WYBIERAMY
I KUPUJEMY
Okna z PVC

Jaka jest róĝnica miÚdzy
szybÈ float a termofloat? Ile
komór powinny mieÊ profile
okienne? Czy okna z PVC
sÈ odporne na wïamanie?
Na te i podobne pytania
kaĝdy planujÈcy zakup okien
plastikowych znajdzie tu
odpowiedě.

Klienci doceniajÈ
„plastiki”
Dlaczego? Bo sÈ niedrogie, solidne i trwaïe,
a przy tym przyjazne dla alergików. Dla wielu waĝne jest teĝ, ĝe sÈ ïatwe w pielÚgnacji: w przeciwieñstwie do drewnianych nie
wymagajÈ (oprócz mycia) ĝadnych zabiegów konserwacyjnych. Nie muszÈ byÊ biaïe – jest spory wybór kolorów i faktur oklein
drewnopodobnych. A producenci stale podnoszonÈ jakoĂÊ okien plastikowych – czegóĝ
chcieÊ wiÚcej?

To nic, ĝe dom jest jeszcze nieotynkowany – wyobraě sobie juĝ wykoñczony, a wiÚc z oknami.
WïaĂnie, ale z jakimi? Czy z biaïymi o klasycznym wykoñczeniu, czy moĝe w okleinie drewnopodobnej z ïadnym podziaïem szprosami?
A jak dom bÚdzie wyglÈdaï, gdy wstawimy okna
z niebieskimi ramami? Nie tylko na takie pytania warto sobie odpowiedzieÊ...

Jakie majÈ byÊ okna?
Szczelne, ciepïe i ciche
...odpowiadamy, zagadniÚci przez sprzedawcÚ. JakÈ sïyszymy odpowiedě? Wspóïczynnik

168

BUDUJEMY DOM

3/2009

fot. Oknoplast

Olimpia Wolf

Okienne
dylematy
infiltracji powietrza = 0,3, wspóïczynnik
przenikania ciepïa = 1,1 W/(m2·K) i bardzo
dobra izolacyjnoĂÊ akustyczna = 35 dB. Co
nam mówiÈ te parametry?
Wspóïczynnik α infiltracji powietrza
informuje o tym, jak szczelne sÈ okna. Jego
wartoĂÊ powinna wynosiÊ 0,5–1; im jest
mniejsza, tym mniej powietrza przenika
przez zamkniÚte okno. Obecnie okna majÈ
bardzo niski wspóïczynnik α = 0,1–0,3
i dlatego w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnnie powinny byÊ zamontowane okna z nawiewnikiami, funkcjÈ
rozszczelniania lub mikrouchylania: okna
rozszczelnione w taki sposób zapewniajÈ
osiÈgniÚcie wspóïczynnika infiltracji
w przedziale 0,5–1. JeĂli w domu bÚdzie
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepïa (czyli z rekuperatorem), warto kupiÊ
okna o wspóïczynniku α < 0,3.
Wspóïczynnik przenikania ciepïa U to
wielkoĂÊ wskazujÈca iloĂÊ ciepïa, jaka bÚdzie uciekaÊ z domu przez okno, a wiÚc im
wartoĂÊ U jest mniejsza, tym lepiej. Okna

