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Nowe
w ciepïym
Wymiana
okien

domu

Joanna DÈbrowska

Podczas remontu
domu, ale przed
jego ociepleniem,
warto wymieniÊ
starÈ stolarkÚ.
Przez nieszczelne
okna ucieka bowiem
najwiÚcej ciepïa.
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Wymiana okien

JeĂli pïacimy wysokie rachunki za ogrzewanie domu, prawdopodobnie mamy nieszczelne okna: ciepïo ucieka przez szpary
i nie zatrzymajÈ go ĝadne prowizorki z samoprzylepnych uszczelek. A jeĂli juĝ pora
na wymianÚ, trzeba bÚdzie podjÈÊ kilka
waĝnych decyzji.

WymieniajÈc okna, warto
wiedzieÊ, ĝe im wiÚcej
podziaïów (skrzydeï)
i szprosów, tym mniejsza
powierzchnia przeszklenia

fot. Tomstol

mulec do drzwi balkonowych – zapobiega ich
trzaskaniu wskutek przeciÈgu. Dopïaty za te dodatkowe funkcje nie sÈ duĝe.

Profile
W domach jednorodzinnych najczÚĂciej
stosuje siÚ okna drewniane lub z PVC. Dla
przeciÚtnego uĝytkownika konstrukcja wewnÚtrzna profili nie ma wiÚkszego znaczenia. WiÚkszoĂÊ kupujÈcych okna kieruje siÚ
cenÈ i wzglÚdami estetycznymi.
Drewniane. Z reguïy sÈ droĝsze o 20–30%
od plastikowych i wymagajÈ okresowej konserwacji (malowania). MajÈ jednak dobrÈ
izolacyjnoĂÊ cieplnÈ i charakteryzujÈ siÚ
duĝÈ sztywnoĂciÈ i stabilnoĂciÈ wymiarów
– nadajÈ siÚ wiÚc do duĝych przeszkleñ.
Z PVC. SÈ caïkowicie odporne na dziaïanie wilgoci i grzybów, nie wymagajÈ ĝadnej konserwacji. SÈ tañsze od drewnianych,
ale uszkodzonej ramy nie moĝna naprawiÊ.
Oprócz najbardziej popularnych biaïych
moĝna zamówiÊ okna wykoñczone kolorowÈ lub drewnopodobnÈ okleinÈ (droĝsze od
biaïych o 15% – kolor jednostronny, o 30% –
kolor dwustronny).

Niektóre mogÈ znacznie zwiÚkszaÊ komfort uĝytkowania, np. ogranicznik otwarcia okna, wielostopniowe uchylanie (szczególnie przydatne w sypialni czy kuchni) czy
zatrzask balkonowy, który umoĝliwia zamkniÚcie za sobÈ drzwi, gdy siÚ wychodzi
na balkon lub taras. Uĝyteczny jest teĝ ha-

fot. M&S WiÚcej niĝ okna

Ogranicznik w oknie zapobiega uderzeniu
skrzydïa o oscieĝnicÚ lub krawÚdě wnÚki okiennej
np. podczas przeciÈgu

nÈ teoretycznie wszystkie okna mogÈ byÊ
nieotwierane, natomiast w domu z wentylacjÈ grawitacyjnÈ wielkoĂÊ czÚĂci otwieranej okien powinna stanowiÊ poïowÚ wymaganej powierzchni okna, ta zaĂ – mierzona
w Ăwiet le oĂcieĝnic – nie moĝe byÊ mniejsza
niĝ 1:8 powierzchni podïogi pomieszczenia.
Okno nieotwierane mocuje siÚ czÚsto w sÈsiedztwie okna otwieranego.
Przykïad: W pokoju o powierzchni 30 m2
z wentylacjÈ grawitacyjnÈ, minimalna powierzchnia okien to 3,75 m2.
W pomieszczeniu tym moĝna zatem zastosowaÊ:
3 okna, w tym:
2 otwierane – o wymiarach 1,2 × 1,2 m
i jedno 0,9 × 1,2 m nieotwierane lub
2 okna, w tym:
jedno wiÚksze – 1,8 × 1,5 m, jedno mniejsze 0,9 × 1,2, z czego powinno siÚ otwieraÊ albo caïe duĝe okno, albo okno wÈskie
i jedno skrzydïo z okna duĝego.
Razem z oknami warto wymieniÊ parapety, zarówno te zewnÚtrzne, jak i wewnÚtrzne, i najlepiej,
aby wykonaï to kompleksowo producent okien
i udzieliï na wszystko gwarancji

