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O termoizolacyjnoœci, czyli inaczej: ciep³ochronnoœci okna decyduje nie materia³, z ja-
kiego wykonano profil okienny, lecz rodzaj oszklenia. Dostêpne obecnie na rynku okna
– zarówno drewniane, jak i plastikowe – wype³nia siê szybami zespolonymi o ró¿nej ter-
moizolacyjnoœci, których wskaŸniki wspó³czynnika przenikania ciep³a mog¹ znacznie
od siebie odbiegaæ. Za mit zatem nale¿y uznaæ tezê o ni¿szej ciep³ochronnoœci okien pla-
stikowych. 
Kolejnym przes¹dem, przytoczonym tu przez naszego czytelnika, jest doœæ popularne
stwierdzenie, ¿e drewniane okna „oddychaj¹”, zapewniaj¹c tym samym korzystny mi-
kroklimat w pomieszczeniach. Stwierdzenie to nie ma nic wspólnego z rzeczywistoœci¹.
Impregnaty i lakiery skutecznie izoluj¹ drewno od otoczenia – wszak taka ich rola. War-
to przy tym wiedzieæ, ¿e nawet niezabezpieczone, surowe drewno nie mia³oby ¿adnego
wp³ywu na komfort w pomieszczeniu; wykazywa³oby jedynie zwiêkszon¹ podatnoœæ na
odkszta³canie siê i na korozjê biologiczn¹.

Nie w ka¿dych warunkach...

Niezaprzeczalnym walorem okien drewnianych jest zdobi¹cy stolarkê, niepowtarzalny
rysunek s³ojów drewna – oczywiœcie pod warunkiem, ¿e jej powierzchnia zostanie pokry-
ta lakierem transparentnym. Jeœli zatem uroda drewna stanowi nasz¹ g³ówn¹ motywacjê,
niczym nieuzasadnione bêdzie montowanie okien drewnianych pomalowanych farbami
kryj¹cymi, które upodabniaj¹ je do okien plastikowych (zwróæmy uwagê na fakt, ¿e tego
typu pokrycie pozwala producentowi ukryæ ewentualne wady powierzchni profili). 
Istniej¹ jednak sytuacje, w których wzglêdy estetyczne maj¹ znaczenie drugorzêdne,
a na rzecz jednego z rozwi¹zañ przemawiaj¹ argumenty praktyczne. Dotyczy to g³ów-
nie warunków eksploatacji czyli stopnia nara¿enia okien na dzia³anie kapryœnych czyn-
ników pogodowych: silnego nas³onecznienia, bezpoœrednich opadów deszczu czy wil-
gotnoœci otoczenia. Warto tu przypomnieæ, ¿e okna drewniane co 3-5 lat – a w wyj¹tko-
wo niekorzystnych warunkach nawet czêœciej – wymagaj¹ odnowienia pow³oki malar-
skiej od strony zewnêtrznej. Jeœli jednak zosta³y przezornie ukryte pod szerokimi, wysu-
niêtymi okapami, mo¿na je bêdzie odnawiaæ rzadziej, w d³u¿szych odstêpach czasu, co
zdecydowanie uproœci ich u¿ytkowanie. 

D Y L E M A T Y  

Pytanie Czytelnika

Zamierzamy wstawiæ okna do naszego nowobudowanego
domu. Znajomi, którzy budowali wczeœniej, namawiaj¹ nas
na okna drewniane; takie te¿ przewidzia³ projektant nasze-
go budynku. Jednak oboje z ¿on¹ sk³aniamy siê ku „plasti-
kom”, które s¹ naszym zdaniem ³atwiejsze w utrzymaniu.
Czy nie pope³niamy b³êdu? Czy to prawda, ¿e okna z PVC,
w odró¿nieniu od drewnianych, nie „oddychaj¹” i gorzej
chroni¹ przed zimnem? Czym w³aœciwie ró¿ni¹ siê oba roz-
wi¹zania? 

