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Okna powinny zapewniaÊ
dostÚp Ăwiatïa dziennego
i wspomagaÊ wentylacjÚ
oraz chroniÊ dom przed
stratami ciepïa, haïasem
i nieproszonymi goĂÊmi.
Niewaĝne, z jakiego
materiaïu sÈ wykonane,
waĝne, by speïniaïy okreĂlone standardy i byïy
solidnie zamontowane.

Na miarÚ
potrzeb

fot. Velux

Jest kilka moĝliwoĂci zapewnienia Ăwiatïa dziennego w domu jednorodzinnym. Okna najczÚĂciej umieszczane sÈ w Ăcianach zewnÚtrznych
oraz w dachu. O ich klasie decyduje wiele czynników, ale najwaĝniejsze z nich to: wspóïczynnik przenikania ciepïa, wysoka jakoĂÊ profili,
okuÊ oraz solidny montaĝ. Tylko taka korelacja cech zapewni szczelnÈ,
ciepïÈ przegrodÚ. Szczególnie jeĂli zaleĝy nam na energooszczÚdnym
budowaniu i niskich rachunkach za ogrzewanie domu, na wybór odpowiednich okien powinniĂmy poĂwiÚciÊ sporo czasu. Bowiem przez
okna ucieka 3–4 razy wiÚcej ciepïa niĝ przez dobrze ocieplone Ăciany,
warto wiÚc te straty ograniczyÊ do minimum.

Parametry warte uwagi
Wspóïczynnik przenikania ciepïa U [W/(m2•K) okreĂla iloĂÊ ciepïa
przenikajÈcÈ w ciÈgu 1 godziny przez 1 m2 pïaskiej przegrody przy róĝnicy temperatury powietrza po obu jej stronach wynoszÈcej 1 K. Im
mniejsza wartoĂÊ wspóïczynnika U okna, tym wiÚksza izolacyjnoĂÊ
termiczna i mniejsze straty ciepïa. Szyba jest bardzo waĝna, ale inne
elementy okna sÈ równieĝ istotne (rama, montaĝ, itp.) i wpïywajÈ na
caïkowity wspóïczynnik U caïego okna.
Uwaga! Producenci okien podajÈ wspóïczynniki przenikania ciepïa dla szyby lub okna, stosujÈ teĝ róĝne oznaczenia, np. Ug lub
Us dla samej szyby. WielkoĂci te nie sÈ sobie równe. Dlatego kupujÈc okna, naleĝy sprawdzaÊ oznaczenia i braÊ pod uwagÚ wartoĂÊ
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wspóïczynnika przenikania caïego okna, jest on duĝo wyĝszy niĝ
samych szyb.
W obecnie produkowanych oknach stosuje siÚ szyby zespolone. Na
ich izolacyjnoĂÊ termicznÈ (wartoĂÊ U) najwiÚkszy wpïyw majÈ nastÚpujÈce czynniki:
rodzaj szkïa zastosowanego w zespoleniu (dotyczy to szczególnie rodzaju powïoki niskoemisyjnej),
liczba i gruboĂÊ tafli szkïa,
rodzaj i iloĂÊ gazu w przestrzeni miÚdzyszybowej,
wielkoĂÊ ramki dystansowej miÚdzy szybami,
rodzaj ramki dystansowej (tzw. ciepïa ramka, np. ze stali szlachetnej),
liczba komór w zestawie (jedna lub dwie komory).
NajczÚĂciej produkuje siÚ okna 2-, 3-, 5-szybowe. Do domu budowanego zgodnie z zasadami energooszczÚdnoĂci wystarczÈ okna trzykomorowe o wspóïczynniku przenikania ciepïa U = 1,1 W/(m2•K), choÊ
moĝna kupiÊ okna o sporo niĝej wartoĂci U, nawet 0.6–0,8. Ale nie
warto kupowaÊ takich okien, jeĂli nie planujemy budowy domu
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fot. Aluplast

Okno
z profili z PVC

pasywnego. Tak ciepïe i drogie okna nie zrekompensujÈ bowiem strat ciepïa uciekajÈcego
przez inne przegrody.
Wspóïczynnik izolacyjnoĂci akustycznej
Rw jest wyraĝany w dB (decybele) i okreĂla
wartoĂÊ redukcji haïasu, którego ěródïo znajduje siÚ poza przegrodÈ. Im wiÚkszÈ wartoĂÊ
wspóïczynnika Rw majÈ okna, tym lepiej izolujÈ akustycznie.
Obecnie produkowane standardowe okna
majÈ wspóïczynnik Rw ok. 30 dB. Okna o najwyĝszym poziomie redukcji haïasu mogÈ
osiÈgnÈÊ Rw ok. 45 dB.
JeĂli kupione okno charakteryzuje siÚ izolacyjnoĂciÈ akustycznÈ Rw = 34 dB, to haïas na
poziomie 65 dB na zewnÈtrz zostanie wytïumiony przez okno do poziomu 31 dB (65 dB