fot. Helopal

Okucia

Zmiana podziaïów. ZamawiajÈc okna, powinniĂmy podaÊ nie tylko ich wymiary, ale
jaki ma byÊ podziaï szyb. Moĝe stare okna
byïy podzielone na kilka pól, które teraz
warto zastÈpiÊ jednym? Trzeba teĝ pamiÚtaÊ, ĝe stare okna majÈ zazwyczaj wÚĝsze
ramy niĝ te produkowane obecnie i powtórzenie w nich „starych” podziaïów moĝe siÚ
wiÈzaÊ ze znacznym zmniejszeniem przeszklonej powierzchni, a zredukowanie podziaïów sprawi, ĝe okna bÚdÈ teĝ tañsze.
Cena jednego duĝego okna jednoskrzydïowego jest ok. 30% niĝsza niĝ okna dwuskrzydïowego o takich samych wymiarach
– pod jednym warunkiem: ĝe sÈ to okna typowe. Za okna o niestandardowych wymiarach zapïacimy wiÚcej.
W otwór powstaïy po usuniÚciu starej
ramy powinno siÚ wstawiÊ okno o 4–5 cm
od niego niĝsze i wÚĝsze. DziÚki temu,
z kaĝdej strony okna otrzymuje siÚ okoïo
2 cm luzu, który zabezpiecza profil przed
odksztaïcaniem siÚ pod wpïywem zmian
temperatury.
JeĂli chcemy zachowaÊ stare wymiary
okna, trzeba powiÚkszyÊ otwór w murze.
Zamontowanie mniejszych okien moĝe jednak okazaÊ siÚ korzystniejsze (nawet jeĂli
to mniejsze okno ma nietypowe wymiary
i trzeba bÚdzie za to dodatkowo zapïaciÊ),
bo podczas wykuwania wiÚkszych otworów uszkadza siÚ tynk, moĝna teĝ natrafiÊ
na zbrojenie (którego nie wolno uszkodziÊ).
Okna nieotwierane. Warto je zastosowaÊ wszÚdzie tam, gdzie bÚdzie ïatwy dostÚp do okna z obu stron – niezbÚdny do mycia i ewentualnej konserwacji. Takie okna sÈ
okoïo 20% tañsze od otwieranych, bo majÈ
mniejszÈ liczbÚ profili i nie wymagajÈ okuÊ,
majÈ teĝ cieñsze ramy, a wiÚc zapewniajÈ
wiÚcej Ăwiatïa.
W przepisach nie ogranicza siÚ liczby
nieotwieranych okien w pomieszczeniu,
ale okreĂla konieczne parametry jego wentylacji. W domu z wentylacjÈ mechanicz-
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WielkoĂÊ i rodzaj okien
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Okna powinno siÚ wymieniÊ przed ociepleniem
domu. Warto przesunÈÊ je do zewnÚtrznej
pïaszczyzny Ăcian, uïatwi to ocieplenie miejsc
wokóï otworów okiennych i wyeliminuje mostki
cieplne w oĂcieĝach
Wybór producenta
Okna lepiej kupowaÊ u sprawdzonego producenta, który oferuje równieĝ profesjonalny montaĝ. Najlepiej popytaÊ znajomych,
odwiedziÊ kilka punktów sprzedaĝy, obejrzeÊ dokïadnie ramy, okucia i szyby. Warto
poprosiÊ o wycenÚ tego samego zamówienia
w kilku firmach i porównaÊ nie tylko ceny,
ale równieĝ warunki gwarancji i serwisu.
Kiedy decyzja co do producenta zapadnie,
naleĝy umówiÊ siÚ na pomiar i podpisanie
umowy, w której koniecznie trzeba wpisaÊ wszystkie szczegóïy zamówienia, okreĂliÊ termin realizacji zamówienia i warunki
montaĝu (ostateczny jego koszt nie powinien przekroczyÊ 10% wartoĂci okien).
Warto szukaÊ takich producentów, którzy
w ramach wymiany okien oferujÈ teĝ wymianÚ parapetów, montaĝ fabrycznych ĝaluzji, rolet itp. Niektóre firmy instalujÈce okna
oferujÈ znaczne obniĝki cen tych dodatkowych elementów.

