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fot. TS Polska

Ogrody zimowe znowu s¹
modne, choæ mo¿na je znaleŸæ
w niewielu projektach.
Najczêœciej przylegaj¹ do
budynku, a ich zadaniem jest
powiêkszenie przestrzeni
u¿ytkowej domu. Odpowiednio
usytuowana mo¿e jednak
poprawiæ jego tzw. bilans cieplny.
Anna Grocholska
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DOBUDUJMY
oran¿eriê

Ogród zimowy
ozwa¿aj¹c powiêkszenie naszego domu o ogród zimowy zastanówmy siê
przede wszystkim, jakie funkcje powinien
on spe³niaæ. Czy ma byæ zimow¹ przechowalni¹ delikatnych roœlin ogrodowych
i tych domowych, które tê porê roku lubi¹ spêdzaæ w ch³odzie? Czy ma równie¿
umo¿liwiæ nam zmniejszenie wydatków
ponoszonych na ogrzewanie domu? Kolejna decyzja dotyczy wpasowania ogrodu
zimowego w bry³ê budynku. Czêsto do
budowy oran¿erii wykorzystuje siê istniej¹cy taras, ale warto skonsultowaæ siê z architektem, który zaproponuje najkorzystniejsze umieszczenie ogrodu i jego
kszta³t.

R

W³aœciwe miejsce
Korzystanie z oran¿erii jest przyjemne, jeœli widok z niej otwiera siê na
ogród 1. Dlatego nie powinna byæ sytuowana blisko p³otu s¹siada czy ulicy. Bezpoœrednie wyjœcie do ogrodu powoduje,
¿e jest ³¹cznikiem pomiêdzy wnêtrzem
domu a otoczeniem. Orientacja wzglêdem
stron œwiata, czyli nas³onecznienie ogrodu zimowego ma znaczenie przede
wszystkim dla roœlin, które bêdziemy hodowali, ale jest te¿ istotna dla bilansu
energetycznego budynku. Oran¿eria bowiem jest buforem cieplnym (zwanym te¿
œluz¹ klimatyczn¹), który w ch³odnych
porach roku zapobiega ucieczce ciep³a
z domu, latem zaœ przejmuje promieniowanie s³oneczne, dziêki czemu we wnêtrzach jest ch³odniej.

Ogród po³udniowy – jest najlepiej
nas³oneczniony przez ca³y dzieñ i o ka¿dej porze roku. Wymaga wiêc szczególnie
skutecznej wentylacji oraz zacieniania
wnêtrza – warto rozwa¿yæ wstawienie
szyb przeciws³onecznych. W tym ogrodzie szczególnie dobrze bêd¹ siê czu³y roœliny delikatne, tak¿e egzotyczne.
Ogród wschodni – równie¿ w tym
przypadku intensywne, choæ krótsze nas³onecznienie zmusza do starannego wentylowania i zacieniania pomieszczenia.
Mo¿na tutaj uprawiaæ wiêkszoœæ roœlin
domowych.
Ogród zachodni – du¿e nas³onecznienie po po³udniu zmusza do intensywnego wietrzenia i zacieniania pomieszczenia przede wszystkim w lecie. W zimie
s³oñce jest ju¿ tak nisko, ¿e nie jest to konieczne. Ogród zachodni dobrze sprawdza siê jako „zimowisko” dla roœlin.
Ogród pó³nocny – jest najmniej korzystny. Utrzymaj¹ siê w nim tylko gatunki lubi¹ce cieñ, a tych jest niewiele. Mog¹
natomiast byæ przechowywane tutaj te roœliny, które do zimowego spoczynku potrzebuj¹ ma³o œwiat³a. Panuj¹ce w pó³nocnym ogrodzie warunki mo¿na poprawiæ
stosuj¹c sztuczne doœwietlanie. Konieczne s¹ jednak specjalne ¿arówki – kosztowne i stosunkowo trudno dostêpne.

Ogród zimowy mo¿e byæ dobudowany do domu, ale tak¿e umieszczony wewn¹trz 2, 3. Pe³ni wtedy funkcjê komina cieplnego. Nagrzane promieniami s³onecznymi powietrze równomiernie
ogrzewa wszystkie po³o¿one wokó³ pomieszczenia. Jeœli przeszklona ma byæ np.
czêœæ dachu nad holem na piêtrze, konstrukcja musi byæ zaplanowana na etapie
projektowania budynku. Mo¿liwe jest natomiast dobudowanie takiego ogrodu zimowego w domu atrialnym pod warunkiem, ¿e owo atrium nie jest zbyt du¿e.

