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Szyby
Okna, umieszczone w œcianie lub da-

chu, maj¹ przede wszystkim zapewniæ
wystarczaj¹c¹ iloœæ œwiat³a dziennego
w pomieszczeniach oraz widok z domu na
otaczaj¹cy teren. I te zadania ju¿ od wie-
ków spe³nia prawie ka¿da pojedyncza szy-
ba. Jednak wspó³czeœnie stawia siê im wy-
magania znacznie wy¿sze. Nie tylko maj¹
zapewniaæ widocznoœæ, ale pod wzglêdem
izolacyjnoœci cieplnej i akustycznej oraz
ochrony przeciww³amaniowej powinny
siê cechowaæ parametrami zbli¿onymi do
œciany budynku. Wymogi te s¹ mo¿liwe
do spe³nienia. Powoduj¹ jednak znaczny
wzrost ceny okna i nie ka¿dego staæ na za-
kup takich super szyb. Poza tym nie ka¿-
demu s¹ one potrzebne w jednakowym

E l e m e n t y  s k ł a d o w e
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Ka¿de okno sk³ada siê z wielu ró¿nych elementów.
Szyby, ramy, uszczelki, okucia czy klamki mog¹ byæ
zrobione z ró¿nych materia³ów. Ich dobór ma wp³yw

zarówno na techniczne parametry wyrobu, jak i na jego
cenê. W³aœciwy wybór jest zatem pewnym

kompromisem miêdzy estetyk¹, funkcjonalnoœci¹
i jakoœci¹ a kosztem okna.

Tadeusz Lipski

SZYBA w RAMIE
fot. Vitrobud
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stopniu. Warto zatem zap³aciæ tylko za te
cechy, które s¹ rzeczywiœcie niezbêdne.

Do budowy szyb zespolonych mo¿na
stosowaæ ró¿ne rodzaje szk³a, dobieraj¹c
w ten sposób najbardziej po¿¹dane para-
metry okna.

Szyba zwyk³a – jest wykonywana ze
szk³a typu float. Odznacza siê ono po-
wierzchni¹ bardzo g³adk¹, bo wypolero-
wan¹. Prócz tego jest bardziej elastyczne
i wytrzyma³e od dawniej stosowanego
szk³a okiennego. Wad¹ takiej pojedynczej
szyby jest bardzo kiepska izolacyjnoœæ
cieplna. Zalet¹ zaœ – doskona³a przezro-
czystoœæ (co najmniej 82%).

Szyba ciep³ochronna – popularnie
nazywana thermofloat, ma jednostronnie
na ca³ej powierzchni napylon¹ pow³okê
z tlenków metali szlachetnych. Ta war-
stewka metalu jest doœæ miêkka. Znajduje
siê jednak w œrodku szyby zespolonej. Nie
ma wiêc obawy, ¿e ulegnie uszkodzeniu
np. przez zarysowanie. Pow³oka odbija do
wnêtrza pomieszczeñ ciep³o wypromie-
niowane z grzejników i ¿arówek, a tak¿e
wydzielane przez ludzi, zwierzêta oraz
przedmioty. Szybê tê umieszcza siê w ze-
stawie od strony pomieszczenia. Jej zalety
to zmniejszenie strat ciep³a nawet o 30%
(w stosunku do zwyk³ej szyby) oraz ogra-
niczenie zjawiska kondesacji pary wodnej
w wyniku podwy¿szenia temperatury szy-
by. Wady natomiast to ograniczenie iloœci
œwiat³a docieraj¹cego do wnêtrza, nawet
o 25%, i doœæ wysoka cena.

Szyba dŸwiêkoch³onna 1 – jest po
prostu znacznie grubsza, a zarazem ciê¿-
sza od standardowej. Przy wiêkszej masie
t³umienie dŸwiêków jest lepsze. Mo¿e byæ
ze szk³a zwyk³ego, hartowanego lub lami-
nowanego (dwie tafle lub wiêcej, po³¹czo-
ne foli¹ PVB – poliwinylowo-butarylo-

w¹). W³aœciwie w ka¿dym oknie jedna
z szyb powinna byæ grubsza od drugiej
przynajmniej o 50%, bo wtedy bêd¹ t³u-
mione dŸwiêki o ró¿nej czêstotliwoœci.
Zwykle oprócz szyby o standardowej gru-
boœci 4 mm stosuje siê szybê 6-mm lub
8 mm. Wprawdzie zestaw szyb o grubo-
œciach 6 i 10 mm o wiele skuteczniej t³u-
mi ha³as, ale jednoczeœnie wymaga zasto-
sowania solidniejszej ramy i zawiasów,
a to powoduje istotny wzrost kosztów
(ponad 15%).

Szyba bezpieczna – ma chroniæ lu-
dzi przed powa¿nymi obra¿eniami, jeœli
ulegnie rozbiciu 2. Stosuje siê szk³o har-
towane (rozpada siê na drobne kawa³ki
o têpych krawêdziach, np. niektóre szyby
w samochodach), laminowane, klejone
¿ywic¹ lub zbrojone siatk¹ z drutu (po
rozbiciu szyby te nadal stanowi¹ jeden
element). Stopieñ wytrzyma³oœci tych
szyb okreœlaj¹ klasy O1, O2 – chroni¹ce
tylko przed zranieniem – oraz P1, P2 –
bardziej odporne na zniszczenie i stano-
wi¹ce pewne utrudnienie przy próbie ich
sforsowania. Najpopularniejsze szyby
bezpieczne (laminowane) s¹ zbudowane

z dwóch tafli szk³a i jednej lub dwóch
warstw folii PVB. Oznacza siê je za po-
moc¹ odpowiednich kodów. Np. 33.1 to
szyba klasy O2 zbudowana z dwóch tafli
szk³a, ka¿da gruboœci 3 mm, i jednej war-
stwy folii, a 44.2 to szyba klasy P2 z³o¿o-
na z dwóch tafli 4-mm i dwóch warstw
folii PVB. Szyby bezpieczne warto stoso-
waæ szczególnie w œwietlikach dacho-
wych i w oknach nieotwieranych o du¿ej
powierzchni. Zwykle powoduj¹ wzrost
ceny okna o oko³o 30%.

