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CO WYBRAÆ?
Typowe okna dachowe maj¹ wymiary od
55×78 cm do 114×140 cm. Na zamówie-
nie mo¿na kupiæ jednak okna nietypowe
zarówno pod wzglêdem kszta³tu jak i wy-
miaru.
Okno na poddaszu powinno znajdowaæ
siê na tej samej wysokoœci, co okno tra-
dycyjne (ok. 90-100 cm od pod³ogi).
Warto pamiêtaæ równie¿ o relacji, która
powinna zachodziæ pomiêdzy po-
wierzchni¹ okna a powierzchni¹ pod³o-
gi. Aby uzyskaæ odpowiednie oœwietle-
nie nale¿y zastosowaæ w pomieszcze-
niach mieszkalnych zale¿noœæ: 1:5 –
1:8, a w pomieszczeniach pomocni-
czych (³azienka, garderoba itp.): 1:8 –
1:12. Wybieraj¹c okno typowe z katalo-
gu, trzeba pamiêtaæ, ¿e jego wymiary
nie s¹ to¿same z powierzchni¹ prze-
szklenia, o czym czêsto zapomina siê
w ferworze zakupów. Spore znaczenie
dla efektywnego oœwietlenia poddasza
ma tak¿e sposób w jaki okna zostan¹

rozmieszczone. Pomieszczenia bêd¹
oœwietlone bardziej równomiernie, jeœli
rozmieœcimy kilka mniejszych okien
w ró¿nych czêœciach dachu, zamiast
jednego wielkiego okna lub kilku zgru-
powanych w jednym miejscu.
Okna po³aciowe znajduj¹ coraz wiêcej
zwolenników, gdy¿ maj¹ szereg niew¹t-
pliwych zalet w porównaniu z innym
rozwi¹zaniem jakim s¹ lukarny (nadbu-
dówki w dachu). Ich zastosowanie
upraszcza przede wszystkim konstruk-
cjê dachu. Mo¿na bowiem dobraæ okna

w taki sposób, aby mieœci³y siê miêdzy
s¹siednimi krokwiami. Ogranicza to
w istotny sposób wszelkie prace zwi¹za-
ne z monta¿em. Tymczasem decyduj¹c
o budowie lukarny nale¿y liczyæ siê
z powa¿nymi pracami ciesielskimi
i kosztami. Konstrukcja nadbudówek po-
woduje te¿ dodatkowe obci¹¿enie dachu,
a œwiat³o w pomieszczeniach rozk³ada siê
inaczej (mniej równomiernie) ni¿ w przy-
padku zastosowania okien po³aciowych.
Lukarny maj¹ te¿ jednak swoje zalety,
o których warto pamiêtaæ. Latem chro-
ni¹ pomieszczenia przed szybkim prze-
grzaniem, a zim¹ nie ma obawy, ¿e szy-
by zas³oni œnieg (w oknach po³aciowych
u¿ytych na dachach o ma³ym spadku
zdarza siê to dosyæ czêsto). Warto te¿
pamiêtaæ, ¿e okna dachowe dosyæ szyb-
ko siê brudz¹ (praktycznie ka¿dy deszcz
zostawia na nich widoczne œlady) i nie
mo¿na ich zostawiaæ otwartych w czasie
deszczu. Tego rodzaju zmartwieñ nie
maj¹ natomiast zwolennicy lukarn.
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TYPY OKIEN
O wygodzie u¿ytkowania okna po³acio-
wego decyduje miêdzy innymi sposób
jego otwierania. Powinien on byæ dosto-
sowany do potrzeb mieszkañców domu
oraz spe³niaæ ich oczekiwania u¿ytko-
we. Z uwagi na sposób otwierania okna
dachowe dzielimy na kilka typów. Naj-
czêœciej spotykane s¹ okna obrotowe.
Oœ ich obrotu znajduje siê w po³owie
wysokoœci skrzyd³a. Otworzenie okna
powoduje, ¿e górna jego czêœæ odchyla
siê do wnêtrza poddasza, a dolna na ze-
wn¹trz. Powierzchnie szyb s¹ ³atwo do-
stêpne (np. do mycia) po maksymalnym
obróceniu skrzyd³a. Ten typ okna powi-
nien byæ montowany w taki sposób, aby
oœ jego obrotu znajdowa³a siê na pozio-
mie oczu stoj¹cego cz³owieka. Dziêki
temu mo¿liwe jest swobodne wygl¹da-
nie przez okno i nie istnieje niebezpie-
czeñstwo przypadkowego uderzenia
skrzyd³em w czasie otwierania. Okna
typu obrotowego zamykane s¹ za pomo-
c¹ klamki, która jest umieszczona na
dole (przewa¿nie) lub na górze skrzyd³a
(powinna siê wówczas znaleŸæ na wyso-
koœci 180 – 200 cm licz¹c od pod³ogi.
Na rynku dostêpne s¹ równie¿ od jakie-
goœ czasu, okna obrotowe wysokoosio-

