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fot. REYNAERS

DOBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO

Za przezroczyst¹
œcian¹
P
Obcowanie z natur¹ sprzyja zdrowiu, pomaga
odzyskaæ spokój i uprzyjemnia odpoczynek po pracy.
Korzystaæ z jej uroków mo¿na nawet w deszczow¹,
wietrzn¹ czy mroŸn¹ pogodê,
jeœli przy domu zbuduje siê ogród zimowy.

EMILIA ROS£ANIEC
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owiedzmy otwarcie: zbudowaæ
drogi ogród zimowy nie jest trudno. Ale zbudowaæ go tak, by odpowiada³ naszym potrzebom i nie kosztowa³ zbyt wiele – to ju¿ jest sztuka. Taka
inwestycja wymaga zatem szczególnej
rozwagi, aby po¿ytki by³y warte wydatków. O konstrukcji ogrodu przes¹dza to,
jak chcielibyœmy z niego korzystaæ – ca³y
rok czy tylko sezonowo. Nastêpn¹ wa¿n¹
decyzj¹ jest lokalizacja, której wybór
okreœlaj¹ z jednej strony zalecenia architektoniczne, z drugiej – ograniczenia wynikaj¹ce z kszta³tu i wymiarów budynku
oraz dzia³ki. Najprzyjemniejsze decyzje,
czyli dobór roœlin to ju¿ niemal deser.
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Najistotniejsz¹ kwesti¹ w tej sprawie bêdzie decyzja o tym, czy uprawê poprowadzimy w gruncie czy w pojemnikach.

WYBÓR MIEJSCA
Oran¿eria dobudowana do bocznej œciany
budynku urozmaici i poprawi wygl¹d tej
– zazwyczaj skromnej architektonicznie –
czêœci domu. Równie dobre, tak¿e pod
wzglêdem konstrukcyjnym, jest dostawienie ogrodu do budynku na rzucie liter „L”
lub „C”, kiedy to mo¿na wykorzystaæ
dwie istniej¹ce œciany murowane. Najbardziej jednak polecanym przez architektów miejscem na oran¿eriê jest elewacja
ogrodowa – wówczas ogrody tworz¹ harmonijn¹ ca³oœæ – ogród zimowy ³¹czy
czêœæ mieszkaln¹ z otoczeniem.
Wybieraj¹c miejsce na oran¿eriê, nale¿y
uwzglêdniæ inny jeszcze element architektoniczny, tj. orientacjê wzglêdem stron
œwiata, wa¿n¹ zw³aszcza wtedy, gdy zale¿y
nam na hodowli roœlin o konkretnych
wymaganiach, a tak¿e jeœli ogród zimowy
ma przyczyniaæ siê do oszczêdzania energii zu¿ywanej do ogrzewania budynku.
Ogród od strony wschodniej zapewnia
korzystne warunki rozwoju roœlinom oraz
optimum korzyœci – w³aœcicielom. Rankiem pomieszczenie jest rozœwietlone,
lecz nie przesadnie nagrzane, po po³udniu panuje tu umiarkowana temperatura
i koj¹ce œwiat³o, jest to wiêc idealne miejsce do relaksu.
Ogród zachodni dobrze sprawdza siê jako
„zimowisko” dla roœlin. W letnie popo³udnia tak zorientowane pomieszczenie trzeba bêdzie intensywnie wietrzyæ i zacieniaæ
jego wnêtrze ze wzglêdu na du¿e nas³onecznienie.
Strona pó³nocna jest ch³odna, dlatego
ogród nie wymaga zacienienia. Mo¿na
w nim przechowywaæ roœliny, które do zi-

mowego spoczynku potrzebuj¹ ma³o
œwiat³a. W letnie dni ogród mo¿e z powodzeniem s³u¿yæ mieszkañcom za jadalniê,
gabinet czy atelier. W miesi¹cach ciep³ych
jest to przyjemna i ch³odna oaza, jednak zim¹ jej ogrzewanie poch³ania ogromne
koszty – znacznie wiêksze w stosunku do
oran¿erii zlokalizowanych przy innych
œcianach budynku.
Ogród skierowany na po³udnie bêdzie nas³oneczniony przez d³ug¹ czêœæ dnia, zatem
szybko siê nagrzeje i zmagazynuje sporo
ciep³a, a to umo¿liwi zmniejszenie kosztów
ogrzewania ogrodu oraz pomieszczeñ do
niego przylegaj¹cych. Lakalizacja ta ma te¿

GRZEJNIKI
Do ogrzewania ogrodu zimowego najlepiej
zastosowaæ grzejniki konwektorowe zamontowane wzd³u¿ coko³u, wokó³ oszklonych œcian. Grzejniki te najskuteczniej zapobiegaj¹ wykraplaniu siê pary wodnej na
powierzchni szyb i zapobiegaj¹ opadaniu
strumienia zimnego powietrza od strony
szyb w kierunku wnêtrza pomieszczenia.
Innym, korzystnym ze wzglêdu na koszty
ogrzewania, sposobem na ogrzanie ogrodu
zimowego jest instalacja wolno stoj¹cego
pieca na drewno.

