WYBIERAMY
I KUPUJEMY
Okna z PVC

Obecnie do produkcji szyb uĝywa siÚ najczÚĂciej
dwóch rodzajów szkïa:
zwykïego – typu float, które jest polerowane,
a wiÚc bardzo gïadkie, przejrzyste i nie ma znieksztaïceñ;
niskoemisyjnego termofloat – czyli szkïa float
pokrytego jednostronnie cienkÈ powïokÈ tlenków
metalu (m.in. srebra), które odbijajÈ promieniowanie cieplne i w ten sposób ograniczajÈ jego ucieczkÚ z pomieszczeñ. Takie szkïo jest przezroczyste
i bezbarwne, ale przepuszcza Ăwiatïo duĝo gorzej
od szkïa typu float.

Nowoczesne okna z PVC to coraz bardziej
skomplikowane konstrukcje. Jakie informacje o nich powinny nas zainteresowaÊ?

O profilach
Z profili montuje siÚ ramiaki okienne, potocznie nazywane ramami. Inaczej niĝ w oknach
drewnianych, majÈ one budowÚ komorowÈ,
to znaczy zïoĝonÈ z zamkniÚtych „korytarzy”
biegnÈcych wzdïuĝ profili. Im wiÚcej takich
komór, tym lepiej, bo wtedy profile sÈ sztywniejsze i majÈ lepsze wïaĂciwoĂci termoizola-

Kupuj
z gïowÈ

cyjne. ZaleĝnoĂÊ ta ma jednak swoje granice:
na izolacyjnoĂÊ termicznÈ korzystnie wpïywajÈ komory o wymiarach nie mniejszych niĝ
5 mm.
W sprzedaĝy. Na ramiaki okienne uĝywa siÚ obecnie profili trzy-, cztero-, a nawet oĂmiokomorowych. Standardem sÈ jednak piÚciokomorowe, dlatego warto pytaÊ
przede wszystkim o okna z takimi ramiakami. MajÈ dobre parametry cieplne i oferowane sÈ w wielu wzorach z rozmaitym wykoñczeniem, a wszystko to w umiarkowanych

Przekrój profilu
piÚciokomorowego.
Takie rozwiÈzanie jest
najczÚĂciej stosowane
w domach jednorodzinnych

fot. Uni-Mar

Okna powinny byÊ ciepïe,
bezpieczne, szczelne, ïatwe
w obsïudze i nie za drogie.
Kiedy jednak takich szukamy,
sïyszymy o nowoczesnych
profilach, szybach zespolonych
z powïokÈ antyrefleksyjnÈ lub
o nadzwyczajnych parametrach
cieplnych. Co z tego jest chwytem
marketingowym, a co rzetelnÈ
i waĝnÈ informacjÈ?

fot. Oknowscy

Aleksandra KuĂmierczyk

BUDUJEMY DOM

BD3_Wybieramy_okna.indd 141

3/2010

141

2010-02-16 12:13:43

302 zï
DRUTEX
Iglo 5
rodzaj: rozwieralno-uchylne
kolor: brÈzowy
wymiary (szer. × wys.): 1165 × 1135 mm
wspóïczynnik przenikania ciepïa
caïego okna: U = 0,99 W/(m2•K)
gwarancja: 5 lat

cenach. Okien z profili dwukomorowych juĝ
siÚ nie produkuje, wiÚc nawet gdyby ktoĂ takowe oferowaï „okazyjnie tanio”, byïby to najpewniej model sprzed kilku lat i nie warto go
kupowaÊ. Do obecnie budowanych energooszczÚdnych domów przeznaczone sÈ okna co
najmniej piÚciokomorowe.

O szybach
Wszystkie produkowane obecnie okna
majÈ szyby zespolone, czyli zestawy zïoĝone z dwóch, a czasem nawet trzech tafli szkïa, rozdzielonych specjalnÈ ramkÈ
dystansowÈ. Ramki mogÈ byÊ wykonane
z aluminium (te sÈ najpopularniejsze) oraz
ze stali szlachetnej (te sÈ mniej popularne, bo droĝsze). OdlegïoĂÊ pomiÚdzy szy-