we, w których oœ przesuniêto do 2/3 wy-
sokoœci skrzyd³a. Przy otwieraniu jest
ono lekko unoszone ponad po³aæ dachu
za pomoc¹ si³owników.
Oœ obrotu okien uchylnych umieszczona
jest w górnej krawêdzi ramy okna. Powin-
na siê ona znajdowaæ mniej wiêcej na wy-
sokoœci g³owy stoj¹cego cz³owieka. Przed
samoczynnym zamkniêciem siê okna
chroni¹ zamontowane po obu stronach si-
³owniki lub sprê¿yny. Pewne problemy

mog¹ wynikn¹æ przy próbach mycia szy-
by zewnêtrznej, dlatego okna uchylne
najlepiej jest zestawiaæ w ci¹gi. Wówczas
wychylaj¹c siê z jednego mo¿na umyæ
drugie.
Okna uchylno-obrotowe ³¹cz¹ zalety wy-
mienionych wczeœniej rozwi¹zañ, ale za-
mawiaj¹c je trzeba liczyæ siê z wy¿szymi
kosztami, gdy¿ s¹ znacznie bardziej
skomplikowane konstrukcyjnie. Zmiana
jednej funkcji okna w drug¹ jest mo¿liwa
dziêki prze³¹cznikowi, który przy trybie
obrotowym roz³¹cza górne zawiasy. Znaj-
duje siê on w górnej czêœci skrzyd³a lub
jest sprzê¿ony z okuciami i prze³¹czenie
nastêpuje poprzez obrócenie klamki
w dodatkowe po³o¿enie.
Okna rozwieralne otwieraj¹ siê na zawia-
sach zamontowanych do jednej z bocz-
nych krawêdzi ramy (w zwi¹zku z tym
wystêpuj¹ w wersji prawej lub lewej). Po-
niewa¿ mog¹ s³u¿yæ równie¿ jako wy³azy
dachowe, montowana jest w nich bloka-
da, która uniemo¿liwia zatrzaœniêcie siê
otwartego okna.
Zadaniem okien nierozwieralnych jest
zapewnienie pomieszczeniom strycho-
wym wiêkszej iloœci œwiat³a. Zaleca siê
stosowanie tych okien w zestawach z in-
nymi typami, gdy¿ tylko wówczas mo¿na
je ³atwo utrzymaæ w czystoœci.
Okna kolankowe montowane s¹ pionowo
w œcianach kolankowych tj. œcianach kon-
strukcyjnych na poziomie poddasza, któ-
re biegn¹ wzd³u¿ po³aci dachowych (ich
wysokoœæ zale¿y od k¹ta nachylenia da-
chu i zazwyczaj nie przekracza 1,5 metra).
Okna te montowane s¹ w zespoleniu
z oknami dachowymi, co zapewnia nale-
¿yte doœwietlenie pomieszczeñ oraz kon-
takt wzrokowy z otoczeniem.