– 34 dB = 31 dB). Spadek natÚĝenia děwiÚku o 10 dB odczuwany jest przez ucho ludzkie
jako redukcja haïasu o poïowÚ.
Warto pamiÚtaÊ, ĝe nawiewniki i systemy
mikrowentylacji doĂÊ znacznie obniĝajÈ izolacyjnoĂÊ akustycznÈ okien.
SzczelnoĂÊ okien zaleĝy od stosowanego
systemu wentylacji budynku. Od stycznia
2009 r. stolarka musi byÊ wyposaĝona w nawiewniki okienne (alternatywÈ dla nich sÈ
nawiewniki Ăcienne). Z kolei przy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepïa stolarka musi byÊ szczelna. DziÚki temu dodatkowo zyskuje siÚ
na izolacyjnoĂci termicznej i akustycznej
okien.
poziom haïasu w róĝnych sytuacjach
rodzaj haïasu
szum liĂci

natÚĝenie haïasu
[dB]
10–20

tykanie zegara

30

cicho nastawione radio

40

normalna rozmowa

50–60

gïoĂna rozmowa

70

kosiarka do trawy

80

ruchliwa ulica

80–90

mïot pneumatyczny

100

motocykl bez tïumika

110

samolot odrzutowy

140

Bezpieczne okna

Okno zabezpieczone foliÈ ochronnÈ

REKLAMA

fot. Warstfoll

Zabezpieczenia antywïamaniowe stolarki sÈ szczególnie poĝÈdane, gdy w domu nie stosuje siÚ krat, ĝaluzji lub okiennic. Wtedy oprócz solidnego osadzenia ram okien warto zainwestowaÊ w nastÚpujÈce elementy:
okucia antywywaĝeniowe (trzpienie i zaczepy) – utrudniajÈce wïamanie, zabezpieczajÈc
skrzydïo okna przed wywaĝeniem;
szyby klasy od P1 do P4 (najlepiej P3 lub P4). SÈ to szyby klejone z dwóch tafli szkïa gruboĂci. Szyby klasy P3 i P4 zapewniajÈ podobnÈ ochronÚ co kraty z prÚtów stalowych o Ărednicy
10 mm;
folie ochronne – zabezpieczajÈ przed wybiciem szyby, utrzymujÈ rozbite szkïo w ramie,
chroniÈc przed odïamkami szkïa, zabezpieczajÈ przed wïamaniem, sÈ niezauwaĝalne dla potencjalnego intruza, nie zmieniajÈ wyglÈdu ani
przejrzystoĂci okna, chroniÈ przed promieniowaniem UV, eliminujÈc efekt blakniÚcia i wypalania przez sïoñce;
klamki zamykane na kluczyk – w razie wybicia szyby uniemoĝliwia otwarcie skrzydïa.
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Profile – niewaĝny materiaï,
waĝna jakoĂÊ

a
Okna drewniane
mogÈ mieÊ dowolne ksztaïty,
np. (a) ïukowe, (b) okrÈgïe

Z PVC. Obecnie sÈ najbardziej popularne, poniewaĝ przy umiarkowanej cenie oferujÈ bardzo dobre parametry techniczne.
Wszystkie profile (o liczbie komór od 3 do
8) muszÈ byÊ wzmacniane ksztaïtownikami stalowymi, aluminiowymi lub z wïókna
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fot. Velux