sÈ najsïabszymi termicznie przegrodami
w zewnÚtrznej konstrukcji budynku: wspóïczynnik U obecnie produkowanych okien
PVC wynosi przeciÚtnie 1,1–1,5 W/(m2·K),
podczas gdy wartoĂÊ U obecnie budowanych Ăcian wynosi od 0,3 do 0,5 W/(m2·K).
JeĂli wiÚc budujemy dom energooszczÚdny,
warto zainwestowaÊ w okna o wartoĂci
U nie wiÚkszej niĝ 0,8–0,9.
IzolacyjnoĂÊ akustyczna podana w decybelach to informacja o zdolnoĂci okien do
tïumienia haïasów z zewnÈtrz: przesÈdza
o tym, czy w domu zbudowanym w haïaĂliwym otoczeniu bÚdzie wystarczajÈco cicho.
Standardowe okna majÈ izolacyjnoĂÊ
akustycznÈ miÚdzy 32 a 35 dB, lepiej tïumiÈce děwiÚki – 40, a nawet 50 dB. Wyboru
powinniĂmy dokonywaÊ po ustaleniu, jakie děwiÚki mogÈ dochodziÊ z zewnÈtrz,
jakÈ mamy na nie wraĝliwoĂÊ oraz jaki
jest rytm dnia domowników. JeĂli budujemy
dom przy spokojnej uliczce osiedlowej,
a w pobliĝu nie ma haïaĂliwego zakïadu
przemysïowego, trasy kolejowej, szkoïy ani

Okna z PVC

Symbole i oznaczenia szyb. Kaĝde okno ma na wewnÚtrznej stronie ramki miÚdzyszybowej oznaczenia. Oto jak naleĝy je odczytywaÊ:
Przykïad II: 4T/12AR/4/12AR/4T

fot. Aluplast

4 – tafla szkïa
gruboĂci 4 mm;
16 – odlegïoĂÊ
miÚdzy szybami
– 16 mm;
AR – wypeïnienie
argonem;
4T – tafla szkïa
z powïokÈ
niskoemisyjnÈ
Zestaw dwuszybowy (jednokomorowy)

drogi szybkiego ruchu itp., wystarczÈ okna
standardowe. JeĂli natomiast wnÚtrzom domu
zagraĝa dokuczliwy haïas, warto wybraÊ okna
dodatkowo wyciszone, choÊ sÈ sporo droĝsze.
OczywiĂcie okno otwarte przestaje tïumiÊ haïas z zewnÈtrz.
Niedrogie, ale solidne
...myĂlimy, wyobraĝajÈc sobie profile, w które ujÚte sÈ szyby. W Internecie czytamy
o profilach trzy-, cztero- i nawet oĂmiokomorowych. Jakie to ma znaczenie?
Okna PVC majÈ budowÚ komorowÈ, inaczej mówiÈc, w przekroju poprzecznym
majÈ kilka przegród, dzielÈcych go na komory. Nie sÈ jednakowe: od zewnÈtrz – mniej-

4 – tafla szkïa gruboĂci 4 mm;
12AR – komora gruboĂci
12 mm, wypeïniona argonem;
AR – wypeïnienie argonem;
4 – druga tafla szkïa gruboĂci
4 mm;
12AR – komora gruboĂci
12 mm, wypeïniona argonem;
4T – tafla szkïa z powïokÈ
niskoemisyjnÈ

fot. Aluplast

Przykïad I: 4/16AR/4T

Zestaw trzyszybowy (dwukomorowy)

sze, poĂrodku jest jedna wiÚksza nazywana gïównÈ: ta usztywniona jest zazwyczaj
ksztaïtownikami stalowymi. Ilu komorowe
profile sÈ najlepsze? Dopuszczone do uĝytku sÈ wszystkie, wiÚc waĝne sÈ nasze oczekiwania. Im wiÚcej komór ma profil, tym
sztywniejsze jest okno i tym mniejszy ma
wspóïczynnik przenikania ciepïa U, ale teĝ
jest wtedy droĝsze. Oto porównanie wspóïczynników U [W/(m2·K)] okien:
trzykomorowe – 1,5–2,0,
cztero- i piÚciokomorowe – od 1,2 do 1,5,
oĂmiokomorowe – 0,6–0,9; stosowane
w budownictwie energooszczÚdnym.
Obecnie najchÚtniej kupowane sÈ czteroi piÚciokomorowe: ich parametry cieplne

sÈ dobre, a cena – przystÚpna. Na to, czy
okno jest „ciepïe”, wpïywajÈ nie tylko ramy,
ale teĝ rodzaj oszklenia, o czym piszemy
poniĝej.
Idealnie gïadkie
...tak myĂlimy o szybach. Sprzedawca odpowiada pytaniem: czy szyby majÈ byÊ float czy termofloat? Oto, co oznaczajÈ te terminy:
float: sÈ to szyby z bardzo gïadkiego,
przejrzystego i polerowanego szkïa bez widocznych znieksztaïceñ,
termofloat: to takie same szyby jak float,
ale z jednostronnÈ cienkÈ powïokÈ metalicznÈ, nazywane teĝ niskoemisyjnymi, bo odREKLAMA
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ALUPLAST, Ideal 2000