bami wynosi najczÚĂciej 12, 14 lub 16 mm.
Jest to waĝna informacja i to na niÈ zwróci
nam uwagÚ sprzedawca, zachwalajÈc
swój produkt. Im ta odlegïoĂÊ wiÚksza,
tym okno ma lepsze wïaĂciwoĂci akustyczne i termiczne. Ale ma teĝ wyĝszÈ
cenÚ.
W sprzedaĝy. Standardem sÈ szyby zespolone, wykonane ze szkïa float, jednokomorowe o symbolu 4/16/4, w którym poszczególne
liczby oznaczajÈ:
4 – szyba zewnÚtrzna gruboĂci 4 mm;
16 – komora szerokoĂci 16 mm wypeïniona
powietrzem (jeĂli wypeïnieniem jest inny gaz,
w oznaczeniu podany jest jego symbol chemiczny, np.: Ar – argon, Kr – krypton);
4 – szyba wewnÚtrzna gruboĂci 4 mm.

Przekrój szyby zespolonej jednokomorowej a) dwukomorowej b)
a

470 zï
argon

OKNOPLAST-KRAKÓW
Platinium
rodzaj: rozwieralne
kolor: biaïy
wymiary (szer. × wys.): 1165 × 1135 mm
wspóïczynnik przenikania ciepïa caïego
okna: U = 1,37 W/(m2•K)
gwarancja: 7 lat

tafla szkïa float

szyba z powïokÈ
niskoemisyjnÈ

Zaïoĝenia: w przeglÈdzie prezentujemy okno PVC w róĝnych kolorach,
piÚciokomorowe. Podajemy ceny brutto bez montaĝu.

ramka dystansowa
ogranicza problem
mostka termicznego
na krawÚdzi szyby

b

583 zï
MS WI}CEJ NI¿ OKNA
TYTANOWEtermo
rodzaj: rozwieralno-uchylne
kolor: biaïy
wymiary (szer. × wys.): 1165 × 1135 mm
wspóïczynnik przenikania ciepïa caïego
okna: U = 0,88 W/(m2•K)
(szyba SUPERtermo U = 0,5 W/(m2•K))
gwarancja: 5 lat
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szyby z powïokÈ
niskoemisyjnÈ – latem
i zimÈ energia sïoneczna
przenika przez szybÚ, ale nie
wydostaje siÚ z powrotem
na zewnÈtrz, dziÚki temu
ciepïo zatrzymywane jest
w pomieszczeniu

krypton
tafla szkïa float
ramki dystansowe
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611 zï
OKNOPLAST-KRAKÓW
Thermic 90
rodzaj: rozwieralne
kolor: biaïy
wymiary (szer. × wys.): 1165 × 1135 mm
profile: 6-komorowe
wspóïczynnik przenikania ciepïa
caïego okna:
U = 0,90 W/(m2•K)
gwarancja: 7 lat

732 zï
ABATEX

799 zï
OKNOPLUS
Artplus Select 2G
rodzaj: rozwieralno-uchylne
kolor: brÈzowy (Montana)
wymiary (szer. × wys.): 1165 × 1135 mm
wspóïczynnik przenikania ciepïa caïego
okna: U = 1,04 W/(m2•K)
(szyba dwukomorowa U = 0,6 W/(m2•K)
gwarancja: 7 lat

SamoczyszczÈce. Nazwa pochodzi od powïok, na których pod wpïywem promieni sïonecznych rozkïadajÈ siÚ zanieczyszczenia organiczne i mineralne. Deszcz, spïywajÈc po takiej szybie, rozpïywa siÚ równomiernie, szybko odparowuje i nie pozostawia wyschniÚtych
Ăladów kropel. Niestety „samoczyszczenie” dotyczy jedynie szyb zewnÚtrznych, a nie caïych
okien, wiÚc szyby wewnÚtrzne i ramy trzeba regularnie myÊ.
Przeciwsïoneczne. ChroniÈ wnÚtrze domu przed nadmiernym nasïonecznieniem i zwiÈzanym z tym przegrzewaniem. Ze wzglÚdu na barwÚ nadajÈ teĝ szczególny wyglÈd elewacjom. Produkuje siÚ je z dwóch rodzajów szkïa – o róĝnym sposobie zatrzymywania promieniowania sïonecznego:
absorpcyjne (antisol) – szyby pochïaniajÈce czÚĂÊ energii sïonecznej i w ten sposób ograniczajÈce jej przenikanie do wnÚtrza. Wykonuje siÚ je ze szkïa float, barwionego na szaro,
brÈzowo, niebiesko lub zielono;
refleksyjne – ze szkïa powleczonego warstwÈ tlenków metali, dziÚki którym uzyskuje siÚ
efekt lustra. Odbija ono czÚĂÊ promieni sïonecznych, a wiÚc nie wpuszcza ich do wnÚtrza
pomieszczenia. Szyby te mogÈ mieÊ kolor niebieski, zielony, brÈzowy, szary i srebrny, mogÈ
teĝ byÊ bezbarwne.