fot. Pol-skone

b

KupujÈc okna, warto pomyĂleÊ o dodatkowych elementach, uïatwiajÈcych korzystanie
z nich:
zaczep do mikrowentylacji umoĝliwia
wentylacjÚ przy zamkniÚtym oknie (powiÚksza szczelinÚ miÚdzy skrzydïem a oĂcieĝnicÈ do 6–8 mm), mikrowentylacja zapobiega osiadaniu pary wodnej na szybach i na
Ăcianach pomieszczenia;
nawiewniki – umoĝliwiajÈ prawidïowÈ
wentylacjÚ w pomieszczeniu. RóĝniÈ siÚ
sposobem regulacji, mogÈ byÊ higrosterowane (automatycznie decydujÈ o wielkoĂci strumienia przepïywu powietrza, który
jest ĂciĂle uzaleĝniony od zawartoĂci pary
wodnej w pomieszczeniu), ciĂnieniowe (regulujÈce iloĂÊ powietrza dostarczanego do
Okucie uchylno-rozwierane z funkcjÈ
pomieszczenia w zaleĝnoĂci od róĝnicy ci- równolegïego odsuniÚcia skrzydïa od ramy,
Ănienia wewnÈtrz i na zewnÈtrz pomiesz- wystarczy przekrÚciÊ klamkÚ o 180°, a na
czenia), sterowane rÚcznie, w których o ilo- caïym obwodzie okna 6-milimetrowa szczelina,
gwarantujÈca naturalne i bezpieczne przewietrzanie
Ăci dostarczanego powietrza decyduje sam przy kaĝdej pogodzie
uĝytkownik, rÚcznie zmieniajÈc poïoĝenie
przepustnicy nawiewnika;
mechanizm wielostopniowego uchyïu skrzydïa – pozwala na regulowanie strumienia powietrza, wpïywajÈcego do pomieszczenia;
ogranicznik otwarcia okna – zapobiega uderzaniu skrzydïa o oĂcieĝnicÚ bÈdě krawÚdě wnÚki okiennej przy silnym wietrze lub przeciÈgu;
stabilizator uchyïu – utrzymuje otwarte skrzydïo
w staïym poïoĝeniu;
Okno
blokada bïÚdnego poïoĝenia klamki – zaz nawiewnikiem
pobiega wypadniÚciu skrzydïa z zawiasów, gdy
okno jest rozwarte, a klamkÚ chce siÚ ustawiÊ w pozycji uchylnej;
automatycznie sterowanie – szczególne polecane do okien dachowych. Elektryczny system sterowania (sterownik wielofunkcyjny, silnik do otwierania okna, czujnik deszczu i uniwersalny pilot zdalnego sterowania) umoĝliwia otwieranie i zamykanie wszystkich okien na
poddaszu oraz sterowanie akcesoriami przeciwsïonecznymi. Wyposaĝenie okien w taki system zapobiega skutkom nagïego deszczu, bo okna zamknÈ siÚ automatycznie po pierwszej
jego kropli. Wystarczy doprowadziÊ w okolice okna przewód zasilajÈcy o napiÚciu 220 V i podïÈczyÊ zasilanie. System sam automatycznie siÚ programuje, wprowadzajÈc do pamiÚci pilota wszystkie zainstalowane okna i inne podïÈczone do niego akcesoria elektryczne, jak rolety, ĝaluzje lub markizy.
Pilot sterujÈcy
otwieraniem
okien
i zasïanianiem
rolet

fot. Oknoplus

Nie niezbÚdne, acz przydatne

fot. Aereco

Profile stanowiÈ konstrukcjÚ noĂnÈ okna
i dlatego muszÈ byÊ odpowiednio mocne, ale
takĝe „ciepïe” i estetyczne. Zarówno okna
drewniane, jak i z PVC majÈ podobne wïaĂciwoĂci techniczne i poza cenÈ i estetykÈ
nie róĝniÈ siÚ ani trwaïoĂciÈ, ani izolacyjnoĂciÈ cieplnÈ. To, na jakie okna siÚ zdecydujemy, zaleĝy jedynie od zasobnoĂci portfela
i wïasnych preferencji.
Drewniane. Profile wykonuje siÚ z drewna (sosny, Ăwierku lub mahoniu) klejonego warstwowo, dobrze wysuszonego, pozbawionego sÚków i pÚcherzy ĝywicznych.
Trzy warstwy drewna sÈ sklejane tak, ĝe
usïojenie przebiega w róĝnych kierunkach.
DziÚki temu profil jest stabilny wymiarowo, nie wypacza siÚ, jest szczelny i dobrze izoluje przed haïasem. Przed grzybami
i wodÈ chroni drewno impregnacja ciĂnieniowa. Drewniane ramy okienne wykañczane sÈ farbami lub lakierami akrylowymi.
Stosuje siÚ powïoki kryjÈce i transparentne, przez które widaÊ rysunek sïojów drewna. Kilkuwarstwowy lakier nadaje gïÚbszy
i równy kolor, chroni materiaï przed promieniami UV i czyni go odpornym na warunki
atmosferyczne.
Okna drewniane mogÈ mieÊ dowolny ksztaït. Zarysowania i uszkodzenia ïatwo naprawiÊ; a odpowiednio pielÚgnowane
mogÈ sïuĝyÊ nawet przez kilkadziesiÈt lat.
Niestety majÈ teĝ wady. WymagajÈ
okresowej konserwacji,
co kilka lat naleĝy je
zeszlifowaÊ i pomalowaÊ. SÈ niestety
droĝsze od okien
z PVC.

fot. Fakro
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Okno z roletÈ
sterowanÈ
elektrycznie
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fot. Oknoplast

Profile z PVC na zamówienie mogÈ byÊ barwione na dowolny kolor

szklanego. Ramy z PVC najczÚĂciej sÈ biaïe lub brÈzowe, ale na zamówienie dostÚpne sÈ w wielu kolorach lub dwukolorowe (np. od zewnÈtrz brÈzowe, od wewnÈtrz biaïe). SÈ odporne na grzyby, pleĂnie
i korozjÚ.
Oferowane sÈ równieĝ profile z wïókien szklanych i z aluminium,
ale gïównie ze wzglÚdu na wysokÈ cenÚ sÈ rzadko stosowane w domach jednorodzinnych.

