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Okna aluminiowe
Aluminium jest materia³em lekkim,

ale jednoczeœnie bardzo wytrzyma³ym,
a przez to wrêcz niezast¹pionym w pro-
dukcji okien o bardzo du¿ej powierzchni.
Tak wiêc profile aluminiowe wykorzysty-
wane s¹ w przypadkach konstrukcji z du-
¿ymi przeszkleniami, takich jak ogrody
zimowe czy zabudowy tarasów. Okna alu-
miniowe naj³atwiej kupimy bezpoœrednio
u producenta – w salonach sprzeda¿y spo-
tyka siê je stosunkowo rzadko.

Konstrukcja 
Aluminium pozwala na uzyskanie bar-

dzo w¹skich profili, gdy¿ nie wymaga do-
datkowych wzmocnieñ usztywniaj¹cych
konstrukcjê okna. Profil okienny wykona-
ny jest z elementów ³¹czonych ze sob¹ me-
tod¹ zaciskow¹, ko³kow¹ lub skrêcan¹,
z których szczególnie wskazana jest ta
pierwsza. Przekrój profilu aluminiowego
do pewnego stopnia przypomina przekrój
okna komorowego z PVC.  W zale¿noœci od
przeznaczenia okna, profil mo¿e byæ wyko-
nany w dwóch ró¿ni¹cych siê od siebie wa-
riantach. Pierwszy to tzw. profil zimny,
w którym wewnêtrzne przestrzenie profilu
s¹ puste. Rozwi¹zanie takie stosuje siê
w przeszkleniach pomieszczeñ, w których
dopuszczamy nie do koñca wysok¹ izola-
cyjnoœæ termiczn¹ okna (wspó³czynnik

przenikania ciep³a U wynosi ok.
5 W/m2K). Profil ciep³y natomiast ma do-
datkow¹ wk³adkê z tworzywa sztucznego
oddzielaj¹c¹  dwie komory aluminiowe,
dziêki czemu znacznie poprawiaj¹ siê w³a-
œciwoœci termoizolacyjne (wspó³czynnik
przenikania ciep³a wynosi ok. 2,8 W/m2K). 

Oszklenie okien aluminiowych w ni-
czym nie musi ró¿niæ siê od stosowanego
we wszystkich pozosta³ych technologiach:
drewnianej, PVC czy poliestrowo-szklanej
(fiberglass). To samo dotyczy okuæ, które
mog¹ oferowaæ ró¿norodne funkcje i mo¿-
liwoœci otwierania okna – od zwyk³ego,
rozwierania, po uchylanie, w tym z funk-
cj¹ mikrowentylacji.

Okna drewniano-aluminiowe – s¹
rozwi¹zaniem dla zwolenników tradycyj-
nej stolarki drewnianej, obawiaj¹cych siê
jednak koniecznoœci malowania jej co kil-
ka lat. Okno takie mo¿e byæ wykonane
w dwóch wariantach. W pierwszym, alu-
minium nie pe³ni roli konstrukcyjnej,
a stanowi jedynie rodzaj nak³adki, która
po zewnêtrznej stronie chroni okno przed
dzia³aniem czynników atmosferycznych.
Od wewn¹trz pomieszczenia okno takie
ma wygl¹d typowej stolarki drewnianej.
W wariancie drugim profil okna sk³ada siê
z trzech czêœci, z których ka¿da ma wp³yw
na jego wytrzyma³oœæ. Wewnêtrzna wyko-
nana jest z drewna, œrodkowa z izoluj¹cego
tworzywa sztucznego, a zewnêtrzna z alu-
minium. Zalet¹ tego typu okien jest to, ¿e
nie wymagaj¹ malowania.

