W ogrodzie zimowym
moĝna odpoczywaÊ
przez caïy rok,
nawet podczas
deszczowej czy
mroěnej pogody.
Wprawdzie to spory
wydatek, ale moĝna
go zbudowaÊ takĝe
przy gotowym
juĝ domu.

fot. Reynaers

Zieleñ
Ogród zimowy
Olimpia Wolf

Zanim zdecydujemy siÚ na ogród zimowy,
warto przemyĂleÊ, do czego ma sïuĝyÊ: umoĝliwiÊ cieszenie siÚ przez caïy rok ciekawymi roĂlinami, czy teĝ byÊ efektownym przedïuĝeniem salonu? A moĝe miaïaby to byÊ
tylko przechowalnia roĂlin, których na zimÚ
nie moĝna zostawiÊ na dworze? Czy jeszcze inaczej: zaleĝy nam na energooszczÚdnoĂci i ogród zimowy ma byÊ przestrzeniÈ buforowÈ, czyli przyczyniaÊ siÚ do zmniejszenia
kosztów ogrzewania domu? Od odpowiedzi na te pytania zaleĝy wybór konstrukcji,
umiejscowienie, a takĝe koszt ogrodu zimowego.
Pomieszczenie ogrodu zimowego, z którego bÚdziemy korzystaÊ caïy rok jako miejsca
wypoczynku, wymaga ogrzewania i wentylacji. Jego przegrody zewnÚtrzne (Ăciany, dach,
podïoga) powinny mieÊ moĝliwie dobrÈ izolacyjnoĂÊ cieplnÈ, a na ich styku z domem nie
powinno byÊ mostków termicznych.
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za szkïem

W ogrodzie uĝytkowanym sezonowo utrzyanie pokojowej temperatury nie jest komanie
eczne choÊ i w takim wentylacja powinnieczne,
na umoĝliwiaÊ usuwanie nadmiaru wilgoci
i chïodzenie wnÚtrza, gdy jest ono silnie nagrzewane przez sïoñce.
Niezaleĝnie od sposobu uĝytkowania ogrodu
zimowego, jego wnÚtrze trzeba zawsze tak rozplanowaÊ, aby moĝna byïo siÚ po nim swobodnie poruszaÊ wĂród mebli wypoczynkowych
i rozrastajÈcych siÚ roĂlin. Z tych wzglÚdów
nie zaleca siÚ budowania ogrodów zimowych
o powierzchni mniejszej niĝ 10 m2. W kÈciku wypoczynkowym na sam stóï i cztery fotele
naleĝy przeznaczyÊ okoïo 4–6 m2. Ogrody zamawiane w wyspecjalizowanych firmach majÈ
najczÚĂciej powierzchniÚ 15–25 m2.

Usytuowanie
Od poudnia. JeĂli chcemy, aby ogród zimowy pozyskiwaï dla domu darmowÈ ener-

giÚ (i redukowaï w ten sposób zapotrzebowanie na energiÚ konwencjonalnÈ do
jego ogrzewania,
ogrzewania za którÈ trzeba zapaciÊ)
zapaciÊ),
powinno siÚ go zbudowaÊ po poïudniowej stronie domu: zyski energii sïonecznej ogrodu po wschodniej lub zachodniej
stronie domu bÚdÈ nawet o 30% mniejsze.
WadÈ ogrodu po stronie poïudniowej jest
to, ĝe latem nadmiernie siÚ nagrzewa (nawet do 60°, co powodowaïoby wiÚdniÚcie
roĂlin), dlatego taki ogród wymaga urzÈdzeñ do zacieniania (np. rolet) oraz dobrej
wentylacji.
Od wschodu. To usytuowanie zapewni korzystne warunki rozwoju roĂlinom,
a mieszkañcom – jasne wnÚtrze z duĝÈ iloĂciÈ Ăwiatïa. Tak zorientowana oranĝeria
nie bÚdzie siÚ nadmiernie nagrzewaÊ, bÚdzie wiÚc dobrym miejscem do odpoczynku nawet w upalnÈ pogodÚ.
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Ogród zimowy