Pozostaïe elementy okna
Okna w zasadzie róĝniÈ siÚ materiaïem, z którego wykonane sÈ
profile, pozostaïe elementy: szyby, uszczelnienia, okucia sÈ takie
same dla wszystkich rodzajów nowoczesnych okien.
Szyby. StanowiÈ najwiÚkszÈ czÚĂÊ okna i dlatego to od ich jakoĂci zaleĝy termoizolacyjnoĂÊ caïego okna. Rama zajmuje tylko niewielkÈ jego czÚĂÊ, dlatego nie odgrywa decydujÈcej roli.
W obecnie produkowanych oknach stosowane sÈ szyby zespolone: zbudowane z dwóch lub trzech tafli szkïa o cechach dobra-

ZDANIEM EKSPERTA
Czy okna z PVC moĝna zamówiÊ jako wielkogabarytowe? Jakie sÈ ograniczenia wielkoĂciowe i ile zamówienie takiego okna
moĝe kosztowaÊ?
Nowoczesne systemy okienne dajÈ architektom wielkÈ swobodÚ w aranĝacji przeszkleñ. Istnieje wiele
rozwiÈzañ technicznych, które pozwalajÈ na przeszklenie wielkich powierzchni. Najprostszym sÈ
Jacek Jakubiak

oczywiĂcie zestawy tradycyjnych okien poïÈczo-

Kierownik

ne odpowiednimi ïÈcznikami statycznymi. Pewnym

Dziaïu Obsïugi

ograniczeniem mogÈ byÊ w takich konstrukcjach

Technicznej

wzglÚdy techniczne (maksymalna wielkoĂÊ skrzydeï

Klienta

zaleĝna od zastosowanych profili, ograniczona no-

Deceuninck Polska ĂnoĂÊ okuÊ) lub funkcjonalne (projektowanie zbyt
szerokich skrzydeï ogranicza moĝliwoĂci aranĝacji
wnÚtrza). Wielu z tych ograniczeñ nie majÈ nowoczesne systemy przesuwne: uchylno-przesuwne, przesuwne klasyczne i podnoĂno-przesuwne (skrzydïa do
250 kg, niemal caïkowity brak progu!) – jak np. system HS Deceuninck. Ciekawym rozwiÈzaniem sÈ
teĝ okna harmonijkowe, które pozwalajÈ na niemal
caïkowite „otwarcie” salonu na ogród. Cena zaleĝy
od zastosowanego rozwiÈzania i powierzchni okien
– moĝe siÚ wahaÊ od kilku do kilkudziesiÚciu tysiÚ-

REKLAMA

cy zïotych.
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wiÚcej tafle poïÈczone foliÈ PVB – poliwinylowo-butarylowÈ);
bezpieczne, które w przypadku rozbicia
chroniÈ ludzi przed obraĝeniami lub antywïamaniowe, zabezpieczajÈce przed wyïamaniem;
absorpcyjne, czyli barwione w masie
i pochïaniajÈce czÚĂÊ promieniowania sïonecznego oraz chroniÈce dom przed przegrzaniem. Jednak ich przepuszczalnoĂÊ
Ăwiatïa wynosi 32–72%;
samooczyszczÈce z tzw. powïokÈ hydrofobowÈ, na których krople deszczu nie pozostawiajÈ Ăladu.
Poszczególne tafle zestawu rozdziela siÚ
ramkami dystansowymi najczÚĂciej o szerokoĂci nieprzekraczajÈcej 16 mm, mocuje listwÈ przyszybowÈ i dokïadnie uszczelnia. DziÚki temu przestrzeñ miÚdzyszybowa
tworzy hermetycznie zamkniÚtÈ komorÚ,

przestrzeñ miÚdzy
szybami wypeïniona
gazem ciÚĝkim
szyba wewnÚtrzna
o grub. 4 mm
z powïokÈ
niskoemisyjnÈ

szyba
zewnÚtrzna
tzw. bezpieczna
zbudowana z 2 tafli szkïa
o grub. 6 lub 8 mm
Konstrukcja szyby zespolonej

którÈ wypeïnia powietrze lub gaz szlachetny. Standardowe ramki dystansowe wykonane sÈ z aluminium, ale znacznie korzystniejsze pod wzglÚdem termicznym sÈ ramki
wykonane z polipropylenu lub poliwÚglanu.
Niektórzy producenci na caïym obwodzie
wypeïniajÈ ramkÚ dystansowÈ granulatem
absorbujÈcym wilgoÊ, dziÚki czemu szyby
nie ulegajÈ zaparowaniu.
Aby uzyskaÊ jak najlepszÈ izolacyjnoĂÊ
termicznÈ a takĝe akustycznÈ okna, producenci zastÚpujÈ powietrze ciÚĝszymi gazami
szlachetnymi, zmniejszajÈcymi przewodnictwo cieplne szyby: argonem, ksenonem lub
kryptonem.
Okucia. To one decydujÈ o dïugoletnim i bezawaryjnym uĝytkowaniu okna.
Od nich teĝ zaleĝy komfort obsïugi, pïynne
otwieranie, uchylanie i zamykanie skrzydïa.
Obecnie okna standardowo wyposaĝane
sÈ w okucia obwiedniowe (obwodowe) – zawiasy i mechanizm ryglujÈcy sÈ ze sobÈ konstrukcyjnie poïÈczone i wprawiane w ruch
obrotem klamki. Montuje siÚ je we wrÚbach
na obwodzie skrzydeï. LiczbÚ punktów blokowania skrzydïa w oĂcieĝnicy dostosowuje