Mniej popularne, bo droĝsze, sÈ cieplejsze zestawy trzyszybowe o przykïadowym oznaczeniu 4/12/4/12/4, które naleĝy odczytywaÊ tak
samo jak podano wczeĂniej.
W domach jednorodzinnych zwykle stosuje siÚ okna z szybami standardowymi,
choÊ w mniej bezpiecznych okolicach moĝna oczywiĂcie wybraÊ szyby antywïamaniowe. Oznacza siÚ je jako P2 lub P4 (sÈ takĝe
szyby P3, bardzo rzadko proponowane przez
sprzedawców; nie opïaca siÚ ich kupowaÊ,
bo sÈ niewiele tañsze od bezpieczniejszych
od nich szyb P4). WytrzymujÈ uderzenie
(np. siekierÈ) i nawet rozbite nie wypadajÈ, bo majÈ naklejonÈ foliÚ antywïamaniowÈ.
Tak naprawdÚ nie ma ani szyb, ani tym bardziej okien w 100% odpornych na wïamania.
Trzeba takĝe pamiÚtaÊ, ĝe szyby P2 lub P4
nie stanowiÈ przeszkody dla wïamywaczy:
wiÚkszoĂÊ wïamañ odbywa siÚ nie przez zbicie szyby, tylko przez wywaĝenie lub przewiercenie profilu okna. Dlatego wybierajÈc
szybÚ antywïamaniowÈ, trzeba jednoczeĂnie
kupiÊ okucia antywywaĝeniowe.

stopniowanie uchyïu – dziÚki czemu
okno moĝna zostawiÊ otwarte w róĝnym
poïoĝeniu, w zaleĝnoĂci od tego, jak intensywnie chcemy wietrzyÊ pomieszczenie;
mikrowentylacja z regulacjÈ – umoĝliwia zamkniÚcie okna z pozostawieniem pomiÚdzy oĂcieĝnicÈ a skrzydïem niewielkiej
szczeliny i zapewnia w ten sposób napïyw
Ăwieĝego powietrza; przydatna we wspóïczesnych, szczelnych domach;
blokada otwarcia – dziÚki której otwarte okno nie moĝe zostaÊ zatrzaĂniÚte przez
wiatr ani wskutek przeciÈgu.
Wiele wytwórni okien oferuje takĝe
znacznie bardziej skomplikowane rozwiÈzania okuÊ, gwarantujÈce bezpieczeñstwo
i wygodÚ. SÈ one bardzo zróĝnicowane,
podobnie jak to, co oferowane jest
w tzw. standardzie. Porównywanie ofert
Okno z klamkÈ u doïu. Takie rozwiÈzanie jest
bardzo przydatne w pomieszczeniach, w których
okna zamontowano wysoko

O okuciach
Od mechanizmów tych zaleĝy, czy okna sÈ
funkcjonalne, szczelne, stabilne, a takĝe czy
ïatwo je wywaĝyÊ (o czym byïa mowa powyĝej). Obecnie montuje siÚ wyïÈcznie okucia
obwodowe (inaczej obwiedniowe) nazwane
tak dlatego, ĝe okalajÈ caïe skrzydïo.
Standardem sÈ okucia rozwierno-uchylne, z jednÈ klamkÈ. Podstawowe
zadania takich okuÊ to:

fot. Winkhaus

Zaïoĝenia: w przeglÈdzie prezentujemy okno PVC w róĝnych kolorach,
piÚciokomorowe. Podajemy ceny brutto bez montaĝu.

