówiæ mo¿na modele wykonane z dro-

gich metali, w dowolnym kolorze, a nawet
inkrustowane wstawkami z ceramiki lub
kamieni. Pod wzglêdem funkcjonalnym
dostêpne s¹ wykonania z wbudowanym
zamkiem blokuj¹cym (okno mo¿na zabezpieczyæ na czas nieobecnoœci domowników) oraz z hamulcem umo¿liwiaj¹cym
zablokowanie skrzyd³a okiennego w dowolnym po³o¿eniu -.
Ceny okien zale¿¹ od ich wielkoœci,
kszta³tu, rodzaju okuæ i przeszkleñ, koloru i sposobu wykoñczenia ramy oraz od
akcesoriów dodatkowych, takich jak nawiewniki czy blokady antyw³amaniowe.
Tañsze s¹ okna typowe ni¿ robione na zamówienie oraz przeznaczone do samodzielnego malowania ni¿ wykoñczone. I
9 S³upek zmniejsza powierzchniê przeszklenia (fot. Energotech)

Infiltracja powietrza – okreœla przenikanie powietrza przez szczeliny zamkniêtych okien (drzwi balkonowych).
Wyznacza j¹ wspó³czynnik infiltracji powietrza definiowany jako objêtoœæ powietrza [m3] przenikaj¹ca przez szczelinê
o d³ugoœci 1 m w ci¹gu 1 godziny. Polskie
wytyczne wymagaj¹, by wspó³czynnik
ten wynosi³ 0,5-1.
Szczelnoœæ na przenikanie wody
opadowej – przy okreœlonej ró¿nicy ciœnieñ pomiêdzy stron¹ zewnêtrzn¹
i wnêtrzem pomieszczenia w trakcie opadów deszczu okna musz¹ byæ szczelne.
Izolacyjnoœæ akustyczna – zdolnoœæ t³umienia dŸwiêków z otoczenia.
Charakteryzuj¹ j¹ wskaŸniki izolacyjnoœci akustycznej (Rw) wyra¿one w decybelach (dB). Ta cecha zale¿y od rodzaju konstrukcji okna i jest zwi¹zana
ze wspó³czynnikiem infiltracji powietrza, gruboœci¹ szyb oraz odleg³oœci¹
miêdzy nimi.

- Blokada zabezpieczaj¹ca okno przed zbytnim otwarciem (fot. Sokó³ka)

8 Okna drewniane mog¹ mieæ ró¿ne kszta³ty
(fot. Stolarka Wo³omin)
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Dane teleadresowe wiod¹cych producentów oraz wyniki badañ ankietowych (ranking)
przedstawiamy w rubryce Info rynek na
str 224.