Kiedy zamawiaÊ,
a kiedy montowaÊ?
W branĝy okiennej najgorÚtszym okresem jest
jesieñ. Wtedy producenci okien sÈ najbardziej
oblegani i na realizacje zamówienia trzeba
czekaÊ dïugo, co moĝe wstrzymaÊ wykonywanie innych prac remontowych. Najlepiej
wiÚc zamówiÊ okna na co najmniej kilka tygodni przed planowanÈ wymianÈ i nie czekaÊ z tym do jesieni, kiedy to najwiÚcej inwestorów przypomina sobie o nieszczelnych
oknach i uciekajÈcym przez nie cieple.
Wymiana 10 okien w domu jednorodzinnym trwa 4–6 h. Prace te moĝna wykonywaÊ równieĝ zimÈ, pod warunkiem ĝe mróz
nie przekracza –10°C, bo w niĝszej temperaturze stosowana do uszczelniania okien
pianka montaĝowa traci swoje wïaĂciwoĂci.

a

ciÊ uwagÚ na taki szczegóï, jak np. obniĝenie okna – bo w otwieraniu przeszkadza
karnisz.

dybel przechodzi
bezpoĂrednio przez
otwór w oĂcieĝnicy

Montaĝ
Zanim okna zostanÈ zamontowane, naleĝy dokïadnie sprawdziÊ, czy sÈ zgodne z naszym zamówieniem, czy majÈ wïaĂciwy podziaï skrzydeï i kierunek ich otwierania
i czy nie majÈ ĝadnych uszkodzeñ mechanicznych. W razie jakichkolwiek usterek lub
niezgodnoĂci naleĝy od razu, jeszcze przed
montaĝem, zgïaszaÊ reklamacjÚ.
Przed rozpoczÚciem montaĝu trzeba zabezpieczyÊ grubÈ foliÈ malarskÈ meble
i inne sprzÚty, zwykle ekipy montaĝowe zabezpieczajÈ foliÈ tylko samÈ podïogÚ.
Zasady montaĝu
Pion i poziom oĂcieĝnic. Do ich sprawdzania montaĝyĂci powinni uĝywaÊ poziomnicy o dïugoĂci 2 m. Wypoziomowane okna
blokuje siÚ w naroĝach za pomocÈ klinów.
W trakcie mocowania dybli lub kotew jeszcze raz powinno byÊ sprawdzone poziomnicÈ prawidïowe ustawienie oĂcieĝnicy.
Mocowanie na kotwy stalowe lub dyble,
czyli stalowe koïki rozporowe. Ich liczba
zaleĝy od wielkoĂci okna – odlegïoĂÊ miÚdzy punktami mocowania powinna wynosiÊ ok. 70 cm, a od naroĝnika do pierwszego
punktu – ok. 15 cm.
Tymczasowe rozpórki. SÈ niezbÚdne podczas uszczelniania duĝych okien i drzwi balOkno musi byÊ montowane nie tylko na piankÚ
ale teĝ na dyble (stalowe koïki rozporowe) lub
stalowe kotwy. Ich liczba zaleĝy od wielkoĂci
okna, a rozstaw powinien byÊ taki, jak pokazano na rysunku (wymiary w cm)

b

kotwa stabilizujÈca
okno w pionie
wkrÚt mocujÈcy kotwÚ
do oĂcieĝa

dodatkowy wkrÚt
Zamocowanie oĂcieĝnicy okna do oĂcieĝa: bezpoĂrednio na dyble (a), poĂrednio na kotwy (b)

konowych. ZabezpieczajÈ oĂcieĝnicÚ przed
wgiÚciem przez rozprÚĝajÈcÈ siÚ piankÚ.
Otwory odwadniajÈce na dolnym ryglu
oĂcieĝnicy z PVC. Naleĝy sprawdziÊ, czy nie
sÈ zasïoniÚte, bo wtedy woda opadowa ĂciekajÈca po oknach moĝe przedostawaÊ siÚ
pod oĂcieĝnicÚ i powodowaÊ zawilgocenie
murów pod oknami. W takim miejscu Ăciana moĝe zaczÈÊ przemarzaÊ, a to doprowaPodczas piankowania duĝych okien trzeba
zastosowaÊ rozpórki, które zabezpieczÈ ramÚ
przed wypchniÚciem przez rozprÚĝajÈcÈ siÚ
piankÚ