Ogród nie powinien byÊ mniejszy niĝ 10 m2,
bo trudno bÚdzie go wtedy zagospodarowaÊ

fot. Anta

byÊ kosztowne ogrzewanie. Moĝna w nim
równieĝ przechowywaÊ roĂliny, które zimÈ
nie potrzebujÈ duĝo Ăwiatïa.
Szklany dach ogrodu powinien byÊ stromy – o nachyleniu powyĝej 60°, co zapewnia najlepsze wykorzystanie promieniowania
sïonecznego, a ponadto – samoczynne zsuwanie siÚ Ăniegu. Najlepiej, gdy ogród ma ksztaït
wycinka kuli – wtedy moĝna pozyskaÊ najwiÚcej energii sïonecznej. Takie krzywoliniowe konstrukcje sÈ jednak kosztowne i nie
zawsze pasujÈ do bryïy budynku, dlatego
czÚĂciej buduje siÚ ogrody zimowe na planie
prostokÈta lub czworokÈta.

Oranĝeria z drewnianych profili komponuje siÚ
dobrze ze stylistykÈ domu. Ponadto profile drewniane wyróĝnia dobra izolacyjnoĂÊ cieplna i nie sÈ
podatne na odksztaïcenia

Budowa

fot. Almont-Plast

Pozwolenie na budowÚ. Nie jest potrzebne,
jeĂli ogród zimowy bÚdzie miaï powierzchniÚ mniejszÈ niĝ 25 m2 – dotyczy to zarówno
wolno stojÈcych obiektów, jak i dobudowanych do Ăciany budynku. Trzeba tylko zgïosiÊ zamiar takiej dobudowy: jest ona traktowana jako rozbudowa istniejÈcego budynku,
poniewaĝ wymusza jego przebudowÚ – wykucie lub przebudowÚ otworu w Ăcianie
lub wykonanie nowych fundamentów.
Ustalenia te okreĂla
ok
artykuï 29 prawa budowlanego ust
ust. 1 p. 2.
Zbudowanie ogrodu zimowego najlepiej
powierzyÊ wys
wyspecjalizowanej firmie, która

Latem ogrody zimowe mogÈ byÊ otwarte,
ïÈczÈc w ten sposób dom z ogrodem

podejmie siÚ tego od projektu do wykoñczenia: zwykle firmy zatrudniajÈ architektów
i nie trzeba ich szukaÊ na wïasnÈ rÚkÚ. Na
podstawie projektu firma powinna sporzÈdziÊ wycenÚ caïoĂci, dostarczyÊ materiaïy
i wybudowaÊ oranĝeriÚ. Niektóre firmy nie
podejmujÈ siÚ robót ziemnych i nie wykonujÈ fundamentów, ale czÚsto wskazujÈ odpowiedniÈ ekipÚ, która z nimi wspóïpracuje.
Zazwyczaj ogród zimowy jest posadawiany na ïawach lub pïycie, które ociepla siÚ
warstwÈ styropianu gruboĂci 10 cm. CzÚĂÊ
nadziemnÈ oddziela siÚ od fundamentu izolacjÈ przeciwwilgociowÈ – zwykle z foliÈ
EPDM. Fundament powinien wystawaÊ co
najmniej 15 cm nad powierzchniÚ terenu,
ĝeby krople deszczu nie ochlapywaïy Ăcian
oranĝerii. Aby wokóï ogrodu nie tworzyïy
siÚ kaïuĝe wody, moĝna wzdïuĝ jego Ăcian
uïoĝyÊ warstwÚ ĝwiru. JeĂli wokóï grunt jest
nieprzepuszczalny, to pod nim naleĝy uïoĝyÊ drenaĝ.
JeĂli zaĂ chcemy takÈ oranĝeriÚ postawiÊ
na tarasie, który jest na gruncie, to pamiÚtajmy, ĝe ekipa budowlana powinna zadbaÊ
o jego ocieplenie i zachowaÊ ciÈgïoĂÊ izolacji przeciwwilgociowej na styku fundamentu z konstrukcjÈ oranĝerii.
Koszty. Najtañsze ogrody moĝna zamówiÊ
za ok. 30 tys. zï, ale do tego naleĝy doliczyÊ

fot. Filplast

Ogród zimowy moĝna postawiÊ na tarasie na gruncie, ale koniecznie trzeba wtedy zadbaÊ o jego ocieplenie i pamiÚtaÊ o zachowaniu ciÈgïoĂci izolacji przeciwwilgociowej na styku fundamentu z konstrukcjÈ
ogrodu