W CO OPRAWIĆ...
SZKŁO?

Problem wyboru okien sprowadza siê najczêœciej do rozstrzygniêcia dylematu:
czy bêd¹ to okna drewniane czy te¿ z PVC. Zaciête dyskusje, toczone przez zwolen-
ników obydwu materia³ów, niejednokrotnie doprowadzane do absurdu, sprawiaj¹ ¿e

niezorientowanemu w szczegó³ach inwestorowi trudno samodzielnie zdecydowaæ
siê na konkretne rozwi¹zanie. Oba rodzaje profili maj¹ swoje wady i zalety, jednak

w praktyce ich w³asnoœci u¿ytkowe s¹ bardzo zbli¿one – w przeciêtnych warunkach
eksploatacyjnych mo¿na je uznaæ za równorzêdne. 

RReeddaakkccjjaa

Pokryte – jak tu – transparentn¹ lub pó³prze-
zroczyst¹ pow³ok¹ ochronn¹ okna drewniane
zachowuj¹ dekoracyjny rysunek s³ojów – to
ich niezaprzeczalny atut (fot. Norwood)

Stolarka drewniana wymaga co kilka lat reno-
wacji. Rad¹ na to jest os³oniêcie okien daleko
wysuniêtymi okapami dachu – wówczas bêdzie
mo¿na je odnawiaæ rzadziej (fot. Findrewno)



Wielk¹ zalet¹ okien z PVC jest ich ³atwa konserwacja, sprowadzaj¹ca siê do regularnego
mycia profili. Wra¿liwoœæ tworzyw sztucznych na wysokie temperatury sprawia, ¿e okna
plastikowe wystawione na intensywne dzia³anie promieni s³onecznych szybciej trac¹
barwê, a nawet – w skrajnych przypadkach – mog¹ ulegaæ odkszta³ceniu. W silnie eks-
ponowanych miejscach lepiej zatem zamontowaæ okna drewniane. Wprawdzie „wyja³a-
wiaj¹ce” nas³onecznienie wp³ywa równie¿ niekorzystnie na trwa³oœæ pow³oki lakierni-
czej, wp³yw ten jest jednak znikomy.

Po pierwsze – jakoœæ

Nie bêdzie nadu¿yciem stwierdzenie, ¿e decyduj¹ce znaczenie dla trwa³oœci oraz w³a-
snoœci u¿ytkowych okien ma nie rodzaj materia³u wykorzystanego do budowy profi-
li okiennych, lecz jakoœæ owych profili – czy to drewnianych, czy plastikowych – a tak-
¿e rodzaj okuæ i oszklenia oraz, oczywiœcie, starannoœæ monta¿u poszczególnych ele-
mentów okna. 

Najczêœciej, obok walorów u¿ytkowych i indywidualnych preferencji, istotnym kryte-
rium przy wyborze rodzaju okien jest ich cena. Z regu³y standardowe okna plastikowe
s¹ o 10-15% tañsze od okien drewnianych (jednak szacuj¹c wydatki nale¿y równie¿
uwzglêdniæ rodzaj zamontowanych okuæ i typ oszklenia). Powy¿sza relacja dotyczy wy-
³¹cznie okien konfekcjonowanych, dostêpnych w sk³adach budowlanych. W przypadku
okien robionych na zamówienie cena kalkulowana jest indywidualnie; tu najprostszym
sposobem porównania kosztów bêdzie zebranie kilku ofert od ró¿nych producentów.     

Okna drewniane

Produkowane s¹ g³ównie z drewna sosnowego oraz „mahoniopodobnego” meranti, rza-
dziej – z dêbu i innych gatunków drewna egzotycznego. Surowcem wyjœciowym do
produkcji profili drewnianych s¹ krawêdziaki, klejone z kilku warstw drewna, co zapo-
biega paczeniu siê okien pod wp³ywem zmian wilgotnoœci i temperatury powietrza. 
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O k n a  d r e w n i a n e  c z y  z  P V C ?