Jaki ogród
Zale¿nie od przeznaczenia ogród zimowy mo¿e byæ ogrzewany lub nie. Ogród
ogrzewany, tzw. ciep³y, u¿ytkuje siê przez

1 Oran¿eria ³¹czy dom z ogrodem (fot. Tebau Polska)

2 Miejsce dobudowania ogrodu zimowego
zale¿y od bry³y budynku (rys. wg Schüco)
3 Zaprojektowany w œrodku domu ogród zimowy jest kominem cieplnym
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Wybieraj¹c miejsce na ogród zimowy
trzeba uwzglêdniæ jego orientacjê w stosunku do stron œwiata, miejsce budynku
a zatem i ogrodu na dzia³ce, formê architektoniczn¹ oraz mo¿liwoœci techniczne
dobudowy.
Warto wiedzieæ, ¿e choæ ka¿dy
ogród jest buforem cieplnym, to jednak
jego skutecznoœæ zale¿y w³aœnie przede
wszystkim od usytuowania wzglêdem
stron œwiata.
ca³y rok. Mo¿na w nim uprawiaæ delikatne
i wymagaj¹ce wy¿szych temperatur roœliny
doniczkowe, jak te¿ urz¹dziæ w nim jadalniê czy dodatkowy salon 4. Konstrukcjê
wykonuje siê z profili tzw. ciep³ych. Szczególnie wa¿ny jest te¿ rodzaj przeszklenia.
Ponadto w pomieszczeniu musi byæ zainstalowane ogrzewanie. Najczêœciej doprowadza siê instalacjê c.o. Z punktu widzenia
rozk³adu temperatury szczególnie korzystne jest ogrzewanie pod³ogowe oraz kana³owe – w ten sposób pomieszczenie jest
ogrzane równomiernie. Jeœli rozwa¿amy
zrobienie ogrzewania pod³ogowego, to
w tym momencie musimy zadecydowaæ
o tym, w jaki sposób chcemy eksponowaæ
roœliny. Mo¿liwe jest bowiem uprawianie
ich w du¿ych, zatem ciê¿kich i trudnych
do przestawienia pojemnikach, a nawet na
miniaturowych rabatkach na sta³e po³¹czonych z pod³o¿em, obramowanych np.
ceg³ami klinkierowymi, drewnian¹ palisad¹ czy piaskowcem. Oczywiste jest, ¿e
fragmenty pod³ogi, na których bêd¹ na sta³e umieszczone roœliny nie powinny byæ
podgrzewane. Jeœli decyzjê dotycz¹c¹ hodowli roœlin chcemy od³o¿yæ na póŸniej,
mo¿emy powiesiæ na œcianie, bêd¹cej
jednoczeœnie œcian¹ domu, wodne grzejniki c.o. To rozwi¹zanie jednak, jakkolwiek naj³atwiejsze do wykonania, jest jednoczeœnie najmniej estetyczne.
Jeœli nie planujemy u¿ywania oran¿erii przez ca³y rok wystarczy ogród nieogrzewany, czyli tzw. zimny. W zimie
utrzymuje siê w nim temperatura na poziomie 5-15°C i raczej nie spada poni¿ej
zera. Z nieogrzewanego ogrodu nie zrobimy dodatkowego pokoju, ale œwietnie
nadaje siê on dla zimuj¹cych w ch³odzie
roœlin. Pe³ni te¿ funkcjê œluzy klimatycznej. Jego konstrukcja zaœ nie musi spe³niaæ ¿adnych warunków izolacyjnoœci
cieplnej.
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4 Ogrzewany ogród powiêkszy przestrzeñ mieszkaln¹ domu (fot. TS Polska)

Szkielet ogrodu
Konstrukcja ogrodu zimowego musi
byæ sztywna i wytrzyma³a 5. Nie mo¿e
siê odkszta³caæ pod wp³ywem silnego
wiatru, ani zalegaj¹cego na dachu œniegu. Na marginesie: im wiêksze nachylenie dachu, tym ³atwiej zsunie siê z niego
œnieg.
Dostêpne na rynku systemy profili
ró¿ni¹ siê przede wszystkim materia³em
u¿ytym do ich produkcji.

