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Szklane przegrody
fot. Jasno Shutters

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Okna to specyficzny rodzaj przegród 

zewn trznych. Nie tylko musz  chroni

dom przed stratami ciep a, ha asem, 

nieproszonymi go mi (podobnie jak ciany 

i dach), ale jeszcze zapewnia  dost p

wiat a dziennego i wspomaga  wentylacj .

Na dodatek maj  wielkie znaczenie dla wygl du 

budynku. Ich ró norodno  jest ogromna 

i dlatego wszelkie rozwa ania dotycz ce 

w a ciwego wyboru nale y przeprowadza

na etapie projektowania domu.

Wybór okien
Tadeusz Lipski

Jest kilka mo liwo ci zapewnienia wiat-

a dziennego w domu jednorodzinnym. 

Najcz ciej s  to zwyk e okna umieszczo-

ne w cianach zewn trznych, ewentualnie 

okna dachowe. Nie mo na jednak zapomina

o ciankach szklanych, wietlikach dacho-

wych, lukarnach, wykuszach itp. W a ciwy 

wybór zale y od wielu czynników: stylu bu-

dynku, usytuowania wzgl dem stron wiata, 

liczby kondygnacji, rodzaju dachu, wielko ci 

dzia ki czy ukszta towania terenu. 

Kryteria doboru okien  
Ka de pomieszczenie w domu wymaga inne-

go sposobu o wietlania wiat em dziennym. 

Dla sypialni, kuchni, azienki czy klatki scho-

dowej stosuje si  bowiem odmienne kryteria. 

Wa na jest nie tylko powierzchnia pomiesz-

czenia i do wietlaj cych je okien, ale równie

miejsce ich wstawienia. 
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Wybór okien

Powierzchnia okien – okre lona jest 

w „Warunkach technicznych, jakim po-

winny odpowiada  budynki i ich usytu-

owanie”. W pomieszczeniach przezna-

czonych na sta y pobyt ludzi (sypialnie, 

kuchnie, pokoje dzienne) powinna wyno-

si  przynajmniej 1/8 powierzchni pod ogi. 

Natomiast w pomieszczeniach pomocni-

czych (korytarze, azienki, pomieszczenia 

techniczne itp.) – min. 1/12 powierzchni 

pod ogi. Oczywi cie powierzchnia okien 

liczona jest w wietle o cie nicy – czyli 

przy skrzyd ach otwartych na o cie .

Powierzchnia maksymalna nie jest okre-

lona, jednak ze wzgl du na spore stra-

ty energii cieplnej nie zaleca si , aby by a

wi ksza ni  1/6 powierzchni pod ogi. 

Wyj tkiem s  elewacje po udniowe w do-

mach pasywnych, które mog  by  ca e

przeszklone. 

Warto te  pami ta , e w typowych 

oknach drewnianych lub z PVC po-

wierzchnia szyb stanowi zaledwie 50–60% 

powierzchni otworu w murze i oko o 80% 

powierzchni mierzonej w wietle o cie -

nicy. 

Miejsce wbudowania okien oraz ich 

kszta t (w skie, szerokie, okr g e, pod su-

fitem albo tu  nad posadzk ) maj  równie 

du e znaczenie dla w a ciwego o wietle-

nia pokoju, co ich powierzchnia. 

W typowych pomieszczeniach mieszkal-

nych (sypialniach, pokojach dziecinnych) 

wskazane jest, aby okno umieszczone by o

centralnie i zajmowa o po ow  szeroko ci 

ciany, a parapet znajdowa  si  85 cm nad 

pod og . Wtedy zapewniona b dzie dobra 

widoczno , pokoje b d  równomiernie 

o wietlone oraz ustawne. 

W pomieszczeniach reprezentacyjnych 

(pokoje dzienne, jadalnie) wskazane jest sto-

sowanie okien wi kszych, usytuowanych 

30–60 cm nad posadzk , ewentualnie balko-

nowych. Zwykle dobrze spe niaj  tu funk-

cje okna wykuszowe, naro ne lub o niety-

powych kszta tach i wymiarach (trójk tne, 

ukowe, w skie ustawione w szereg itp.). 

W du ych przestrzeniach doskonale spraw-

dzaj  si  okna umieszczone w dwóch cia-

nach naro nych b d  przeciwleg ych.

Z kolei w pomieszczeniach pomocni-

czych, w których przebywa si  krótko, naj-

lepiej stosowa  niewielkie okna umiesz-

czone wysoko (okna po aciowe, wietliki 

tunelowe). Wtedy ilo wiat a dziennego 

jest wystarczaj ca. Mo liwe jest zabudowa-

nie ca ej powierzchni cian i jednoczesne 

ograniczenie strat energii cieplnej.