Ogrody zimowe, zwïaszcza te od poïudniowej
strony, muszÈ byÊ latem osïaniane przed nadmiarem promieni sïonecznych np. roletami

fot. Solarlux

Od zachodu. Taki ogród zimowy jest odpowiedni do przechowywania roĂlin zimÈ,
ale nie bÚdzie przyjaznym miejscem do odpoczynku ze wzglÚdu na przegrzewanie
przez sïoñce. Ogród ten wymaga teĝ intensywnego wietrzenia.
Od póïnocy. W takim ogrodzie latem jest
chïodno, wiÚc moĝna w nim odpoczywaÊ
lub nawet pracowaÊ, ale zimÈ warunkiem
korzystania z takiego ogrodu musiaïoby
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PrzeglÈd rynku

Konstrukcja takiego ogrodu moĝe byÊ prosta i lekka – zazwyczaj jest to szkielet z profili
wypeïniony pojedynczym szkïem lub pïytami z litego poliwÚglanu. Tafla poliwÚglanowa jest
bardziej giÚtka niĝ szkïo zespolone, wiÚc oranĝeriÚ o ksztaïtach krzywoliniowych, np. z ïukowÈ ĂcianÈ, moĝna zamówiÊ znacznie taniej niĝ w konstrukcji z wypeïnieniem ze szkïa zespolonego. DziÚki niewielkiemu ciÚĝarowi oranĝeriÚ nieogrzewanÈ moĝna urzÈdziÊ na przykïad
na balkonie, ale wnÚtrze takiego ogrodu zimowego trzeba oddzieliÊ od czÚĂci mieszkalnej
dobrze izolowanÈ przegrodÈ, która uchroni wnÚtrze domu przed stratami ciepïa.
W ogrodzie nieogrzewanym moĝna przechowywaÊ roĂliny, które muszÈ mieÊ zagwarantowany okres spoczynku, np.: araukaria, cytrusy, daktylowiec, jaĂmin, laur, kaktusy, kliwia, oleander, soleirolia, asparagus, filodendrony, hoja, juka, szlumbergera, trzykrotka i zielistka.

cenÚ wykonania fundamentów. Ogrody o tej
samej powierzchni mogÈ teĝ kosztowaÊ
50–80 tys. zï, a wiÚksze: 40–50 m2 lub nawet
130–200 tys. zï. Firmy oferujÈce ogrody zimowe nie zamieszczajÈ zwykle cen na swoich stronach internetowych, wiÚc warto
zadzwoniÊ do kilku z nich i poprosiÊ o indywidualnÈ wycenÚ.

na. Takie przeszklenie wytrzymuje ciÚĝar
czïowieka, dziÚki czemu na dach moĝna
wchodziÊ i go czyĂciÊ.
W zaleĝnoĂci od potrzeb moĝna wybraÊ
na Ăciany szkïo antywïamaniowe, děwiÚkochronne lub niskoemisyjne, które przepuszcza Ăwiatïo i pochïania czÚĂÊ promieniowania sïonecznego, a w porze zimowej
ogranicza ucieczkÚ ciepïa z oranĝerii. Szyby
zewnÚtrzne mogÈ byÊ teĝ wykonane ze szkïa
samoczyszczÈcego – z powïokÈ, na której
pod wpïywem promieni ultrafioletowych
rozkïadajÈ siÚ zanieczyszczenia organiczne
i sÈ potem spïukiwane przez deszcz.
Uwaga! BÚdzie to dziaïaÊ tylko wtedy, gdy
wzdïuĝ tych Ăcian nie ma rynien, gdyĝ tylko
wtedy ich szyby bÚdÈ opïukiwane przez
deszcze.
WïaĂciwoĂci szkïa majÈ znaczenie takĝe dla roĂlin i mikroklimatu w oranĝerii.
W ogrodach z uprawami roĂlin ciepïolubnych
wskazane sÈ szyby zespolone z niskoemisyjnego szkïa typu thermofloat, które zapobiegajÈ ucieczce ciepïa na zewnÈtrz. Do ogrodu

