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fot. Velux

OKNA DACHOWE
Pomieszczenia usytuowane na poddaszu musz¹ byæ owietlone wiat³em
dziennym. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie okien w po³aci dachowej.
To rozwi¹zanie jest szczególnie czêsto stosowane przy adaptacjach strychów
na pomieszczenia mieszkalne, jednak w nowych domach te¿ nie nale¿y do
rzadkoci. Dzieje siê tak dlatego, ¿e okna dachowe maj¹ wiele zalet.
Tadeusz Lipski

P

odstawowym zadaniem okien dachowych jest zapewnienie dostêpu do
wiat³a dziennego, ale nie mniej wa¿ne
jest wspomaganie wentylacji, ochrona
przed zbyt du¿ym ha³asem czy nadmiern¹ utrat¹ ciep³a. Poza tym okna dachowe
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powinny zapewniaæ bezpieczeñstwo zarówno podczas opadów gradu, silnego
wiatru, jak i w przypadku wizyty nieproszonych goci. Dlatego o tym, czy zaprojektowane okna spe³niaj¹ wszystkie wymagania, warto przekonaæ siê jeszcze

przed ich zakupem. Szczególnie wa¿na
jest wielkoæ i iloæ okien w poszczególnych pomieszczeniach. Mo¿e siê bowiem
okazaæ, ¿e teoretycznie dobrze dobrane
okna nie zapewniaj¹ w³aciwego owietlenia i komfortu psychicznego.

okna_dach.qxd

05-07-08

21:08

Page 119

Okna dachowe
Sprawdzanie projektu

Projektant wybieraj¹c okna dachowe
ma doæ du¿e mo¿liwoci, bowiem typów
i rozmiarów jest wiele. Musi jednak
uwzglêdniæ styl budynku, jego usytuowania wzglêdem stron wiata, k¹t nachylenia
dachu, wielkoæ i wysokoæ pomieszczeñ
na poddaszu czy wysokoæ cianki kolankowej (jeli j¹ zastosowano). Z tego powodu zadanie to nie nale¿y do naj³atwiejszych. Weryfikacja potrzebna jest zw³aszcza w budynkach realizowanych na podstawie projektów katalogowych, w których
dopuszcza siê ró¿ne usytuowanie domu,
a nawet wprowadzanie przez inwestorów
pewnych zmian. Tylko ¿e wtedy to ju¿ buduj¹cy musi zadecydowaæ, czy zaprojektowany dom spe³nia jego oczekiwania i pasuje do konkretnej dzia³ki.
Iloæ i wielkoæ okien w du¿ej mierze zale¿y od przeznaczenia pomieszczenia, które ma byæ owietlane. Inne zasady
obowi¹zuj¹ bowiem w sypialni, ³azience
czy korytarzu  usytuowanych na poddaszu. Dotyczy to zarówno wielkoci powierzchni przeszklonej, jak i miejsca,
w którym s¹ umieszczone okna. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e okna dachowe, w zale¿noci
od k¹ta nachylenia po³aci i wysokoci nad
pod³og¹, daj¹ oko³o 30-50% wiêcej wiat³a
ni¿ okna zwyk³e. To sprawia, ¿e do w³aciwego owietlenia pomieszczeñ czêsto
wystarczaj¹ okna o powierzchni (w wietle ocie¿nicy) równej 1/10 do 1/12 powierzchni pod³ogi. Dla porównania, wymagana powierzchnia okien zwyk³ych to
1/6 do 1/8 powierzchni pod³ogi. Jednak
wiêksza iloæ wiat³a bardzo czêsto oznacza nadmierne nagrzewanie siê pomieszczeñ, dlatego bardzo wa¿ne jest w³aciwe
usytuowanie okien wzglêdem stron wiata.

w pomieszczeniach o du¿ej d³ugoci czêsto wskazane jest zastosowanie trzeciego
okna; odleg³oæ pomiêdzy oknami nie powinna byæ wiêksza ni¿ 1/4 L