Pomiar
Od jego dokïadnoĂci zaleĝy komfort otwierania okien oraz ich szczelnoĂÊ. Warto
czynnie w nim uczestniczyÊ, poniewaĝ to
takĝe okazja do uzgodnienia podziaïów
okien, ich wielkoĂci i kierunku otwierania.
PrzyglÈdajÈc siÚ pomiarom, warto zwró-
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Wymiana okien

Zmiana wielkoĂci i miejsca ulokowania okna
Wymiana na mniejsze
Po demontaĝu starego okna
i parapetu zamurowuje siÚ
i tynkuje tÚ czÚĂÊ otworu okiennego, o jakÈ bÚdzie mniejsze nowe okno.
NastÚpnie montuje siÚ nowe
okno, a na odpowiedniej wysokoĂci – parapety. Zwykle
konieczna jest teĝ wymiana
grzejnika na wÚĝszy.

nadproĝe

nadproĝe

nadproĝe

mniejsze
okno

wymienione,
mniejsze
okno

nowy
parapet
mur z cegïy
lub pustaków
nowy
wÚĝszy
grzejnik

nowy
parapet wew.
nowy parapet
zew.
wymieniony
grzejnik
weïna
mineralna

Wymiana na szersze
Po demontaĝu starego okna
i parapetu trzeba wzmocniÊ istniejÈce nadproĝe, by
podczas rozkuwania nie pÚkïy Ăciany ani strop. O rodzaju wzmocnienia i sposobie
jego zamontowania decyduje konstruktor na podstawie
niezbÚdnych wyliczeñ.

nadproĝe

nowe dïuĝsze
nadproĝe

kÈtowniki
stalowe

kÈtowniki

wymienione,
szersze
okno

Ăruby
mocujÈce
szersze
okno
nowy
dïuĝszy
parapet

wymieniony
parapet wew.
wymieniony
parapet zew.
grzejnik
weïna
mineralna

Wymiana na wyĝsze
(balkonowe)
Po demontaĝu starego okna
i parapetu rozbiera siÚ fragment Ăciany pod oknem i montuje nowe okno balkonowe.
Taka zmiana nie wymaga przebudowy ani wzmacniania nadproĝa. JeĂli pod oknem jest
grzejnik, moĝna go przenieĂÊ
obok okna. JeĂli jest zbyt wysoki, warto wymieniÊ go na
niĝszy i szerszy lub zrezygnowaÊ z niego i na wiÚkszy wymieniÊ grzejnik zamontowany
w tym samym pomieszczeniu,
ale pod innym oknem.
Likwidacja okna
Po demontaĝu starego okna
i parapetu zewnÚtrznego zamurowywuje siÚ cegïami
lub pustakami i ociepla caïy
otwór okienny. JeĂli nie przenosimy grzejnika w inne miejsce, nie warto demontowaÊ
parapetu wewnÚtrznego.

nadproĝe

nadproĝe

wymienione
okno
balkonowe
okno
balkonowe
balustrada
przesuniÚty
grzejnik

grzejnik
wymieniony
parapet
zew.

nadproĝe

nadproĝe

nadproĝe

Ăciana z cegïy
lub pustaków
Ăciana z cegïy
lub pustaków

wnÚka okienna
parapet wew.

weïna
mineralna
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a

Demontaĝ

taĂma rozprÚĝna – uszczelnienie wodoszczelne
i paroprzepuszczalne

pianka poliuretanowa – uszczelnienie cieplne i akustyczne

listwa przyokienna

taĂma rozprÚĝna – uszczelnienie wodoszczelne
i paroprzepuszczalne

b

pianka poliuretanowa – uszczelnienie cieplne i akustyczne

masa silikonowa lub folia paroszczelna – uszczelnienie
paroszczelne

listwa przyokienna
Uszczelnienie poïÈczenia okna ze ĂcianÈ:
oĂcieĝnica bez wÚgarka (a), z wÚgarkiem (b)

