WYBIERAMY
I KUPUJEMY
Okna z PVC
Katarzyna OlÚdzka

Na stronach 197–198 prezentujemy
okna z PVC do najpopularniejszego
otworu o wymiarach 150×150 cm.
W podanych cenach (netto/brutto)
nie uwzglÚdniono obowiÈzujÈcych
promocji i rabatów. Rozmiary
okien moĝna najczÚĂciej ustalaÊ
indywidualnie.

To warto sprawdziÊ
Deklaracja zgodnoĂci z aprobatÈ technicznÈ –
wydawana przez producenta. Produktom z takÈ
deklaracjÈ nadawany jest znak budowlany „B”.
Liczba komór w profilu. Im jest ich wiÚcej, tym
lepiej. Standardowe okno ma od 3 do 5 komór.
Èczenia profili. Powinny byÊ bardzo gïadkie, co
wymaga od wykonawcy duĝej starannoĂci.
Rodzaj szyby. Na ramce dystansowej powinien
byÊ nadruk, który informuje o dacie produkcji,
budowie, poziomie U dla wkïadu szybowego i Rw
dla wkïadu szybowego (dzwiÚkochïonnego), znak
bezpieczñstwa B, Znak CE, numer Normy na szyby zespolone, numer zamówienia, znak firmowy
producenta, wymiary wkïadu szybowego.
Marka okuÊ. Powinna byÊ wytïoczona.
Sposób zamontowania uszczelek. MuszÈ byÊ
ciÈgïe na caïym obwodzie, a poïÈczenia w naroĝnikach wykonane pod kÈtem 45°.
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fot. Oknoplast

Cena, wyglÈd, przenikanie ciepïa,
děwiÚkoszczelnoĂÊ – to tylko
niektóre elementy, na które
naleĝy zwróciÊ uwagÚ, kupujÈc
okna z PVC.

Nowe

spojrzenie
na Ăwiat

WybierajÈc okna zwracamy uwagÚ przede wszystkim na cenÚ, a te z PVC sÈ o 20–
–30% tañsze od drewnianych. JeĂli kupuje siÚ okna do caïego domu, trzeba na nie
wydaÊ minimum kilkanaĂcie tysiÚcy zïotych, a wiÚc oszczÚdnoĂÊ moĝe byÊ spora. Od tego, jakie okna wybierzemy, zaleĝeÊ bÚdzie jednak nie tylko ów jednorazowy wydatek, ale teĝ mikroklimat domu, jego wyglÈd od zewnÈtrz i we wnÚtrzach,
a takĝe wysokoĂÊ rachunków za ogrzewanie. Warto dodaÊ, ĝe okna z PVC nie stanowiÈ ĝadnego zagroĝenia dla osób z alergiÈ, poniewaĝ PVC jest tworzywem zupeïnie nieszkodliwym dla zdrowia.
¿eby przed zakupem okien porównaÊ róĝne systemy trzeba oczywiĂcie znaÊ ich
liczbÚ, rozmiary i rodzaje. Do systemów naleĝÈ nie tylko skrzydïa i oĂcieĝnice, ale
teĝ profile sïupków, Ălemiona, szprosy, okucia itp. Do niedawna o cenie decydowa-

694/847 zï

ALUPAST/ADAMS

MS WI}CEJ NI¿ OKNA

aluplast Ideal 2000
kolor standardowy: biaïy
liczba komór: 3
gïÚbokoĂÊ profilu: 60 mm
wzmocnienie: profil stalowy 1,5–2 mm
wymiary: 1435 × 1465 mm
wspóïczynnik U szyby: 1,0 W/(m2·K)
okucia: Roto NT

Msline
kolor standardowy: biaïy
liczba komór: 5
gïÚbokoĂÊ profilu: 73 mm
wzmocnienie profilu: Wzmocnienie
Termiczne MS (za dopïatÈ)
wymiary: 1465 × 1435 mm
wspólczynnik U szyby: 1,0 W/(m2·K)
okucia: Siegenia