1/4 L

1/4 L
L

1 W zale¿noci od kszta³tu i wysokoci pomieszczenia oraz k¹ta nachylenia dachu czêsto liczba
okien powinna byæ wiêksza ni¿ by to wynika³o z iloci zapewnianego wiat³a
³owy szerokoci (d³ugoci) pomieszczenia 1. Wtedy bowiem owietlenie pokoju bêdzie najbardziej równomierne.
Bardzo wa¿ne dla naszej psychiki jest
umieszczenie dolnej krawêdzi okien na
wysokoci 85-95 cm nad pod³og¹. Dziêki
temu bêdzie przez nie widaæ nie tylko
niebo, ale te¿ otaczaj¹cy teren 2. Podniesienie okien na dopuszczaln¹ wysokoæ
115-120 cm spowoduje, ¿e szczególnie
dzieci, nie maj¹c ¿adnego punktu odniesienia na zewn¹trz, bêd¹ siê le czu³y. Natomiast górna krawêd okien powinna
znajdowaæ siê na wysokoci 190-205 cm,
aby mo¿na by³o pod nimi stan¹æ i jednoczenie siêgn¹æ rêk¹ do klamki lub wywietrznika.

W sypialniach i pokojach przeznaczonych do pracy umys³owej najkorzystniej, gdy okna s¹ zlokalizowane po
stronie wschodniej. W pomieszczeniach
tych zwykle nie przebywa siê zbyt d³ugo
w ci¹gu dnia, dlatego promienie s³oneczne wa¿ne s¹ rano, gdy wprowadzaj¹
nas w dobry nastrój, natomiast po po³udniu cieñ i ch³ód jest sprzymierzeñcem
wypoczynku, nauki i ewentualnej pracy.
W pomieszczeniach stosunkowo niedu¿ych, do jakich zwykle nale¿¹ sypialnie
lub pokoje dziecinne korzystne s¹ okna
usytuowane centralnie i równomiernie
w po³aci dachowej. Wskazane jest równie¿, aby by³o ich wiêcej ni¿ jedno, a odleg³oæ pomiêdzy skrajnymi zewnêtrznymi ramami okien by³a zbli¿ona do po-

Okna dachowe daj¹ oko³o 30-50% wiêcej wiat³a
ni¿ okna zwyk³e
2 Dach o du¿ym k¹cie nachylenia, z nisko umieszczonymi oknami, zapewnia lepszy widok terenu

60°

30°
46°

im ni¿ej umieszczona jest dolna krawêd
okna, tym lepsza jest widocznoæ dla
wszystkich mieszkañców domu

46°

okna umieszczone w po³aci o du¿ym
k¹cie nachylenia daj¹ mniej wiat³a,
ale zapewniaj¹ lepszy widok okolicy
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W ³azienkach, WC a tak¿e w garderobach wskazane jest choæby ma³e okienko, które nie tylko pomo¿e rozjaniæ pomieszczenie, ale te¿ usprawni wentylacjê.
Powinno byæ umieszczone od strony pó³nocnej, bo to powoduje najbardziej równomierne owietlenie przez ca³y dzieñ
(ewentualnie wschodniej). Choæ pomieszczenia te zwykle s¹ ma³e, to nie ma
mo¿liwoci ich przegrzania, gdy¿ promienie najwy¿ej lizgaj¹ siê po elewacji
o wschodzie i zachodzie s³oñca. Pod
wzglêdem owietlenia to sytuacja niemal
idealna  wiat³o nie daje kontrastowych
cieni, a wszystkie barwy wygl¹daj¹ naturalnie. W pomieszczeniach tego rodzaju
bardzo dobrze sprawdzaj¹ siê wysoko
umieszczone wietliki i niewielkie okna
dachowe (odpowiadaj¹ce nawet ok. 1/16
powierzchni pod³ogi).
W korytarzach, które najczêciej
znajduj¹ siê w rodku domu, warto zastosowaæ wietliki tunelowe lub ma³e okna

>>

Pomieszczenia z oknami dachowymi bardzo
czêsto wymagaj¹ zastosowania dodatkowej
ochrony przed promieniami s³onecznymi
(fot. Velux)

2005

Wybór okien

3 wietlik tunelowy (fot. Sunflower Farm)

Na rynku dostêpnych jest kilka rodzajów okien, które mo¿na montowaæ na
dachach o nachyleniu od 15° do 90°. Ró¿ni¹ siê przede wszystkim sposobem
otwierania, wygod¹ u¿ytkowania i  oczywicie  cen¹. Okna standardowe maj¹
szerokoæ 55, 66, 78, 94, 114 lub 134 cm,
natomiast d³ugoæ 78, 98, 118, 140 i 160
cm. Na zamówienie wymiary mog¹ byæ
dowolne.