Warto wiedzieæ, ¿e wiele firm, znanych jako producenci okien, zajmuje siê w zasa-
dzie jedynie ich sk³adaniem z gotowych elementów: profili, okuæ i szyb. Stosunkowo
prosty monta¿ i nieskomplikowane oprzyrz¹dowanie – zw³aszcza przy produkcji
okien plastikowych – sprawiaj¹, ¿e „wytwarzaniem” okien zajmuje siê bardzo wiele
rozmaitych zak³adów. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e niektóre z nich korzystaj¹ z profili o nie-
udokumentowanej jakoœci, dostarczanych przez przypadkowych dostawców. Nale¿y
to uznaæ za skutek silnej konkurencji na rynku okien; wymuszone przez ni¹ d¹¿enie
do obni¿ania kosztów za wszelk¹ cenê mo¿e prowadziæ do korzystania z tañszych
i gorszych komponentów, czego klient i tak nie bêdzie w stanie wychwyciæ. Reme-
dium na ten problem stanowi jedynie wybór sprawdzonej i uznanej na rynku firmy.

Co je ró¿ni? 
� okna drewniane

� mo¿liwoœæ naprawy w przypadku ograniczonego uszkodzenia (np. podczas w³a-
mania) bez koniecznoœci wymiany ca³ego okna

� mniejsza wra¿liwoœæ na wysok¹ temperaturê w wyniku intensywnego nas³o-
necznienia

� mo¿liwoœæ zmiany ich koloru przez malowanie
� nie powinny byæ nara¿one na d³ugotrwa³e zawilgocenie

� okna plastikowe
� konserwacja ograniczona do okresowego mycia ram
� nieco mniejsza powierzchnia oszklenia z uwagi na szersze profile 
� ³atwiejsza wymiana szyb w razie st³uczenia 
� wystawione na silne nas³onecznienie z czasem mog¹ zmieniaæ barwê

Okna robione na zamówienie s¹ o kilkadziesi¹t
procent dro¿sze od standardowych; cena
w ka¿dym przypadku kalkulowana jest indywi-
dualnie

W przeciêtnych warunkach u¿ytkowania w³as-
noœci okien z PVC (powy¿ej) nie odbiegaj¹ od
cech okien drewnianych. Decyduj¹ca jest ja-
koœæ materia³ów i wykonania, dlatego lepiej
kupowaæ produkty uznanych firm (fot. Schüco)