Ogród zimowy dobudowany do domu jest przestrzeni¹ buforow¹ miêdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami i zimnym otoczeniem. Przestrzeñ ta przyczynia siê do zmniejszenia strat termicznych budynku i w ten sposób
zmniejsza koszty jego ogrzewania
wady: latem temperatura w ogrodzie mo¿e
dochodziæ nawet do 60°C, co grozi przypalaniem siê liœci roœlin. Rozwi¹zaniem tego
problemu mo¿e byæ zacienianie ogrodu roletami lub posadzenie wokó³ niego drzew
oraz regularne wietrzenie pomieszczenia.
Lepsze rezultaty daje pierwszy sposób, który powala dostosowywaæ iloœæ dochodz¹cego œwiat³a do okreœlonych warunków atmosferycznych i pory roku.

lub metalowe. Do szklenia powinno siê
u¿yæ szyb zespolonych typu termofloat,
które przepuszczaj¹ ciep³o do wewn¹trz
i ograniczaj¹ jego migracjê na zewn¹trz: wype³nienie ich argonem zapewnia niski
wspó³czynnik przenikania ciep³a (nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 1,1 W/(m2K).
Ogród ca³oroczny wymaga solidnego, mocnego fundamentu i starannego wykonania
– bez tego mog³oby dojœæ do rozszczelnienia
konstrukcji i pêkania szyb. Je¿eli wiêc budowê oran¿erii planujemy w dalszej kolejnoœci, np. kilka lat po postawieniu domu,
warto wczeœniej ju¿ przygotowaæ pod ni¹
miejsce – p³yta fundamentowa mo¿e przez
pewien czas s³u¿yæ jako letni taras.
Ogrody zimne czyli sezonowe to pomieszczenia nieogrzewane, które w sezonie zimowym s³u¿¹ przede wszystkim
do przechowywania roœlin uprawianych
w donicach na tarasie oraz tych roœlin

CIEP£Y CZY ZIMNY
Ogrody ciep³e – to takie, które u¿ytkuje siê
przez ca³y rok i w zwi¹zku z tym w sezonie
zimowym wymagaj¹ ogrzewania. Bardzo
wa¿ne wiêc jest, aby ich konstrukcjê
i oszklenie cechowa³a dobra izolacyjnoœæ
termiczna oraz szczelnoœæ na przenikanie
wody opadowej i wiatru. Spoœród profili
najlepsze s¹ tzw. ciep³e (czyli izolowane termicznie) profile konstrukcyjne – drewniane

fot. KWADRUM

Przy domu-kkostce najlepiej wygl¹daj¹ ogrody zimowe o tej samej bryle. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e im k¹t nachylenia dachu jest mniejszy, tym wiêcej nieczystoœci siê
na nim zbiera; zim¹ zaœ zalega na nim œnieg, który musi byæ systematycznie usuwany
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Do ma³ych domów w wiejskim stylu i o prostej konstrukcji pasuje tak¿e niewielki ogród zimowy z dachem w formie sto¿ka – jego kszta³t urozmaica bry³ê
budynku, z którym s¹siaduje

ne wra¿enie wywo³a, na przyk³ad zbyt
du¿y ogród dostawiony do niewielkiego
domu, za ma³y zaœ nie bêdzie móg³ s³u¿yæ za miejsce wypoczynku. Minimalne
wymiary ogrodu to 2 m liczone od œciany
budynku i 3 m wzd³u¿ œciany. Kszta³t
ogrodu jest w³aœciwie dowolny – gotowe
rozwi¹zania mo¿na znaleŸæ u producentów, którzy proponuj¹ zarówno proste
formy z dachem jednospadowym, jak
i ogrody o skomplikowanej podstawie,
z ³amanym dachem. K¹t nachylenia dachu ma wp³yw na iloœæ œwiat³a s³onecznego docieraj¹cego do wnêtrza, a wiêc
i na temperaturê – czyli na to, co tworzy
okreœlone warunki do uprawy roœlin.
A oto najkorzystniejsze nachylenie po³aci dachów w ogrodach zimowych:
Q ca³orocznych takich, w których szczególnie wa¿ne jest dobre naœwietlenie
wnêtrza ogrodu w okresach przejœciowych – 30-65°;
Q w których zale¿y nam na maksymalnym wykorzystaniu nas³onecznienia
w zimie – 55-65°.
Im dach jest bardziej stromy, tym ³atwiej
zsuwa siê z niego œnieg.