Wymiar okna

(szer. ´ wys.) [cm]

Powierzchnia

Okna w wietle o cie nicy 

[m2]

Odpowiadaj cego mu 

pomieszczenia [m2]

120 ´ 150 1,28 7,7–10,2

150 ´ 150 1,66 9,8–13,0

180 ´ 150 2,04 12,2–16,3

Przyk ady okien w pomieszczeniach mieszkalnych

szeroko  otworu w murze – 151 cm

Dla typowego okna o wymiarach 150 x 150 cm, powierzchnia otworu w murze wynosi 2,25 m2, a liczona 
w wietle o cie nicy zaledwie 1,63 m2. Ró nica wynosi wi c 28%.  Warto o tym pami ta  przy ustaleniu 
wymiarów okien w stosunku do powierzchni pomieszczenia

zewn trzny wymiar o cie nicy – 146–147 cm

szeroko  otworu w murzeokno w wietle o cieznic – 131 cm

Zale no ci wymiarowe mi dzy oknem i otworem w cianie

fo
t.

 V
ox

Nawet niewielkie okno, ale na rodku ciany dobrze o wietla wn trze

fo
t.

 V
el

u
x

wietlik tunelowy 

to idelany sposób

na do wietlenie pomieszcze

niemaj cych styczno ci

ze cianami zewn trznymi
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Wa ne cechy okien
Dost pnych jest wiele rodzajów okien spe -

niaj cych ró ne wymagania technicz-

ne oraz estetyczne. Z tego wzgl du ró ni-

ca w cenie podobnie wygl daj cych okien, 

ale o ró nych parametrach, mo e wyno-

si  nawet 100% warto ci. To wa ne, je li 

uwzgl dni si  fakt, e w typowym domu 

jednorodzinnym jest zwykle kilkana cie 

okien. Poza tym inwestorzy maj  ró ne 

wymagania i mo liwo ci ich realizacji, 

czasami zale ne od przepisów lub regio-

nu kraju.

Izolacyjno  termiczna – okien i drzwi 

balkonowych powinna by  jak najlepsza. 

Warto bowiem pami ta , e przegrody te 

charakteryzuj  si  wspó czynnikiem prze-

nikania o 4 do 10 razy gorszym od cian czy 

dachu. A przecie  od strat energii zale

wydatki na ogrzewanie. Dodatkowo wyma-

gania wobec stolarki uzale nione s  od re-

gionu kraju, w którym zbudowany jest dom. 

Dost pne na rynku wyroby standardowe 

maj  wspó czynnik U=1,3–1,5 [W/(m2•K)], 

ale oferowane s  równie  tzw. okna pasyw-

ne o wspó czynniku U=0,6–0,8 [W/(m2•K)].

Izolacyjno  akustyczna – to inaczej 

zdolno  t umienia d wi ków. Zwykle 

jest tym lepsza, im materia  przegrody jest 

ci szy lub zrobiony z bardziej w ókniste-

go materia u. Oczywi cie okna maj  zde-

cydowanie gorsze w a ciwo ci od cian 

zewn trznych i najcz ciej to ich parame-

try decyduj  o wypadkowej izolacyjno-

ci akustycznej ca ej przegrody. Zatem po-

winien je cechowa  mo liwie najwy szy 

wska nik projektowy izolacyjno ci aku-

stycznej w a ciwej R’
A2

 lub klasa akustycz-

na OK
2
. Warto zapami ta , e okna o do-

brej izolacyjno ci akustycznej t umi  ha as 

zewn trzny o oko o 30 dB, a s abe – tylko 

nieco wi cej ni  20 dB. Na dodatek ró nica 

pomi dzy izolacyjno ci  akustyczn cia-

ny zewn trznej i stolarki nie powinna by

wi ksza ni  10 dB. Oczywi cie warto pa-

mi ta , e wszelkie nawiewniki i systemy 

mikrowentylacji do  znacznie obni aj

izolacyjno  akustyczn  okien.

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Usytuowanie okien i pomieszcze  wzgl dem stron wiata 

wiat o s oneczne jest potrzebne, ale jego nadmiar mo e by  bardzo uci liwy, poniewa  cz sto powoduje przegrzewanie pomieszcze , utrudnia ogl danie 

telewizji, czy komputerowego monitora. Z tego wzgl du wa ne jest w a ciwe zorientowanie ró nych pomieszcze  wzgl dem stron wiata.

Okna w dachu lub suficie – s  bardzo dobrym rozwi zaniem o wietlenia dziennego dla korytarzy, klatek schodowych, azienek, garderób itp. Po prostu 

przy niewielkiej powierzchni zapewniaj  bardzo du o wiat a – praktycznie przez ca y dzie  i to niezale nie od usytuowania po aci dachowych wzgl dem 

stron wiata.