Jak sobie radziæ z nadmiarem wiat³a

Okna skierowane na po³udnie mog¹ spowodowaæ, ¿e w s³oneczne dni temperatura w pomieszczeniach podniesie siê nawet o kilkanacie
stopni. Na dodatek, im ni¿ej bêd¹ umieszczone
okna i mniejszy bêdzie k¹t nachylenia dachu, tym
ostrzejsze bêd¹ granice miêdzy wiat³em a cieniem. Przebywanie w tych pomieszczeniach mo¿e staæ siê trudne do zniesienia, a nawet szkodliwe dla zdrowia (wzroku). Aby do tego nie dopuciæ stosuje siê rozmaite markizy, rolety oraz
¿aluzje. Jednak znacznie tañszym i lepszym rozwi¹zaniem s¹ wysokie drzewa liciaste rosn¹ce
przed domem, które rozpraszaj¹ wiat³o i zacieniaj¹ okna dachowe w lecie, a nie zas³aniaj¹
s³oñca w zimie.
Okna skierowane na zachód s¹ równie niekorzystne, poniewa¿ intensywne i d³ugotrwa³e
nas³onecznienie pomieszczeñ w godzinach popo³udniowych zwykle powoduje ich przegrzanie. Co
prawda promienie padaj¹ pod mniejszym k¹tem,
ale wiat³o zawiera wiêcej odcieni czerwonych
i fioletowych. A to czêsto jest przyczyn¹ powstawania znacznych kontrastów oraz fa³szowania
naturalnych kolorów w urz¹dzonych wnêtrzach.
Dobr¹ ochronê przed tymi niekorzystnymi zjawiskami stanowi¹ ¿aluzje, ale najlepszym rozwi¹zaniem s¹ jednak wysokie drzewa.
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dachowe (np. po obu stronach kalenicy).
Zapewni¹ one wygodê i bezpieczeñstwo
u¿ytkowania tych wa¿nych przestrzeni
komunikacyjnych 3. Przy niewielkiej
powierzchni okien i umieszczeniu ich
wysoko nad pod³og¹ usytuowanie okien
wzglêdem stron wiata nie jest bardzo
istotne. Ale nie musimy rezygnowaæ
z mo¿liwoci ich otwierania  wystarczy
zainstalowaæ sterowanie linkowe, teleskopowe lub elektryczne.
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Rodzaje okien

Okna uchylno-obrotowe  to w³aciwie najlepsze, bo najwygodniejsze w u¿ytkowaniu okna dachowe. Maj¹ dwie osie obrotu: na górnej krawêdzi  do uchylania o k¹t do 30° oraz w po³owie
ramy, tak jak zwyk³e okna obrotowe  do obracania o 180° w celu umycia. Jednak bardziej skomplikowana konstrukcja oraz zastosowanie si³owników (lub sprê¿yn) wspomagaj¹cych ma odzwierciedlenie w wy¿szej cenie. Odmian¹ tych okien
s¹ okna ewakuacyjne, zwykle o nieco wiêkszych
wymiarach, umo¿liwiaj¹ce otwieranie skrzyd³a
o k¹t dochodz¹cy a¿ do 80°
(fot. Roto-Frank)

Wy³azy dachowe  to okna dachowe, które
zwykle otwieraj¹ siê na bok, umo¿liwiaj¹c wygodne i bezpieczne wyjcie na dach. Zamontowane w nich si³owniki u³atwiaj¹ otwieranie
i zabezpieczaj¹ skrzyd³o przed przypadkowym
zatrzaniêciem. Wy³azy ró¿ni¹ siê od okien dachowych znacznie solidniejsz¹ konstrukcj¹, która jest bardziej odporna na przypadkowe uszkodzenie. Mog¹ byæ z szybami pojedynczymi
(przeznaczone do poddaszy nieu¿ytkowych) lub
z zespolonymi (fot. Roto-Frank)