Stare skrzydïa okienne zdejmuje siÚ
z zawiasów, a stare oĂcieĝnice – przecina w kilku miejscach i ïapkÈ ciesielskÈ odrywa od oĂcieĝa.
Otwór do ponownego montaĝu przygotowuje siÚ w sposób dobrany do konstrukcji Ăciany:
– jeĂli jest jednowarstwowa (nie ma warstwy izolacyjnej ani szczeliny powietrznej), to po usuniÚciu ewentualnych nierównoĂci otwór jest gotowy do montaĝu
nowego okna;
– jeĂli ma szczelinÚ powietrznÈ, to trzeba
jÈ wypeïniÊ paskami styropianu, przyklejajÈc je wstÚpnie piankÈ poliuretanowÈ.
Po usuniÚciu oĂcieĝnicy trzeba odkuÊ
tynk w miejscach, w których bÚdÈ osadzane kotwy, tj. okoïo 15 cm od kaĝdego
naroĝnika. NastÚpnie naleĝy dokïadnie
oczyĂciÊ caïy obwód oĂcieĝa z resztek
tynku i pyïu, a nastÚpnie odkurzone oĂcieĝe zwilĝyÊ wodÈ.

Montaĝ okna krok po kroku

Demontaĝ
starych okien

2

UsuniÚcie nadmiaru
pianki montaĝowej

7

Ustawienie i podparcie
nowych skrzydeï

3

Mocowanie
okna

Zwilĝenie powierzchni
roboczej wodÈ przed
wypeïnieniem piankÈ
poliuretanowÈ

Montaĝ
parapetów

8

Obróbka tynkarska
okna

9

4

Wypeïnienie piankÈ
szczeliny miÚdzy oknem
a ĂcianÈ

5

fot. Oknoplast

1

6
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Wymiana okien

dziÊ moĝe do pojawienia siÚ pleĂni na jej
wewnÚtrznej powierzchni.
Szczelina pomiÚdzy murem a oknem.
Naleĝy dopilnowaÊ, by zabezpieczono jÈ silikonem tak, aby uniemoĝliwione byïo wnikanie wody. Szczególnie waĝna jest obróbka
parapetu zewnÚtrznego, inaczej podczas obfitych deszczów woda mogïaby przedostawaÊ
pod siÚ oĂcieĝnicÈ do Ărodka pomieszczenia.
Mocowanie parapetów wewnÚtrznych.
Jeĝeli parapet jest ciÚĝki i znacznie wystaje poza mur, musi mieÊ wsporniki podtrzymujÈce.
Uszczelnianie. Przed uĝyciem pianki
uszczelniajÈcej powierzchnie, do których
bÚdzie ona przylegaÊ (oĂcieĝe i ramÚ okiennÈ), powinny zostaÊ zwilĝone wodÈ. Na
czas uszczelniania piankÈ poliuretanowÈ
oĂcieĝnice usztywnia siÚ – zamykajÈc skrzydïa okien lub rozpierajÈc je drewnianymi
klinami. Kiedy pianka stwardnieje, wyciÈga
siÚ kliny a pozostaïe po nich pustki wypeïnia siÚ piankÈ. Aby uszczelnienie byïo skuteczne, piankÚ powinno siÚ zabezpieczyÊ
od wewnÈtrz materiaïem paroszczelnym
chroniÈcym jÈ przed wnikaniem pary wodnej z wnÚtrza domu. W tym celu stosuje siÚ
masÚ silikonowÈ, akrylowÈ, taĂmÚ uszczelniajÈcÈ z pianki poliuretanowej albo foliÚ