Okna w elewacji wschodniejOkna w elewacji wschodniej – s  korzystne dla wielu pomieszcze  (kuchni, jadalni, sypialni, 
gabinetu), poniewa  promienie s oneczne padaj  pod ma ym k tem i nie grzej  zbyt 
intensywnie. Dzi ki temu adnemu z pomieszcze  nie grozi przegrzanie nawet w okresie letnim, 
a po po udniu cie  i wzgl dny ch ód sprzyjaj  wypoczynkowi lub pracy

Parter

1. Wiatro ap

2. Hol

3. Kuchnia

4. Spi arnia

5. Jadalnia

6. Pokój dzienny

7. Gabinet

8. Toaleta

9. azienka

10. Sypialnia

11. Garderoba

12. Kot ownia, pralnia

13. Gara

ry
s.

 A
rc

h
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Okna w elewacjiOkna w elewacji 
po udniowejpo udniowej – s
najbardziej odpowiednie 
dla du ych pomieszcze
strefy dziennej i 
reprezentacyjnej 
g ównie salonu oraz 
jadalni, ale równie
pracowni, czy gabinetu. 
Zapewniaj  najd u szy 
czas nas onecznienia. 
Poza tym w okresie 
zimowym promienie 
s oneczne padaj  pod 
stosunkowo niewielkim 
k tem i docieraj  w g b
pomieszcze , a w lecie 
pod du ym k tem, co 
w pewnym stopniu chroni 
je przed przegrzaniem. 
Jednak dla okien 
w elewacji po udniowej 
zawsze warto stosowa
jaki  rodzaj zadaszenia 
sta ego lub tymczasowego

Okna w elewacji zachodniejOkna w elewacji zachodniej – wskazane s  g ównie w pokojach dziennych, jadalniach 
oraz sypialniach dzieci. Promienie s oneczne padaj  wtedy pod mniejszym k tem ni
w przypadku okien po udniowych i lepiej je o wietlaj . Jednak trzeba pami ta , e
równocze nie przekazuj  znacznie wi cej energii cieplnej ni  w godzinach porannych. 
Oczywi cie jest to korzystne w okresie zimowym, ale nie letnim, poniewa  mo e
doprowadzi  do przegrzania pomieszcze . Zatem warto stosowa  wszelkiego rodzaju 
konstrukcje zacieniaj ce okna (zadaszenia, pergole, aluzje). Jednak najlepiej posadzi
przed domem wysokie drzewa li ciaste daj ce cie  w lecie i nie zas aniaj ce s o ca 
w zimie

Okna w elewacji pó nocnejOkna w elewacji pó nocnej 
– s  idealne dla kuchni, 
azienek, pomieszcze

technicznych oraz 
us ugowych strefy 
gospodarczej, poniewa
zapewniaj  o wietlenie 
równomierne i rozproszone. 
Nie ma równie  obawy 
o ich przegrzanie. Jednak 
okna nie powinny by  zbyt 
du e, aby nie powodowa y
nadmiernych strat ciep a
(w budynkach pasywnych s
wr cz zakazane)
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Dla cian zewn trznych z oknami stano-

wi cymi nie wi cej ni  50% powierzchni 

przegrody, okre lone s  nast puj ce wyma-

gania dotycz ce minimalnej wypadkowej 

izolacyjno ci akustycznej. 

25 dB dla cz ci pe nej i 20 dB dla okien 

(R’
A2

=20 dB);

30 dB dla cz ci pe nej i 20 dB dla okien 

(R’
A2

=23 dB);

35 dB dla cz ci pe nej i 25 dB dla okien 

(R’
A2

=28 dB);

40 dB dla cz ci pe nej i 30 dB dla okien 

(R’
A2

=33 dB);

45 dB dla cz ci pe nej i 35 dB dla okien 

(R’
A2

=38 dB).

Wybór okien

Podzia  Polski na strefy klimatyczne

Rodzaj przegrody
Wspó czynnik przenikania ciep a U

max
 [W/(m2•K)]

Dom zgodny z normami Dom pasywny

Okna (bez po aciowych) i drzwi balkonowe 

w pomieszczeniach o temp. >16°C

a) w I, II i III strefie klimatycznej 

b) w IV i V strefie klimatycznej

1,70 

1,80
0,80

Okna po aciowe w pomieszczeniach 

o temp. <16°C
1,80 0,80

Okna w cianach oddzielaj cych pomiesz-

czenia ogrzewane od nieogrzewanych
2,60 –

Okna piwnic i poddaszy  nieogrzewanych bez wymaga –

Drzwi zewn trzne 2,60 0,80

ciany zewn trzne 0,30 0,15

Dach lub stropodach 0,25 0,15

Termoizolacyjno  stolarki  budowlanej w domach jednorodzinnych

Nawiewniki powietrza musz  by  stosowane 

w domach z wentylacj  grawitacyjn . To oznacza, 

e trudno jest zapewni  tam dobr  izolacyjno

akustyczn  okien. Jest to wa ne dla domów 

znajduj cych si  w centrach miast, w pobli u

dróg szybkiego ruchu, linni kolejowych, zak adów 

przemys owych, czyli terenów o du ym nat eniu 

ha asu

fo
t.