733/894 zï

791/965 zï

DRUTEX

OKNOPLAST – KRAKÓW

IGLO5 ze sïupkiem staïym
kolor standardowy: biaïy
liczba komór: 5
gïÚbokoĂÊ profilu: 70 mm
wzmocnienie profilu: stalowe w ramie
i skrzydle
wymiary: 1500 × 1500 mm
wspólczynnik U szyby: 1.0 W/(m2·K)
okucia: MACO

PLATINIUM ze staïym sïupkiem
kolor standardowy: biaïy
liczba komór w profilu: 5
gïÚbokoĂÊ profilu: 67 mm
wzmocnienie profilu: zamkniÚte
(stal ocynkowana) 1,5 mm
wymiary: 1465 × 1435 mm
wspóïczynnik U szyby: 1 W/(m2·K)
okucia: MACO MULTI-MATIC

799/976 zï

836/1020 zï

MS WI}CEJ NI¿ OKNA

SOKÓKA

TYTANOWEtermo z szybÈ SUPERtermo
kolor standardowy: biaïy
liczba komór: 5
gïÚbokoĂÊ profilu: 73 mm
wzmocnienie profilu: Termiczne MS
(w standardzie)
wymiary: 1465 × 1435 mm
wspólczynnik U szyby: 1,0 W/(m2·K)
okucia: Siegenia

alupalst IDEAL 4000, typ O34s
kolor standardowy: biaïy
liczba komór: 5
gïÚbokoĂÊ profilu: 70 mm
wzmocnienie profilu: stalowe ocynkowane
wymiary: 1466 × 1435 mm
wspólczynnik U szyby: 1,0 W/(m2·K)
okucia: obwiedniowe uchylno rozwierane

REKLAMA
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934/1140 zï

Usztywnienia
stalowe

JEZIERSKI
JEZIERSKI EXCLUSIVE
ze sïupkiem staïym
kolor standardowy: biaïy
liczba komór: 7
gïÚbokoĂÊ profilu: 82 mm
wzmocnienie profilu: 1,5 mm
w zamkniÚtej ramie
wymiary: 1500 × 1500 mm
wspóïczynnik U szyby: 0,7W/(m2·K)
okucia: Winkhaus
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fot. Aluplast

4

5

Moĝna je wykryÊ, przykïadajÈc do ramy
magnes. Stalowe wzmocnienia nie zawsze sÈ jednak konieczne, zaleĝy to od
wymiarów okna. Nie zawsze sÈ to profile zamkniÚte, wiÚc na niektórych krawÚdziach magnes nie bÚdzie siÚ trzymaï.
NajproĂciej jest przesunÈÊ magnes po obwodzie profilu, jeĂli gdzieĂ przywiera, przesunÈÊ wzdïuĝ tego boku (z dala od okuÊ
zewnetrznych). W przypadku profili wielokomorowych dystans wzmocnienia od
powierzchni zewnÚtrznej moĝe byÊ na tyle
duĝy, ĝe magnes nie bÚdzie przyciÈgany
– skuteczniej wtedy sprawdziÊ wykrywaczem metali. Niekiedy mogÈ teĝ byÊ stosowane wzmocnienia aluminiowe i wtedy
nie wykryjemy ich magnesem.

Komory liczy siÚ w linii prostej od zewnÚtrznej
do wewnÚtrznej strony profilu

945/1153 zï
BERTRAND
TREND
kolor standardowy: Ănieĝnobiaïy
liczba komór: 4 lub 6
gïÚbokoĂÊ profilu: 74 mm
wzmocnienie profilu: duĝa komora
z wzmocnieniem stalowym
wymiary: 1500 × 1500 mm
wspóïczynnik U szyby: 1,4 W/(m2·K)
(w zaleĝnoĂci od typu profili PVC
i wzmocnienia)
okucia: MACO MULTI MATIC