Profile
Bardzo popularne sÈ konstrukcje oranĝerii z profili aluminiowych. SÈ one lekkie,
wÈskie, a wiÚc nie zabierajÈ wiele Ăwiatïa,
odporne na korozjÚ oraz zmiany temperatury i nie wymagajÈ konserwacji. SÈ malowane proszkowo na róĝne kolory albo zabezpieczone powïokami galwanicznymi
(anodowane). Aluminium ma maïÈ izolacyjnoĂÊ cieplnÈ, wiÚc na konstrukcje ogrodów zimowych uĝywa siÚ profili ocieplanych. Stosuje siÚ równieĝ profile z PVC
usztywniane ksztaïtownikami stalowymi i ocieplone. SÈ odporne na korozjÚ, ïatwe do mycia i nie wymagajÈ konserwacji.
Zazwyczaj moĝna je zamówiÊ w kolorze biaïym, czasem sÈ teĝ malowane lub oklejane
foliÈ w dowolnym kolorze lub imitujÈcÈ sïoje drewna. Konstrukcje oranĝerii wykonuje siÚ teĝ z profili drewnianych. Produkuje
siÚ je z drewna klejonego warstwowo (sosny,
Ăwierku lub meranti), impregnowanego, bejcowanego i malowanego. Profile drewniane
nie sÈ podatne na odksztaïcenia i majÈ dobrÈ izolacyjnoĂÊ, ale pamiÚtajmy, ĝe sÈ stosunkowo szerokie i zabierajÈ sporo Ăwiatïa.
WymagajÈ teĝ odnawiania.

fot. Pracownia Projektowa Sebastian Machnicki

Ogród nieogrzewany

JeĂli oranĝeria ma peïniÊ funkcjÚ przestrzeni
buforowej, to jej oszklenie powinno mieÊ powïokÚ
refleksyjnÈ

od strony poïudniowej warto wybraÊ szyby
barwione w masie lub z powïokÈ refleksyjnÈ,
które zapobiegajÈ przegrzewaniu siÚ wnÚtrza.
JeĂli w ogrodzie planujemy uprawÚ konkretnych roĂlin, warto skorzystaÊ z rady architekta zieleni, który doradzi, jaki rodzaj szkïa bÚdzie dla nich najkorzystniejszy.

Ogrzewanie
Ogrzewanie ogrodów przeznaczonych do
uĝytkowania przez caïy rok dobrze jest wïÈczyÊ do systemu centralnego ogrzewania
domu. Wskazana jest automatyka utrzymujÈca temperaturÚ na jednakowym poziomie.
Grzejniki konwektorowe, inaczej kanaïowe, moĝna umieĂciÊ w specjalnie przygotowanym kanale, poprowadzonym tuĝ przy
szklanych Ăcianach ogrodu. SÈ popularne
w ogrodach zimowych. Kanaï przykrywa siÚ
kratkÈ, po której moĝna chodziÊ. Grzejniki
w kanaïach wymagajÈ czÚstego czyszczenia,
co jest doĂÊ kïopotliwe.

Profile aluminiowe cieszÈ siÚ duĝÈ popularnoĂciÈ w oranĝeriach: sÈ lekkie, wÈskie, nie ulegajÈ korozji
i nie trzeba ich konserwowaÊ