Okna obrotowe  nale¿¹ do najbardziej popularnych, powszechnie dostêpnych i jednoczenie
najtañszych okien dachowych. O obrotu skrzyd³a znajduje siê w po³owie wysokoci ocie¿nicy. Jest to bardzo dobre i proste rozwi¹zanie
pod wzglêdem konstrukcyjnym, ale nie u¿ytkowym. Otwarte skrzyd³o wchodzi bowiem do
wnêtrza pomieszczenia tak, ¿e mo¿na siê o nie
uderzyæ. Na dodatek najczêciej znajduje siê na
wysokoci oczu doros³ego cz³owieka i skutecznie ogranicza widok przez okno. Jednak zalet¹
tej konstrukcji jest ³atwoæ mycia okna z wnêtrza pomieszczenia (dziêki obrotowi o 180°), bez
koniecznoci wychylania siê lub wychodzenia na
dach
(fot. Roto-Frank)

Okna kolankowe  jak nazwa wskazuje montuje
siê pionowo w ciance kolankowej poddasza
i najczêciej ³¹czy z typowymi oknami dachowymi. Dziêki temu uzyskuje siê znacznie lepszy widok na teren wokó³ domu oraz lepsze owietlenie wiat³em dziennym, np. podczas opadów
niegu albo w bardzo s³oneczne dni, kiedy trzeba zas³aniaæ okna dachowe, ale nie kolankowe.
Okna te mog¹ byæ nieotwierane (najtañsze i najbezpieczniejsze) ale tak¿e rozwierane, uchylne
i obrotowe. Wtedy mog¹ byæ wykorzystywane
do wietrzenia pomieszczeñ nawet w czasie opadów. Najczêciej maj¹ wysokoæ 78 cm i szerokoæ od 60 do 96 cm
(fot. Fakro)

Okna balkonowe  to szczególny rodzaj okien dachowych, daj¹cy niekonwencjonalne mo¿liwoci
aran¿acji wnêtrz na poddaszu bez cianki kolankowej i przy k¹cie nachylenia dachu 40-50°. Produkowane s¹ w jednym wymiarze 94x252 cm. Sk³adaj¹ siê z dwóch czêci. Dolna otwiera siê do pionu, tworz¹c rodzaj przezroczystej balustrady i zapewniaj¹c bezpieczeñstwo, a górna odchyla siê
do góry, tworz¹c rodzaj daszku
(fot. Velux)

Okna wysokoosiowe  to zmodyfikowane okna
obrotowe z osi¹ umieszczon¹ w 3/4 wysokoci
ocie¿nicy. Dziêki temu wyeliminowany zosta³
podstawowy mankament okien obrotowych. Po
otworzeniu, do wnêtrza nie wystaje ¿aden fragment okna (jego krawêd zwykle mieci siê w
gruboci po³aci dachowej). Jednak w tym celu
konieczne by³o zastosowanie dodatkowych si³owników teleskopowych wspomagaj¹cych unoszenie okien, co ma wp³yw na wzrost ceny
okien (fot. Roto-Frank)
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Zwróæ uwagê

Obecnie mo¿liwe jest tak¿e stosowanie okien po³aciowych w dachu p³askim. Dwuczêciowy zestaw sk³ada siê
z podstawy nachylonej do dachu pod k¹tem 19° oraz obrotowego okna dachowego
z ko³nierzem uszczelniaj¹cym. W tak
umieszczonym oknie mo¿na instalowaæ
¿aluzje, rolety itp. Okno mo¿e byæ otwierane elektrycznie.