A
er

ec
o

REKLAMA

BD6_okna.indd 51BD6_okna.indd   51 2009-05-14 18:48:262009-05-14   18:48:26



BUDUJEMY DOM 6/200952

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Szczelno  – okien i drzwi zale y od 

stosowanego systemu wentylacji budyn-

ku. Jeszcze w zesz ym roku standardem 

by y okna o wspó czynniku infiltracji 0,5–

1,0 m3/mhdaPa2/3, co w przypadku wentyla-

cji grawitacyjnej oznacza o niedostateczn

ilo  powietrza przedostaj cego si  w ci -

gu godziny przez szczelin  o d ugo ci 1 m. 

W cianach lub oknach trzeba by o stosowa

dodatkowe nawiewniki zapewniaj ce wy-

mian  powietrza na poziomie 20–50 m3/h. 

Jednak  od 1 stycznia 2009 r. zgodnie 

z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 

201, Poz. 1238) dotycz cym warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada  budyn-

ki, obowi zuj  nowe wymagania dotycz ce 

szczelno ci okien. Obecnie obowi zuj  kryte-

ria wcze niej ustalone dla budynków pasyw-

nych z wentylacj  mechaniczn  nawiewno-

-wywiewn  i odzyskiem ciep a. Oznacza to, 

e wspó czynnik infiltracji wszystkich pro-

dukowanych okien musi by  mniejszy od  

0,3 m3/mhdaPa2/3. W przypadku stosowania 

wentylacji grawitacyjnej nap yw odpowiedniej 

ilo ci powietrza musi by  realizowany przez 

nawiewniki umieszczone np. w ramach okien.

Zabezpieczenia antyw amaniowe – sto-

larki s  szczególnie po dane, gdy w domu 

nie stosuje si  krat, aluzji lub okiennic. 

Wtedy warto zainwestowa  w okucia anty-

w amaniowe, solidnie osadzone ramy i szy-

by klasy od P1 do P4 (najlepiej P3 lub P4). 

S  to szyby klejone z dwóch tafli szk a gru-

bo ci 3 lub 4 mm oraz od jednej do czte-

rech warstw folii o wysokiej wytrzyma o ci, 

które zast puj  kraty z pr tów stalowych 

o rednicy 10 mm.    

Wygoda u ytkowania – w du ej mierze 

zale y od konstrukcji okna oraz zastosowa-

nych oku . Najbardziej popularne i najwy-

godniejsze s  okna jednoramowe z szyba-

mi zespolonymi i wielofunkcyjn  klamk .

atwo je ustawi  w wybranej pozycji (uchy-

li , rozewrze , rozszczelni ) oraz umy , po-

niewa  maj  tylko dwie powierzchnie szyb. 

Dost pne s  te  eleganckie okna ze szpro-

sami: 

 konstrukcyjnymi – drogie i k opotliwe do 

utrzymania w czysto ci;

 wewn trznymi – obni aj  izolacyjno

termiczn ;

 zawieszane – dobrze imituj  drog  kon-

strukcj  okna, a jednocze nie s atwe w de-

monta u i wtedy nie utrudniaj  mycia.  

Elementy sk adowe okien
Ka de okno sk ada si  z szyby i ramy, 

ale tak e uszczelek, oku  oraz klamek. 

Wszystkie te elementy mog  by  wykonane 

z ró nych materia ów i w odmiennych tech-

nologiach. To oczywi cie ma wp yw na este-

tyk , funkcjonalno , jako  i cen  okien. 

Szyby – we wspó czesnych oknach nie 

tylko maj  zapewni  odpowiedni  ilo

wiat a dziennego oraz widok z domu. Pod 

wzgl dem izolacyjno ci termicznej i aku-

stycznej, a tak e ochrony antyw amaniowej 

powinny charakteryzowa  si  parametrami 

porównywalnymi do cian zewn trznych. 

Wymagania w znacznym stopniu spe nia-

j  tzw. szyby zespolone.  Zbudowane s

Efekt zastosowania szyb samoczyszcz cych Konstrukcja szyby zespolonej

szyba zewn trzna 
tzw. bezpieczna 
zbudowana 
z 2 tafli szk a
o grubo ci 6 lub 8 mm

przestrze  pomi dzy 
szybami wype niona 
gazem ci kim

szyba wewn trzna 
o grubo ci 4 mm 
z pow ok  niskoemisyjn

ciep e ramki 
dystansowe 
(niealuminiowe)
z sorberem wilgoci

fo
t.

P
ilk
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n
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Wybór okien

z dwóch lub trzech tafli szk a o cechach do-

branych w zale no ci od po danych para-

metrów okna:

szyby zwyk ej ze szk a typu float o wy-

polerowanej powierzchni oraz doskona-

ej przejrzysto ci i prze roczysto ci (min. 