Szyba antyw³amaniowa – ma chro-
niæ dom przed z³odziejami. Przyjmuje
siê, ¿e okno z takimi szybami i wzmoc-
nionymi okuciami zastêpuje kraty
o oczkach 15×15 cm z prêtów stalowych
œrednicy 10 mm 3. W domach jednoro-
dzinnych stosuje siê g³ównie szyby klas
P3 i P4, poniewa¿ s¹ przez towarzystwa
ubezpieczeniowe uznawane za odpowied-
nie zabezpieczenie budynku (zmniejsze-
nie sk³adki zwykle o 5-10%). Szyby te s¹
wykonane z dwóch tafli szk³a gruboœci
4 mm i odpowiednio trzech lub czterech
warstw folii PVB. Ich zastosowanie naj-
czêœciej powoduje zwiêkszenie kosztu
okien o mniej wiêcej 40%.

Dostêpne s¹ tak¿e szyby pancerne
oraz kuloodporne, ale praktycznie nie
znajduj¹ zastosowania w domach jedno-
rodzinnych.

Szyba absorpcyjna – inaczej nazywa-
na antisol. Poch³ania czêœæ energii pro-
mieniowania s³onecznego i dziêki temu
chroni pomieszczenie przed przegrza-
niem 4. Wykonuje siê j¹ ze szk³a float
barwionego w masie. Przepuszczalnoœæ
œwiat³a maleje do poziomu od 32 do 72%,
zale¿nie od gruboœci i koloru szyby; do-
stêpne s¹ szare, br¹zowe, niebieskie, zie-
lone. Trzeba jednak mieæ na uwadze, ¿e

R A P O R TO K N A

1 Ta szyba izoluje od ha³asu (rys. wg Vitroterm) 3 Szyba antyw³amaniowa (fot. Warsfoll)

2 Szyba bezpieczna nie zrani, gdy zostanie
rozbita (fot. Warsfoll)

pow³oka niskoemisyjna

gaz szlachetny

szyba z foli¹
dŸwiêkoch³onn¹

okna_konstrukcje.qxd  05-03-31  10:39  Page 149



R A P O R T
O

KN
A

150

kolorowe szk³o wp³ywa nie tylko na
atrakcyjnoœæ elewacji, ale te¿ dzia³a jak
kolorowy filtr i w du¿ym stopniu mo¿e
zmieniæ wygl¹d wnêtrza. Dobranie odpo-
wiedniego koloru œcian, zas³on czy tapi-
cerki na meblach mo¿e byæ wtedy nie la-
da wyzwaniem. Najbardziej neutralne jest
szk³o w kolorze szarym, ale nie zawsze pa-
suje ono do przyjêtej koncepcji architek-
tonicznej.

Szyba refleksyjna – inaczej nazywa-
na reflex lub stopsol – to tak¿e szyba prze-
ciws³oneczna, jednak o innej zasadzie
dzia³ania. Mo¿e byæ wykonana ze szk³a
zwyk³ego lub barwionego w masie, ale
dodatkowo jest pokryta warstw¹ tlen-
ków metali (lub metali szlachetnych, np.
z³ota). Innym rozwi¹zaniem jest nakle-
jenie na szybê od strony pomieszczenia
folii przeciws³onecznej, która jednocze-
œnie chroni szk³o przed st³uczeniem 5.
Warstwa refleksyjna dzia³a jak lustro
i odbija czêœæ promieniowania s³onecz-
nego, nie tylko zapobiegaj¹c przegrze-
waniu siê pomieszczeñ, ale tak¿e w pe-
wien sposób chroni¹c dom przed z³o-
dziejami. Utrudnia bowiem ustalenie, co
siê dzieje wewn¹trz. Na dodatek ka¿de
jej uszkodzenie lub uchylenie jest z da-
leka widoczne. Do wyboru s¹ szyby bez-
barwne, srebrne, szare, br¹zowe, zielone
i niebieskie. Zastosowanie szyb przeciw-
s³onecznych zwiêksza koszt okien
o oko³o 20%.

Szyba ornamentowa 6 – ma za zada-
nie zmniejszenie przejrzystoœci, z zacho-
waniem dobrej przepuszczalnoœci œwiat³a.
Z tego wzglêdu jej jedna powierzchnia nie
jest g³adka, tylko ma odciœniêty powta-
rzalny wzór (ornament). Dziêki temu mo-
¿e byæ wykorzystywana tak¿e w celach de-
koracyjnych. Najczêœciej jest bezbarwna,
ale dostêpne s¹ równie¿ szyby w kolorach
br¹z i oran¿.

Szyba samoczyszcz¹ca – jest po-
kryta odpowiedni¹ pow³ok¹ tzw. hydro-
foliow¹ 7. Promieniowanie ultrafiole-
towe wywo³uje reakcjê, w której wyniku
nastêpuje rozpad zanieczyszczeñ orga-
nicznych i mineralnych pozostaj¹cych
na szkle. Resztki s¹ sp³ukiwane przez
wodê deszczow¹ lub z wê¿a ogrodowe-
go. Zalet¹ tych szyb jest to, ¿e woda roz-
p³ywa siê na powierzchni szyby, szybko
odparowuje i nie pozostawia na niej
¿adnych œladów ani zacieków. Dziêki
temu okna mo¿na myæ znacznie rza-
dziej (czasami tylko raz na rok).Wad¹

2 0 0 5 4
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4 Szyba absorpcyjna poch³ania czêœæ energii
promieniowania s³onecznego