fot. Domex 
Okna i Drzwi

fot. Zak³ad 
Stolarski 
Jan Gebauer

fot. Okland
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D Y L E M A T Y  

Drewno przed sklejeniem powinno byæ dok³adnie przesortowane, bez sêków, o w¹-
skich, w miarê jednorodnych s³ojach. Nawet najdok³adniejsza selekcja surowca nie
wyeliminuje jednak ca³kowicie zró¿nicowania jego struktury, gdy¿ w naturze trudno
znaleŸæ dwa kawa³ki drewna o identycznych w³asnoœciach. Dlatego nawet mimo bar-
dzo starannego doboru elementów przeznaczonych do klejenia, zawsze istnieje ryzy-
ko, ¿e z czasem drewno ulegnie pewnym odkszta³ceniom b¹dŸ pojawi¹ siê w nim pêk-
niêcia.
Na jakoœci stolarki szczególnie niekorzystnie odbijaj¹ siê wzd³u¿ne ³¹czenia wierzch-
nich warstw w formie wieloklinów. Jeœli podczas produkcji profili nie zostan¹ wyciê-
te, z pewnoœci¹ z czasem pojawi¹ siê w tych miejscach pêkniêcia, spowodowane ró¿-
nicami pêcznienia z³¹czonych kawa³ków drewna pod wp³ywem wilgoci. Bywa, ¿e po-
³¹czenia takie maskowane s¹ przez producentów szpachlówk¹, a nastêpnie malowane
farb¹ kryj¹c¹. 
Wybieraj¹c okna, musimy zdecydowaæ siê na okreœlony gatunek drewna – sosnê lub me-
ranti. Dylemat ten bywa przyczyn¹ wielu rozterek. Jeœli jako wierzchni¹ pow³okê profili
preferujemy lakier transparentny, z pewnoœci¹ bêdzie dla nas mia³o znaczenie us³ojenie.
Zdecydowanie zarysowane s³oje drewna sosnowego pod pow³ok¹ lakierobejcy bêd¹ wyraŸ-
nie widoczne. Meranti ma powierzchniê bardziej jednolit¹, o naturalnym czerwonawym
zabarwieniu. 
Ocena trwa³oœci obu gatunków drewna nie jest rzecz¹ ³atw¹, poniewa¿ tak sosna, jak
i meranti rosn¹ w ró¿nych rejonach oraz warunkach klimatycznych. Ich w³asnoœci –
nawet w obrêbie jednego gatunku – mog¹ siê zatem znacznie ró¿niæ, zale¿nie od miej-
sca pochodzenia, a nawet czêœci pnia z której pobrano surowiec. Trudno zatem mówiæ
o zdecydowanej przewadze jednego gatunku drewna nad drugim, choæ w potocznej
opinii drewno meranti uznawane jest za bardziej „presti¿owe” – g³ównie chyba za
spraw¹ wy¿szej ceny i egzotycznej nazwy.  

Jak powstaj¹
Surowe krawêdziaki dostarczane z importu lub wytwarzane w zak³adach drzewnych,
w zak³adzie produkcyjnym poddawane s¹ profilowaniu odpowiednio do ich przezna-
czenia – na oœcie¿nicê lub skrzyd³o okienne. W procesie produkcji drewno jest im-
pregnowane preparatami przeciw grzybom i owadom.
Przyciête na odpowiednie wymiary profile oœcie¿nicy i ram skrzyde³ montowane s¹ na
ukszta³towane na koñcach elementów z³¹cza stolarskie, a nastêpnie klejone. Dobra ja-
koœciowo rama ma na ca³ym obwodzie zbli¿ony rysunek s³ojów o jednolitym zabarwie-
niu i g³adkiej powierzchni. 
Kilkuwarstwowe pow³oki lakiernicze wykonuje siê najczêœciej z u¿yciem wodoroz-
cieñczalnych  lakierów i farb – g³ównie na bazie akrylu. Preparaty te tworz¹ elastycz-
ne, paroprzepuszczalne pow³oki, odporne na warunki atmosferyczne. W razie ich
uszkodzenia woda, która wniknie w strukturê drewna, bêdzie mog³a odparowaæ przez
lakier nie powoduj¹c jego odspojenia. Z tego wzglêdu przy odnawianiu nie mo¿na
u¿ywaæ zwyk³ych farb rozcieñczalnikowych (np. ftalowych), gdy¿ tworz¹ one „nie od-
dychaj¹c¹” pow³okê, która mo¿e siê ³uszczyæ lub pêkaæ. Problem koniecznoœci okre-
sowego odmalowywania rozwi¹zuj¹ znacznie dro¿sze okna drewniano-aluminiowe,
w których zewnêtrzna strona ramy po³¹czona jest z profilem aluminiowym, doskona-
le chroni¹cym przed niekorzystnym wp³ywem czynników atmosferycznych. 
Kolejny etap produkcji to monta¿ oszklenia, uszczelek i okuæ. Szyby osadzane s¹
w profilach za pomoc¹ masy silikonowej lub wciskanych uszczelek, a wyfrezowane na
obwodzie ram kana³y umo¿liwiaj¹ monta¿ uszczelek przylgowych.  