Drewno – profile wytwarzane s¹
z materia³u klejonego warstwowo, dziêki
czemu s¹ bardzo odporne na odkszta³cenie i wytrzyma³e. Mo¿liwe jest wyprodukowanie elementów ukszta³towanych ³ukowo. Rzadziej mo¿na spotkaæ konstrukcje z litego drewna. Stosuje siê g³ównie
d¹b oraz buk, ale te¿ mahoñ i coraz liczniejsze gatunki drewna egzotycznego.
Materia³ jest impregnowany ciœnieniowo
œrodkami grzybo- i owadobójczymi. Pro-

5 Konstrukcja ogrodu musi oprzeæ siê naporowi wiatru i œniegu; z drewna klejonego warstwowo
robi siê tak¿e profile ³ukowe (fot. Gracja)

Ogród zimowy
Na budowę ogrodu zimowego trzeba uzyskać pozwolenie
w urzędzie gminy
ry, do budowy ogrodu zimowego nie nale¿y stosowaæ profili w kolorach ciemnych,
silnie nagrzewaj¹cych siê od promieni
s³onecznych.
Niektórzy producenci oferuj¹ konstrukcje mieszane, najczêœciej bazuj¹ce na
profilach z drewna i aluminium lub drewna i PVC.

Dachy, drzwi, okna

6 Jeden z najczêœciej spotykanych – dach
pulpitowy (fot. Solarlux)

file s¹ nastêpnie pokrywane – czêsto tak¿e
ciœnieniowo – bejc¹ (widaæ rysunek s³oi)
lub farb¹ kryj¹c¹ w dowolnym kolorze
z palety RAL, albo w odcieniu imituj¹cym niektóre gatunki drewna. Profile
z drewna s¹ doœæ szerokie, co ogranicza
powierzchniê przeszkleñ, ale pozwala na
wykonywanie konstrukcji o doœæ du¿ej
rozpiêtoœci – do 7 m.
Aluminium – jest materia³em trwa³ym (niekoroduj¹cym), lekkim, pozwalaj¹cym na wykonywanie profili o przekroju mniejszym ni¿ drewniane. S³aba izolacyjnoœæ cieplna jest polepszana wk³adkami termoizolacyjnymi. Profile mog¹ byæ
malowane proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL lub anodowane.
Stal – profile ze stali konstrukcyjnej
s¹ wytrzyma³e i sztywne, ale ciê¿kie. Sam
materia³ jest podatny na korozjê i wymaga stosunkowo czêstej konserwacji. Profile maluje siê proszkowo na dowolny kolor. Stal, podobnie jak aluminium ma s³ab¹ izolacyjnoœæ ciepln¹.
PVC – do budowy oran¿erii stosuje
siê profile wielokomorowe; musz¹ byæ
wewn¹trz usztywniane stalowymi kszta³tkami. Te przeznaczone do budowy ogrodów ciep³ych musz¹ mieæ wk³adkê termoizolacyjn¹. Profile najczêœciej s¹ produkowane w kolorze bia³ym, ale tworzywo mo¿e byæ barwione w masie na ró¿ne kolory.
Stosuje siê te¿ elementy oklejane foli¹
w dowolnym kolorze, tak¿e imituj¹c¹
drewno. Uwaga: poniewa¿ PVC odkszta³ca siê pod wp³ywem wysokiej temperatu-

Dach. Jego kszta³t w ogrodzie zimowym mo¿e byæ niemal dowolny. Najczêœciej jednak projektuje siê dachy pulpitowe 6 i mansardowe – s¹ one naj³atwiejsze
do wykonania. Oprócz tego spotkaæ mo¿na dachy altanowe o ró¿nej liczbie p³aszczyzn 7. Niektórzy producenci oferuj¹
tak¿e konstrukcje z betonow¹ p³yt¹, na
której mo¿na oprzeæ balkon.

Najkorzystniejsze nachylenie dachu:
I
I

I

30-65° – w ogrodach ca³orocznych;
30-60° – gdy chcemy mieæ szczególnie
dobre naœwietlenie wnêtrza ogrodu
w okresach przejœciowych;
55-65° – aby maksymalnie wykorzystaæ
nas³onecznienie w zimie.