5 Szyba refleksyjna odbija promienie s³onecz-
ne, a – bez folii, b – z foli¹ (rys. wg. Warsfoll)

6 Szyba ornamentowa pe³ni funkcjê dekora-
cyjn¹ (fot. Vitrobud)

Szyba zespolona to element wspó³czes-
nego okna zbudowany z dwóch lub trzech
tafli szk³a rozdzielonych ramkami odleg³o-
œciowymi (dystansowymi). Przestrzeñ miê-
dzy nimi jest hermetycznie zamkniêta, wy-
pe³nia j¹ suche powietrze lub gaz szlachet-
ny. Zastosowanie gazów ciê¿kich, np. argo-
nu, kryptonu, ksenonu czy FS6 (szeœcioflu-
orku siarki), ma du¿y wp³yw na polepsze-
nie cieplnych i akustycznych w³aœciwoœci
ca³ego zestawu. Wa¿n¹ rolê odgrywa te¿
ramka dystansowa. Zwykle jej szerokoœæ
nie przekracza 16 mm. Im jednak odleg³oœæ
miêdzy szybami wiêksza, tym lepsze t³u-
mienie dŸwiêków. Poza tym standardowe
ramki s¹ wykonane z aluminium, czyli ma-
teria³u o bardzo z³ej izolacyjnoœci cieplnej.
Z tego powodu podawany przez producen-
tów wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej
U szyb zespolonych zwykle dotyczy sto-
sunkowo niewielkiego fragmentu w pobli-
¿u œrodka zestawu. Sytuacjê tê mo¿na po-
prawiæ, zamawiaj¹c szyby z ramk¹ dystan-
sow¹ np. z polipropylenu lub poliwêglanu.
Du¿y wp³yw na w³aœciwoœci szyby zespolo-
nej ma pokrycie tafli szklanych ró¿nego ro-
dzaju pow³okami i membranami.

Szyby zespolone oznacza siê kodem
informuj¹cym o liczbie i gruboœci warstw.
Na przyk³ad bardzo popularny zestaw to:
4/16Ar/4T co oznacza, ¿e szyba zewnêtrz-
na jest ze szk³a gruboœci 4 mm, ramka dy-
stansowa ma szerokoœæ 16 mm, przestrzeñ
miêdzy szybami jest wype³niona argonem
(Ar), a szyba wewnêtrzna gruboœci 4 mm
ma pow³okê niskoemisyjn¹ (T lub TM).

Konstrukcja szyby zespolonej

jedna z szyb o gruboœci
6 lub 8 mm, np. tzw. bezpieczna
(3.1.3; 4.1.4)

przestrzeñ
pomiêdzy
szybami
wype³niona
gazem ciê¿kim

druga szyba
jednolita
o gruboœci
4 lub 6 mm

ramka
dystansowa
o jak najwiêkszej
szerokoœci 

a

b
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jest nieco mniejsza przejrzystoœæ szyby
(pow³oka daje lekko niebieskawy od-
cieñ) oraz jej wiêkszy koszt.

Ramy
Zestawy szyb lub szyby zespolone, za-

proponowane przez architekta lub inwe-
stora, musz¹ byæ zamontowane w ramie.
Mog¹ to byæ profile z drewna, PVC,
w³ókna szklanego lub aluminium. Wybór
najodpowiedniejszego materia³u zale¿y
od wielu czynników. Najpierw jednak po-
winno siê okreœliæ styl budynku oraz
upodobania i finansowe mo¿liwoœci przy-
sz³ego u¿ytkownika. Dopiero wtedy bo-
wiem jest sens porównywania parame-
trów technicznych, a tak¿e wad i zalet
ka¿dego z wymienionych materia³ów oraz
produkowanych z nich profili.

Rama z drewna – do tej pory uwa¿a
siê j¹ za najwiêksz¹ ozdobê ka¿dego okna.
Wszystkim przecie¿ podoba siê naturalny
materia³, kolor oraz niepowtarzalny
uk³ad s³ojów, zw³aszcza drewna dêbowe-
go, modrzewiowego lub meranti (popu-
larnie nazywanego mahoniem, choæ nim
nie jest). Co prawda, ramy drewniane po-
malowane lakierem bezbarwnym nie do
ka¿dego domu pasuj¹ w równym stopniu.
Jednak wtedy nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby je zamówiæ z drewna sosnowego
pomalowanego na dowolny kolor.

Obecnie ramy drewniane wykonuje
siê g³ównie ze znormalizowanych profili
DJ-68. To rozwi¹zanie najbardziej popu-
larne, co wcale nie oznacza, ¿e najlepsze.
Ka¿da rama w tym systemie jest klejona

z trzech listew 8. S³oje s¹ tak u³o¿one, ¿e
nawet gdyby profil uleg³ zawilgoceniu,
i tak nie powinien siê wypaczyæ. Jednak
to ma³o prawdopodobne, poniewa¿ drew-
no jest odpowiednio sortowane, impreg-
nowane i suszone. Jego wilgotnoœæ nie mo-
¿e byæ wiêksza ni¿ 12%. Przes¹dza o tym
rodzaj stosowanego kleju. Technologia pro-
dukcji wymusza wiêc wysok¹ jakoœæ oraz
wytrzyma³oœæ i sztywnoœæ profili. Przyjmu-
je siê, ¿e drewno klejone jest co najmniej
o jedn¹ klasê lepsze od litego o takim sa-
mym przekroju. Z profili stosunkowo w¹-
skich, ale mocnych (szerokoœci 68 mm),
wykonuje siê okna jednoramowe, szklone
szybami zespolonymi. Rozwi¹zanie to daje
wiele korzyœci w stosunku do okien zespo-

lonych (ze skrêcanymi ramami) lub
skrzynkowych (z podwójnymi skrzyd³a-
mi). Przede wszystkim zmniejsza roboci-
znê i czas potrzebny do wytworzenia okien,
a to sprzyja obni¿eniu ceny. Nie mniej wa¿-
ne jest to, ¿e ich utrzymanie nie wymaga
wiele wysi³ku. Do umycia przecie¿ s¹ tylko
dwie powierzchnie szyb, a nie cztery. Przy
kilku lub kilkunastu oknach w budynku
ka¿dy to doceni. Do zalet ram drewnianych
trzeba jeszcze zaliczyæ dobr¹ izolacyjnoœæ
akustyczn¹ (dziêki porowatej strukturze
materia³u) i ciepln¹ (wspó³czynnik przeni-
kania ciep³a U = 1,5-1,7 W/m2K). Wa¿ne
s¹ równie¿ ³atwoœæ naprawy w przypadku
zarysowania czy wgniecenia powierzchni
ramy oraz niezmiennoœæ jej wymiarów
przy nagrzewaniu przez promienie s³o-
neczne. Natomiast wad¹ jest to, ¿e trzeba je
odnawiaæ (lakierowaæ lub malowaæ) co piêæ
lat, no i mo¿e cena, nieco wy¿sza ni¿ popu-
larnych profili z PVC.