Szyby
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fot. Kacperski

Do szklenia ogrodów zimowych stosuje
siÚ szyby zespolone: w Ăcianach – zwykïe,
a w dachach – odporne na rozbicie. W dachach korzystne jest zastosowanie szyb zespolonych, w których z zewnÈtrz jest szyba
hartowana, a od wewnÈtrz – szyba bezpiecz-
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Ogrzewanie podïogowe – wodne lub elektryczne. Grzejniki umieszczone w podïodze sÈ niewidoczne i nie zabierajÈ miejsca,
a ciepïo z nich rozchodzi siÚ równomiernie
w caïym pomieszczeniu, co jest korzystniejsze dla roĂlin niĝ miejscowe przegrzewanie
przez grzejniki konwencjonalne. Po ciepïej
podïodze moĝna chodziÊ boso. Posadzki nad
ogrzewaniem wykañcza siÚ terakotÈ lub pïytami kamiennymi, co uïatwia utrzymanie
ich w czystoĂci. Ogrzewanie podïogowe ma
wiÚkszÈ bezwïadnoĂÊ niĝ ogrzewanie „zwykïymi” grzejnikami, wiÚc w pomieszczeniu tak ogrzewanego ogrodu trudno szybko
zmieniÊ temperaturÚ.
Grzejniki Ăcienne. Moĝna je zamontowaÊ
przy oknach, jeĂli szyby ogrodu nie siÚgajÈ
do samej podïogi, ale z odpowiednim umiejscowieniem takich grzejników w przeszklonym pomieszczeniu mogÈ byÊ problemy:
w takiej sytuacji moĝna je osïoniÊ panelami,
szkïem barwionym lub wymurowaÊ niskÈ
ĂciankÚ, która je zasïoni.
Klimatyzatory. Ten rodzaj ogrzewania
umoĝliwia precyzyjne programowanie temperatury. UrzÈdzenie powinno byÊ dwufunkcyjne – z moĝliwoĂciÈ chïodzenia
i grzania powietrza, jak równieĝ z rekuperacjÈ, czyli z odzyskiem ciepïa i wymianÈ powietrza we wnÚtrzu ogrodu zimowego. Klimatyzatory moĝna stosowaÊ zarówno
zimÈ, jak i latem, ale urzÈdzenia te i ich eksploatacja sÈ drogie.

fot. Nowicki

Ogród zimowy

Przeszklone powierzchnie ogrodu sÈ przyczynÈ strat ciepïa, wiÚc jeĂli zaleĝy nam ma ograniczeniu zuĝycia
energii powinniĂmy ogrzewaÊ ogród zimowy do temperatury pokojowej tylko wtedy, gdy zamierzamy w nim
przebywaÊ

RoĂliny do oranĝerii ogrzewanych
Od wschodu i poïudniowego-wschodu: adiantum, anturium, bromelia, difenbachia
dipladenia, figowiec, fikus, kaladium, kordylina, maranta, medynia i monstera,
Od poïudnia i poïudniowego zachodu: abutilon, alokacja, codieum, dzbanecznik, guzmania, pïaskla.
Wymienione gatunki wymagajÈ wysokiej temperatury nawet zimÈ, wiÚc ogrzewanie oranĝerii moĝe byÊ kosztowne, a uprawa – pracochïonna.

W ogrodach zimowych stosuje siÚ zazwyczaj wentylacjÚ naturalnÈ, którÈ zapewniajÈ otwory wentylacyjne nawiewne w dolnej
czÚĂci Ăcian oraz otwierane okna dachowe.
¥wieĝe, chïodne powietrze napïywa przez
otwory wentylacyjne, w Ărodku siÚ nagrzewa, unosi w stronÚ dachu i uchodzi przez
okna dachowe, które w tym celu muszÈ byÊ
otwierane. Do uïatwienia otwierania i zamykania okien dachowych stosuje siÚ specjalne korbki czy drÈĝki teleskopowe lub
montuje mechanizm sterowania elektrycznego, umoĝliwiajÈcy zamykanie i otwieranie okien przyciskiem umieszczonym na
Ăcianie.
Wymiary wywietrzników powinny byÊ
obliczone przez projektanta ogrodu zimowego. Do skutecznej wentylacji niezbÚdne sÈ
zazwyczaj wywietrzniki zajmujÈce duĝÈ powierzchniÚ dachu. JeĂli jednak i taka wentylacja nie wystarcza, montuje siÚ wentylator,
który przyspiesza wymianÚ powietrza.

fot. Reynaers

Wentylacja
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