Konserwacja okien drewnianych
Przynajmniej raz w roku – najlepiej przed zimÈ – okna naleĝy dokïadnie obejrzeÊ i wykonaÊ niĝej opisane prace konserwacyjne.
Okucia. Produkowane obecnie okna sÈ wyposaĝone w okucia obwiedniowe, tzn. zamykajÈce
rygle znajdujÈce siÚ na prawie caïym obwodzie okna. Okucia te pracujÈ na zasadzie przesuwania
siÚ (tarcia) elementów, a wiÚc wymagajÈ okresowego smarowania. Okucia fabrycznie zamontowane sÈ nasmarowane, jednak z czasem kurz i zanieczyszczenia powodujÈ coraz wiÚksze opory
i utrudnienia w ruchu czÚĂci okuÊ. Dlatego w miejscach szczególnie naraĝonych na zatarcia, jak:
naroĝniki, rozwórka w górnej czÚĂci (najbardziej zabrudzona czÚĂÊ), wszystkie ruchome czÚĂci
oraz miejsca ryglowania, trzeba konserwowaÊ przystosowanym do tego smarem. Przy okazji
warto sprawdziÊ wszystkie waĝne dla bezpieczeñstwa czÚĂci okuÊ w miejscach ich mocowania
i w razie potrzeby, w miejscach podatnych na zuĝycie, dokrÚciÊ Ăruby mocujÈce.
Uszczelki. Wspóïczesne okna sÈ wyposaĝone w wysokiej jakoĂci uszczelki z tworzywa
sztucznego – najczÚĂciej EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) lub TPE (elastomer plastyczny). Aby na dïugo zachowaïy sprÚĝystoĂÊ, naleĝy je smarowaÊ olejem silikonowym lub preparatami do konserwacji uszczelek samochodowych. Trwale uszkodzone lub odksztaïcone uszczelki trzeba wymieniÊ na nowe.
Powïoki malarskie okien drewnianych. WymagajÈ dokïadnych oglÚdzin, oczyszczenia
z kurzu i tïuszczu i usuniÚcia drobnych uszkodzeñ. Do mycia wystarczy woda z dodatkiem
dowolnego, niestÚĝonego detergentu lub ogólnie dostÚpne Ărodki do konserwacji mebli.
Uwaga! W razie nietypowych problemów z okuciami – na przykïad utrudnionego zamykania okna lub zablokowania klamki, naleĝy spróbowaÊ regulacji wg instrukcji doïÈczonej
do okna, a jeĂli to nie pomaga, najlepiej od razu wezwaÊ serwis, którego dane kontaktowe
znajdziemy na gwarancji lub na stronie internetowej producenta okien.
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Remont/Modernizacja

Okna do renowacji
Jeĝeli okna nie sÈ bardzo zniszczone i jeszcze nie chcemy ich wymieniaÊ, moĝna spróbowaÊ je naprawiÊ. Oto kilka typowych usterek i sposoby ich usuwania.
Okno opuĂciïo siÚ, trze doïem i ciÚĝko siÚ zamyka. Trzeba podnieĂÊ skrzydïo przez
wyregulowanie zawiasów. JeĂli zawiasy nie sÈ regulowane, moĝna spróbowaÊ wkrÚciÊ zawias górny lub – w ostatecznoĂci – podïoĝyÊ podkïadkÚ na zawiasy. Aby to wykonaÊ, naleĝy skrzydïo zdjÈÊ z zawiasów. Jeĝeli to siÚ nie udaje, moĝna uĝyÊ preparatu do smarowania (np. WD-40). Po zdjÚciu skrzydïa, na trzpieñ zawiasu nakïada siÚ podkïadkÚ i zakïada
skrzydïo z powrotem.
Farba na profilach ïuszczy siÚ i odpada. StarÈ farbÚ trzeba usunÈÊ opalarkÈ lub specjalnymi Ărodkami chemicznymi (np. Scansol), które spowodujÈ rozmiÚkczenie starych
powïok tak, ĝe ïatwo bÚdzie je zeskrobaÊ. Czasem zabieg trzeba powtórzyÊ kilkakrotnie.
Przed kolejnym zastosowaniem preparatu, ramy trzeba wyczyĂciÊ papierem Ăciernym,
bo zmiÚkczona i odskrobana farba ponownie stwardnieje i ramy stanÈ siÚ chropowate.
Gdy drewno jest juĝ czyste, moĝna przystÈpiÊ do malowania. Naleĝy pamiÚtaÊ o zabezpieczeniu taĂmÈ szyb oraz okuÊ. Malujemy farbami akrylowymi – przynajmniej dwukrotnie.
Najwygodniej malowaÊ maïym waïkiem dopasowanym do szerokoĂci ramy, a jej krawÚdzie – wÈskim pÚdzelkiem.
Uwaga! Przed caïkowitym wyschniÚciem farby nie naleĝy zamykaÊ skrzydïa okiennego.
Przez zamkniÚte okno napïywa chïodne powietrze z zewnÈtrz. Okno trzeba uszczelniÊ samoprzylepnÈ uszczelkÈ (wystarcza tylko na jeden sezon) lub wykonaÊ w ramie rowek na uszczelkÚ przylgowÈ (moĝna to zrobiÊ samodzielnie lub lepiej zleciÊ fachowcowi).
Uszczelki przylgowe sÈ duĝo trwalsze, moĝna je kupiÊ w firmach handlujÈcych stolarkÈ
otworowÈ lub w sklepach z okuciami okiennymi.
Uwaga! Naprawianie bardzo zniszczonych, kilkunastoletnich okien jest nieskuteczne
i nieopïacalne.