Rama z PVC – zawdziêcza swoj¹ po-
pularnoœæ g³ównie stosunkowo niskiej ce-
nie oraz temu, ¿e nie trzeba jej okresowo
odnawiaæ. Wygl¹dem prawie siê nie ró¿ni
od pomalowanych ram drewnianych.

Ramy okien plastikowych wykonuje
siê z wielokomorowych profili 9 wzmac-
nianych kszta³townikami stalowymi
(ocynkowanymi), a czasem aluminiowy-
mi. Komór w profilu mo¿e byæ od trzech
do oœmiu. Zale¿y to od systemu.

Najtañsze ramy z profili trzykomoro-
wych cechuj¹ siê kiepsk¹ izolacyjnoœci¹
akustyczn¹ i ciepln¹. Z tego powodu
obecnie siê od nich odchodzi, g³ównie na
rzecz profili piêciokomorowych, które pa-
rametrami dorównuj¹ ramom drewnia-
nym, a s¹ od nich nieco tañsze. Wydaje
siê, ¿e stanowi¹ najlepszy kompromis
miêdzy jakoœci¹ a cen¹. Oczywiœcie, ka¿da

R A P O R TO K N A

7 Od niedawna dostêpne s¹ szyby samoczyszcz¹ce (fot. Pilkington)

8 Ramy drewniane produkowane s¹ z mate-
ria³u klejonego z trzech warstw
(fot. Pol – Skone)

Okna zespolone lub skrzynkowe pod
wzglêdem izolacyjnoœci akustycznej
i cieplnej mog¹ byæ nawet lepsze od jed-
noramowych. Pod warunkiem jednak, ¿e
bêd¹ odpowiednio szczelne w d³ugim
okresie. A do tego nie wystarcz¹ tylko
uszczelki. Ramy musz¹ byæ wykonane
z sezonowanego drewna pierwszego ga-
tunku (bez sêków, pêcherzy ¿ywicznych)
o wilgotnoœci nieprzekraczaj¹cej 15%
(maksymalna – 18%). Spe³nienie tych wy-
magañ znacznie zwykle podnosi cenê wy-
robu.

Dlaczego jednoramowe?
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technologia jest ulepszana. Dlatego wci¹¿
pojawiaj¹ siê nowe rozwi¹zania, np. profi-
le siedmio- lub oœmiokomorowe, profile
wzmocnione kszta³townikiem z w³ókna
szklanego, wype³nione piank¹ poliureta-
now¹ itd. Jednak wtedy zazwyczaj prze-
staj¹ byæ konkurencyjne pod wzglêdem
cenowym, choæ niektóre parametry maj¹
lepsze od ram drewnianych (U=0,95-1,21
W/m2K). Pogorszeniu natomiast ulegaj¹
inne cechy – np. du¿a liczba komór zwy-

kle oznacza brak miejsca na profile
wzmacniaj¹ce. Trac¹ na tym sztywnoœæ
oraz wytrzyma³oœæ ramy okiennej. Wyda-
je siê, ¿e te najnowsze rozwi¹zania najle-
piej bêd¹ siê sprawdza³y w oknach naj-
dro¿szych, czyli w po³¹czeniu z szybami
o bardzo dobrej izolacyjnoœci cieplnej
(U≤0,7 W/m2K).

Profile okienne zwykle s¹ czêœci¹ ca-
³ego systemu, w sk³ad którego wchodz¹
nie tylko elementy skrzyd³a i oœcie¿nicy,
ale te¿ profile s³upków, œlemion, szpro-
sów, ³aw podokiennych, listew maskuj¹-
cych itp. Wykonywane s¹ z wysokoudaro-
wego PVC z dodatkiem stabilizatorów
(o³owiowych, kadmowych, wapniowo-
cynkowych), których zadaniem jest za-
bezpieczanie ram przed starzeniem i utra-
t¹ koloru. Profile skrzyd³a oraz oœcie¿nicy
mog¹ byæ zlicowane w jednej p³aszczyŸ-
nie b¹dŸ – tak jak w oknach drewnianych
– tworzyæ dwie oddzielne p³aszczyzny.
Mog¹ mieæ kszta³t dekoracyjny, nawi¹zu-
j¹cy do stylowych (zabytkowych) okien
drewnianych, lub nowoczesny, z zaokr¹-
glonymi krawêdziami u³atwiaj¹cymi od-
p³ywanie wody. Zwykle s¹ w kolorze bia-
³ym lub br¹zowym. Poniewa¿ jednak
mo¿na je barwiæ w masie lub oklejaæ, s¹
dostêpne w wielu kolorach. Ramy z PVC
oprócz wielu zalet maj¹ jednak pewne wa-

dy – np. s¹ elektrostatyczne, a przez to ³at-
wo siê brudz¹ i kurz¹, trzeba je wiêc doœæ
czêsto myæ. ¯adnego zarysowania nie da
siê w prosty sposób usun¹æ. Co prawda, s¹
odporne na grzyby (pleœnie) i korozjê, ale
piasek oraz kurz niesione wiatrem potra-
fi¹ zmatowiæ, a nawet porysowaæ ich po-
wierzchniê. Ponadto w zetkniêciu z wie-
loma substancjami powstaj¹ niemo¿liwe
do usuniêcia plamy. Raczej przesadne s¹
obawy, ¿e ramy te maj¹ tendencjê do od-
kszta³ceñ na skutek ogrzewania promie-
niami s³onecznymi (szczególnie ramy
w ciemnych kolorach). Pod uwagê powin-
no siê jednak wzi¹æ wszystkie czynniki,
a nie tylko niski koszt, wygodê u¿ytkowa-
nia i przyzwoite parametry techniczne.

Rama z w³ókien szklanych - – czy-
li precyzyjniej: z kompozytu poliestrowo-
szklanego – jest zaliczana do tworzyw
sztucznych, ale jej w³aœciwoœci s¹ porów-
nywalne, a czêsto lepsze ni¿ ram alumi-
niowych. Nic zatem dziwnego, ¿e cena
nie pozostaje na tak niskim poziomie, jak
ram z PVC.