ALUPLAST, Ideal 4000

kolor: biaïy
rodzaj: rozwierno-uchylne + rozwierne
wymiary: 1465 × 1435 mm
profile: 3-komorowe
przeszklenie: 4/16/4
wspóïczynnik przenikania ciepïa
okna*:
U = 1,5
gwarancja:
5 lat

kolor: biaïy
rodzaj: rozwierno-uchylne + rozwierne
wymiary: 1465 × 1435 mm
profile: 5-komorowe
przeszklenie: 4/16/4
wspóïczynnik przenikania ciepïa okna*:
U = 1,4
gwarancja:
5 lat

693 zï

838 zï

ABATEX, Brugmann 5 Line

ABATEX, Salamander 3D

kolor: biaïy
rodzaj: rozwierno-uchylne + rozwierne
wymiary: 1465 × 1435 mm
profile: 5-komorowe
przeszklenie: 4/16/4 (inne pakiety jako
opcja)
gwarancja: 5 lat

kolor: zïoty dÈb
rodzaj: rozwierno-uchylne + rozwierne
wymiary: 1465 × 1435 mm
profile: 5-komorowe
przeszklenie: 4/16/4
gwarancja: 5 lat

863 zï

926 zï

MS WI}CEJ NI¿ OKNA, SEVENline

OKNOPLAST-KRAKÓW
PLATINIUM

*[W/(m2·K)]

kolor: zielony
rodzaj: rozwierno-uchylne, jednostronnie
lakierowane – kolor zielony
wymiary: 1465 × 1435 mm
profile: 5-komorowe
przeszklenie: szyba termo 1.0 (4/16/4)
wspóïczynnik przenikania ciepïa okna*:
U = 1,29
gwarancja: 5 lat

kolor: biaïy
rodzaj: rozwierno-uchylne, uchylne, rozwierne, uchylno-przesuwne
wymiary: 1465 × 1435 mm
profile: 5-komorowe
przeszklenie:
4/16/4, 4/16/4
wspóïczynnik
przenikania
ciepïa okna*:
U = 1,42 (dla
szyby standardowej)
gwarancja:
7 lat, za dopïatÈ 12 lat

fot. MS WiÚcej niĝ OKNA

670 zï

Producenci zalecajÈ smarowanie raz w roku wszystkich elementów ruchomych okuÊ i miejsc ryglowania
przeznaczonymi do tego celu preparatami

bijajÈ promieniowanie cieplne i w ten sposób ograniczajÈ ucieczkÚ ciepïa przez okna.
Z szyb float lub termofloat wytwarza siÚ zespolone zestawy szybowe, zïoĝone z dwóch lub trzech
tafli szkïa. Zestawy trzyszybowe, nazywane dwukomorowymi, sÈ droĝsze, ale cieplejsze niĝ dwuszybowe (jednokomorowe). Szyby oddzielone sÈ
od siebie ramkÈ dystansowÈ z aluminium lub
z materiaïów o wiÚkszej izolacyjnoĂci: nierdzewnej stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego.
OdlegïoĂÊ miÚdzy szybami wynosi zwykle od 12
do 16 mm. Przestrzeñ miÚdzy nimi wypeïnia powietrze lub czÚĂciej gaz szlachetny – argon, krypton lub ksenon: wypeïnienie takie zmniejsza straty ciepïa.