Oprócz kszta³tu dachu wa¿ny jest
te¿ k¹t jego nachylenia. Jeœli chcemy
maksymalnie wykorzystaæ operacjê s³oneczn¹, powinniœmy dopilnowaæ, aby
by³ obliczony indywidualnie dla naszej
oran¿erii. Najkorzystniej jest bowiem,
jeœli przez mo¿liwie d³ugi czas promienie s³oneczne padaj¹ na dach pod k¹tem
prostym lub zbli¿onym do niego. Tylko
wtedy nie bêd¹ siê odbija³y od szyby,
a przejd¹ przez ni¹, skutecznie nagrzewaj¹c wnêtrze.
Jednak wiêkszoœæ oferowanych konstrukcji bazuje na dachu o nachyleniu 25°.
Drzwi. Stosuje siê profile z tych samych materia³ów co konstrukcja noœna
ogrodu. Czêsto spotyka siê drzwi balkonowe, które jednak zajmuj¹ sporo miejsca
przy otwieraniu. Korzystniejsze bêd¹
drzwi sk³adane – iloœæ segmentów bywa
ró¿na 8. Dostêpne s¹ nawet takie, które
mog¹ zajmowaæ ca³¹ jedn¹ œcianê oran¿erii. Z punktu widzenia mo¿liwoœci wykorzystania pomieszczenia najlepsze s¹
drzwi przesuwane. Zachodz¹ one jednak
na œcianê, dlatego wybieraj¹c je trzeba
sprawdziæ, czy nie bêd¹ utrudnia³y zacieniania wnêtrza.
Okna. Produkowane s¹ z tych samych
profili co drzwi. Stosuje siê przede

7 Niewielki ogród zimowy z dachem altanowym (fot. Anta)
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wszystkim okna umieszczane w dachu,
s³u¿¹ce do przewietrzania wnêtrza. S¹ to
okna uchylne lub przesuwane. Otwiera
siê je za poœrednictwem teleskopowego
dr¹¿ka lub automatycznie – mo¿liwe jest
sterowanie pilotem b¹dŸ klawiatur¹. Rzadziej mo¿na spotkaæ okna umieszczane
w œcianach ogrodu, otwierane, uchylne
lub przesuwne w pionie, albo w poziomie.

Szyby
Rodzaj przeszklenia decyduje o iloœci
przenikaj¹cego do ogrodu zimowego
œwiat³a dziennego oraz o warunkach
cieplnych panuj¹cych we wnêtrzu. Dobór
szyb jest bardzo istotny, poniewa¿ to
g³ównie z nich sk³ada siê oran¿eria.
W konstrukcjach wystawionych na
silne nas³onecznienie powinno siê stosowaæ szyby odbijaj¹ce promienie s³oneczne – z pow³ok¹ refleksyjn¹ lub barwione
w masie (typu antisol). Jeœli ogród ma byæ
dodatkowym pomieszczeniem mieszkalnym lub chcemy hodowaæ w nim delikatne roœliny, powinniœmy zastosowaæ szyby
zespolone typu termofloat, które przepuszczaj¹ ciep³o do wnêtrza i ograniczaj¹ jego
ucieczkê na zewn¹trz. W tzw. ciep³ym
ogrodzie wspó³czynnik przenikania ciep³a dla szyb nie powinien byæ wy¿szy ni¿
1,1 W/(m2.K). W ogrodzie zimnym wystarcz¹ pojedyncze szyby, jednak powinno to byæ szk³o typu float.
Samo szk³o musi przepuszczaæ okreœlon¹ iloœæ promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego. Wymagania roœlin
s¹ pod tym wzglêdem zró¿nicowane. Dla-

9 Okresowe zacienianie wnêtrza ogrodu zimowego jest niezbêdne (fot. Gracja)
tego warto zasiêgn¹æ porady architekta
zieleni.
W ogrodach zimowych powszechnie
stosuje siê szk³o mineralne. Powinno byæ
odporne na uderzenia – dotyczy to przede

Wysokość ogrodu zimowego zależy m.in. od architektury
budynku. Nie powinna jednak przekraczać dwóch kondygnacji
wszystkim przeszklenia dachu, które jest
nara¿one na grad lub upadniêcie ga³êzi
drzewa. Dobre jest pod tym wzglêdem
szk³o hartowane oraz tzw. bezpieczne,
które dziêki warstwie folii po st³uczeniu
nie rozsypuje siê na ostre, kalecz¹ce

8 Drzwi balkonowe segmentowe mog¹ zamykaæ nawet ca³¹ œcianê ogrodu (fot. Solarlux)
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od³amki. Jeœli ogród zimowy jest bezpoœrednio po³¹czony z domem, mo¿na zastosowaæ szk³o antyw³amaniowe.
Przeszklenia mog¹ byæ tak¿e ze
szk³a akrylowego lub p³yt poliwêglano-

wych – pojedynczych lub cieplejszych
i bardziej sztywnych komorowych. S¹
one sprê¿yste i lekkie, jednak podatne
na zarysowanie.