Ramy zbrojone w³óknem szklanym
s¹ bardzo sztywne i wytrzyma³e, poza
tym maj¹ wspó³czynnik rozszerzalnoœci
cieplnej zbli¿ony do szk³a. Dziêki temu
w oknie nie ma ¿adnych naprê¿eñ we-
wnêtrznych. Mo¿na zatem stosowaæ
bardzo smuk³e profile otwarte (zwykle
jako oœcie¿nice) oraz jedno- i dwuko-
morowe (w oknach uchylno-rozwieral-
nych). Jednoczeœnie wymiary szyb mo-
g¹ byæ znacznie wiêksze ni¿ w oknach
drewnianych lub plastikowych. W³aœci-
woœci te s¹ doœæ czêsto wykorzystywane
przez architektów, by uzyskaæ wra¿enie
lekkoœci bry³y budynku, a tak¿e lepiej
oœwietliæ pomieszczenie lub „p³ynnie”
je po³¹czyæ z ogrodem. Pod wzglêdem
izolacyjnoœci cieplnej ramy z w³ókna
szklanego niewiele siê ró¿ni¹ od drew-
nianych (U=1,6-1,9 W/m2K). Dodatko-
wym atutem jest to, ¿e w trakcie osadza-
nia okna profile otwarte s¹ zwykle wype³-
niane poliuretanow¹ piank¹ monta¿ow¹.
Dziêki stosunkowo du¿ej masie laminatu
(1900 kg/m3) równie¿ izolacyjnoœæ akus-
tyczna ram jest doœæ dobra. Nie bez zna-
czenia bywa fakt, ¿e profile z w³ókien
szklanych cechuje bardzo du¿a odpornoœæ
mechaniczna i chemiczna. Dziêki malo-
waniu natryskowemu (standardowo na
kolor bia³y i br¹zowy) s¹ praktycznie nie-
wra¿liwe na czynniki atmosferyczne
i dziêki temu nie wymagaj¹ odnawiania.
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- W¹skie ramy z fiberglassu p³ynnie ³¹cz¹ dom z ogrodem (fot. OK – Team)

9 Nowoczesny, szeœciokomorowy profil z PVC
(fot. Sokó³ka Okna i Drzwi)
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Do wad mo¿na zaliczyæ doœæ wysok¹ cenê
oraz nieodpowiedni¹ masywnoœæ dla szyb
przeciww³amaniowych. Poza tym w przy-
padku przesuwnych drzwi balkonowych
nale¿y siê liczyæ ze stratami ciep³a na sku-
tek ssania wiatru (przy parciu wiatru
okna te s¹ bardzo szczelne).

Rama z aluminium ! – to rozwi¹za-
nie rzadko stosowane w domach jednoro-
dzinnych. Co prawda jest eleganckie
i trwa³e, ale jednoczeœnie drogie. Okna
aluminiowe zwykle ozdabiaj¹ elewacje
budynków u¿ytecznoœci publicznej i mo-
¿e dlatego uwa¿a siê je za ekskluzywne –
tym bardziej, ¿e najczêœciej s¹ dostêpne
tylko na indywidualne zamówienie.

Ramy z aluminium wykonuje siê
z tzw. profili ciep³ych, czyli z³o¿onych
z dwóch kszta³towników po³¹czonych
wk³adkami z tworzywa sztucznego (po-
liamidu). Dziêki temu uzyskuje siê pro-
file trójkomorowe o w miarê przyzwoitej
izolacyjnoœci cieplnej, jednak nie tak
dobrej jak ram drewnianych lub z two-
rzyw sztucznych. Elementy aluminiowe
s¹ stosunkowo lekkie, wytrzyma³e
i sztywne, dlatego bardzo dobrze siê na-
daj¹ do przeszklenia du¿ych powierzch-
ni, np. ca³ych elewacji, tak¿e do monta-
¿u ciê¿kich szyb przeciww³amaniowych,
a nawet kuloodpornych (po odpowied-
nim wzmocnieniu). Trzeba jednak pa-
miêtaæ, ¿e niezabezpieczone aluminium
w styku z innymi metalami szybko siê
utlenia i koroduje. Z tego powodu profi-
le s¹ anodowane lub lakierowane prosz-
kowo. Ten drugi rodzaj zabezpieczenia
jest bardziej odporny na korozjê i przy-
padkowe zarysowanie. Typowe kolory to
bia³y, br¹zowy i naturalnego alumi-
nium, ale za dop³at¹ dostêpne s¹ wszyst-
kie kolory z palety RAL. Ciekaw¹ mo¿-
liwoœci¹ jest zamówienie profili dwuko-

lorowych, np. bia³ych od œrodka i br¹zo-
wych na zewn¹trz.

Rama aluminiowo-drewniana @ –
to próba po³¹czenia zalet obu materia³ów.
Ciep³e i naturalne drewno od œrodka, a na
zewn¹trz odporne, trwa³e oraz szykowne
aluminium. Tanie to nie jest, ale wygl¹da
i sprawuje siê doskonale. Mo¿na wybieraæ
miêdzy drewnianym profilem noœnym,
ob³o¿onym listwami aluminiowymi tylko
od zewn¹trz, albo ram¹ z dwóch ró¿nych
profili. Wtedy miêdzy wewnêtrznym ele-
mentem drewnianym a zewnêtrznym alu-
miniowym stosuje siê elastyczny ³¹cznik
z tworzywa. Jego zadaniem jest zapewnie-
nie odpowiedniej wspó³pracy materia³ów
o tak ró¿nych w³aœciwoœciach, przede
wszystkim – rozszerzalnoœci cieplnej).