1715/2092 zï
THERMOPLAST
THERMOPLAST ROYAL
kolor standardowy: biaïy/zïoty dÈb
liczba komór: 5
gïÚbokoĂÊ profilu: 70 mm
wzmocnienie profilu: 1,5 mm
stal ocynkowana ogniowo
wymiary: 1500 × 1500 mm
wspólczynnik U szyby: 1,0 W/(m2·K)
okucia: Winkhaus
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ïa liczba komór w profilu – im wiÚksza, tym
okno byïo droĝsze. Obecnie róĝnica ta siÚ
zaciera, a wszystko zaleĝy od indywidualnej kalkulacji, w której producenci uwzglÚdniajÈ takĝe rodzaj szyb i kolor oraz cenÚ samego profilu.
O budowie i parametrach okien moĝna siÚ wiele dowiedzieÊ ze stron internetowych ich producentów. Znalezienie wiarygodnego sprzedawcy nie jest juĝ takie ïatwe.
JeĂli siÚ wybiera takiego, który ma ugruntowanÈ pozycjÚ na rynku, moĝna liczyÊ na
to, ĝe sprzedaje produkty dobrej jakoĂci,
a w razie reklamacji nasze roszczenia zostanÈ uwzglÚdnione. Nieěle jest teĝ korzystaÊ
z usïug firm poleconych przez znajomych.
Na rynku polskim jest niewielu producentów profili. Wytwarzane przez nich produkty majÈ zbliĝone parametry, dlatego jakoĂÊ
okna zaleĝy w rzeczywistoĂci od producenta wyrobu finalnego – a takich jest na rynku
bardzo duĝo.
Konkurencja na rynku okien sprawia, ĝe
producenci zwracajÈ coraz wiÚkszÈ uwagÚ na ich wyglÈd. NajczÚĂciej kupowane sÈ
okna z profili:
softline (o gïadszej powierzchni),
zlicowanych (powierzchnia skrzydïa i oĂcieĝnicy tworzy na zewnÈtrz jednÈ
pïaszczyznÚ),
póïzlicowanych (linia skrzydïa i oĂcieĝnicy jest minimalnie przesuniÚta).
DostÚpne sÈ równieĝ profile niezlicowane,
które majÈ skrzydïo wyraěnie przesuniÚte
wzglÚdem oĂcieĝnicy. SÈ najmniej estetyczne i dlatego najmniej popularne.

”

Szyby okienne sÈ
najsïabszymi termicznie
miejscami w Ăcianach
budynku – warto wiÚc
wybraÊ te o najniĝszym
wspóïczynniku przenikania
ciepïa U – najlepiej poniĝej
1,0 W/(m2K)

Otwieranie

”

Rozmiar okien i sposób ich otwierania powinno siÚ dobraÊ do wielkoĂci i funkcji pomieszczenia, w którym majÈ byÊ zamontowane. Ze wzglÚdu na otwieranie rozróĝnia
siÚ nastÚpujÈce typy okien:
rozwieralno-uchylne – w zaleĝnoĂci od
ustawienia klamki rozwierajÈ siÚ lub tylko
uchylajÈ; takie rozwiÈzanie umoĝliwia wietrzenie pomieszczeñ bez caïkowitego otwierania okien;
rozwieralne – to podstawowy typ okna;
jego skrzydïa otwierajÈ siÚ na oĂcieĝ;
uchylne – moĝna je jedynie uchyliÊ; sÈ
mniej praktyczne od poprzednich typów,
dlatego montuje siÚ je w pomieszczeniach,
w których otwieranie okna jest utrudnione lub niemoĝliwe, a które powinny byÊ
wietrzone – jak na przykïad ïazienka czy
kuchnia;
przesuwne i skïadane – droĝsze od poprzednich, ale wygodniejsze i bardziej efektowne; stosuje siÚ je tam, gdzie chcemy uzyskaÊ szerokie otwarcie pomieszczenia na
zewnÈtrz – na przykïad z salonu na taras;

REKLAMA

szyby zespolone
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skrzydïo
ramka dystansowa

uszczelki

oĂcieĝnica

fot. Aldo

ksztaïtowniki
stalowe

Przekrój profilu okiennego

fot. MS wiÚcej niĝ OKNA

dziach ramkÈ dystansowÈ. Przestrzeñ miÚdzy nimi moĝe byÊ wypeïniona powietrzem
lub teĝ gazem szlachetnym (argon lub krypton), dziÚki czemu straty ciepïa sÈ mniejsze.
Niekiedy stosuje siÚ szyby zespolone dwukomorowe (trzy tafle szkïa).
Oprócz standardowych szyb gïadkich ze
szkïa typu float, które sÈ w peïni przezroczyste, moĝna zamówiÊ szyby niskoemisyjne typu termofloat, pokryte powïokÈ
z tlenków metali, dziÚki której ciepïo z pomieszczenia jest odbijane do wnÚtrza.