podajemy ceny brutto

635 zï

Niezawodne
...mówimy sprzedawcy, majÈc na myĂli ïatwoĂÊ
otwierania i trwaïoĂÊ okuÊ, a on opowiada o ich jakoĂci i pyta, jakie funkcje dodatkowe sÈ nam potrzebne.
Okucia umoĝliwiajÈ otwieranie i zamykanie
okien oraz zapewniajÈ ich szczelnoĂÊ. Obecnie do
wszystkich okien stosuje siÚ okucia obwiedniowe
(inaczej obwodowe), nazywane tak, poniewaĝ montowane sÈ na caïej dïugoĂci obwodu skrzydïa.
Okucia róĝniÈ siÚ jakoĂciÈ, o której producent
czÚsto informuje, a nawet daje na nie osobnÈ gwarancjÚ. NajczÚĂciej okna majÈ standardowe okucia
z funkcjami otwierania i zamykania, stopniowania
uchyïu, z mikrowentylacjÈ i regulacjÈ. Standardy
u róĝnych producentów mogÈ siÚ róĝniÊ, dlatego
warto zapytaÊ, jakie funkcje ma konkretny model.
Moĝna teĝ zamówiÊ okna z okuciami o funkcjach
dodatkowych:
zabezpieczenia przed dzieÊmi – okno ma blokadÚ, którÈ trzeba zwolniÊ, aby je otworzyÊ. Ma ono zamienionÈ kolejnoĂÊ otwierania, czyli uchylanie jest
przed rozwieraniem. Moĝna teĝ kupiÊ okna z klamkami z kluczykiem lub przyciskiem blokujÈcym;
okucie do otwierania okna z pozycji siedzÈcej
– przydatne osobom poruszajÈcym siÚ na wózku inwalidzkim: klamka o wydïuĝonym ksztaïcie
umieszczona w dolnej czÚĂci okna;
wspomaganie zamykania – przydatne wtedy,
gdy okno jest bardzo duĝe: funkcja wspomagania
zamykania dostÚpna jest z pozycji uchylonej
– okucie samoczynnie przyciÈga skrzydïo do
oĂcieĝnicy, gdy znajduje siÚ w niewielkiej odlegïoĂci od niej;

JeĂli chcemy mieÊ szerokie poïÈczenie salonu z tarasem, warto zastosowaÊ w domu okna przesuwne

blokada otwarcia – gdy okno jest otwarte,
nie moĝna zmieniÊ poïoĝenia skrzydïa: funkcja ta jest przydatna podczas wietrznej pogody.
... i ĝeby pasowaïy do elewacji
Wyobraĝamy sobie ich wyglÈd, róĝne warianty wykoñczenia, a foldery reklamowe kuszÈ
róĝnobarwnymi odcieniami, okleinami imitujÈcymi drewno, praktycznymi nakïadkami
aluminiowymi i ozdobnymi szprosami.
Kolorystyka. Chociaĝ najpopularniejsze sÈ
okna biaïe, to dziÚki barwieniu w masie moĝna wytwarzaÊ profile w odcieniach beĝu
i brÈzu, a takĝe niebieskiego, ĝóïtego, bordowego czy zielonego. Niektórzy producenci
oferujÈ nawet 150 barw, ale... takie okna plastikowe sÈ 30–60% droĝsze od biaïych.