Uszczelki
Szyby i ramy okienne musz¹ byæ nie

tylko po³¹czone, ale i solidnie uszczelnio-
ne #. Podobnie zreszt¹ jak skrzyd³a
i oœcie¿nica. Wspó³czesne uszczelki
okienne zapewniaj¹ ochronê przed wod¹,
wiatrem, kurzem oraz ha³asem. Minê³y
ju¿ bowiem czasy uszczelniania szyb ki-
tem, a „futryn” (oœcie¿nic) listw¹ blasza-
n¹. Obecnie króluj¹ odpowiednio wypro-
filowane uszczelki z syntetycznego kau-
czuku EPDM lub TPS – czyli tworzyw,
których proces starzenia trwa nawet
10 lat. Umieszcza siê je miêdzy szyb¹ ze-
spolon¹ i ram¹ okienn¹ (tzw. uszczelki

przyszybowe). W oknach drewnianych
nadal u¿ywa siê tak¿e silikonu. Uszczelki
s¹ równie¿ miêdzy skrzyd³em a oœcie¿ni-
c¹ (wrêbowe lub oporowe). W starych
oknach w tym miejscu mo¿e nie byæ ani
jednej. Ale we wspó³czesnych bywaj¹ na-
wet trzy, zarówno w oknach drewnianych
jak i z PVC. Dzieje siê tak dlatego, ¿e im
jest ich wiêcej, tym okno ma lepsz¹
szczelnoœæ oraz izolacyjnoœæ akustyczn¹
i ciepln¹.
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@ Ramka stalowa lub aluminiowa dystansuje
szyby, a absorbery, którymi jest wype³niona,
poch³aniaj¹ wilgoæ (fot. Sokó³ka)

# Bardzo wa¿ne jest odpowiednie uszczelnienie szyb i ramy okiennej (fot. Techmaprojekt)

! Okna aluminiowe (fot. Bob-Rollo)

uszczelki
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Okucia
Zamontowane i uszczelnione w ra-

mach szyby to ju¿ s¹ okna, ale sta³e. Aby
mo¿na je by³o otwieraæ, konieczne s¹ jesz-
cze odpowiednie okucia. W oknach jedno-
ramowych standardowym rozwi¹zaniem
s¹ okucia obwodowe, czasami nazywane
obwiedniowymi. Dziêki nim poszczegól-
ne skrzyd³a mo¿na otwieraæ, uchylaæ, prze-
suwaæ, sk³adaæ lub obracaæ. Oczywiœcie,
nie wszystko na raz. Ale dostêpne s¹
okna zapewniaj¹ce otwieranie skrzyde³
w dwóch p³aszczyznach (uchylno-rozwie-
ralne, uchylno-przesuwne, rozwieralno-
przesuwne). W wiêkszoœci sprzedawanych
okien zosta³y zastosowane okucia umo¿li-
wiaj¹ce tzw. mikrowentylacjê. Odpowied-
nie ustawienie klamki powoduje, ¿e okno
pozostaje zamkniête, ale jest rozszczelnio-
ne dziêki uzyskanej 0,8-mm  szczelinie

miêdzy skrzyd³em a oœcie¿nic¹. Mo¿liwy
jest wtedy nap³yw œwie¿ego powietrza do
pomieszczeñ, choæ zwykle w stopniu nie
wystarczaj¹cym do ich nale¿ytego wentylo-
wania. Wiele okien jest tak¿e standardowo
wyposa¿onych w okucia przeciwwywa¿e-
niowe, czyli ró¿nego rodzaju blokady i za-
czepy utrudniaj¹ce otworzenie okna przez
z³odzieja. Za znacznie solidniejsze okucia
przeciww³amaniowe trzeba dodatkowo za-
p³aciæ. Podobnie jak za automatyczne ste-
rowanie (za pomoc¹ si³owników i silników
elektrycznych) w przypadku pod³¹czenia
okien do systemu „inteligentny dom”.

Elementy dodatkowe
Za dodatkow¹ op³at¹ mo¿na zamówiæ

okna nieco zmienione lub wyposa¿one
w dodatkowe urz¹dzenia podnosz¹ce
komfort ich u¿ytkowania. W ten sposób

mo¿na je lepiej dopasowaæ do stylu bu-
dynku lub zamanifestowaæ swoj¹ orygi-
nalnoœæ.

Nietypowy kszta³t to wszelkie okna
z elementami ³ukowymi, trójk¹tnymi,
ale te¿ okr¹g³e, naro¿ne czy wykuszo-
we. Tak¿e okna o niestandardowych
proporcjach.

Nietypowy podzia³ okien mo¿e byæ re-
alizowany w postaci odmiennej konstruk-
cji, ale znacznie czêœciej, bo taniej przez na-
k³adanie lub naklejanie szprosów.

Nietypowe profile – najczêœciej
ozdobne – umo¿liwiaj¹ce stosowanie no-
woczesnych okien w domach zabytko-
wych lub stylizowanych na stare.

Nietypowa kolorystyka lub faktura
ram umo¿liwiaj¹ dopasowanie okien do
wygl¹du elewacji, dachu b¹dŸ zastosowa-
nych detali architektonicznych.
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Okucia obwodowe to system popychaczy, blokad, zawiasów
i rygli u³o¿onych w specjalnych rowkach i gniazdach na ca³ym
obwodzie okna (co oko³o 60-80 cm). Dziêki odpowiednim po³¹-
czeniom do ich poruszania wystarcza obrotowy ruch klamki
okiennej. A to bardzo wygodny i prosty sposób sterowania po-
szczególnymi funkcjami okucia – rozwierania, uchylania, mi-
krowentylacji itd.

Najwa¿niejsze elementy okuæ obwodowych:
� zawiasy – umo¿liwiaj¹ ruch obrotowy skrzyd³a, ³¹cz¹ je

z oœcie¿nic¹, zapewniaj¹ regulacjê, a w razie potrzeby wymon-
towanie skrzyd³a;

� zasuwnice – czyli inaczej popychacze, obrotowy ruch klamki
zamieniaj¹ na posuwisty. w którego wyniku nastêpuje ryglo-
wanie skrzyd³a w kilku punktach jednoczeœnie;

� klamki – lub dŸwignie s³u¿¹ce do otwierania wysoko umiesz-
czonych skrzyde³ uchylnych – steruj¹ funkcjami okien; dziê-
ki standardowemu wyposa¿eniu w odpowiedni¹ przek³adniê
pracuj¹ lekko, bez u¿ywania du¿ej si³y;

� zaczep do mikrowentylacji – utrzymuje skrzyd³o w odpo-
wiednim po³o¿eniu, umo¿liwia wentylacjê przy oknie prak-
tycznie zamkniêtym;