OKNA DACHOWE

Aby unikn¹æ kondensacji pary wodnej na szybie, okna
dachowe powinny byæ montowane nad Ÿród³em ciep³a, np.
grzejnikiem

Ró¿nice ww ddoœwietleniu ppomieszczenia pprzy zzastosowaniu llukarny ii ookna ppo³aciowego Okno oobrotowe

Okno wwysokoosiowe

Okno uuchylne

Okno rrozwieralne

Balkon kkolankowy
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MATERIA£Y
I WYPOSA¯ENIE
Okna dachowe wykonywane s¹ przewa¿-
nie z drewna sosnowego klejonego war-
stwowo. Jest ono impregnowane oraz za-
bezpieczone przed wp³ywem czynników
atmosferycznych. Je¿eli rama i oœcie¿nica
okna nie s¹ os³oniête od zewn¹trz profila-
mi z aluminium, wówczas co 3-5 lat nale-
¿y je odœwie¿yæ (oczyœciæ i pomalowaæ).
Dla okien stosowanych w pomieszcze-
niach o wiêkszej wilgotnoœci (kuchnie, ³a-
zienki) niektórzy producenci proponuj¹
ramy z zabezpieczaj¹c¹ poliuretanow¹ po-
w³ok¹ od wewn¹trz. Innym, chocia¿ nieco
mniej rozpowszechnionym materia³em,
z którego wykonywane s¹ okna po³aciowe
jest PVC.
Okna dachowe musz¹ byæ wyposa¿one
w szyby o du¿ej wytrzyma³oœci na uderze-
nia. Z jednej strony zagra¿aj¹ im chocia¿-
by opady gradu, od³amane ga³êzie drzew
i gwa³towne podmuchy wiatru, z drugiej
pomys³y rozbawionych dzieci, które s¹
mistrzami w organizowaniu niebezpiecz-
nych zabaw. Szyba stosowana w oknie po-
³aciowym w razie jej rozbicia w ¿adnym
wypadku nie mo¿e zasypaæ domowników
od³amkami szk³a. Odpornoœæ na uszko-
dzenia zwiêksza siê poprzez zastosowanie
szyb hartowanych i klejonych warstwo-
wo. Pierwsze z nich s¹ 5-7 razy bardziej
wytrzyma³e na uderzenia od normalnych
i maj¹ ponadto du¿¹ odpornoœæ na zmia-
ny temperatury. W razie rozbicia rozpa-
daj¹ siê na drobniutkie kawa³eczki o nie-
ostrych krawêdziach. W przypadku szk³a
klejonego (laminowanego) rozbite szk³o

jest utrzymywane w ca³oœci przez warstwy
folii PVB. Zabezpiecza to domowników
przed ewentualnym gradem szk³a. Wyma-
gania takie spe³niaj¹ ju¿ szyby w klasie
O1, O2, P1. Ostatnia z nich utrudnia po-
nadto dostanie siê do wnêtrza mieszkania
w³amywaczom. Mo¿e te¿ opóŸniaæ roz-
przestrzenianie siê po¿aru w pocz¹tkowej
jego fazie (pomimo spêkañ stanowi bo-
wiem barierê utrudniaj¹c¹ dop³yw tlenu).
Charakter typowo antyw³amaniowy maj¹
jednak szyby klas: od P2 do P8.
Okna po³aciowe szklone s¹ szybami zes-
polonymi (standardowy wspó³czynnik

przenikania ciep³a wynosi U = 1, a izola-
cyjnoœæ akustyczna 32 dB). Oczywiœcie za
dodatkow¹ op³at¹ mo¿na równie¿ zamó-
wiæ szyby ciep³ochronne, przeciws³onecz-
ne, dŸwiêkoch³onne, a nawet kuloodpor-
ne. Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e
w przypadku bardzo du¿ych rozmiarów
okien zrealizowanie niektórych pomy-
s³ów mo¿e byæ bardzo trudne do wykona-
nia ze wzglêdu na ciê¿ar szyby.
Okna po³aciowe mog¹ mieæ jeden
z dwóch systemów otwierania – dolny
(klamka znajduje siê w dolnej czêœci
skrzyd³a) lub górny (uchwyt w górnej czê-
œci okna). Istniej¹ tak¿e podwójne syste-
my, które dobrze sprawdzaj¹ siê w przy-
padku dachów o niskim k¹cie nachylenia.
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Rolety zzasuwane ii oodsuwane zza ppomoc¹