Niekiedy stosuje siÚ szyby zespolone
dwukomorowe (trzy tafle szkïa)

staïe – tañsze i bezpieczniejsze od rozwieralnych; sÈ maïo popularne, ale warto je
stosowaÊ do duĝych powierzchni przeszklonych na parterze lub przy balkonie, skÈd ïatwo je umyÊ z zewnÈtrz bez otwierania.

Szyby
Szyby okienne sÈ najsïabszymi termicznie miejscami w Ăcianach budynku, a zatem
przyczyniajÈ siÚ w znacznym stopniu do
strat energii. Dlatego warto zwracaÊ uwagÚ
na to, jaki jest ich wspóïczynnik przenikania ciepïa. Standardem w produkcji okien sÈ
szyby zespolone, czyli dwie tafle szkïa oddzielone od siebie i uszczelnione na krawÚ-

Profile
Jednym z parametrów decydujÈcych o wïaĂciwoĂciach i cenach okien jest liczba komór
w profilu. WiÚksza liczba komór (piÚÊ lub
osiem) sprawia, ĝe okno:
jest sztywniejsze i bardziej wytrzymaïe,
ma mniejszy wspóïczynnik przenikania ciepïa U, dziÚki czemu ucieka przez nie
mniej ciepïa,
jest droĝsze.
Producenci oferujÈ profile trzy-,
cztero-, piÚcio-, a nawet oĂmiokomorowe. Optymalnym rozwiÈzaniem sÈ profile cztero- lub piÚciokomorowe i takie wïaĂnie okna sÈ obecnie najczÚĂciej kupowane.
DorównujÈ one parametrami oknom drewnianym, a jednoczeĂnie sÈ tañsze. Okna
z liczbÈ komór wiÚkszÈ niĝ piÚÊ sÈ znacznie droĝsze, a co do tego, czy duĝo lepsze,
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U wielu producentów moĝna zamówiÊ okna
o dowolnym ksztaïcie. Ograniczeniem sÈ jedynie
wymogi statyczne

zdania sÈ podzielone. WiÚksza liczba komór oznacza mniejsze ich wymiary, co pociÈga za sobÈ brak miejsca na ksztaïtowniki usztywniajÈce – w zwiÈzku z tym okno
moĝe mieÊ mniejszÈ sztywnoĂÊ i wytrzymaïoĂÊ.
Gïówne komory profili usztywniane sÈ
ksztaïtownikami stalowymi. Stal powinna byÊ ocynkowana, a gruboĂÊ ksztaïtowników – nie mniejsza niĝ 1,5 mm. O tym,
ĝe producent okien zastosowaï ksztaïtowniki usztywniajÈce, ĂwiadczÈ wkrÚty na zewnÚtrznym obwodzie okna. Moĝna to takĝe
sprawdziÊ, przykïadajÈc do ramy magnes.
KupujÈc okna, warto siÚ upewniÊ, czy
powierzchnia profili jest bïyszczÈca i jednolita kolorystycznie. Odbarwienia, smugi lub
zmatowienie powierzchni moĝe byÊ wynikiem bïÚdów w produkcji.
Firma montujÈca okna powinna
przywieěÊ je zabezpieczone taĂmÈ
i foliÈ chroniÈcÈ przed zarysowaniem
powierzchni.
Podziaï okien szprosami
Szprosy sÈ zazwyczaj elementem ozdobnym, który mocuje siÚ dwojako:
wewnÈtrzszybowe – mocuje siÚ na staïe
wewnÈtrz zestawu szybowego,
wiedeñskie – nakleja siÚ na szybÚ.
W oknach o duĝej powierzchni, a takĝe
w oknach przeznaczonych do obiektów zabytkowych lub na takie stylizowanych, stosuje siÚ niekiedy szprosy konstrukcyjne,
miÚdzy które wstawia siÚ oddzielne zestawy szybowe.
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fot. M&S