� elementy przeciwwywa¿eniowe – trzpienie i zaczepy zwykle
w kszta³cie grzybka, utrudniaj¹ce w³amanie, ale te¿ klamka
zamykana na klucz lub blokowana przyciskiem;

� stabilizator uchy³u i hamulec rozwarcia skrzyd³a – utrzy-
muj¹ otwarte skrzyd³a w sta³ym po³o¿eniu, zapobiegaj¹ ich
zatrzaœniêciu na skutek przeci¹gu;

� blokada b³êdnego po³o¿enia klamki – przydatna w oknach
dwufunkcyjnych, zapobiega ewentualnemu wypadniêciu
skrzyd³a z zawiasów, gdy okno jest rozwarte, a klamkê chce
siê ustawiæ w pozycji uchylnej;

� blokada rozwarcia skrzyd³a – w klamkach wyposa¿onych
z zamek, po przekrêceniu kluczyka pozwala tylko na uchyle-
nie okna;

� czujniki systemu „inteligentny dom” – pozwalaj¹ na auto-
matyczne otwieranie i zamykanie okna odpowiednio do wa-
runków zewnêtrznych lub wed³ug zadanego programu; mog¹
to byæ czujniki otwarcia okna, si³y wiatru, temperatury po-
wietrza zewnêtrznego i wewnêtrznego, natê¿enia œwiat³a czy
zanieczyszczenia powietrza.

W oknach jednoramowych stosowane s¹ okucia obwiedniowe

Budowa okucia obwodowego
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Nietypowe klamki z drogiego meta-
lu, o niestandardowej formie lub w kolo-
rze dopasowanym do wystroju wnêtrza.
Tak¿e zamykane na klucz, wyposa¿one
w blokadê, czy nak³adkê zapobiegaj¹c¹
rozwierceniu trzpienia klamki.

Nawiewniki to elementy dodatkowe,
w które mog¹ byæ wyposa¿one okna, a za-
pewniaj¹ce odpowiedni¹ wentylacjê po-
mieszczeñ przy zamkniêtych skrzyd³ach.
Zwykle umieszcza siê je w górnej ramie
oœcie¿nicy (co najmniej 2 m nad pod³og¹).

Siatki przeciw owadom to du¿a wy-
goda podczas letnich upa³ów. Dobrze
przepuszczaj¹ œwiat³o i powietrze, ale
skutecznie zatrzymuj¹ owady. Montuje
siê je do oœcie¿nicy tylko w tym czasie,
kiedy s¹ rzeczywiœcie potrzebne.            �
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Info Rynek

Firmy:
Okna drewniane

ABA WIKTORCZYK
(32) 448 45 13 www.wiktorczyk.com.pl

ADPOL (równie¿ drewniano-aluminiowe)
(56) 655 38 10 www.adpol.pl

ARIES
(42) 640 24 49 www.aries-okna.pl

BILDAU & BUSSMANN POLSKA (okna drew-
niane jednoramowe i skrzynkowe)

(24) 367 10 40 www.bildau.pl
BOB-ROLLO

(58) 679 42 42 www.bobrollo.com.pl
CDM

(87) 565 36 45 www.cdm-drewno.pl
DAKO

(18) 449 28 25 www.dako.com.pl
DOMEX OKNA I DRZWI

(85) 743 74 00 www.domex.com.pl
DREWDAR OKNA I DRZWI

(22) 787 85 20 www.drewdar.pl
DREWEXIM

(94) 341 00 65 www.drewexim.com.pl
ENERGOTECH (52) 381 38 48
FABRYKA OKIEN SZEWPOL PLUS

(16) 648 81 80 www.szewpolplus.pl
FERNO (równie¿ drewniano-aluminiowe)

(81) 854 50 00 www.ferno.pl
GARTFEN

(32) 435 33 88 www.gartfen.com.pl
GLUMATEX

(33) 284 38 90 www.glumatex.com.pl
GORAN

(81) 745 16 16 www.goran.pl
M & S POMORSKA FABRYKA OKIEN

(59) 841 08 00 www.ms.pl
OKLAND

(58) 532 77 77 www.okland.net.pl
PAGUM

(12) 276 24 40 www.pagum.com.pl
POL-SKONE

(81) 744 30 11 www.pol-skone.com.pl
PORTA OKNA

(61) 847 99 59 www.porta-okna.pl
PPUH DARIUSZ MALEC

(94) 312 24 76 www.malec.com.pl
PPHU MILEWSKI

(34) 354 83 11 www.milewski.com.pl 
SOKÓ£KA OKNA I DRZWI SA
(równie¿ drewniano-aluminiowe)

(85) 722 02 11 www.sokolkasa.pl
STOLARKA WO£OMIN

(22) 776 30 51 www.stolarka.com.pl
STOLARSTWO JANUSZ URZÊDOWSKI

(74) 819 03 35 www.urzedowski.com.pl
STOLARSTWO VITRA

(77) 464 87 55 www.vitra.com.pl
STOLBUD GRYBÓW

(18) 440 84 00 www.stoludgrybow.pl
STOLBUD SA W£OSZCZOWA

(41) 388 23 50 www.stolbud.pl
TOMSTOL

(22) 724 98 95 www.tomstol.com.pl
TRAS OKNA

0800 130 079 www.energia.eco.pl
ŒWIEBODZIN FABRYKA
OKIEN DREWNIANYCH

(68) 382 39 71 www.okna.swiebodzin.pl
URZÊDOWSKI

(74) 819 03 35 www.urzedowski.pl
WARSZTAT STOLARSKI TOMASZ
WIKTORCZYK

(32) 449 35 30 www.wiktorczyk.pl
ZAK£ADY DRZEWNE „TIS”

(33) 216 85 24 www.tis-kobior.pl

ZAK£AD STOLARSKI JAN GEBAUER
(77) 464 42 28 www.gebauer.com.pl

ZAK£AD STOLARSKI QUERCUS
(32) 270 13 11 www.quercus.com.pl

Okna z PVC
ALDO

(33) 852 92 12 www.okna-aldo.com.pl
ALPLAST

(48) 664 17 66 www.alplast-grojec.ist.pl
ALUPLAST (profile)