Powierzchnia i miejsce umieszczenia okna
W zaleĝnoĂci od przeznaczenia pomieszczenia powierzchnia okien powinna byÊ róĝna, i tak:
w pomieszczeniach przeznaczonych na staïy pobyt ludzi (sypialnie, kuchnie, pokoje
dzienne) powinna wynosiÊ przynajmniej 1/8 powierzchni podïogi, ale ze wzglÚdu na spore
straty energii cieplnej nie wiÚcej od 1/6 powierzchni podïogi;
w pomieszczeniach pomocniczych (korytarze, ïazienki, pomieszczenia techniczne itp.) – min.
1
/12 powierzchni podïogi (dopuszcza siÚ tu równieĝ oĂwietlenie tylko Ăwiatïem sztucznym).
Powierzchnia okien liczona jest w Ăwietle oĂcieĝnicy, czyli przy skrzydïach otwartych na
oĂcieĝ.
Przykïady okien w pomieszczeniach mieszkalnych
W typowych pomieszczeniach
powierzchnia
mieszkalnych (sypialniach, pokowymiar okna
okna w Ăwietle odpowiadajÈcego mu
jach dziecinnych) wskazane jest,
(s × h)
pomieszczenia [m2]
oĂcieĝnicy [m2]
aby okno byïo umieszczone:
1,28
7,7–10,2
120 × 150 cm
centralnie,
parapet znajdowaï siÚ 85 cm
1,66
9,8–13,0
150 × 150 cm
nad podïogÈ.
2,04
12,2–16,3
180 × 150 cm
W duĝych przestrzeniach doskonale sprawdzajÈ siÚ okna umieszczone w dwóch Ăcianach naroĝnych bÈdě przeciwlegïych.
W pomieszczeniach pomocniczych, w których przebywa siÚ krótko, najlepiej stosowaÊ niewielkie okna umieszczone wysoko (okna poïaciowe, Ăwietliki tunelowe). Wtedy moĝliwe jest
zabudowanie caïej powierzchni Ăcian.

dow
r zÚ

fot. Deceunick

ski

Okucia po zamontowaniu
okna naleĝy wyregulowaÊ,
a raz w roku ruchome
elementy nasmarowaÊ
lub naoliwiÊ (np. pastÈ
silikonowÈ lub
smarem w spraju).
Szczególnie
dotyczy to okien
drewnianych

W kaĝdym pomieszczeniu powierzchnia
przeszklenia powinna byÊ dostosowana
do wielkoĂci wnÚtrza
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ciepïa ramka
dystansowa
(niealuminiowa)
z absorberem
wilgoci

.U

nych w zaleĝnoĂci od poĝÈdanych parametrów okna:
szyby zwykïej ze szkïa typu float (stosowanej standardowo) o wypolerowanej powierzchni oraz doskonaïej przejrzystoĂci
i przeěroczystoĂci (min. 82%);
szyby ciepïochronnej, czyli thermofloat z powïokÈ z tlenków metali szlachetnych, odbijajÈcej promieniowanie cieplne do
wnÚtrza pomieszczeñ, przez co straty ciepïa mogÈ byÊ zredukowane nawet o 30%, ale
iloĂÊ docierajÈcego Ăwiatïa moĝe byÊ mniejsza o 25% (w stosunku do szyby zwykïej).
Za dopïatÈ producenci okien oferujÈ takĝe szyby:
děwiÚkochïonne, zwykle przynajmniej
o poïowÚ grubsze od zwykïych, poniewaĝ
wiÚksza masa sprzyja lepszemu tïumieniu
děwiÚków; wykonywane ze szkïa zwykïego,
hartowanego lub laminowanego (dwie lub
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Okna a strony Ăwiata