domowych, które powinny zimowaæ
w ch³odzie. Skoro nie chroni¹ przestrzeni ogrzewanej, ich konstrukcja mo¿e byæ prosta i lekka: zwykle jest to
szkielet z profili wype³niony pojedynczym szk³em lub p³ytami z litego poliwêglanu. Tafla poliwêglanowa odznacza
siê du¿o wiêksz¹ giêtkoœci¹ ni¿ szk³o zespolone, co umo¿liwia wykonywanie
ogrodów zimowych o wymyœlnym
kszta³cie, np. z ³ukow¹ œcian¹ znacznie
taniej ni¿ w konstrukcji z wype³nieniem ze szk³a zespolonego. Dziêki niewielkiemu ciê¿arowi taki zimny ogród
zimowy mo¿na wznieœæ na przyk³ad na
istniej¹cym balkonie, czego nie da³oby
siê zrobiæ z ogrodem ciep³ym. Wnêtrze
tego typu oran¿erii musi byæ oddzielone
od czêœci mieszkalnej przegrod¹ chroni¹c¹ przed stratami ciep³a.

ARCHITEKTURA OGRODU
Aby ogród zimowy by³ wygodny w u¿ytkowaniu i wygl¹da³ dobrze nie tylko od
strony domu, ale tak¿e z zewn¹trz, jego
wymiary i kszta³t trzeba dobraæ odpowiednio do bry³y budynku. Niekorzyst-

PROFILE NA KONSTRUKCJÊ
OGRODU
Konstrukcje ogrodów – zarówno zimnego, jak i ciep³ego – musz¹ byæ wykonane
z materia³ów odpornych na wiatr, deszcz,
mróz i upa³, a tak¿e na uszkodzenia mechaniczne, na przyk³ad wskutek uderzenia. Oferowane przez producentów profile
maj¹ dostosowan¹ do tych warunków wytrzyma³oœæ, wœród nich s¹ te wykonane z:
Drewna. Na konstrukcje ogrodów zimowych u¿ywa siê najczêœciej profili klejonych
warstwowo z dêbu, buku, mahoniu oraz gatunków egzotycznych. Kilka warstw w¹skich listew (ka¿da z nich dodatkowo ³¹czona jest na wrêby) pozwala uzyskaæ linie ³ukowe. Profile drewniane s¹ doœæ grube,
a wiêc zabieraj¹ sporo œwiat³a, a sama konstrukcja sprawia wra¿enie masywnej,
zw³aszcza gdy ogród jest niewielki.
Elementy drewniane s¹ impregnowane ciœnieniowo œrodkami grzybobójczymi, a nastêpnie barwione bejc¹ lub malowane farb¹
kryj¹c¹.
Aluminiowe. Aluminium jest odporne na
zmiany temperatury i wilgotnoœci, nie ulega
odkszta³ceniom, nie pêka i nie rdzewieje

fot. SOLARLUX

Ogród zimowy, który ³¹czy siê z wnêtrzem domu i jest sposobem na powiêkszenie jego powierzchni powinien zachowywaæ kszta³t œciany, któr¹ zastêpuje
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Dom o du¿ej powierzchni wymaga ogrodu zimowego o równie okaza³ych gabarytach – w innym przypadku Ÿle komponuje siê z dominuj¹c¹ bry³¹ budynku
i w konsekwencji traci swój urok

fot. ALMONT PLAST

OTWORY
Drzwi. W ogrodzie zimowym najlepiej prezentuj¹ siê dwuskrzyd³owe drzwi przesuwne.
W ogrodach zimnych wystarczy zamontowaæ
drzwi zewnêtrzne sk³adano-przesuwne (zwane potocznie harmonijkowymi) lub przesuwne osadzone w dwóch p³aszczyznach.
W ogrodach ciep³ych lepszym rozwi¹zaniem
s¹ drzwi podnoszono-przesuwne, na uszczelkach, które zapobiegaj¹ stratom ciep³a.