Za du¿o s³oñca?
Ka¿dy ogród zimowy, z wyj¹tkiem
tych usytuowanych od strony pó³nocnej
musi byæ okresowo zacieniany 9. D³ugotrwa³a operacja s³oneczna, szczególnie latem, powoduje bardzo du¿y wzrost temperatury w pomieszczeniu, szkodliwy dla
roœlin i trudny do zniesienia dla ludzi.
Mo¿liwe jest stosowanie os³on zewnêtrznych – rolet i markiz. Najczêœciej jednak
os³ony montuje siê od strony wnêtrza.
Po³aæ dachow¹ os³ania siê roletami poruszaj¹cymi siê w prowadnicach. Œciany
mo¿na zacieniaæ równie¿ roletami – prowadnice nie s¹ niezbêdne – lub ¿aluzjami.
Rolety powinny byæ z materia³ów odpornych na niszcz¹ce dzia³anie wilgoci
zawartej w powietrzu. Stosuje siê przede
wszystkim tkaniny poliestrowe. Mog¹
byæ od strony szyby metalizowane (dziêki
czemu czêœæ promieni s³onecznych jest
odbijana) lub rozpraszaj¹ce promienie.

Ogród zimowy
Ogród zimowy zwiększa
wartość domu w przypadku
jego sprzedaży
Innym rozwi¹zaniem s¹ folie z tworzywa
sztucznego, metalizowane ale jednoczeœnie przezroczyste, które odbijaj¹ nawet
70% promieni s³onecznych; w zimie z kolei warstewka metalu odbija promieniowanie cieplne pochodz¹ce od ogrzewania
i zatrzymuje je we wnêtrzu.
¯aluzje s¹ w³aœciwie takie same jak
w przypadku zwyk³ych okien. Powszechne s¹ lamelki aluminiowe, powlekane
warstw¹ tworzywa. W ogrodzie zimowym
³adnie bêd¹ wygl¹da³y ¿aluzje z lamelkami drewnianymi.
Jeœli rolety lub ¿aluzje wewnêtrzne
bêd¹ siê porusza³y w prowadnicach zamontowanych w odleg³oœci 5-15 cm od
szyby, uzyskamy dodatkowy efekt. Nagrzane w tej przestrzeni powietrze mo¿na
wpuœciæ do pomieszczenia, podnosz¹c
w nim w ten sposób temperaturê.

Œwie¿e powietrze
Niezbêdne jest zapewnienie w ogrodzie
zimowym odpowiedniej wymiany powietrza. Chodzi przy tym nie tylko o regulacjê
temperatury, ale te¿ wilgotnoœci powietrza.
Przy zbyt wysokiej nastêpuje roszenie szyb,
nie tylko nieestetyczne, ale te¿ powoduj¹ce
zawilgocenie profili. Wietrzenie poprzez
uchylenie drzwi lub okien jest dalece niedoskona³e, szczególnie w zimie. Dlatego
stosuje siê nawiewniki lub systemy wentylacyjne. W przypadku nawiewników dop³yw œwie¿ego powietrza powinien byæ
umieszczony przy pod³odze, natomiast ujœcie zu¿ytego – w najwy¿szym punkcie
ogrodu przy kalenicy dachu. Niektórzy
producenci oferuj¹ profile tzw. wentylowane, które s¹ wyposa¿one w niewielkie
szczeliny. Rozszczelnienia powinny byæ ruchome i reagowaæ automatycznie na zmianê temperatury oraz wilgotnoœci powietrza.
Wielu producentów stosuje w swoich systemach wentylacjê dachow¹. Opiera siê ona
na przesuwanych w prowadnicach lub
uchylanych oknach dachowych -. Mo¿na
je obs³ugiwaæ rêcznie za pomoc¹ teleskopowego przed³u¿acza, sterownikami elektrycznymi lub automatycznie – mo¿liwe
jest sterowanie pilotem.
Niektórzy wytwórcy oferuj¹ systemy
klimatyzacyjne. S¹ one jednak doœæ drogie, a ich zastosowanie jest uzasadnione

Powiększanie domu

- Czêsto stosowany system wentylacji za pomoc¹ okien dachowych (fot. Schüco)
w³aœciwie tylko w przypadku ogrodów
o charakterze mieszkalnym.