Budowa okien
dachowych

Ramy  podobnie jak w zwyk³ych
oknach, mog¹ byæ wykonane z drewna klejonego warstwowo lub z PVC. Z tym, ¿e
okna drewniane s¹ znacznie bardziej popularne. Od strony zewnêtrznej zazwyczaj
os³oniête s¹ profilami aluminiowymi
i dziêki temu nie wymagaj¹ odnawiania,
natomiast od wewn¹trz pokrywa je kilka
warstw bezbarwnego lakieru. W pomieszczeniach o podwy¿szonej wilgotnoci, takich jak ³azienki, lepiej jednak stosowaæ
okna drewniane z pow³ok¹ poliuretanow¹
- lub okna z PVC, które nie wymagaj¹
specjalnych zabiegów konserwacyjnych.
- Rama drewniana z pow³ok¹ poliuretanow¹
(fot. Velux)

Szyby stosowane w oknach dachowych powinny
byæ bardziej odporne na st³uczenie od szyb w oknach
zwyk³ych; najczêciej s¹ to szyby hartowane
Szyby  stosowane w oknach dachowych powinny mieæ wiêksz¹ odpornoæ
na st³uczenie (np. przez grad czy zalegaj¹cy nieg) od okien zwyk³ych. Z tego
wzglêdu w standardowo stosowanych szybach zespolonych szyba zewnêtrzna jest
najczêciej hartowana. Okno musi mieæ
tak¿e dobre w³aciwoci termoizolacyjne,
dlatego szyby wewnêtrzne maj¹ pow³okê
niskoemisyjn¹, a przestrzeñ miêdzyszybowa wype³niona jest argonem. Dziêki temu wspó³czynnik przenikania ciep³a szyby zespolonej U=1,1-1,3 W/(m2K), a ca³ego okna o typowych wymiarach
U=1,4-1,9 W/(m2K).
W oknach po³aciowych, podobnie jak
w zwyk³ych, mo¿na zastosowaæ tak¿e szyby
antyw³amaniowe, czyli laminowane, o podwy¿szonej izolacyjnoci akustycznej (ze
szk³a gruboci 6 mm), ornamentowe, absorpcyjne - ograniczaj¹ce przenikanie promieniowania UV - lub refleksyjne, odbijaj¹ce czêæ promieniowania s³onecznego.
Jednak wtedy trzeba siê liczyæ z tym, ¿e cena okna mo¿e wzrosn¹æ nawet dwukrotnie.
Okucia  decyduj¹, oczywicie, o sposobie otwierania skrzyd³a, ale niezale¿nie
od tego ich najwa¿niejszym zadaniem jest
zapewnienie ca³kowitej szczelnoci zamkniêtego okna. Stosuje siê zatem okucia
obwiedniowe z ryglami rozmieszczonymi
na ca³ym obwodzie okna. W oknach dachowych bardzo wa¿ne jest umiejscowienie klamki. Bardziej funkcjonalne jest
umieszczenie jej na górze, choæ wtedy

dzieci lub ni¿sze osoby mog¹ do niej nie
dosiêgaæ !.
Nawiewniki  s¹ bardzo wa¿ne, bowiem zapewniaj¹ w³aciw¹ wentylacjê pomieszczeñ. I chocia¿ wiêkszoæ okien ma
funkcjê rozszczelnienia poprzez odpowiednie ustawienie klamki, to z praktyki
wiadomo, ¿e nie jest to wystarczaj¹ce. Nap³yw wie¿ego powietrza w wymaganej
iloci mog¹ zapewniæ tylko odpowiednio
skonstruowane nawiewniki okienne lub
cienne. Z tego wzglêdu wszyscy producenci oferuj¹ okna z kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi w skrzydle lub
ocie¿nicy @, klapami wentylacyjnymi #
lub nawiewnikami automatycznymi 
umo¿liwiaj¹cymi p³ynn¹ regulacjê prze-

@ Wydajny nawiewnik zapewnia nap³yw wystarczaj¹cej iloci wie¿ego powietrza
(fot. Fakro)

! Wygoda korzystania z okna zwiazana jest
z miejscem usytuowania klamki

# Klapa wentylacyjna pe³ni funkcjê nawiewnika i umo¿liwia otwieranie okna (fot. Velux)

klamka na górze okna = wygoda

klamka na dole okna = k³opot
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p³ywaj¹cego powietrza. Warto przy tym
wybraæ rozwi¹zanie zawieraj¹ce filtr
z w³ókniny, chroni¹cy wnêtrze przed
owadami i kurzem.
Akcesoria  czyli wyposa¿enie dodatkowe, to najczêciej wszelkiego rodzaju
markizy, rolety, ¿aluzje, plisy oraz moskitiery chroni¹ce wnêtrze przed przegrzaniem lub owadami.
Poza tym systemy otwierania i zamykania okien podnosz¹ce komfort ich u¿ytkowania. Mog¹ to byæ urz¹dzenia mechaniczne, ale tak¿e elektryczne wyposa¿one
w pe³n¹ automatykê  programowane lub
sterowane za pomoc¹ pilota.