Okna z PVC

Surowcem do produkcji plastikowych profili okiennych jest polichlorek winylu –
PVC. Od jego jakoœci zale¿y wytrzyma³oœæ mechaniczna elementu i jego odpornoœæ
na podwy¿szon¹ temperaturê. Pusty w œrodku przekrój profilu podzielony jest ¿ebra-
mi na 3 do 6 komór. Zwiêksza to jego sztywnoœæ i poprawia izolacyjnoœæ ciepln¹. 
Decyduj¹cy wp³yw na w³asnoœci profili ma – obok jakoœci u¿ytego do ich produkcji
surowca – technologia wytwarzania. Mimo, ze podstawowym sk³adnikiem surowca

Drewno do produkcji profili okiennych podda-
wane jest surowej selekcji; tylko w miarê jed-
norodny materia³ zapewni wysok¹ jakoœæ fi-
nalnego produktu (fot. Petrykozy)

Profil drewniany jest klejony warstwowo; 
podnosi to jego wytrzyma³oœæ i odpornoœæ 
na dzia³anie czynników atmosferycznych 
(fot. Pol Skone)

Powierzchnia ram okien drewnianych mo¿e
mieæ rozmait¹ fakturê i zró¿nicowane odcie-
nie, zale¿nie od gatunku u¿ytego drewna i ro-
dzaju pow³oki ochronno-barwi¹cej 
(fot. Stolarka Wo³omin)
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jest PVC, ró¿ne dodatki modyfikuj¹ce znacz¹co wp³ywaj¹ na parametry elementów.
Oferowane obecnie wyroby nie zawieraj¹ ju¿ szkodliwych dla zdrowia domieszek kad-
mu i o³owiu. 
Produkcj¹ profili zajmuj¹ siê z regu³y du¿e zak³ady chemiczne, opracowuj¹ce w³asne
systemy. Wytwarzane zgodnie z nimi profile ró¿ni¹ siê kszta³tem przekroju i jego wy-
miarami, liczb¹ komór, a tak¿e sposobem licowania skrzyd³a z oœcie¿nic¹. Zwykle
ka¿da firma produkuje po kilka typów profili, dostosowanych do ró¿nych oczekiwañ
klientów. Zró¿nicowane s¹ te¿ ich ceny – wy¿sze dla wprowadzanych na rynek nowo-
œci, ni¿sze zaœ dla modeli produkowanych od kilku lat. 
Ró¿nice jakoœciowe i u¿ytkowe pomiêdzy wyrobami renomowanych producentów s¹
trudne do wychwycenia; o wyborze decyduje najczêœciej kszta³t profilu i oczywiœcie
jego cena. 
Pewn¹ wskazówk¹, mówi¹c¹ co nieco o jakoœci wyrobu, mo¿e byæ wygl¹d jego po-
wierzchni zewnêtrznych. Nale¿y obejrzeæ profil pod œwiat³o – widoczne smugi, po-
wsta³e w trakcie jego wyt³aczania, dowodz¹ miernej jakoœci.  
Profile (równie¿ na gotowych do zamontowania oknach) powinny byæ oklejone taœm¹
firmow¹; nie tylko chroni ona ich powierzchniê przed uszkodzeniem, ale stanowi
równie¿ œwiadectwo pochodzenia wyrobu.
Oprócz podstawowego zestawu elementów do produkcji oœcie¿nic i skrzyde³ oferowa-
ne s¹ równie¿ profile po³¹czeniowe, s³u¿¹ce do zestawiania ze sob¹ okien w jednej
p³aszczyŸnie lub pod k¹tem. 
Profile z PVC najczêœciej wytwarzane s¹ w kolorze bia³ym, ale dostêpne s¹ równie¿
wyroby barwione w masie na inne kolory lub okleinowane jedno- b¹dŸ obustronnie
foliami, np. drewnopodobnymi. 