fot. Thermoplast

Waĝne oznaczenia
Na ramce miÚdzyszybowej powinny znajdowaÊ siÚ nastÚpujÈce oznaczenia:
nazwa producenta,
znak B (lub CE),
oznaczenie partii produkcyjnej,
nazwa handlowa szyby,
wartoĂÊ wspóïczynnika przenikania ciepïa U,
informacja o zestawie szybowym, np.
4/16Ar/4T oznacza: szyba zewnÚtrzna
gruboĂci 4 mm, ramka dystansowa szerokoĂci 16 mm, przestrzeñ wypeïniona
argonem, szyba wewnÚtrzna gruboĂci 4
mm z powïokÈ niskoemisyjnÈ.

Moĝna zamówiÊ okucia wyposaĝone w zamek

Ramka dystansowa
Ramka dystansowa peïniÈca funkcjÚ uszczelnienia krawÚdzi szyb zespolonych to najsïabszy punkt konstrukcyjny okna. Ramki wykonane sÈ najczÚĂciej z aluminium, przez co
tworzÈ siÚ tu mostki cieplne. Moĝna temu zapobiec stosujÈc droĝsze okna wyposaĝone sÈ
w tzw. ciepïÈ ramkÚ wykonanÈ z materiaïu
izolacyjnego lub stali szlachetnej.
Poniewaĝ na energooszczÚdnoĂÊ okna
wpïywa takĝe szczelnoĂÊ szyb zespolonych,
ramka dystansowa nie powinna byÊ wykonana z elementów, ciÚta ani ïÈczona w naroĝach szyby, bo zmniejszaïoby to szczelnoĂÊ
zestawu szybowego: jeĂli ucieka z niego gaz,
izolacyjnoĂÊ okna siÚ pogarsza. W takiej sytuacji nie pomogïoby nawet zastosowanie
ciepïej ramki. Najlepsze parametry majÈ
ramki giÚte, zaginane w naroĝach okna.

SzczelnoĂÊ
SzczelnoĂÊ okien okreĂla wspóïczynnik
a infiltracji powietrza. WïaĂciwy mikroklimat jest zapewniony jeĂli ta wartoĂÊ zawiera siÚ w granicach od 0,5 do 1 m3. W obecnie
produkowanych oknach wartoĂÊ a wynosi
0,1-0,3 m3. Oznacza to, ĝe okna sÈ tak szczelne, ĝe praktycznie w stanie zamkniÚtym
wcale nie przepuszczajÈ powietrza, a zatem – w przeciwieñstwie do okien w starszych domach – nie ma przez nie ĝadnej
wentylacji. Chociaĝ starsze okna rozwiÈzywaïy w pewnym stopniu problem wentylacji, przyczyniaïy siÚ teĝ do duĝych strat ciepïa. Obecnie pomieszczenia wentyluje siÚ
miÚdzy innymi dziÚki funkcji rozszczelniania okien: miÚdzy oĂcieĝnicÈ i ramÈ tworzy
siÚ niewielka szczelina, przez którÈ odby-

wa siÚ wymiana powietrza. DobrÈ wentylacjÚ zapewnia teĝ zastosowanie w szczelnych
oknach (lub w Ăcianach) nawiewników. Do
wietrzenia pomieszczeñ moĝna teĝ zastosowaÊ klimatyzator lub wentylacjÚ mechanicznÈ nawiewno-wywiewnÈ.
O szczelnoĂci okna decydujÈ w duĝej mierze uszczelki umieszczone przy szybie i na
styku skrzydïa z ramÈ. Standardowo sÈ
w czarnym kolorze, choÊ w niektórych modelach montowane sÈ równieĝ biaïe lub szare, uwaĝane za bardziej estetyczne. Za dodatkowe uszczelki, a takĝe za uszczelki
w kolorze innym niĝ czarny trzeba dodatkowo dopïacaÊ.
Uszczelka musi byÊ gïadka, bez zgrubieñ, wgnieceñ i zaïamañ. W starych typach
okien, które nie miaïy funkcji rozszczelniania w mechanizmie zamykajÈcym, wycinaïo
siÚ fragmenty uszczelek. W obecnie produkowanych oknach wycinanie uszczelek nie
ma sensu i prowadzi do niekontrolowanych
strat ciepïa przez okna.