Okleiny drewnopochodne. DostÚpne
w kolorach standardowych: zïoty dÈb,
orzech, mahoñ oraz w mniej popularnych:
oregon, buk, sosna. W punktach handlowych sÈ wzorniki, z których moĝna wybraÊ
odpowiedni odcieñ. Okna oklejane sÈ zarówno od wewnÈtrz, jak i na zewnÈtrz;
moĝna nawet zamówiÊ róĝne odcienie
po stronach wewnÚtrznej i zewnÚtrznej.
Okleina jest wtopiona w ramy, wiÚc jest
doĂÊ odporna na uszkodzenia, trzeba jednak
jÈ chroniÊ przed zadrapaniem ostrym narzÚdziem podczas montaĝu okien, wymiany
parapetu lub montaĝu klamek. WiÚksze
rysy moĝna naprawiÊ twardym woskiem
i nowÈ okleinÈ, mniejsze – zamaskowaÊ korektorem akrylowym lub flamastrem w podobnym kolorze.
Nakïadki aluminiowe. Okna z PVC moĝna równieĝ kupiÊ z nakïadkami aluminiowymi zakïadanymi na zewnÚtrzne profile. SÈ
odporne na zmienne warunki atmosferyczne
i ïatwe w pielÚgnacji; dostÚpne w wielu kolorach. StanowiÈ alternatywÚ dla biaïych lub
oklejanych profili.
Szprosy. SÈ to listwy dzielÈce szyby na
mniejsze fragmenty. UmiejÚtnie dobrane,
nadajÈ domowi stylowego charakteru.

fot. MS WiÚcej niĝ OKNA

fot. Tras Intur

Okna z PVC

Okna z PVC w okleinie drewnopodobnej wyglÈdajÈ jak drewniane

W starych domach szprosy rzeczywiĂcie
dzieliïy oszklenie na mniejsze pola, teraz
stosuje siÚ gïównie nastÚpujÈce ich rodzaje:
miÚdzyszybowe – (wewnÈtrzszybowe),
czyli umieszczane wewnÈtrz zestawu szyb.
MajÈ szerokoĂÊ od 8 do 45 mm. SÈ popularne i stosunkowo niedrogie, a dziÚki temu, ĝe
REKLAMA
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Komory liczy siÚ
w linii prostej od
zewnÚtrznej do
wewnÚtrznej strony profilu

1016 zï

kolor: biaïy
rodzaj: rozwierno-uchylne
wymiary: 1465 × 1435 mm
profile: 5-komorowe, ze wzmocnieniami termicznymi MS
przeszklenie: szyba
SUPERtermo
(4/14/4/14/4)
wspóïczynnik
przenikania
ciepïa okna*:
U = 0,826
gwarancja:
5 lat

1086 zï
OKNOPLAST-KRAKÓW, AWANS
kolor: orzech wïoski
rodzaj: rozwierno-uchylne, uchylne, rozwierne, uchylno-przesuwne
wymiary: 1465 × 1435 mm
profile: 5-komorowe
przeszklenie: 4/16/4, 4/16/4
wspóïczynnik przenikania ciepïa okna*:
U = 1,47 (dla szyby standardowej)
gwarancja: 7 lat, za dopïatÈ 12 lat

1270 zï
JEZIERSKI, Elita Thermo
kolor: brÈzowy
rodzaj: rozwierno-uchylne, uchylne, rozwierne, uchylno-przesuwne
wymiary: wysokoĂÊ i szerokoĂÊ profilu [mm]:
szer: 82 mm (skrzydïo), wys: 120 (rama +
skrzydïo, wymiary okna – na indywidualne zamówienie
profile: 5-komorowe
przeszklenie: pakiet
dwuszybowy 4/16/4
lub trzyszybowy za jedyne 29 zï/m2 dopïaty
wspóïczynnik przenikania ciepïa
okna*:
U = 1,28 (dla szyby
podwójnej)
gwarancja: 5 lat
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*[W/(m2·K)]

W przeglÈdzie prezentujemy okna z PVC, w róĝnych kolorach, 3- i 5-komorowe o wymiarach 1465 × 1435 mm. Podajemy ceny brutto