(61) 654 34 00 www.aluplast.com.pl
ANPOL (15) 864 37 76
AP – ¯ORY

(32) 435 91 33 www.ap.com.pl
BERLUX

(22) 889 40 77 www.berlux.pl
BOB-ROLLO

(58) 679 42 42 www.bobrollo.com.pl
BRACIA BERTRAND OKNA I DRZWI

(58) 678 20 73 www.braciabertrand.pl
BRÜGMANN

(54) 413 56 00 www.bruegmann.pl
BUDWAR (THYSSEN)

(43) 824 31 32 www.thyssenokna.pl
DAKO

(18) 449 28 25 www.dako.com.pl
DARMEX (81) 721 42 42
DECEUNINCK

(61) 818 70 00 www.deceuninck.pl
DRUTEX SA

(59) 822 91 00 www.drutex.com.pl
FABRYKA OKIEN SZEWPOL PLUS

(16) 648 81 80 www.szewpolplus.pl
FERNO

(81) 854 50 00 www.ferno.pl
GLASS-TEAM (aluminiowe antyw³amaniowe)

(22) 726 92 17 www.glassteam.com.pl
GORAN

(81) 745 16 16 www.goran.pl
INTERNORM (przedstawiciel Zbymar)

(22) 842 82 99 www.internorm.pl
JUSTA

(12) 271 42 44 www.justa.pl
KBE POLSKA TWORZYWA SZTUCZNE

(71) 347 11 60 www.kbe-polska.com.pl
KIMEX

(48) 613 24 12 www.kimex.com.pl
KÖMMERLING

(61) 847 99 50 www.koemerling.pl
LB PROFILE

(32) 623 15 74 www.lbprofile.pl
£UKPLAST

(25) 798 37 76 www.lukplast.pl
MIELCZAREK GRZEGORZ

(42) 636 00 38 www.mielczarek.winkhaus.pl
MONTEX OKNA

(81) 746 58 52 www.montexokna.pl
M&S POMORSKA FABRYKA OKIEN (tytano-
we)

(59) 841 08 00 www.ms.pl
OKNOPLAST-KRAKÓW

(12) 279 71 71 www.oknoplast.com.pl
OK-TEAM (z kompozytu poliestrowo-szklane-
go)

(22) 642 41 32 www.okteam.com.pl
PLASTIKON (22) 847 58 96
PLAST OPAL-BUK

(61) 814 91 20 www.plast-opal-buk.com.pl
PPUH FILPLAST

(77) 406 98 00 www.filplast.pl 
PROMETEX (22) 617 68 47
PRZEDSIÊBIORSTWO VICTOR

(41) 345 32 92 www.okna-victor.pl
REHAU

(61) 849 84 00 www.rehau.pl

ROPLASTO POLSKA
(71) 334 92 00 www.roplasto.pl

ROYAL EUROPA
(76) 847 00 80 www.royaleuropa.com

SCHÜCO
(22) 608 50 00 www.schueco.pl

SOKÓ£KA OKNA I DRZWI SA
(85) 722 02 11 www.sokolkasa.pl

STOLBUD WARSZAWA
(843 11 42 www.stolbudwawa.com.pl

TECHMAPROJEKT
(22) 825 12 08 www.techmaprojekt.pl

THERMOPLAST
(32) 627 19 82 www.thermoplast.pl

TUR-PLAST CZAPLINEK (równie¿ aluminiowe)
(94) 375 44 95 www.tur-plast.com.pl

WAC£AWEK
(22) 752 94 40 www.waclawek.pl

VEKA
(46) 834 44 00 www.veka.pl

ZAPLECZE
(22) 811 42 10 www.zaplecze.com.pl

Inne
ADPOL (drewniano-aluminiowe)

(56) 655 38 10 www.adpol.pl
BOB-ROLLO (aluminiowe)

(58) 679 42 42 www.bobrollo.com.pl
BRACIA BERTRAND OKNA I DRZWI
(aluminiowe)

(58) 678 20 73 www.braciabertrand.pl
FABRYKA OKIEN SZEWPOL PLUS
(aluminiowe)

(16) 648 81 80 www.szewpolplus.pl
FERNO (drewniano-aluminiowe)

(81) 854 50 00 www.ferno.pl
GLASS-TEAM (aluminiowe antyw³amaniowe)

(22) 726 92 17 www.glassteam.com.pl
OK-TEAM
(z kompozytu poliestrowo-szklanego)

(22) 642 41 32 www.okteam.com.pl
SOKÓ£KA OKNA I DRZWI SA
(drewniano-aluminiowe)

(85) 722 02 11 www.sokolkasa.pl
TUR-PLAST CZAPLINEK (aluminiowe)

(94) 375 44 95 www.tur-plast.com.pl
WARSFOLL (folie antyw³amaniowe)

(22) 651 76 66 www.warsfoll.com.pl
VITROBUD (szk³o ornamentowe)

(77) 441 64 84 www.vitrobud.pl
VITROTERM (szyby)

(77) 427 03 00 www.vitroterm.pl

Co, za ile:
Okno o wymiarach: szer. 86 x wys. 143 cm z szyb¹
zespolon¹ 4x16x4, U=1,1 W/m2K:
– PVC 5-komorowe 770 z³
– drewniane 950 z³
– aluminiowe 1265 z³
– z kompozytu poliestrowo-szklanego

150x150 cm, szyby zespolone
4x15x4 ok. 1800 z³

– drewniane  z profilami aluminiowymi,
147x145 cm ok. 1900 z³.

Porównanie cen przyk³adowego okna z ró¿nymi
rodzajami oszklenia:
– okno PVC 5-komorowe, 865x1435 cm
– z szyb¹ thermofloat 770 z³;
– z szyb¹ refleksyjn¹ br¹zow¹ 840 z³;
– z szyb¹ niebiesk¹ 924 z³.
Wszystkie szyby maj¹ wspó³czynnik U=1,1 W/m2K.
Uwaga: je¿eli inwestor bêdzie zamawia³ okna do ca-
³ego domu (ok. 14 szt.) mo¿e liczyæ na upust do 29%. 
Wszystkie podane ceny s¹ cenami brutto.
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