fot. Sokóïka

¥wiatïo sïoneczne jest potrzebne, ale moĝe nadmiernie nagrzewaÊ
pomieszczenia i przeszkadzaÊ np. w pracy na komputerze. Dlatego
wïaĂciwe rozmieszczenie okien w pomieszczeniach wpïywa nie tylko na funkcjonalnoĂÊ wnÚtrz, ale równieĝ na energooszczÚdnoĂÊ caïego budynku. Oto moĝliwoĂci umiejscowienia okien:
w
elewacji
wschodniej – sÈ korzystne w kuchni, jadalni, sypialni, gabinecie, poniewaĝ
promienie sïoneczne padajÈ pod maïym kÈtem i nie grzejÈ zbyt intensywnie.
DziÚki temu ĝadnemu z pomieszczeñ
nie grozi przegrzanie
nawet w okresie letnim, a cieñ po poïu¥wiatïo wpadajÈce rankiem do sypialni nie
dniu sprzyja wypopowinno byÊ zbyt intensywne, najlepiej wiÚc
jeĂli okno ulokowane jest od zachodu
czynkowi lub pracy.
w elewacji poïudniowej – sÈ najbardziej odpowiednie w duĝych
pomieszczeniach strefy dziennej, czyli w salonie i jadalni, ale równieĝ pracowni czy gabinecie. ZapewniajÈ najdïuĝszy czas nasïonecznienia. Aby pomieszczenia te siÚ nie przegrzewaïy, warto w oknach
zamontowaÊ osïony przeciwsïoneczne (rolety zewnÚtrzne, markizy,
ĝaluzje).
w elewacji zachodniej – wskazane sÈ gïównie w pokojach dziennych, jadalniach oraz sypialniach dzieci. Promienie sïoneczne padajÈ wtedy pod mniejszym kÈtem niĝ w poïudnie i lepiej je oĂwietlajÈ. Jednak trzeba pamiÚtaÊ, ĝe równoczeĂnie przekazujÈ znacznie
wiÚcej energii cieplnej niĝ w godzinach porannych. OczywiĂcie jest
to korzystne w okresie zimowym, ale nie letnim, poniewaĝ moĝe
doprowadziÊ do przegrzania pomieszczeñ. Zatem warto stosowaÊ
wszelkiego rodzaju konstrukcje zacieniajÈce okna (zadaszenia,
pergole, ĝaluzje). Jednak najlepiej posadziÊ przed domem wysokie drzewa liĂciaste dajÈce cieñ w lecie i niezasïaniajÈce sïoñca
w zimie.
w elewacji póïnocnej – sprawdzÈ siÚ w ïazience i pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, poniewaĝ zapewniajÈ oĂwietlenie równomierne i rozproszone. Nie powinny byÊ zbyt duĝe, aby
nie powodowaïy nadmiernych strat ciepïa.

REKLAMA

siÚ do wymiarów skrzydïa. Okucia obwiedniowe mogÈ teĝ speïniaÊ
wiele funkcji dodatkowych: regulowaÊ intensywnoĂÊ przewietrzania, przytrzymywaÊ skrzydïo w wybranym poïoĝeniu czy zabezpieczaÊ przed przypadkowym zatrzaĂniÚciem.
Uszczelki. ChroniÈ wnÚtrze domu przed utratÈ ciepïa, przedostawaniem siÚ do pomieszczeñ wody opadowej i kurzu oraz przed haïasem. Uszczelki osadza siÚ w odpowiednio uksztaïtowanych wrÚbach w skrzydïach i oĂcieĝnicach. Przy zamkniÚtym oknie sÈ
one niewidoczne. Stosuje siÚ uszczelki z kauczuku syntetycznego
(EPDM) lub termoplastycznego elastomeru (TPE). SÈ to tworzywa
elastyczne, wytrzymaïe na zmiany temperatury i promienie UV.
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Okna w praktyce