silniczka eelektrycznego

O1, P2, P1 mieszkania, szko³y, biura, drzwi w przypadku zbicia szyby chroni¹ 

wewnêtrzne, okna na piêtrach przed zranieniem

P1, P2  domy wolno stoj¹ce, okna na  w przypadku zbicia szyby chroni¹ przed 

parterze, kioski, witryny hoteli i biur, zranieniem, a ponadto stanowi¹ czasow¹ 

obiekty handlowe o ma³ej wartoœci ochronê w razie w³amania dokonywanego 

chronionej, hale sportowe bez przygotowania

P3, P4 witryny salonów, hoteli i biur, obiekty utrudniaj¹ w³amanie (zastêpuj¹  

handlowe o znacznej wartoœci okratowanie z drutu stalowego gruboœci 

chronionej, wille, apteki 10 mm o oczku 150 mm

P5, P6 muzea, sklepy z antykami, galerie sztuki, zwiêkszona odpornoœæ na w³amanie 

ekskluzywne wille, sale operacyjne (zastêpuj¹ okratowanie z prêtów stalowych 

banków, sklepy o du¿ej wartoœci o gruboœci 12 mm)

chronionej, kantory, zak³ady 

psychiatryczne

P7, P8 zak³ady i sklepy jubilerskie, banki, wysoka odpornoœæ na w³amanie, 

obiekty specjalne, wystawy obiektów (zastêpuj¹ okratowanie z prêtów stalowych 

handlowych, na których zgromadzone o gruboœci 16 mm)

jest mienie o du¿ej wartoœci

przyk³ady zastosowania szyb ochronnych
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Klamki okien dachowych nie s³u¿¹ tylko
do ich zamykania i otwierania. Dziêki
nim mo¿na unieruchomiæ skrzyd³o w jed-
nej z kilku pozycji, wybraæ rodzaj otwie-
rania (w przypadku okien uchylno-obro-
towych) oraz rozszczelniæ okno. Bardzo
praktycznym, ale, niestety, dosyæ drogim
rozwi¹zaniem jest skrzyd³o sterowane
elektrycznie za pomoc¹ pilota. Zakup taki
jest szczególnie praktyczny w przypadku
okien po³o¿onych wysoko, do których do-
stêp jest utrudniony. Jeœli natomiast
uznamy taki wydatek za zbêdny, warto za-
opatrzyæ okna w dr¹¿ki teleskopowe (ich
d³ugoœæ wynosi przewa¿nie od ok. 1 m do
ok. 2,5 m) lub linki (do 5 m) za pomoc¹
których mo¿na bez k³opotu otwieraæ i za-
mykaæ skrzyd³a.
Okna dachowe powinny mieæ nawiewniki
montowane w górnej czêœci oœcie¿nicy
lub skrzyd³a. Stosowane s¹ zarówno roz-
wi¹zania proste (sterowane rêcznie) jak
i automatyczne (nawiewniki higrostero-
wane reaguj¹ce na iloœæ pary wodnej
w pomieszczeniu).
Aby ochroniæ wnêtrze mieszkania przed
przegrzaniem warto zastosowaæ ró¿nego
rodzaju rolety i ¿aluzje przeznaczone do
okien po³aciowych. Wœród akcesoriów ze-

wnêtrznych najwiêksz¹ popularnoœci¹
ciesz¹ siê rolety zewnêtrzne, które mon-
tuje siê na ramie okna. Dziêki temu nie
ograniczaj¹ one mo¿liwoœci zmiany pozy-
cji skrzyd³a. Stanowi¹ równie¿ skuteczne
zabezpieczenie przed nadmiarem œwiat³a
i ciep³a (latem) oraz zapobiegaj¹ stratom
ciep³a (zim¹). Wœród innych ich zalet
warto wymieniæ: mo¿liwoœæ uzyskania
efektu zaciemnienia w ci¹gu dnia, ochro-
nê przed ha³asem oraz zabezpieczenie
szyby przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Rolety zewnêtrzne mog¹ byæ obs³u-
giwane rêcznie lub elektrycznie.
Rolety wewnêtrzne wykonuje siê z mate-
ria³ów przezroczystych, pó³przezroczy-
stych lub nieprzezroczystych. Iloœæ kolo-
rów i wzorów pozwala na swobodny wybór
i dopasowanie ich do wystroju wnêtrza.
W ofercie rynkowej s¹ te¿ rolety plisowane.
¯aluzje równie¿ oferowane s¹ w bogatej
palecie barw. Mo¿na dziêki nim regulo-
waæ zarówno iloœæ jak i kierunek œwiat³a
przedostaj¹cego siê do pomieszczeñ.
Bardzo wygodnym dodatkiem do okna po-
³aciowego s¹ zewnêtrzne markizy produko-
wane z drobnej siateczki wykonanej z PVC.
Poch³ania ona promieniowanie s³oneczne
i redukuje iloœæ ciep³a przedostaj¹cego siê