82%);

szyby ciep ochronnej, czyli thermo float 

z pow ok  z tlenków metali szlachetnych 

odbijaj cej promieniowanie cieplne do 

wn trza pomieszcze , przez co starty cie-

p a mog  by  zredukowane nawet o 30%, 

ale ilo  docieraj cego wiat a mo e by

mniejsza o 25% (w stosunku do szyby zwy-

k ej);

szyby d wi koch onnej zwykle przynaj-

mniej o po ow  grubszej od zwyk ej,

poniewa  wi ksza masa sprzyja lepszemu 

t umieniu d wi ków. Wykonywane s

ze szk a zwyk ego, hartowanego lub 

laminowanego (dwie lub wi cej tafli 

po czone foli  PVB – poliwinylowo-

-butarylow ); 

 szyby bezpiecznej lub antyw amanio-

wej, które w przypadku rozbicia chroni  lu-

dzi przed obra eniami b d  z odziejami. 

Najcz ciej s  to szyby laminowane zbu-

dowane z dwóch tafli szk a grubo ci 3 lub 

4 mm i od jednej do czterech warstw folii 

PVB (klasy od P1 do P4). Szyby klas P3 i P4 

zast puj  kraty z pr tów stalowych o redni-

cy 10 mm (s  uznawane przez towarzystwa 

ubezpieczeniowe).

Mo liwe do zastosowania s  jeszcze szyby 

absorpcyjne, czyli barwione w masie i po-

ch aniaj ce cz  promieniowania s onecz-

nego oraz chroni ce dom przed przegrza-

niem. Jednak ich przepuszczalno wiat a

wynosi 32–72%. Szyby refleksyjne pokry-

te warstw  metalu (np. z ota), które odbi-

j  cz  promieniowania s onecznego oraz 

szyby samooczyszczaj ce z tzw. pow ok

hydrofoliow , które mo na my  tylko raz 

w roku. 

Poszczególne tafle zestawu rozdzielo-

ne s  ramkami dystansowymi najcz ciej 

o szeroko ci nieprzekraczaj cej 16 mm. 

Standardowe wykonane s  z aluminium, ale 

znacznie korzystniejsze pod wzgl dem ter-

micznym – z polipropylenu lub poliw glanu.

Przestrze  mi dzy szybami wype nio-

na jest zwykle gazem szlachetnym, czyli ar-

gonem, kryptonem, ksenonem lub sze cio-

fluorkiem siarki (FS6), co ma zasadnicze 

znaczenie dla parametrów termicznych 

i akustycznych ca ego zestawu. 
REKLAMA

Szyba zespolona

Przepuszczalno

wiat a

LT [%]

Przepuszczalno

energii s onecznej 

g [%]

Wspó czynnik 

przenikania ciep a

U
g
 [W/(m2•K)]

Szyby dwukomorowe

4HT/10Kr/4/10Kr/4T
65 42 0,6

Szyby jednokomorowe

4T/16Kr/4T
72 45 0,9

Szyby jednokomorowe

4/16Ar/4T
76 56 1,1

Porównanie parametrów wybranych szyb zespolonych

• H – szyba hartowana;

• T – pow oka niskoemisyjna termofloat; 

• Kr – przestrze  mi dzy szybami wype niona kryptonem;

• Ar – przestrze  mi dzy szybami wype niona argonem
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Ramy – stanowi  konstrukcj  no n  okna 

i dlatego musz  by  odpowiednio mocne, ale 

tak e „ciep e” i estetyczne. Mog  to by  naj-

bardziej popularne konstrukcje jednoramowe, 

ewentualnie zespolone (ze skrzyd ami skr -

canymi na ruby) lub skrzynkowe (z dwoma 

oddzielnymi skrzyd ami). Wybór jest du y

i zale y od wielu czynników. Jednak najwa -

niejsze to styl budynku, upodobania  oraz 

mo liwo ci finansowe inwestora. Pozosta e

parametry mo na zrealizowa  w a ciwie przy 

zastosowaniu ka dego materia u.

 Ramy z drewna zw aszcza d bowe-

go, modrzewiowego lub meranti, dla wie-

lu osób s  najwi ksz  ozdob  ka dego okna. 

Wspó cze nie  wykonuje si  je ze znormali-

zowanych profili (g ównie DJ-68). Sklejenie 

trzech impregnowanych i suszonych listew 

powoduje, e profile o grubo ci tylko 68 mm 

nie pacz  si , s  wytrzyma e oraz wystar-

czaj co sztywne. Na dodatek dzi ki poro-

watej strukturze materia u charakteryzuj

si  dobr  izolacyjno ci  akustyczn  oraz ter-

miczn  (wspó czynnik przenikania ciep a

U
f
=1,5–1,7 [W/(m2•K)]). Poza tym atwo je na-

prawi  w przypadku uszkodzenia, ale trzeba 

je lakierowa  lub malowa  raz na 5 lat.