Wykañczanie okien aluminiowych
Powierzchnia okna aluminiowego

mo¿e zostaæ wykoñczona na dwa sposoby,
daj¹ce odmienne efekty. Jednym jest ano-
dowanie, czyli pokrycie profilu tlenkiem
aluminium, dziêki któremu okno staje siê
niewra¿liwe na wp³ywy czynników atmos-
ferycznych, a przy okazji zyskuje interesu-
j¹cy kolor – od srebrzystego poprzez z³oty
do ciemnobr¹zowego. Drugim – fabrycz-
ne malowanie proszkowe, które czyni
okno bardziej odpornym na korozjê �.
Powierzchniê tak¹ trudniej zarysowaæ, ni¿
anodowan¹. Kolor okna mo¿e byæ dowol-
ny – matowy lub b³yszcz¹cy. Jeœli zama-
wiamy je bezpoœrednio u producenta, mo-
¿emy za¿yczyæ sobie równie¿ takie, które
bêdzie mia³o inny kolor od strony we-
wnêtrznej, a inny od zewnêtrznej.

Uwaga: Dok³adnie obejrzyjmy do-
starczone nam okna. Aluminium bardzo
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Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê okna
z drewna i PVC. Ale nie znaczy to, ¿e nie ma innych.

Wœród mniej znanych materia³ów, stosowanych do
produkcji nowoczesnych okien znajduj¹ siê

aluminium i tzw. fiberglass.

OKNA
mniej znane

A l u m i n i u m  i  f i b e r g l a s s

fot. OK-Team



³atwo uszkodziæ podczas przewo¿enia,
gdy¿ jest to tworzywo miêkkie i podatne
na zarysowania. 

Okna z fiberglassu
Na polskim rynku okna poliestrowo-

szklane (fiberglass) pojawi³y siê stosun-
kowo niedawno i nie zdoby³y jeszcze na-
le¿nego zainteresowania klientów. Dziœ
stolarkê okienn¹ wykonan¹ na profilach
z tego materia³u bardzo trudno znaleŸæ
w salonach sprzeda¿y, wiêc zainteresowa-
ni zamawiaj¹ j¹ bezpoœrednio u produ-
centa, który wykonuje okno na wymiar
i w wybranym kolorze. 

Fiberglass jest surowcem pozwalaj¹-
cym wyprodukowaæ profile okienne, któ-
re cechuj¹ siê wieloma po¿¹danymi
z punktu widzenia klienta w³aœciwoœcia-
mi. Kompozyt ten to tworzywo sztuczne
z³o¿one z w³ókna szklanego i ¿ywicy po-
liestrowej. To unikatowe po³¹czenie da³o
materia³ wykazuj¹cy doskona³e w³aœciwo-
œci termoizolacyjne, który dodatkowo ma
bardzo wysok¹ wytrzyma³oœæ mechanicz-
n¹. Tak wiêc profile, w odró¿nieniu od
okien z PVC, nie wymagaj¹ wzmocnieñ
stalowych ani aluminiowych a dodatkowo
mo¿liwe jest znaczne zmniejszenie ich
szerokoœci. Na bazie tej technologii pro-
dukuje siê wiêc okna o smuk³ych i wizu-
alnie delikatnych, jednak ciep³ych i wy-
trzyma³ych profilach �. Wspó³czynnik
przenikania ciep³a dla ram i skrzyde³
poliestrowo-szklanych wynosi poni¿ej
1,7 W/(m2K). Dodatkow¹ zalet¹ okien
z fiberglassu jest fakt, ¿e zarówno szyba

jak i skrzyd³o wykazuj¹ podobne w³aœci-
woœci fizyczne. Oznacza to, ¿e pod wp³y-
wem wysokich oraz niskich temperatur
obydwa elementy w podobnym stopniu
rozszerzaj¹ siê i kurcz¹. Na granicy styku
profilu i szyby nie powstaj¹ wiêc naprê-
¿enia, dziêki czemu okna takie s¹ bardzo
szczelne.