Ko³nierze monta¿owe

Ko³nierze uszczelniaj¹ce to niezbêdne elementy okien dachowych. Zazwy$ Okno z ko³nierzem uszczelniaj¹cym
(fot. Okpol)

czaj sprzedawane s¹ oddzielnie, ale
w niektórych rodzajach okien stanowi¹
ich integraln¹ czêæ $. Wykonywane s¹
z profilowanej blachy aluminiowej oraz
z o³owianego fartucha, który ³atwo dopasowaæ do dachówek czy p³yt falistych.
Zreszt¹ dostêpnych jest kilka rodzajów
ko³nierzy. Najbardziej popularne przeznaczone s¹ do dachów z pokryciem p³askim (np. z papy), profilowanym (np.
z blachy trapezowej) oraz ko³nierze tzw.
uniwersalne, nadaj¹ce siê do ka¿dego
dachu, niezale¿nie od rodzaju pokrycia.
Oferowane s¹ te¿ ko³nierze s³u¿¹ce do
³¹czenia okien w grupy w uk³adzie poziomym lub pionowym. Natomiast do
dachów o k¹cie nachylenia 15-20° produkowane s¹ ko³nierze specjalne, zwiêkszaj¹ce k¹t nachylenia okna maksymalnie o 10° %.
Ko³nierze to bardzo wa¿ne elementy, poniewa¿ maj¹ decyduj¹cy wp³yw na
szczelnoæ dachu w miejscu zamontowania okien dachowych. Zwykle sk³adaj¹
siê z czterech czêci, tak skonstruowanych, ¿e woda opadowa lub z topniej¹cego niegu odprowadzana jest odpowiednio wyprofilowanymi rynienkami poza
okno ^.
I
Dane teleadresowe producentów i przyk³adowe ceny wyrobów podajemy na natêpnej stronie

^ Schemat dzia³ania uniwersalnego ko³nierza
dachowego (fot. Velux)

Porównanie okien dachowych
Podzia³ okien
ze wzglêdu
na materia³

ze wzglêdu
za rodzaj

ze wzglêdu
na sposób
wentylacji

ze wzglêdu
na szyby
zespolone

ze wzglêdu
na rodzaj
ko³nierza

ze wzglêdu
na materia³
ko³nierza

Cechy okien
ramy z drewna klejonego
ramy z drewna powlekanego poliuretanem
ramy z PVC
okna obrotowe
okna wysokoosiowe
okna uchylno-obrotowe (ewakuacyjne)
okna kolankowe
okna balkonowe
wy³azy dachowe
mikrowentylacja
kratki wentylacyjne w ramie lub skrzydle
modu³ wentylacyjny
klapa wentylacyjna z filtrem powietrza
nawiewnik automatyczny
szyby z pow³ok¹ niskoemisyjn¹
szyba zewnêtrzna hartowana,
wewnêtrzna z pow³ok¹ niskoemisyjn¹
szyba zewnêtrzna hartowana,
wewnêtrzna laminowana z pow³ok¹ niskoemisyjn¹
obie szyby hartowane
szyba zewnêtrzna hartowana, wewnêtrzna ornamentowa
ko³nierz do pokryæ p³askich
ko³nierz do pokryæ profilowanych
ko³nierz uniwersalny
ko³nierz do okien kolankowych
ko³nierz ze zmian¹ k¹ta nachylenia okna
ko³nierz do zespoleñ poziomych i pionowych
z aluminium w kolorze br¹zowym (standard)
z aluminium w kolorze szarym (standard)
z aluminium w dowolnym kolorze (opcja)
z miedzi (opcja)
z tytanocynku (opcja)
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CMYK