 Ramy z PVC obecnie s  najbardziej popu-

larne, poniewa  przy umiarkowanej cenie 

charakteryzuj  si  dobrymi parametrami 

technicznymi. Wykonuje si  je z wysoko-

udarowego PVC z dodatkiem stabilizato-

rów o owiowych, kadmowych lub wap-

niowo-cynkowych, które chroni  je przed 

starzeniem i utrat  koloru. Wszystkie pro-

file (o liczbie komór od 3 do 8) musz  by

wzmacniane kszta townikami stalowymi, 

aluminiowymi lub z w ókna szklanego. Za 

najkorzystniejsze uznaje si  profile pi cio- 

i sze ciokomorowe, które dorównuj  para-

metrami ramom drewnianym, ale s  od nich 

ta sze. W oknach pasywnych stosuje si  pro-

file siedmio- lub o miokomorowe (cz sto 

wype nione materia em termoizolacyjnym) 

o wspó czynniku U
f
=0,95–1,21 [W/(m2•K)].

Ramy z PVC najcz ciej s  bia e lub br zo-

we, ale na zamówienie dost pne s  w wie-

lu kolorach. Poza tym s  odporne na grzy-

by, ple nie i korozj . Niestety stosunkowo 

awo ulegaj  zabrudzeniu, gdy  s  elektro-

statyczne, a ka de uszkodzenie jest w a ci-

wie nie do usuni cia, równie  w wyniku 

zetkni cia z wieloma substancjami che-

micznymi.

Ramy z w ókien szklanych charakteryzu-

j  si  bardzo du  wytrzyma o ci  i sztyw-

no ci  konstrukcji. Profile otwarte, jedno- 

i dwukomorowe o du ej smuk o ci, sprawiaj ,

e powierzchnia szyb jest znacznie wi ksza 

ni  w porównywalnych oknach drewnianych 

czy plastikowych. Wspó czynnik rozsze-

rzalno ci termicznej ram ma warto  zbli o-

n  do szk a, co powoduje, e w oknie nie ma 

adnych napr e  wewn trznych. Na doda-

tek ich izolacyjno  termiczna jest ca kiem 

dobra (U
f
=1,6–1,9 [W/(m2•K)]), a po wype -

nieniu otwartych profili piank  poliureta-

now  spe nione s  nawet kryteria pasywno-

ci. Z kolei du y ci ar w a ciwy laminatu 

(1900 kg/m3 – drewno 550–700 kg/m3) powo-

duje, e ich izolacyjno  akustyczna rów-

nie  jest dobra. Ich podstawow  wad  jest 

wysoka cena.

 Ramy z aluminium s  stosunkowo lek-

kie, wytrzyma e i sztywne. wietnie nadaj

si  do przeszklenia du ych powierzchni (fa-

sad). Jednak w domach jednorodzinnych sto-

sowane s  rzadko z powodu wysokiej ceny 

oraz niezbyt dobrej izolacyjno ci termicz-

nej. Nawet tzw. profile ciep e (z wk adk  po-

liamidow ) maj  niekorzystny wspó czyn-

nik przenikania ciep a (U>2,3 [W/(m2•K)]). 

Najcz ciej s  lakierowane proszkowo na 

kolor bia y, br zowy lub naturalnego alumi-

nium. 

 Ramy drewnianio-aluminiowe maj  wiele 

zalet i niestety bardzo wysok  cen .

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Nowoczesne okno drewniane 

z klejon  ram  oraz dwukomorow

szyb  zespolon

fo
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Wspó czesne okno z sze ciokomorowego profilu PVC 

z dodatkowym wype nieniem termicznym, trzema uszczelkami 

obwodowymi i szyb  zespolon  o wspó czynniku U
g
=0,6 [W/(m2•K)]

Jedno z najlepszych ale najdro szych okien

drewnianych z zewn trzn  nak adk  aluminiow

i jednokomorow  szyb  zespolon
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Wybór okien

zawiasyzawiasy umo liwiaj  obrót skrzyd a, 
cz  je z o cie nic , zapewniaj

regulacj  i demonta  skrzyd a

OkuciaOkucia – to elementy umo liwiaj ce otwieranie okien. 

W najbardziej popularnych oknach jednoramowych 

stosuje si  okucia obwodowe (obwiedniowe), które 

umo liwiaj  otwieranie i rozwieranie skrzyde  oraz 

tzw. mikrowentylacj . To system popychaczy, blokad, 

zawiasów i rygli u o onych w specjalnych rowkach 

i gniazdach na ca ym obwodzie okna i poruszanych 

za pomoc  ruchu obrotowego klamki okiennej. 