Wykañczanie powierzchni oraz
konserwacja
Okna poliestrowo-szklane s¹ bardzo

trwa³e i nie wymagaj¹ ¿adnej konserwacji.
Dostêpne s¹ we wszystkich kolorach.
Mo¿liwe jest zamówienie modelu poma-
lowanego natryskowo od wewn¹trz i z ze-
wn¹trz na ró¿ne kolory.                         �
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Okna poliestrowo-szklane
�� Zalety:
■ w¹skie i ciep³e profile;
■ materia³ w ca³oœci nadaje siê do recy-

klingu; 
■ podobna rozszerzalnoœæ termiczna

szyb oraz profili;
■ nie wymagaj¹ konserwacji.
�� Wady:
■ z fiberglassu trudno jest zrobiæ okna

³ukowe;
■ technologia wci¹¿ ma³o popularna,

a wiêc i trudniej dostêpna.

Okna z aluminium
�� Zalety:
■ w¹skie i lekkie profile;
■ doskona³a alternatywa dla drewna i PVC

w przypadku koniecznoœci zastosowania
okien o du¿ych powierzchniach;

■ odporne na dzia³anie niszcz¹cych czyn-
ników atmosferycznych, nie wymagaj¹
pracoch³onnej konserwacji.

�� Wady:
■ w przypadku profili bez wype³nienia

ma³a izolacyjnoœæ termiczna;
■ podatnoœæ na zarysowania powierzchni.

� Okna aluminiowo-drewniane – aluminiowa
nak³adka jest od strony elewacji lakierowana
proszkowo (fot. Stolbud W³oszczowa)

� Profile z fiberglassu, nawet w przypadku
du¿ych powierzchni pozostaj¹ w¹skie
(fot. OK-Team)

Info Rynek
           Firmy

Okna z aluminium
ADZ
tel. (14) 670 80 81
www.pcv.okna.pl

Alsal
tel. (12) 266 55 28
www.alsal.com.pl

Alu System
tel. (33) 811 90 07
www.alu-system.com.pl

AP – ¯ory
tel. (32) 435 91 33
www.ap.com.pl

Drewexim
tel. (94) 341 00 65
www.drewexim.com

Grubek
tel. (22) 783 25 32
www.grubek.pl

Goran
tel. (81) 745 16 06
www.goran.pl

Metalplast System
tel. (61) 296 84 36
www.metalplast.com.pl

Plastoma
tel. (22) 773 43 24
www.plastoma.pl

Schûco International
Polska
tel. (22) 608 50 00
www.schuco.pl

Stolbud W³oszczowa
tel. (41) 388 23 50
www.stolbud.pl

Okna z kompozytu
poliestrowo-szklanego

OK-Team
tel. (22) 642 41 32
www.okteam.com.pl

          Ceny

Stolarkê aluminiow¹ cechuje bardzo dobra
wytrzyma³oœæ na uszkodzenia mechanicz-
ne i warunki atmosferyczne. Powierzchnia
zewnêtrzna mo¿e byæ anodowana lub po-
kryta lakierem proszkowym (dostêpnym
w wielu kolorach). Ze wzglêdu na specy-
ficzny wygl¹d okna profile aluminiowe
stosowane s¹ przede wszystkim w obiek-
tach u¿ytecznoœci publicznej. W domach
jednorodzinnych oszklenie tego typu zna-
laz³o zastosowanie przy budowie ogrodów
zimowych. 
Okna z kompozytu poliestrowo-szklanego
s¹ zdecydowanie sztywniejsze od swoich
odpowiedników z PVC. Dziêki temu mo¿-
liwe jest zastosowanie wê¿szych profili,
przez co zwiêksza siê powierzchnia oszkle-
nia. 
Ze wzglêdu na swoj¹ cenê zarówno okna
aluminiowe, jak i kompozytowe produko-
wane s¹ wy³¹cznie na zamówienie. 
Przyk³adowe ceny (okno dwuskrzyd³owe
z oszkleniem 4/15/4, U=1,1 W/m2K, wy-
miary 150x150cm):
– okno z kompozytu poliestrowo-

szklanego – ok. 1800 z³;
– okno  z aluminium – ok. 1700 z³. 