Jak kupowaÊ?
Jak zapoznaÊ siÚ z ofertÈ. Na pewno warto
odwiedziÊ strony internetowe znanych producentów okien. Oprócz podstawowych danych warto teĝ tam szukaÊ informacji o promocjach, które raz dotyczyÊ mogÈ np. okien
w niestandardowych okleinach, innym razem
– okien z okuciami antywïamaniowymi itp.
Porównanie ofert moĝna sobie uïatwiÊ, przeglÈdajÈc foldery producentów lub skorzystaÊ
z drukowanych informatorów budowlanych.
OcenÚ zebranych informacji moĝna uzupeïniÊ, zaglÈdajÈc na fora internetowe, na których czÚsto toczy siÚ dyskusja: jakie okna sÈ
dobre, jak siÚ sprawdzajÈ po kilku latach uĝytkowania, jakie firmy sÈ polecane, ale do tego
ěródïa nie naleĝy podchodziÊ bezkrytycznie, bo wpisów na forach nikt nie ocenia pod
wzglÚdem fachowoĂci ani nie koryguje.
Na pewno bezpieczniej dokonywaÊ zakupów w renomowanych firmach: okna wykonane z dobrych materiaïów wytrzymajÈ wiele
lat. Zwykle teĝ nie warto dokonywaÊ zakupów
po najniĝszych cenach: to moĝe siÚ okazaÊ tylko pozorna oszczÚdnoĂÊ. Za kilka lat okazyjnie kupione okna mogÈ siÚ kwalifikowaÊ do
wymiany z powodu utraty szczelnoĂci lub
niedomykania siÚ: okaĝe siÚ wtedy, ĝe owe tanie okna kosztowaïy nas znacznie wiÚcej niĝ
droĝsze, ale solidne.
Kto pomierzy otwory? Najlepiej skorzystaÊ
z oferowanego przez wiele firm darmowego
pomiaru bezpoĂrednio na budowie: w razie
pomyïki odpowiedzialnoĂÊ przejmuje firma
– odwrotnie niĝ wtedy, gdy to my pomylimy
siÚ w pomiarach.
Montaĝ. Fachowy montaĝ jest równie waĝny, jak jakoĂÊ okien, dlatego wybierajÈc je,
warto siÚ upewniÊ, ĝe firma moĝe nam poleciÊ autoryzowanÈ ekipÚ. Nawet najlepsze okna
dadzÈ siÚ zamontowaÊ tak ěle, ĝe stanÈ siÚ nieszczelne lub trudno bÚdzie je otwieraÊ i zamykaÊ.

1

fot. Brevis

schowane miÚdzy szybami, nie utrudniajÈ
mycia okna,
naklejane na szybÚ – o szerokoĂci
25–40 mm; weneckie i wiedeñskie: te ostatnie
majÈ krawÚdzie wykoñczone uszczelkÈ, a wewnÈtrz szyb odpowiada im ramka dystansowa
imitujÈca podziaï szyby. Poniewaĝ przyklejane sÈ na zewnÈtrz, utrudniajÈ mycie okien.
Warto pamiÚtaÊ, ĝe szprosy zabierajÈ nieco Ăwiatïa, wiÚc nie powinny byÊ zbyt szerokie, zwïaszcza jeĂli okna sÈ nieduĝe. Przez
okna ze szprosami miÚdzyszybowymi i wiedeñskimi ucieka teĝ nieznacznie wiÚcej ciepïa niĝ przez zwykïe.

MS WI}CEJ NI¿ OKNA
TYTANOWEtermo

2

3

Okno wyposaĝóne w nawiewniki, które umoĝliwiajÈ
usuniÚcie z pomieszczeñ powietrza zuĝytego (zawilgoconego, zawierajÈcego duĝo dwutlenku wÚgla
i maïo tlenu) oraz wymianÚ go na Ăwieĝe z zewnÈtrz

Gwarancja. PamiÚtajmy, ĝe aby gwarancja byïa waĝna, powinna byÊ podstemplowana i podpisana przez sprzedawcÚ. Trzeba teĝ
sprawdziÊ, czy nie zobowiÈzuje nas ona do
okresowego (np. po roku) przeglÈdu okien lub
ich konserwacji dokonanej przez autoryzowana ekipÚ. JeĂli bowiem nie zgïosimy takiego przeglÈdu, producent moĝe odmówiÊ uznania reklamacji.
Koszty zakupu okien. JeĂli kupuje siÚ
okna do caïego domu, ich koszt wraz z montaĝem wynosi przeciÚtnie od 15 do 25 tys.
zïotych. Pojedyncze (1500 × 1500 cm) okno
kosztuje od 600 do 1300 zï, a montaĝ – Ărednio 10% jego wartoĂci. Za kaĝdÈ dodatkowÈ
funkcjÚ czy niestandardowy wymiar trzeba
dopïaciÊ. Zawsze warto spróbowaÊ wynegocjowaÊ rabat!