Za dodatkow  op at  dost pne s  równie  okucia 

antywywa eniowe oraz automatycznie sterowane, które 

pozwalaj  na otwieranie i zamykanie okna w zale no ci

od warunków zewn trznych lub zadanego programu

Dodatkowe elementy okucia, które mog  by

montowane w oknach:

zaczep do mikrowentylacjizaczep do mikrowentylacji – umo liwia wentylacj  przy 
zamkni tym oknie (powi ksza szczelin  mi dzy skrzyd em,
a o cie nic  do 8 mm);

elementy antywywa enioweelementy antywywa eniowe – to trzpienie i zaczepy 
utrudniaj ce w amanie;

stabilizator uchy ustabilizator uchy u – utrzymuje otwarte skrzyd o w sta ym 
po o eniu;

blokada b dnego po o enia klamkiblokada b dnego po o enia klamki – zapobiega 
wypadni ciu skrzyd a z zawiasów, gdy okno jest rozwarte, a 
klamk  chce si  ustawi  w pozycji uchylnej.

REKLAMA

zasuwnice lub popychaczezasuwnice lub popychacze 
umo liwiaj  ryglowanie skrzyd a
w kilku punktach jednocze nie 
w wyniku przekr cenia klamki do 
odpowiedniej pozycji

klamkiklamki to elementy steruj ce 
funkcjami okien, dzi ki
wyposa eniu w odpowiedni
przek adni  pracuj  lekko 
i precyzyjnie
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Uszczelki – zapewniaj  ochron  przed 

wod , wiatrem, kurzem i ha asem. Obecnie 

wykonywane s  z syntetycznego kauczu-

ku EPDM lub TPS – o trwa o ci nawet 10 lat 

(ewentualnie z silikonu). W oknach stosuje 

si  uszczelki przyszybowe (pomi dzy szyba-

mi zespolonymi a ramami okiennymi) oraz 

2–4 uszczelki wr bowe lub oporowe (pomi -

dzy skrzyd em a o cie nic ). Oczywi cie im 

jest ich wi cej, tym okna maj  lepsze para-

metry techniczne.  

W a ciwy monta  okien
Nawet najlepsze okna strac  swoje walory, 

je li zostan le zamontowane. Po czenie 

ze cian  musi by  nie tylko szczelne dla 

wody i wiatru, ale równie  powinno mie

zbli on  izolacyjno  termiczn  i akustycz-

n  do montowanej stolarki. 

Usytuowanie okien – w szeroko ci prze-

grody zewn trznej jest  bardzo wa ne i zale-

ca si , aby w okresie zimowym w tym miej-

scu temperatura ciany wynosi a 0°C (dla  

obliczeniowej temperatury powietrza ze-

wn trznego -20°C i wewn trznego +20°C). 

Wtedy uniknie si  wykroplenia pary wodnej 

na cianach lub szybach. Zatem okna nale-

y montowa :

 w cianach jednowarstwowych w po o-

wie grubo ci ciany;

 w cianach dwuwarstwowych na kraw -

dzi warstwy no nej, a w domach energoosz-

cz dnych i pasywnych w grubo ci warstwy 

termoizolacji; 

 w cianach trójwarstwowych, w rodko-

wej cz ci warstwy termoizolacyjnej.

Osadzanie okien – jest równie wa ne, 

jak ich umiejscowienie w grubo ci cia-

ny. Aby si  sprawnie otwiera o i zamyka o

przede wszystkim musi by   bardzo 

dok adnie wypionowane i wypoziomowa-

ne, zwykle za pomoc  klinów lub podk a-

dek.

W przegrodach jednowarstwowych ramy 

przykr ca si  bezpo rednio do muru ruba-

mi – to tzw. monta  bezpo redni. Natomiast 

w cianach dwu- i trójwarstwowych okna 

mocuje si  do cian specjalnymi stalowymi 

wspornikami, umo liwiaj cymi wysuni cie 

stolarki poza kraw d  muru.  

Uszczelnienie po czenia – powinno cha-

rakteryzowa  si  paroszczelno ci  i jedno-

cze nie bardzo dobr  izolacyjno ci  termicz-

n  oraz akustyczn . Oczywi cie nie zapewni 

tego tylko pianka monta owa. Zawsze na-

le y stosowa  tzw. w garki, czyli os ony ze 

styropianu lub pianki poliuretanowej grubo-

ci min. 5 cm (lepiej przynajmniej 8 cm) za-

krywaj ce oko o 70% szeroko ci o cie nicy. 

Poza tym, szczególnie w domach energoosz-

cz dnych i pasywnych, trzeba stosowa  od-

powiednie zestawy uszczelniaj ce przypo-

minaj ce budow ciany szkieletowej lub 

ocieplonej p aci dachowej.