Pod³oga
Gdy konstrukcja ogrodu zimowego
ju¿ stoi, trzeba pomyœleæ o wykoñczeniu
wnêtrza. Szczególnie istotny jest dobór
materia³u na posadzkê. Powinien byæ
trwa³y, odporny na wilgoæ, ³atwy do
utrzymania w czystoœci. Kolorem i wzorem nie mo¿e dominowaæ, gdy¿ w tym
pomieszczeniu najwa¿niejsze s¹ roœliny.
Dlatego zaleca siê tzw. kolory ziemi i najwy¿ej bardzo delikatny wzór.
Z roœlinami, oczywiœcie, najlepiej
komponuje siê drewno. Powinny to byæ
gatunki szczególnie odporne na wilgoæ.
W handlu dostêpne jest drewno egzotyczne, które spe³nia taki wymóg. Mniej odporne gatunki trzeba niezwykle starannie
zabezpieczyæ. Warto te¿ rozwa¿yæ materia³ ceramiczny, który bardzo dobrze
sprawdza siê w tak specyficznych warunkach !. Wybierajmy raczej p³ytki przeciwpoœlizgowe. Pod³ogê mo¿na te¿ wy³o¿yæ terakot¹ lub klinkierem.

Rozbudowanie domu o ogród zimowy jest w wiêkszoœci przypadków mo¿liwe, choæ czasem mo¿e oznaczaæ spor¹
i skomplikowan¹ inwestycjê. Jak wspomnieliœmy, mo¿na oran¿eriê umieœciæ na
istniej¹cym tarasie. Konieczne jest jednak sprawdzenie, czy jego fundamenty
wytrzymaj¹ takie obci¹¿enie. Jeœli fundamenty bêd¹ nowe, ich parametry musi
wyliczyæ konstruktor. Etapem inwestycji,
na który nale¿y tak¿e zwróciæ baczn¹
uwagê jest po³¹czenie konstrukcji z budynkiem. Musi byæ ono przede wszystkim mocne, trwa³e i szczelne.
Dobudowanie oran¿erii jest doœæ
skomplikowane technicznie, ponadto firmy oferuj¹ce takie konstrukcje w wiêkszoœci przypadków robi¹ je na zamówienie.
Dlatego im w³aœnie powinniœmy powierzyæ wykonanie inwestycji. My ze swej
strony mo¿emy jedynie wykonaæ fundamenty. Nasz wk³ad pracy sprowadza siê
wiêc przede wszystkim do uzyskania zgody projektanta domu na dobudowanie
ogrodu zimowego oraz pozwolenia z urzêdu gminy na realizacjê przedsiêwziêcia.
wliczaj¹ w cenê us³ugi dowóz elementów na
miejsce i ich monta¿. Niekiedy fundamenty
trzeba wykonaæ samemu.
Przyk³adowy koszt ogrodu (Nowicki
Ogrody Zimowe): konstrukcja ogrodu ze
stopu aluminium, profile z przeka³adk¹
termoizolacyjn¹ z poliamidu wzmacnianego w³óknem szklanym. Œciany wype³nione szk³em; mo¿liwoœæ wype³nienia
dachu p³ytami poliwêglanowymi. Ceny:
dach – 1400 z³/m2, œciany – 12001400 z³/m2.
I
! Pod³oga z kafelków dobrze sprawdza siê
w ogrodzie zimowym (fot. Solarlux)

Koszty
Podanie nawet orientacyjnego kosztu
wybudowania ogrodu zimowego jest bardzo
trudne. G³ównie dlatego, ¿e – jak wspomnieliœmy - firmy robi¹ ogrody tylko na indywidualne zamówienie. Liczy siê powierzchnia i kubatura zabudowy, materia³,
z jakiego wykonana jest konstrukcja noœna,
kszta³t ogrodu, dachu, rodzaj przeszkleñ,
drzwi i okien. Spory udzia³ w ostatecznej
kwocie maj¹ te¿ urz¹dzenia takie jak sterowanie os³onami przeciws³onecznymi czy
wentylacja. Zazwyczaj producenci ogrodów
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