Antywïamaniowe
z PVC?
Okna antywïamaniowe róĝniÈ siÚ od zwykïych tym, ĝe majÈ okucia przeciwwywaĝeniowe z ryglami na skrzydïach i zawiasach
oraz klamki okienne zamykane na kluczyk.
Dodatkowo muszÈ mieÊ szyby antywïamaniowe, czyli zïoĝone co najmniej z dwóch
tafli szkïa poïÈczonych foliÈ PVB lub ĝywicÈ. Rozróĝnia siÚ trzy klasy okien antywïamaniowych:
WK1 (klasa 1) – zabezpieczajÈ przed wïamaniem, podczas którego uĝywana jest tylko siïa miÚĂni, np. kopniÚcie, pchniÚcie, naskoczenie,
WK2 (klasa 2) – wytrzymajÈ uĝycie siïy
miÚĂni oraz narzÚdzi typu obcÚgi, ĂrubokrÚt,
kliny oraz szczypce,
WK3 (klasa 3) – sÈ odporne na wszystkie
poprzednie rodzaje wïamañ oraz te, podczas
których uĝywa siÚ ïomu.

Okna z PVC

do firmy po poradÚ. Okna objÚte sÈ peïnÈ
7-letniÈ gwarancjÈ. W przypadku okien bez
montaĝu obowiÈzuje 22% VAT, natomiast
okna zakupione wraz z usïugÈ montaĝowÈ
objÚte sÈ 7-procentowym podatkiem VAT.
Èczny koszt zakupu i montaĝu okien wynosi 9003,14 zï brutto.
Na okna czekajÈ trzy tygodnie, a przed
ich otrzymaniem regulujÈ caïoĂÊ zamówienia. Koszty transportu w tym przypadku
(ze wzglÚdu na niewielkÈ odlegïoĂÊ) pokrywa salon sprzedaĝy.

Kupujemy z naszym
Czytelnikiem
okna z PVC

Poszukiwane: okna z PVC, biaïe,
5-komorowe, do domu o powierzchni
115 m2 oraz jedne drzwi balkonowe:
6 okien 1465 mm × 1435 mm;
6 okien 865 mm × 1435 mm;
1 drzwi balkonowe 865 mm × 2195 m.
Zaleĝy nam na firmie, która daje
dïugÈ gwarancjÚ na okna.
Magda i Rafaï do budowy swojego pierwszego domu przygotowywali siÚ kilka
lat. Obecnie sÈ na etapie stanu surowego
otwartego – przed ociepleniem i robotami
wykoñczeniowymi. To najlepszy czas na
montaĝ okien. Okna z PVC sÈ odporne na
czynniki atmosferyczne i moĝna je montowaÊ praktycznie przez caïy rok.
Przyszli wïaĂciciele szukajÈ odpowiedniego producenta – sprawdzajÈ, co na temat
okien piszÈ inni na forach internetowych,
pytajÈ znajomych. Wybór jest trudny, ale
w koñcu decydujÈ siÚ na Oknoplast-Kraków.
SkïadajÈ wizytÚ w najbliĝszym punkcie sprzedaĝy. Takich punktów Oknoplast-Kraków ma w Polsce ok. 250. W salonie
sprzedawca pomaga im wybraÊ profil okna
– decydujÈ siÚ na Awans w kolorze biaïym.
W profilu Awans zastosowano nowy profil skrzydïa, który jest czÚĂciÈ wielokomorowego systemu profili Perfectline o zabu-