Jak powstaj¹
Budowa ramy okiennej z PVC jest dosyæ z³o¿ona. Poniewa¿ tworzywo to samo w sobie
nie zapewnia wystarczaj¹cej sztywnoœci, dlatego we wnêtrzu profilu montuje siê dodat-
kowo metalowe kszta³towniki z blachy ocynkowanej – ich zadaniem jest usztywniæ ca³¹
konstrukcjê. 
£¹czenie profili w ramy odbywa siê poprzez zgrzanie ich œciêtych ukoœnie krawêdzi.
W przypadku okien o du¿ych wymiarach, po³¹czenia dodatkowo wzmacnia siê przykrê-
canymi k¹townikami. Do mocowania s³upków wewnêtrznych i œlemienia wykorzystuje
siê specjalne, wewnêtrzne profile aluminiowe, umo¿liwiaj¹ce wykonanie po³¹czeñ œru-
bowych. W dolnych poprzeczkach oœcie¿nicy i ramy skrzyd³a wykonuje siê otwory od-
wadniaj¹ce, s³u¿¹ce odprowadzaniu kondensuj¹cej wewn¹trz profilu pary wodnej. Mon-
ta¿ uszczelnieñ i okuæ mo¿liwy jest dziêki ukszta³towanym w procesie produkcji kana-
³om na powierzchniach ich przylegania. Szyby mocuje siê za pomoc¹ plastikowych li-
stew z uszczelk¹ wargow¹.

O k n a  d r e w n i a n e  c z y  z  P V C ?

W przeciêtnych warunkach u¿ytkowania w³aœciwoœci okien drewnianych i plastiko-
wych s¹ porównywalne – zarówno w ramach z drewna, jak i tych z PVC montowane
mo¿e byæ takie samo oszklenie i okucia – czyli elementy, które decyduj¹ o ciep³o-
chronnoœci i funkcjonalnoœci okna. Wybór zale¿y wiêc od indywidualnych preferencji
u¿ytkownika, a jego kryteria zwi¹zane bêd¹ raczej ze stylem aran¿acji wnêtrz i wygl¹-
dem elewacji, ni¿ z przes³ankami racjonalnymi.
Nieznaczne ró¿nice dotycz¹ sposobu konserwacji okien, lecz nawet tu trudno wskazaæ fa-
woryta. Pod wp³ywem niekorzystnych czynników pogodowych „plastiki” mog¹ straciæ na
urodzie. W skrajnych przypadkach – silnie wypaczone – bêd¹ wymaga³y wymiany. Nie
grozi to oknom z drewna, jednak ich konserwacja bêdzie znacznie bardziej pracoch³on-
na, co niektórych mo¿e skutecznie zniechêciæ do ich zakupu. W obu przypadkach pro-
blemy mo¿na zminimalizowaæ, analizuj¹c przewidywane warunki eksploatacji okien i do-
stosowuj¹c do nich swój wybór.
Niezale¿nie od tego, na jakie rozwi¹zanie ostatecznie siê zdecydujemy, najwa¿niej-
sze, by wybrane przez nas okna spe³nia³y wysokie kryteria jakoœciowe – wówczas
„poradz¹ sobie” z ka¿dym problemem.

Podsumowanie

Na rynku dostêpne s¹ równie¿ okna plastiko-
we o profilach barwionych w masie; dziêki 
temu mo¿na dobrze dopasowaæ odcieñ ram
do architektury i kolorystyki elewacji budynku
(fot. PHU Eska)

Komorowa budowa profilu z PVC zwiêksza je-
go sztywnoœæ i ciep³ochronnoœæ. Konstrukcjê
wzmacniaj¹ dodatkowo kszta³towniki z blachy
ocynkowanej (fot. Schüco) 

Alternatyw¹ dla okien drewnianych i plastiko-
wych s¹ ma³o jeszcze u nas znane profile 
z tzw. fiberglassu (kompozytu poliestrowo-
-szklanego), które – dziêki wytrzyma³oœci 
tworzywa – zachowuj¹ przy dobrych w³aœci-
woœciach smuk³e kszta³ty (fot. OK-Team)