na poddasze nawet o 65% (zatrzymuje bo-
wiem ciep³o przed szyb¹ i nie dopuszcza do
jej nagrzewania siê). Markizy montuje siê
w górnej czêœci okna. Mog¹ byæ opuszczane
i podnoszone rêcznie lub za pomoc¹ silnicz-
ka elektrycznego. Zalet¹ markiz jest to, ¿e
odbijaj¹ ciep³o s³oneczne, a jednoczeœnie
nie ograniczaj¹ widocznoœci.

KROK PO KROKU
Okna po³aciowe mog¹ byæ stosowane za-
równo na dachach o du¿ych jak i ma³ych
spadkach (od 15 do 90%). Rodzaj pokrycia
tak¿e nie ma znaczenia. Wymiary okien do-
biera siê przewa¿nie do rozstawu krokwi
w danym dachu. W sposób znacz¹cy skraca
to monta¿. Jednak osadzenie okna, którego
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Iloœæ œwiat³a, która dostaje siê do wnêtrza przez okna po-
³aciowe nie zale¿y tak bardzo od ich usytu³owania wzglê-
dem stron œwiata. Okna pó³nocnej po³aci mog¹ równie¿
„wy³apywaæ” promienie s³oneczne
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szerokoœæ jest wiêksza tak¿e nie stanowi
wiêkszego problemu. Nale¿y wówczas wy-
ci¹æ czêœæ „przeszkadzaj¹cej” krokwi i za
pomoc¹ poziomej belki po³¹czyæ j¹ (zarów-
no na dole jak i na górze) z krokwiami s¹-
siednimi. Takie sztywne po³¹czenie zwane
wymian¹ zapewnia konstrukcji dachu nale-
¿yt¹ wytrzyma³oœæ.
Jako pierwsza montowana jest oœcie¿nica.
Po u³o¿eniu jej we w³aœciwej pozycji mo¿na
dokonaæ regulacji przy wspornikach. Wa¿-
ne jest, aby okno by³o odpowiednio wypo-
ziomowane. Po zamocowaniu oœcie¿nicy do
konstrukcji dachu nale¿y u³o¿yæ wokó³ niej
ko³nierz uszczelniaj¹cy. Jego elementy mu-
sz¹ le¿eæ na ³atach i trzeba je uk³adaæ „na
zak³adkê” od do³u do góry. Wybór rodzaju
ko³nierza zale¿y od pokrycia dachu. Inny
rodzaj stosuje siê do dachów p³askich np.
krytych pap¹ lub arkuszami blachy, a inny

do dachów krytych dachówk¹ ceramiczn¹
lub blachodachówk¹. Spotykane s¹ wpraw-
dzie ko³nierze uniwersalne, ale zawsze le-
piej jest u¿yæ ko³nierza specjalistycznego.
Ma siê wówczas pewnoœæ szczelnoœci
i trwa³oœci po³¹czenia. Zadanie ko³nierza
nie polega tylko na uszczelnieniu kon-
strukcji. Specjalne ich typy tzw. kombi
umo¿liwiaj¹ ³¹czenie okien w grupy
(w pionie i w poziomie). W przypadku da-
chów o ma³ym spadzie (do 20%) wykorzy-
stywane s¹ specjalne ko³nierze, dziêki któ-
rym mo¿na zwiêkszyæ nachylenie okna
(maksymalnie o 10%).
Jako ostatnie montowane jest skrzyd³o
okienne. Okna dachowe dostarczane s¹
przewa¿nie w komplecie z ko³nierzem,
wszystkimi elementami niezbêdnymi
do monta¿u oraz ze szczegó³ow¹ ins-
trukcj¹.                                            n

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy

na stronie 86.