Okna dachowe
Szczególnym rodzajem stolarki s  okna da-

chowe, które mo na montowa  pod k -

tem min. 15º. Od standardowych ró ni  si

nie tylko sposobem otwierania, ale przede 

wszystkim budow , sposobem monta u

i oczywi cie cen . Ramy zwykle wykonane 

Rozk ad temperatury na grubo ci ciany w pobli u okna

W cianie jednowarstwowej ram  okna nale y

umie ci  w osi ciany

W cianie dwuwarstwowej zewn trzna kraw d

ciany i ramy okna powinny si  pokrywa

W cianie trójwarstwowej ram  okna nale y

umie ci  nad warstw  termoizolacji

Zasada monta u okna

kliny ustalaj ce 
po o enie okna

kotwy 
mocuj ce 
ram  okna 
do ciany 
w rozstawie 
maks. 70 cm

rozpórki 
mocowane na 
czas monta u
(zalecane)

izolacja 
termiczna 

z pianki 
poliuretanowej 

lub we ny
mineralnej

izolacja 
paroszczelna 

(od strony 
wewn trznej)

izolacja 
paroprze-

puszczalna 
(od strony 

zewn trznej)
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s  z drewna (tak e z PVC) i od strony 

zewn trznej os oni te aluminiowymi 

profilami. Zewn trzne tafle szyb zespolo-

nych standardowo, wykonane s  ze szk a

hartowanego. Ze wzgl du na wygod

i bezpiecze stwo klamka powinna by

umieszczona na górze, aby nie dosi ga-

y do niej dzieci. Oczywi cie zastosowa-

ne okucia decyduj  o sposobie otwierania 

okien.

Okna obrotowe – maj  o  obrotu skrzyd a

w po owie wysoko ci o cie nicy. Prostota 

ich konstrukcji sprawia, e nale  do naj-

ta szych okien dachowych. atwo je umy

ze rodka pomieszczenia, ale cz  otwarte-

go skrzyd a wystaje pod sufitem po aci da-

chowej i mo na si  o nie uderzy .

Okna wysokoosiowe – maj  o  obro-

tu umieszczon  w ¾ wysoko ci o cie ni-

cy. Po otworzeniu górna cz  skrzyd a mie-

ci si  w grubo ci po aci dachowej. Niestety 

s  dro sze, z uwagi na konieczno  stoso-

wania si owników wspomagaj cych unosze-

nie okien.

Okna uchylno-obrotowe – maj  dwie osie 

obrotu: 

 na górnej kraw dzi – do uchylania o k t

do 30º;

 w po owie ramy – do obracania o 180º 

podczas mycia. 

To najlepsze, ale i jedne z najdro szych 

okien dachowych. Ich odmian  s  nieco 

szersze okna ewakuacyjne z mo liwo ci

otwierania skrzyd a o 80º.  

Okna kolankowe – sk adaj  si  z dwóch 

okien – dachowego i typowego (w ciance ko-

lankowej), które umo liwia znacznie lepsz

obserwacj  okolicy. Poza tym podczas opadów 

niegu albo w upalne dni przez okno kolanko-

we do pomieszczenia dociera wiat o dzienne, 

a podczas deszczu mo liwe jest wietrzenie.

Okna balkonowe – zbudowane s  z cz ci 

– dolnej, która po uchyleniu tworzy rodzaj 

przezroczystej balustrady i górnej zamienia-

j cej si  w daszek. Stosuje si  je w dachach 

bez cianki kolankowej i przy k cie nachy-

lenia po aci 40–50º. Ich podstawow  wad

jest bardzo wysoka cena. 

Wy azy dachowe – to okna dachowe o so-

lidniejszej konstrukcji, które otwieraj c si

na bok, umo liwiaj  wygodne i bezpiecz-

ne wyj cie na dach. Przed przypadkowym 

zatrza ni ciem zabezpieczaj  je si owniki, 

które równie  u atwiaj  otwieranie wy azu.

Monta  okien dachowych

Podstawowym elementem zabezpieczaj cym 

okna dachowe przed warunkami atmosferycz-

nymi i decyduj ce o szczelno ci s  tzw. ko -

nierze dachowe. Zwykle sk adaj  si  z czte-

rech odpowiednio po czonych cz ci. Ich 

konstrukcja powoduje, e woda deszczowa 

lub z topniej cego niegu odprowadzana jest 

poza okno. Ko nierze wykonane s  z profilo-

wanej blachy aluminiowej oraz z o owiane-

go fartucha, który atwo dopasowa  np. do da-

chówek. Najbardziej popularne s  ko nierze 

uniwersalne, nadaj ce si  do pojedynczych 

okien umieszczonych w ka dym dachu, nie-

zale nie od rodzaju pokrycia. Inne potrzebne 

s  przy czeniu okien w grupy lub przy roz-

wi zaniach niestandardowych.  

Okno obrotowe Okno wysokoosiowe Okno uchylno-obrotowe

Okno kolankowe Okno balkonowe Wy az dachowy
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