Okucia
PïynnoĂÊ otwierania, uchylania i zamykania zaleĝy od jakoĂci okuÊ. NajczÚĂciej okna
wyposaĝone sÈ w okucia montowane na obwodzie skrzydïa i dlatego nazywane obwiedniowymi. SkïadajÈ siÚ z zawiasów i mechanizmu ryglujÈcego. Po przekrÚceniu
klamki skrzydïo blokuje siÚ w oĂcieĝnicy
przez wysuniÚcie kilku bolców. LiczbÚ takich punktów dostosowuje siÚ do wymiarów skrzydïa.
Okucia obwiedniowe umoĝliwiajÈ wietrzenie pomieszczeñ przez rozszczelnianie lub uchylanie okien, podtrzymujÈ skrzy-

dïo w wybranym poïoĝeniu i zabezpieczajÈ
przed przypadkowym zatrzaĂniÚciem. Na
blasze okucia powinna byÊ wykuta jego
marka.
Do domu jednorodzinnego moĝna kupiÊ
okna z szybami antywïamaniowymi i okuciami antywywaĝeniowymi, które utrudniajÈ wïamanie. Jako zabezpieczenie przeciwko wywaĝeniu skrzydïa stosuje siÚ m.in.
zasuwy antywywaĝeniowe, nakïadki na
dolny zawias (uniemoĝliwiajÈ podniesienie
i wywaĝenie skrzydïa) oraz trzpienie i zaczepy antywywaĝeniowe (lepiej ïÈczÈ skrzydïo z oĂcieĝnicÈ).

Wymiary, ksztaït i kolor
WybierajÈc okna z PVC, moĝemy dobieraÊ
wymiary, ksztaïty oraz kolory.
Niewskazane jest zamawianie okien zbyt
duĝych, bo ramy z plastiku majÈ niewielkÈ
sztywnoĂÊ, mimo ĝe wzmacniane sÈ ksztaïtownikami. Producenci podkreĂlajÈ, ĝe wysokoĂÊ skrzydïa okna rozwieranego wzmocnionego ksztaïtownikami stalowymi nie
powinna przekraczaÊ 2,3 m, a szerokoĂÊ –
1,5 m. JeĂli chcemy kupiÊ okno wiÚksze, najlepiej wybraÊ model nieotwierany. Warto
pamiÚtaÊ, ĝe okna o nietypowych ksztaïtach

i wymiarach sÈ droĝsze od standardowych.
Jednym z powodów, dla których okna
z PVC cieszÈ siÚ rosnÈcym zainteresowaniem, jest ich bogata kolorystyka. Produkuje
siÚ profile jednobarwne – od najpopularniejszych biaïych po prawie czarne – a takĝe
imitujÈce barwÚ i strukturÚ dÚbu, mahoniu
czy orzecha. MogÈ byÊ barwione w masie
(wtapianie barwy na gïÚbokoĂÊ 2–3 mm), lakierowane w technologii termoutwardzalnej
lub wykoñczone foliami zgrzewanymi z powierzchniÈ profilu. Najtrwalszy efekt daje
barwienie w masie: powierzchnia takiego
okna jest bardziej odporna na zarysowania.
Delikatniejsze sÈ okna pokryte foliÈ, a najmniej trwaïe jest wykoñczenie przez lakierowanie.
Okno moĝe mieÊ inny kolor na zewnÈtrz
i od strony pomieszczeñ. Te, które majÈ niestandardowe kolory, robi siÚ na zamówienie i sÈ okoïo 20% droĝsze od biaïych jeĂli
kolor ma byÊ z jednej strony i ok. 30 %, jeĂli
z obydwu stron.
Standardowe okna moĝna czÚsto kupiÊ od
rÚki, ale na nietypowe czeka siÚ przynajmniej 2 tygodnie, a ich ceny kalkulowane sÈ
indywidualnie.