NAJWA¯NIEJSZE

mit Jeœli ookna ddachowe zz sszyb¹ eenergo-

oszczêdn¹ ppokrywaj¹ ssiê ood zzewn¹trz

ros¹ tto ss¹ ŸŸle zzamontowane, aalbo uuszko-

dzone.

Wystêpowanie rosy na szybach zewnêtrz-

nych (szczególnie rano) jest zjawiskiem

normalnym i nie nale¿y siê nim przejmo-

waæ. Nad ranem wystêpuje bowiem naj-

wiêksza ró¿nica temperatur oraz (z regu-

³y) du¿a wilgotnoœæ powietrza. Je¿eli

w oknie zainstalowana jest szyba energo-

oszczêdna to para wodna skrapla siê

przejœciowo od zewn¹trz, ale nie œwiadczy

to o jakiejkolwiek wadzie okna.

mit Poniewa¿ ookna ddachowe wwykonane

s¹ pprzewa¿nie zz ddrewna tto ddosyæ cczêsto

ulegaj¹ wwypaczeniu. Okna po³aciowe wy-

konane s¹ z drewna sosnowego najwy¿-

szej jakoœci, które jest klejone warstwo-

wo, impregnowane oraz malowane. Nie

ma zatem mo¿liwoœci, aby przy normalnym

u¿ytkowaniu i prawid³owym monta¿u ule-

ga³y wypaczeniu. Nale¿y jednak bardzo

uwa¿aæ, aby okno dachowe zosta³o dobrze

zamontowane. Z³e u³o¿enie oœcie¿nicy mo-

¿e spowodowaæ jej odkszta³cenie tzw.

przekoszenie (przek¹tne okna maj¹ ró¿ne

d³ugoœci), albo te¿ zwichrowanie (nie

wszystkie naro¿niki le¿¹ na tej samej

p³aszczyŸnie). Okno z tego rodzaju „niedo-

róbkami” monta¿owymi nie bêdzie siê do-

brze otwiera³o, a producent nie uwzglêdni

reklamacji.

Zastosowanie wwymianów –– ookno zznacznie mmniejsze llub wwiêksze ood rrozstawu kkrokwi

fo
t.

 VV
E
LU

X

W cczasie mmonta¿u ookna nnale¿y zzwróciæ sszczególn¹

uwagê, aaby nnie ddosz³o ddo jjego zzwichrowania llub

przekoszenia

Wielkoœæ okna dachowego nale¿y dobraæ tak, by jego szerokoœæ by³a zbli¿ona do rozstawu krokwi w da-

chu. Na szczêœcie nie jest to ju¿ warunek nie do z³amania. Szerokoœæ otworu mo¿na dostosowaæ do sze-

rokoœci okna, jednak poci¹ga to za sob¹ ingerencjê w konstrukcjê dachu. W przypadku, kiedy odleg³oœæ

miêdzy krokwiami jest za du¿a, mo¿na pogrubiæ krokwie lub zastosowaæ wymian. Czêœciej zdarza siê

jednak, ¿e mamy za ma³o miejsca na wstawienie okna o wymiarach koniecznych do zapewnienia odpo-

wiedniej iloœci œwiat³a dziennego – wtedy trzeba wyci¹æ krokiew i nabiæ j¹ tam, gdzie koñczy siê okno

lub wykonaæ wymian. Okno po³aciowe mo¿na tak¿e montowaæ na ³atach – jest to polecane, gdy rozstaw

krokwi jest du¿o wiêkszy ni¿ szerokoœæ okna.

Pogrubienie kkrokwi –– ookno nnieznacznie

mniejsze ood iich rrozstawu

Nadbicie wwyciêtej kkrokwi –– ookno nnieznacznie

wiêksze ood iich rrozstawu
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