Salamander 3D (szyba supertermo)
rodzaj: rozwieralno-uchylne
kolor: biaïy
wymiary (szer. × wys.): 1165 × 1465 mm
wspóïczynnik przenikania ciepïa caïego
okna: U = 0,80 W/(m2•K)
gwarancja: 5 lat

Szyby o szczególnych wïaĂciwoĂciach
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903 zï

Udogodnienia w zamykaniu i otwieraniu
okien

VETREX
Vetrex Alphaline 90 Plus
rodzaj: rozwieralno-uchylne
kolor: brÈzowy
(okleina dwustronna macore)
wymiary (szer. × wys.): 1165 × 1135 mm
profile: 6-komorowe
wspóïczynnik przenikania ciepïa caïego
okna: U = 0,90 W/(m2•K)
gwarancja: 5 lat

Wspomaganie zamykania. Uïatwia zamykanie duĝych, ciÚĝkich okien: okucie przyciÈga skrzydïo do oĂcieĝnicy, gdy to znajdzie siÚ w niewielkiej odlegïoĂci od niej (odlegïoĂÊ tÚ
moĝna regulowaÊ). We wspomaganie zamykania warto teĝ wyposaĝyÊ okna z bardzo twardymi uszczelkami albo naraĝone na dziaïanie silnych wiatrów.
Zabezpieczenie przed dzieÊmi – „uchylanie przed otwieraniem”. Polega na zmianie
kolejnoĂci otwierania: najpierw uchylanie, a dopiero potem rozwieranie. Okno ma klamkÚ
otwieranÈ na kluczyk – by je caïkowicie otworzyÊ, trzeba najpierw zwolniÊ odpowiedniÈ blokadÚ, co utrudnia samodzielne otworzenie okna przez dziecko.
Automatyka. Okno moĝe samoczynnie otwieraÊ siÚ i zamykaÊ, gdy wzroĂnie lub spadnie
temperatura, lub zacznie kropiÊ deszcz. Takie rozwiÈzania sÈ najczÚĂciej poïÈczone z systemem inteligentnym, ale mogÚ teĝ funkcjonowaÊ niezaleĝnie.

Wspóïczynnik przenikania ciepïa powinien
dotyczyÊ caïego okna, a nie – jak czÚsto
siÚ spotyka – jedynie szyb

950 zï

poszczególnych producentów warto wiÚc
zaczÈÊ od sprawdzenia tego, co zawiera
pakiet podstawowy. NajczÚĂciej zapïacimy
dodatkowo za m.in. zaczepy antywywaĝeniowe i naroĝniki z rolkami grzybkowymi.

ELWIZ/ALUPLAST
EnergetoR 4000
rodzaj: rozwieralno-uchylne
kolor: biaïy
wymiary (szer. × wys.): 1465 × 1435 mm
wspóïczynnik przenikania ciepïa caïego
okna: U = 1,20 W/(m2•K)
gwarancja: 5 lat

KupujÈc…
1. Wybierz firmÚ, która zagwarantuje fachowe doradztwo: podpowie, jaki rodzaj
okna wybraÊ, gdzie jakie okno wstawiÊ i na
co zwróciÊ uwagÚ. Waĝne, by wybrana firma zapewniaïa montaĝ, a takĝe póěniejszy
serwis. Warto wybraÊ duĝÈ sprawdzonÈ
firmÚ, która dziaïa na rynku juĝ jakiĂ czas.
2. Zastanów siÚ, czego potrzebujesz. Nie wybieraj okien maksymalnie wyposaĝonych

– to niepotrzebny wydatek. JeĂli na przykïad
budujesz dom na przedmieĂciach, daleko od
haïaĂliwych dróg, nie inwestuj w okna ciche, rozwaĝ za to zakup okien antywïamaniowych – ale teĝ tylko w miejscach, do których jest ïatwy dostÚp (np. na parterze).
3. ZwróÊ uwagÚ na dokumenty, w których
podane sÈ parametry techniczne okien.
Porównaj to, co deklaruje sprzedawca, z tym,
co ma na papierze.
4. Przyjrzyj siÚ wybranym oknom, czy sÈ starannie wykonane: nie musisz przecinaÊ profilu, by zauwaĝyÊ niedokïadnie zamocowane okucia, wychodzÈce uszczelki czy skazy
na szybach.
5. Dobieraj okna do pomieszczeñ. Nie wszystkie okna muszÈ byÊ tak samo wyposaĝone:

Do okien z biaïymi profilami ïatwo dopasowaÊ wystrój wnÚtrza. Takie okna dobrze harmonizujÈ
z jasnymi Ăcianami i ciemnymi dodatkami