jest lekkie i ³atwo daje siê kszta³towaæ. Profile aluminiowe dostêpne s¹ w ró¿nych kolorach, niekiedy wykañcza siê je tak¿e nak³adkami drewnianymi. Niestety, profile
aluminiowe nie maj¹ dobrej izolacyjnoœci
cieplnej, dlatego nadaj¹ siê jedynie na konstrukcje ogrodów zimnych.
Stalowe. Profile ze stali konstrukcyjnej s¹
wytrzyma³e i sztywne, ale ciê¿kie. Przed korozj¹ chroni je warstwa cynku oraz nak³adana proszkowo farba. Ogrody ciep³e buduje
siê z profili izolowanych.
PVC. Oran¿erie wznosi siê te¿ z wielokomorowych profili wzmacnianych
kszta³townikami stalowymi i ocieplanych. S¹ ³atwe w konserwacji i odporne
na korozjê. Najczêœciej dostêpne s¹
w kolorze bia³ym, ale mog¹ te¿ byæ malowane lub oklejane foli¹ w dowolnym
kolorze lub drewnopodobn¹.

AMATOROM DZIÊKUJEMY...

fot. TOHA

Do ogrodów zimnych wystarcz¹ drzwi
zewnêtrze sk³adano-pprzesuwne, zwane
potocznie harmonijkowymi

Okna. Najczêœciej umieszcza siê je w dachu,
gdy¿ takie zapewniaj¹ sprawn¹ wentylacjê.
Mog¹ byæ rozwierane lub przesuwne, a obs³uguje siê za pomoc¹ teleskopowego dr¹¿ka
lub automatycznie.

Budowania ogrodu zimowego nie nale¿y
powierzaæ niefachowcom. Samodzielnie
mo¿na wykonaæ jedynie wykop pod fundament, jednak ca³¹ resztê nale¿y zleciæ wyspecjalizowanej ekipie. Warto poszukaæ takiej firmy, która weŸmie na siebie ca³e

przedsiêwziêcie – od projektu do wykonania. Fundament ogrodu musi byæ zaprojektowany przez konstruktora, on te¿ powinien wskazaæ, w jaki sposób dobudowaæ ten
fundament do budynku mieszkalnego, aby
nie naruszyæ stabilnoœci jego posadowienia.

POZWOLENIE
NA BUDOWÊ
Ogród wolno stoj¹cy. Artyku³ 29 Prawa
budowlanego ust. 1 p. 2 stanowi, ¿e budowa wolno stoj¹cych parterowych budynków gospodarczych, wiat, altan oraz
przydomowych oran¿erii o powierzchni
zabudowy 25 m2 jest zwolniona z obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê, przy czym ³¹czna liczba tych obiektów na dzia³ce nie mo¿e przekraczaæ
dwóch na ka¿de 500 m2 powierzchni
dzia³ki.
Ogród dobudowany. Na taki obiekt przed
rozpoczêciem robót trzeba uzyskaæ pozwolenie na budowê. Posadwienie takiego ogrodu zimowego jest bowiem traktowane jako
rozbudowa istniej¹cego domu, gdy¿ wymusza jego przebudowê – m. in. przez wykucie
lub zmianê otworu w œcianie czy wykonanie
nowych fundamentów.
Q

ZIELONE SERCE OGRODU
Ogród po³udniowy i po³udniowo – zachodni. Najlepiej sprawdz¹ siê: abutilion, alokazja, codieum,
dzbanecznik, guzmania, p³askla. Uprawa tych roœlin jest pracoch³onna i doœæ trudna, ponadto wymagaj¹ one wysokiej temperatury tak¿e w zimie – co wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami na ogrzewanie ogrodu.
Ogród wschodni i po³udniowo – wschodni. Idealny dla roœlin domowych: figowca,
fikusa benjamina, adiantum, anturium, bromelii, difenbachii, kaladium, kalatei, kordyliny, medynili, maranty, dipladeni, kolumei i monstery.
Ogród zimny. To dobre miejsce dla roœlin, które musz¹ mieæ zagwarantowany okres spoczynku; nale¿¹ do nich: araukaria, aukuba, cytrusy, daktylowiec, jaœmin, laur, kaktusy, kliwia, oleander, soleirolia, asparagus, filodendrony, hoja, juka, szlumbergera, trzykrotka i zielistka.

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy na nastêpnej stronie
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