Okna z PVC

REKLAMA

WYBIERAMY

fot. Thermoplast

Standardowo okna dostÚpne sÈ w kolorze biaïym. Na specjalne zamówienie profile pokrywa siÚ
kolorowÈ foliÈ

DěwiÚkoszczelnoĂÊ
ZamawiajÈc okna, naleĝy zdecydowaÊ, w jakim stopniu majÈ tïumiÊ haïas, co oczywiĂcie
warto dostosowaÊ do charakteru okolicy, w jakiej stoi dom. JeĂli nie dochodzi doñ uciÈĝliwy
haïas, nie ma potrzeby inwestowaÊ w droĝsze, děwiÚkoszczelne okna, doceniÈ je natomiast
mieszkañcy domu zbudowanego przy ruchliwej ulicy.
IzolacyjnoĂÊ akustycznÈ okien okreĂla symbol Rw. Im wartoĂÊ Rw wyĝsza, tym okno lepiej
wycisza haïas zewnÚtrzny. Rw dla okna standardowego wynosi 32–35 dB, dla okna děwiÚkoszczelnego – 45 dB.
Na stopieñ izolacyjnoĂci akustycznej wpïywajÈ:
rodzaj i gruboĂÊ szyby,
konstrukcja ram,
rodzaj gazu wypeïniajÈcego przestrzeñ miÚdzy szybami.
Okna děwiÚkoszczelne tïumiÈ haïas o 20–30 dB.
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Okna z PVC

Kupujemy z naszym
Czytelnikiem
okna z PVC

Poszukiwane: okna z PVC do domu
o powierzchni 130 m2 – 3 okna
podwójne do otworów o wymiarach
150×150 cm, 1 podwójne
– 150×120 cm, 1 podwójne
– 120×120 cm, 2 – 120×60 cm
oraz drzwi balkonowe podwójne do
otworów o wymiarach 150×210 cm
i 3 pojedyncze – 90×210 cm.

Poszukiwania rozpoczÚliĂmy od przejrzenia ofert firm produkujÈcych okna z profili
PVC. WyznaczyliĂmy kilka podstawowych
kryteriów: profile muszÈ byÊ co najmniej
piÚciokomorowe, biaïe, o zaokrÈglonym
ksztaïcie, okna muszÈ byÊ bardzo szczelne.
Wybór byï szeroki.
OdwiedziliĂmy kilkanaĂcie warszawskich
firm oferujÈcych sprzedaĝ i montaĝ okien.
ProsiliĂmy o wycenÚ wedïug przedstawionego projektu. NajkorzystniejszÈ, a jednoczeĂnie najbardziej szczegóïowÈ ofertÚ otrzymaliĂmy od firmy Masbud na okna
Salamander (ceny netto):
okna 150×150 cm – 787 zï, 150×120 cm –
684 zï, 120×120 cm – 615 zï, 120×60 cm

rys. Horyzont

ZAKUP
KONTROLOWANY

– 319 zï, drzwi balkonowe 150×210 cm –
1205 zï, 90×210 cm – 641 zï.
KupujÈc okna bez montaĝu naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe do cenny netto dolicza siÚ 22% VAT.
Przy zamówieniu okien z montaĝem, zarówno za okna jak i za montaĝ pïaci siÚ 7% VAT.
Po doliczeniu 7% VAT wartoĂÊ wszystkich
okien wyniesie 7946 zï.
Po wstÚpnej wycenie na podstawie projektu lub podanych przez nas wymiarów,
przedstwiciel firmy przyjedzie na miejsce i dokona dokïadnych pomiarów. Moĝe
siÚ wtedy okazaÊ, ĝe konieczne jest zamówienie okien o nietypowych rozmiarach,
a w zwiÈzku z tym droĝszych. Róĝnica
w cenie moĝe dochodziÊ maksymalnie do
10 %. W wielu typowych projektach domów
moĝna znaleěÊ uwagÚ pracowni: „Przed
zamówieniem stolarki konieczny obmiar
otworów na budowie”.
Cena montaĝu uzaleĝniona jest od caïkowitego obwodu wszystkich okien. W tym
wypadku obwód wszystkich okien wynosi
60,6 m. Przy cenie 15 zï/m za montaĝ zapïacimy 984 zï (w tym 7% VAT).
Naleĝy jeszcze doliczyÊ cenÚ montaĝu parapetów – 30 zï (+7% VAT) za metr bieĝÈcy
parapetu (× 10 m = 321 zï). Parapety mamy
wïasne, kupione wczeĂniej bezpoĂrednio