fot. Sokóïka

Kiedy montowaÊ okna?
Najlepiej na etapie stanu surowego otwartego, czyli po wzniesieniu Ăcian
i uïoĝeniu pokrycia dachowego, ale przed naïoĝeniem tynków wewnÚtrznych i zewnÚtrznych. Po zamontowaniu okien dom uzyskuje status stanu surowego zamkniÚtego. Trzeba wówczas pamiÚtaÊ, by wietrzyÊ pomieszczenia i w razie potrzeby ogrzewaÊ dom tak, by utrzymaÊ wewnÈtrz
temperaturÚ powyĝej 5°C, szczególnie gdy zostanÈ zamontowane okna
drewniane. JeĂli nie bÚdziemy skutecznie usuwaÊ nadmiaru wilgoci, okna
mogÈ siÚ wypaczyÊ.
Czasami, po zakoñczeniu robót
konstrukcyjnych, budowa z róĝnych powodów zostaje zawieszona nawet na
kilka lat. Wtedy lepiej
nie montowaÊ okien,
by nie ulegïy uszkodzeniu lub wrÚcz nie
zostaïy ukradzione.
Niewykoñczonego
Okna powinno siÚ montowaÊ przed uïoĝeniem
domu nie moĝna zatynków
mknÈÊ „na gïucho”,
gdyĝ uniemoĝliwi to odparowanie wilgoci technologicznej oraz skraplajÈcej siÚ wewnÈtrz pary wodnej. WystarczajÈcym zabezpieczeniem przed
wpïywem warunków atmosferycznych oraz niepoĝÈdanymi „goĂÊmi” bÚdzie zakrycie otworów okiennych tarczami zbitymi z desek. MiÚdzy deskami naleĝy pozostawiÊ ok. 1 cm szczeliny, co umoĝliwi swobodny przepïyw
powietrza i wentylacjÚ wnÚtrza.
Czy trudno wstawiÊ okno?
Najpierw trzeba przygotowaÊ otwór okienny – powinien mieÊ równe i proste boki, w razie potrzeby skuwamy nierównoĂci. W Ăcianach jednowarstwowych okno montuje siÚ w Ărodku szerokoĂci Ăciany, natomiast w dwuwarstwowych – przy zewnÚtrznej krawÚdzi warstwy konstrukcyjnej. Okna
w Ăcianach trójwarstwowych powinny byÊ osadzane w przekroju warstwy
ocieplenia, co jednak nie zapewnia stabilnego zamocowania. Otwory
okienne w takich Ăcianach najlepiej obramowaÊ (juĝ na etapie wznoszenia
Ăcian) pïytÈ wiórowo-cementowÈ gruboĂci 35 mm lub przynajmniej pïytÈ
OSB gruboĂci 25 mm. W istniejÈcych Ăcianach trzeba skuÊ wewnÚtrznÈ
warstwÚ muru i ĂciÈÊ izolacjÚ, aby uzyskaÊ wymagane wymiary otworu,
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ksztaïtujÈc jednoczeĂnie z zewnÚtrznej warstwy muru wÚgarek – uskok
w otworze okiennym – zachodzÈcy ok. 1 cm na ramÚ okna.
Przed wstawieniem okna demontujemy ruchome skrzydïa. OĂcieĝnicÚ
wstawiamy w otwór, opierajÈc jÈ na impregnowanych drewnianych lub
plastikowych klinach. Klocki te muszÈ znaleěÊ siÚ pod kaĝdym pionowym
profilem. OperujÈc podkïadkami, ustawiamy dokïadnie poziomo dolny profil oĂcieĝnicy. W pobliĝu górnego rogu umieszczamy klocek, dobierajÈc
jego gruboĂÊ tak, by opierajÈca siÚ na nim rama byïa ustawiona dokïadnie pionowo w pïaszczyěnie Ăciany i otworu. W tej pozycji unieruchamiamy ramÚ klinami wïoĝonymi blisko naroĝników.
Kiedy montowaÊ okna w dachu?
Montaĝ okien poïaciowych najlepiej przeprowadziÊ równoczeĂnie z kryciem poïaci dachowej. Uïatwia to prace montaĝowe i zmniejsza ryzyko wystÈpienia nieszczelnoĂci i uszkodzeñ pokrycia. JeĂli nie montowaliĂmy okien w czasie stawiania dachu, moĝna zrobiÊ to póěniej.
Przy zakupie okien poïaciowych zwróÊmy wiÚc uwagÚ na rozstaw krokwi – najlepiej jeĂli szerokoĂÊ okien jest mniejsza niĝ odstÚp miÚdzy
krokwiami. Dolna krawÚdě okna powinna siÚ znaleěÊ na wysokoĂci
1,1–1,3 m od podïogi, tak aby moĝna byïo przez nie wyglÈdaÊ i wygodnie daïo siÚ je otwieraÊ. W wysokich i duĝych pomieszczeniach trzeba
niekiedy zamontowaÊ dwa, a nawet trzy rzÚdy okien. SÈ one doĂÊ ciÚĝkie, dlatego warto poradziÊ siÚ fachowca, czy nie obciÈĝÈ nadmiernie
konstrukcji dachowej.
Jak uszczelniÊ okno w dachu?
JeĂli okno poïaciowe montowane jest w gotowym dachu, trzeba usunÈÊ
fragment pokrycia i ewentualnie podkïadu z desek. Zaleĝnie od rodzaju pokrycia, otwór w dachu wykonuje siÚ przez zdjÚcie dachówek ceramicznych
lub cementowych albo wyciÚcie otworu w pokryciu z blachodachówki lub
gontów o wymaganych wymiarach. WycinajÈc otwór w dachu, musimy
przeciÈÊ wszystkie jego warstwy. Po zdjÚciu fragmentu pokrycia uïoĝonÈ pod nim foliÚ FWK nacina siÚ na krzyĝ, a po zamontowaniu oĂcieĝnicy
okna dachowego jej brzegi przybija do boków ramy. SzczelnoĂÊ osadzenia oĂcieĝnicy zapewni staranne wykonanie koïnierza.

fot. Fakro

Kiedy zamawiaÊ okna i w jakim wymiarze?
Okna najlepiej zamawiaÊ dopiero wtedy, gdy bÚdÈ gotowe wszystkie otwory okienne. Kupowanie zbyt wczeĂnie – na zapas – czÚsto koñczy siÚ przeróbkami, gdy wykonawca nie utrzyma zaïoĝonych wymiarów lub w trakcie
budowy zechcemy zmieniÊ wielkoĂÊ i ksztaït okna. ZewnÚtrzny wymiar
oĂcieĝnicy powinien byÊ o 2–3 cm mniejszy niĝ szerokoĂÊ oĂcieĝa w miejscu zamontowania okna. JeĂli Ăciana ma wÚgarek, powinien on zachodziÊ na oĂcieĝnicÚ po ok. 1 cm z kaĝdej strony. WysokoĂÊ okna powinna
byÊ tak dobrana, by zmieĂciï siÚ pod nim parapet. W praktyce wysokoĂÊ
okna przyjmuje siÚ o 6–8 cm mniejszÈ niĝ wysokoĂÊ otworu okiennego,
co umoĝliwia swobodne wykoñczenie dolnej krawÚdzi okna i zapewnia
wïaĂciwe pochylenie okapnika zewnÚtrznego.