samoprzylepnÈ do uszczelnieñ wewnÚtrznych. Od zewnÈtrz powinno siÚ stosowaÊ
materiaïy chroniÈce przed wodÈ deszczowÈ,
ale paroprzepuszczalne – na przykïad taĂmy

rozprÚĝne. Chodzi o to, by woda nie mogïa
wciekaÊ szparami do wnÚtrza domu, a wilgoÊ, która mimo uszczelnieñ wniknie miÚdzy ramÚ i ĂcianÚ, mogïa ujĂÊ na zewnÈtrz.

TrwaïoĂÊ okien w 50%
zaleĝy od sposobu ich
zamontowania
Kiedy pianka stwardnieje, jej nadmiar usuwa siÚ ostrym noĝem.
Wykoñczenie oĂcieĝa. Do naprawiania
tynku wokóï okna najlepiej zastosowaÊ tynk
gipsowy. Przed jego naïoĝeniem oĂcieĝe naleĝy pomalowaÊ preparatem gruntujÈcym,
np. Uni-gruntem, a na krawÚdziach oĂcieĝa
przykleiÊ na zaprawÚ tynkarskÈ metalowe
naroĝniki siateczkowe, które zabezpieczÈ
naroĝa przed uszkodzeniem. Gdy zaprawa
przeschnie, oĂcieĝe szlifuje siÚ i wyrównuje gïadziÈ szpachlowÈ. Zamiast tynkiem na
mokro, oĂcieĝe moĝna wykoñczyÊ paskami
z pïyty gipsowo-kartonowej.
Po kilku dniach otynkowane powierzchnie moĝna pomalowaÊ, a z okien usunÈÊ foliÚ zabezpieczajÈcÈ.
Od strony zewnÚtrznej oĂcieĝe wykañcza
siÚ w podobny sposób, tylko z uĝyciem zaprawy, z jakiej wykonuje siÚ tynki zewnÚtrzne.

Odbiór robót
Po zakoñczeniu montaĝu w obecnoĂci pracownika firmy naleĝy:
sprawdziÊ funkcjonowanie wszystkich
otwieranych czÚĂci okien,
sporzÈdziÊ protokóï odbioru i ewentualnie umieĂciÊ w nim swoje uwagi.

Robocizna przy wymianie okien jest ponaddwukrotnie droĝsza niĝ montaĝ
okien w nowo budowanym domu. Do ïÈcznych kosztów ekipy montujÈce
doliczajÈ bowiem demontaĝ starych okien, obróbki tynkarskie wewnÚtrzne
(a czasem i na zewnÈtrz) oraz uszczelnienie i wymianÚ parapetów
INFO RYNEK

Ile kosztuje wymiana okien?

Demontaĝ starych okien, montaĝ nowych i obróbki tynkarskie: 40–60 zï/m
Demontaĝ i montaĝ parapetów zewnÚtrznych: 25 zï/m
Demontaĝ i montaĝ parapetów wewnÚtrznych: 35 zï/m
Okna*
z PVC: 400–550 zï/m
drewniane: 450–700 zï/m
* cena zaleĝy od rodzaju oszklenia, okuÊ, koloru (okna z PVC)
i gatunku drewna (okna drewniane)

Parapety:
zewnÚtrzne, metalowe: 30–50 zï/m
wewnÚtrzne, ze sztucznego marmuru: 130–150 zï/m
– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
DAKO

018 449 28 00

www.dako.eu

HELOPAL

025 757 77 80

www.helopal.com.pl

JOCZ

087 421 85 92

www.jocz.pl

M&S WI}CEJ NI¿ OKNA 059 841 08 00

www.ms.pl

OKNOPLAST

www.oknoplast.com.pl
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OKNOPLUS

012 277 57 00

POL-SKONE

081 774 30 11

www.oknoplus.com.pl
www.pol-skone.pl

THERMOPLAST

022 729 85 86

www.thermoplast.com.pl

TOMSTOL

022 724 98 95

www.tomstol.com.pl
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