fot. Archiwum BD

ZAKUP
KONTROLOWANY

dowie 70 mm niemieckiej firmy Veka. Jego
zaletÈ jest duĝa stabilnoĂÊ koloru. Nawet
po latach uĝytkowania okno bÚdzie wyróĝniaïo siÚ wĂród innych czystÈ bielÈ. Okno
Awans ma dodatkowe, piÚciokrotnie giÚte
wzmocnienie w skrzydle i zamkniÚte w ramie, co zapewnia odpowiednie parametry
sztywnoĂci i trwaïoĂci okna. W standardowym wyposaĝeniu okuÊ ma blokadÚ bïÚdnego poïoĝenia klamki, podnoĂnik skrzydïa rozwierno-uchylnego, mikrowentylacjÚ
w rozwórce, blokadÚ uchyïu i dociski wewnÚtrzne.
Magda i Rafaï umawiajÈ siÚ ze specjalistÈ z salonu sprzedaĝy na pomiar otworów
w ich budowanym domu. Na podstawie pomiaru w punkcie sprzedaĝy sporzÈdza siÚ
wycenÚ zamówienia oraz przygotowuje
umowÚ.
Rafaï zastanawia siÚ nad rozïoĝeniem
pïatnoĂci na raty i dowiaduje siÚ, ĝe Oknoplast-Kraków wspóïpracuje w tym zakresie z jednym z banków. Maksymalny okres
spïaty to 36 miesiÚcy. Jednak ostatecznie
decyduje siÚ na kupno okien za gotówkÚ.
Przedpïata wynosi 40% wartoĂci zamówienia, ale sprzedawca informuje, ĝe jeĂli opïaci z góry peïnÈ kwotÚ zamówienia, dostanie
wyĝszy rabat.
Magda i Rafaï dowiadujÈ siÚ, ĝe w kaĝdej chwili po dokonaniu zakupu w razie jakichkolwiek wÈtpliwoĂci mogÈ zwróciÊ siÚ

PRZYKADOWY WYBÓR
Okna biaïe, 5-komorowe, profil Awans
6 okien 1465 × 1435 mm
– 4097,94 zï netto
– 2410,56 zï netto
6 okien 865 × 1435 mm
1 drzwi balkonowe 865 × 2195 mm
– 535,25 zï netto
Montaĝ
– 1370,40 zï netto
Razem netto:
VAT 7%:
Razem brutto:

– 8414,15 zï
– 588,99 zï
– 9003,14 zï

Èczny koszt: 9003,14 zï brutto

Z doĂwiadczeñ Czytelników
K

ilka lat temu kupiliĂmy piÚciokomorowe okna firmy
Aluplast. Waĝna jest dla nas energooszczÚdnoĂÊ,
którÈ uzyskujemy m.in. dziÚki piÚciu komorom oraz grubym Ăciankom miÚdzy nimi. SÈ teĝ wygodne w uĝytkownaiu i odporne na uszkodzenia. Podczas ich zakupu dostaliĂmy mazak, którym naprawia siÚ ewentualne
drobne zarysowania.
marzena

O

kna kupiïam 7 lat temu. Chociaĝ
sÈ trzykomorowe, a obecnie widzÚ, ĝe standardowo kupuje siÚ piÚciokomorowe, to jestem z nich zadowolona. Mam je juĝ tyle lat i przekonaïam
siÚ, ĝe sÈ szczelne, ciepïe, nie wpuszczajÈ haïasu do domu.
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robiliĂmy z mÚĝem bïÈd i nie zamówiliĂmy montaĝu okien w autoryzowanym
punkcie sprzedaĝy, tylko wziÚliĂmy zwykïego fachowca z ogïoszenia. Podczas montaĝu
zawiasy i klamki nie zostaïy dobrze wyregulowane i mamy teraz problem z zamykaniem
okna.
Anita
WiÚcej wypowiedzi na forum.budujemydom.pl
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Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!