Montaĝ okna dachowego
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NajczÚĂciej
stosuje siÚ
uszczelki
przyszybowe (pomiÚdzy szybami
zespolonymi a ramami
okiennymi) oraz
2–4 uszczelki
wrÚbowe lub oporowe (pomiÚdzy
skrzydïem a oĂcieĝnicÈ). Im jest ich wiÚcej, tym okna majÈ
lepsze parametry techniczne.

wacjÚ okolicy. Poza tym podczas opadów Ăniegu albo w upalne dni przez okno kolankowe
do pomieszczenia dociera Ăwiatïo dzienne,
a podczas deszczu moĝliwe jest wietrzenie.
balkonowe – zbudowane sÈ z czÚĂci dolnej,
która po otworzeniu tworzy rodzaj przezroczystej balustrady i górnej zamieniajÈcej siÚ
w daszek. Stosuje siÚ je w dachach bez Ăcianki kolankowej i przy kÈcie nachylenia poïaci 40–50º.
wyïazy dachowe – to okna dachowe o solidniejszej konstrukcji, które otwierajÈc siÚ na
bok, umoĝliwiajÈ wygodne i bezpieczne wyjĂcie na dach. Przed przypadkowym zatrzaĂniÚciem zabezpieczajÈ je siïowniki, które
równieĝ uïatwiajÈ otwieranie wyïazu.

górna czÚĂÊ skrzydïa mieĂci siÚ w gruboĂci
poïaci dachowej. Niestety sÈ droĝsze z uwagi
na koniecznoĂÊ stosowania siïowników wspomagajÈcych unoszenie okien.
uchylno-obrotowe – majÈ dwie osie obrotu:
– na górnej krawÚdzi – do uchylania o kÈt do
30º;
– w poïowie ramy – do obracania o 180º podczas mycia.
To najlepsze, ale i jedne z najdroĝszych
okien dachowych. Ich odmianÈ sÈ nieco szersze okna ewakuacyjne z moĝliwoĂciÈ otwierania skrzydïa o 80º.
kolankowe – skïadajÈ siÚ z dwóch okien
– dachowego i typowego (w Ăciance kolankowej), które umoĝliwia znacznie lepszÈ obserOkna balkonowe
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Okno kolankowe

fot. Fakro

Okno obrotowe

fot. Velux

Okna dachowe moĝna montowaÊ w dachu
pod kÈtem min. 15º. Ramy wykonane sÈ najczÚĂciej z drewna, rzadziej z PVC i od strony
zewnÚtrznej osïoniÚte aluminiowymi profilami. ZewnÚtrzne tafle szyb zespolonych standardowo wykonane sÈ ze szkïa hartowanego.
Jedno duĝe okno zastosowane w pomieszczeniu doĂwietli mniejszÈ powierzchniÚ niĝ
dwa mniejsze okna. Z kolei cztery maïe okna
(o tej samej ïÈcznej powierzchni szyb, co duĝe
okno), zamontowane na przeciwlegïych poïaciach dachu, zwiÚkszajÈ jeszcze bardziej powierzchniÚ dobrego doĂwietlenia. Niestety bÚdzie to droĝsze rozwiÈzanie.
WysokoĂÊ okien powinna byÊ dopasowana
do kÈta pochylenia dachu, aby zarówno stojÈc,
jak i siedzÈc caïy czas mieÊ moĝliwoĂÊ wyglÈdania przez okno. Czyli im mniejszy kÈt pochylenia dachu, tym okno powinno byÊ dïuĝsze. I odwrotnie – przy stromym dachu okno
moĝe byÊ krótsze.
SzerokoĂÊ okna jest najczÚĂciej dostosowywana do odlegïoĂci miÚdzy krokwiami, ale
nie zawsze jest to ograniczenie, poniewaĝ szerokoĂÊ otworu w dachu moĝna dostosowaÊ do
szerokoĂci okien, przez wykonanie wymianu
lub nadbicie krokwi.
Zastosowane okucia decydujÈ o sposobie
otwierania, do wyboru wiÚc mamy róĝne rodzaje okien:
obrotowe – majÈ oĂ obrotu skrzydïa w poïowie wysokoĂci oĂcieĝnicy. NaleĝÈ do najtañszych okien dachowych. atwo je umyÊ
z wnÚtrza pomieszczenia, ale czÚĂÊ otwartego skrzydïa wystaje poniĝej poïaci dachowej
i moĝna siÚ o nie uderzyÊ.
wysokoosiowe – majÈ oĂ obrotu umieszczonÈ w ¾ wysokoĂci oĂcieĝnicy. Po otwarciu

fot. Velux

Okna w dachu
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