info rynek

PRZEGLĄD RYNKU
okna dachowe
ile kosztuj¹ okna dachowe?*

kolankowe

obrotowe
o obrotu w po³owie wysokoci okna
wymiary [cm]
cena [z³]
55x78
580-1500
55x98
600-1100
64-66x98
650-1200
64-66x118
700-1600
78x98
700-1600
78x118
800-1700
78x140
900-1800
78x160
1000-1800
94x118
900-1400
94x140
900-2000
114x118
950-1500
114x140
1400-2200
134x98
1300-1500

wymiary [cm]
78x60
94x60
114x60
78x95
94x95
114x95
78x115
94x115
114x115
78x137
94x137
114x137

wysokoosiowe
o obrotu znajduje siê na wysokoci 3/4 okna
wymiary [cm]
cena [z³]
54x78
1000-1200
54x98
1100-1300
54x118
1300-1500
65x118
1400-1500
65x140
1500-1700
74x98
1300-1500
74x118
1400-1700
74x140
1600-1800
94x118
1600-1900
94x140
1700-2000
114x98
1700-2000
114x118
1830-2035
114x140
1900-2200

cena [z³]
ok. 1400
ok. 1500
ok. 1600
1500-3600
1600-3900
1700-4000
ok. 4000
ok. 4100
ok. 4300
ok. 4200
ok. 4300
ok. 4600

do dach p³askich
ów
wymiar otworu w dachu
wymiar [cm]
cena [z³]
60x60
1900-3800
50x100
2000-3900
60x90
2000-4100
80x80
2200-4100
80x100
2400-4500
100x100
2700-4600
120x120
3100-5300
140x150
3700-5700

uchylno-obrotowe
maj¹ dwie funkcje otwierania: obrotow¹ i uchyln¹
wymiary [cm]
cena [z³]
65x118
ok. 1600
78x98
ok. 1700
78x118
1800-2100
78x140
1900-2200
94x118
2000-2100
94x140
2100-3000
114x118
2300-2500
114x140
2400-3300

wy³azy dachowe
wymiary [cm]
cena [z³]
45x55
ok. 350
45x75 (73)
350-400
54x75
370-420
54x83
ok. 780
86x86
640-700
termoizolacyjne
66x98
1200-1300
66x118
1300-1400

Info Rynek  firmy
Okna dachowe
FAKRO

(18) 444 04 44

www.fakro.com.pl

LAFARGE DACHY (BRAAS)
(77) 541 20 33

balkonowe
wymiary [cm]
94x252

OKPOL

(77) 404 66 66

cena [z³]
ok. 9200

(22) 330 81 60
(22) 337 70 70

2005

7−8

www.okpol.pl

ROTO FRANK OKNA DACHOWE
VELUX

124

www.braas-polska.com.pl

www.roto.pl

www.velux.pl

ceny okien dachowych zale¿¹ od:
materia³u, z jakiego s¹ wykonane okna: drewno lub PVC;
mo¿e byæ tak¿e drewno powlekane poliuretanem do pomieszczeñ o podwy¿szonej wilgotnoci, np. ³azienki, kuchnie
I rodzaju szyby zewnêtrznej: hartowanej, laminowanej
(niektórzy producenci podaj¹ szybê float w cenniku
standardowym)
I wentylacji: okucia, nawiewniki
I sposobu otwierania: najtañsze s¹ obrotowe, najdro¿sze
uchylno-obrotowe
I automatyki: sterownik, pilot; czujnik deszczu,
automatyczny nawiewnik
I rodzaju ko³nierza: do p³askich lub wysokoprofilowanych
materia³ów pokryciowych
I kolorów: standardowe lub z palety RAL
akcesoria okienne (zale¿nie od wymiaru okna):
¿aluzje: od 184 z³ , rolety: od 100 z³ (zale¿nie od stopnia
zaciemnienia), zas³ona plisowana: od 135 z³, moskitieery: od
350 z³, markizy zewn.: od 160 z³ (zale¿nie od rodzaju okna),
rolety zewn.: od 900 z³ (zale¿nie od rodzaju okna), roleta sterowana elektrycznie: od 1320 z³, prze³¹cznik sterowany si³ownikiem
m: 70-350 z³, centrala steruj¹ca: 500-800 z³
W materiale wykorzystano zdjêcia firm: Roto Frank Okna Dachowe, Velux.
*Podajemy ceny brutto.
I