1447 zï
INTERNORM

fot. ABATEX

Dimension+
rodzaj: rozwieralno-uchylne
kolor: wewnÈtrz biaïy, na zewnÈtrz kolor
do wyboru z palety standardowej (10 kolorów)
wymiary (szer. × wys.): 1166 × 1135 mm
wspóïczynnik przenikania ciepïa caïego
okna: U = 0,99 W/(m2•K)
gwarancja: 10 lat
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Okna z PVC

fot. Aluplast

Okno
o nietypowym
ksztaïcie jest
droĝsze
o 20–30%
od okna
w standardowym
wymiarze

w kuchni – jeĂli okno znajduje siÚ na wysokoĂci blatu kuchennego – warto wybraÊ okno
przesuwne. Nie jest to popularne rozwiÈzanie, ale uïatwia dowolne zagospodarowanie
blatu;
w pokoju dzieci waĝne jest bezpieczeñstwo. Dlatego okno warto wyposaĝyÊ w hamulec cierny – okno nie zamknie siÚ do koñca,
czyli nie przytrzaĂnie dziecku rÈczek; przydatna moĝe byÊ teĝ blokada otwarcia;
w salonie – zamiast standardowych, otwieranych do Ărodka drzwi balkonowych, moĝna wybraÊ przesuwne. Wprawdzie kosztujÈ
dwa razy tyle co tradycyjne (montuje siÚ je na

specjalnych profilach), ale zapewniÈ dodatkowÈ przestrzeñ. Warto kupiÊ drzwi przesuwne
bezprogowe (próg wpuszczony w podïogÚ). To
wygodne rozwiÈzanie, zwïaszcza gdy w domu
sÈ maïe dzieci lub osoba poruszajÈca siÚ na
wózku;
w kotïowni – wybierzmy taki sposób otwarcia okna, by otwierajÈce siÚ skrzydïo nie znalazïo siÚ zbyt blisko kotïa (wysoka temperatura moĝe uszkodziÊ profil);
w sypialni – okucia do wielostopniowego uchyïu. ZimÈ pomieszczenie nie bÚdzie za
bardzo wychïodzone, a latem nagrzane;
w ïazience – szyby mleczne – szczególnie, jeĂli okno wychodzi na stronÚ sÈsiada.
Ciekawym rozwiÈzaniem jest system automatycznego przewietrzania: dziÚki zdalnemu sterowaniu i czujnikowi wilgotnoĂci, który analizuje wilgotnoĂÊ powietrza i wysyïa
impuls elektryczny, okno otwiera siÚ i zamyka
okna automatycznie;
w gabinecie – jeĂli biurko ustawione jest
naprzeciwko okna, warto wybraÊ takie, którego klamka znajduje siÚ w dolnym ramieniu
skrzydïa: ïatwiej nam bÚdzie przewietrzyÊ pokój, nie wstajÈc od pracy. Okno z klamkÈ na
dole ma takie same funkcje, jak okno standardowe.

6. Z promocji korzystaj z rozwagÈ. Prawie
kaĝda firma zimÈ obniĝa koszty: ten sam
produkt moĝe byÊ nawet o 20–30% tañszy
niĝ latem czy jesieniÈ. CzÚĂÊ firm umoĝliwia swym klientom odbiór zakupionych
towarów w wybranym terminie: przyjmujÈ zamówienia teraz, a okna odbiera siÚ za
kilka miesiÚcy. Zapytaj o takÈ moĝliwoĂÊ.
7. Spróbuj wynegocjowaÊ korzystnÈ cenÚ, ale
licz siÚ z tym, ĝe za nietypowe okna bÚdziesz
musiaï dopïaciÊ: za kolor z jednej strony
– 15–20%, z obydwu – 30–40%. Podobnie za
nietypowy ksztaït, szprosy, okucia z dodatkowymi funkcjami.
Najtañsze sÈ okna typowe (majÈ ustalone ksztaïty, wymiary i podziaïy) oraz nieotwieralne (nie majÈ okuÊ i majÈ mniej profili), oczywiĂcie moĝna je zamontowaÊ
wyïÈcznie tam, gdzie jest do nich dostÚp
z zewnÈtrz.
Uwaga! Do niedawna ceny okien PVC
byïy tym wyĝsze, im wiÚksza byïa liczba
komór. Obecnie ceny okien z profili z róĝnÈ liczbÈ komór mogÈ siÚ w ogóle nie róĝniÊ. Wszystko zaleĝy od kalkulacji producenta i sprzedawcy.

REKLAMA
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