w zakïadzie kamieniarskim. Firmy zajmujÈce siÚ sprzedaĝÈ i montaĝem okien majÈ zazwyczaj w swojej ofercie parapety z kamienia, konglomeratu lub drewna.
Caïkowity koszt zakupu i montaĝu
okien wyniesie 9251 zï. W cenie uwzglÚdniony jest juĝ rabat, którego udziela nam
sprzedawca.
Po dokonaniu dokïadnych pomiarów skïada siÚ pisemne zamówienie. Od tego czasu na okna trzeba czekaÊ ok. miesiÈca. Okna
zostanÈ przywiezione na budowÚ zabezpieczone przed zarysowaniami (w transporcie
i podczas montaĝu). Montaĝ zajmie zaledwie jeden dzieñ, dziÚki czemu jeszcze tego
samego dnia bÚdzie moĝna zainstalowaÊ
i wïÈczyÊ alarm.

PRZYKADOWY WYBÓR
Salamander 3D
okna 150×150 cm – 787 zï (3 szt.),
150×120 cm – 684 zï , 120×120 cm – 615 zï,
120×60 cm – 319 zï (2 szt.),
drzwi balkonowe 150×210 cm – 1205 zï,
90×210 cm – 641 zï (3 szt.).
WartoĂÊ okien i drzwi z 7% VAT – 7946 zï
Montaĝ okien i drzwi – 984 zï
Montaĝ parapetów wewnÚtrznych – 321 zï

ïÈczny koszt
9251 zï

Z doĂwiadczeñ Czytelników
dy moi rodzice kupili nowe okna, byli zadowoleni, ĝe wreszcie nie
bÚdÈ im firanki fruwaïy
i bÚdzie cieplej w domu.
Niestety „FACHOWCY”
tak je zamontowali, ĝe
maïo tego, ĝe nadal wiaïo pod parapetem, to
jeszcze podczas deszczu
Ăciana wewnÈtrz byïa mokra!!! Poraĝka.
MarcyĂka
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ajlepiej jest kupiÊ od sprawdzonej firmy – która jest
juĝ wiele lat na rynku i nie zniknie za rok
– bo wiesz, gdzie siÚ
zgïosiÊ z reklamacjami. My kupiliĂmy od
znango producenta
– dwa razy przyjechali i regulowali okna –
bez problemu…
edit
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ja polecam wszystkim okna
Salamander 3D. Zanim je kupiïem
obejrzaïem u znajomych okna chyba kilkanastu producentów po 2–3 latach eksploatacjii i niektóre juĝ po 3 latach zmieniajÈ odcienie i juĝ nie sÈ tak děwiÚkoszczlne,
inne teĝ majÈ sïaboĂci, a Salamander caïy
czas biaïy, jak siÚ je oglÈda to od razu widaÊ, ĝe nie gruby profil, a 3 uszczelki robiÈ
swoje. Fakt, moĝe nie sÈ one najtañsze, ale
jak na razie nie mogÚ byÊ niezadowlony.
Polecam.
Guest _ kruk _ *

A

upiïem okna firmy Jezierski
w okleinie dwustronnej
„Kanadian”, profil 5-komorowy.
Odpowiadaï mi stosunek ceny do jakoĂci. JakoĂÊ jest naprawdÚ wysoka, a cena wyraěnie niĝsza niĝ okien
PVC znanych, krajowych firm. Za
ich najwiÚkszÈ zaletÚ uwaĝam energooszczÚdnoĂÊ – 5 „prawdziwych”
komór, grube Ăcianki pomiÚdzy komorami, a nie cieniutkie jak papier
przegrody.
enero
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WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. Kliknij na w w w.budujemydom.pl
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUKTÓW!

