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Projektant ma do wyboru wiele mo¿li-
woœci zapewnienia œwiat³a dziennego

w pomieszczeniu. Pocz¹wszy od zwyk³ych
okien w œcianach zewnêtrznych, przez
doœæ popularne okna po³aciowe oraz œcian-
ki szklane, po œwietliki dachowe, lukarny,
wykusze. To, które z tych rozwi¹zañ zasto-
suje, zale¿y od wielu czynników, np. stylu
budynku, jego zorientowania wzglêdem
stron œwiata, liczby kondygnacji, rodzaju
dachu, wielkoœci dzia³ki czy ukszta³towa-
nia terenu. Jeœli do tego dodaæ ró¿norod-
noœæ kszta³tów i mo¿liwych powierzchni
okien oraz wymagania normowe – ró¿ne
w zale¿noœci od przeznaczenia pomiesz-
czeñ – okazuje siê, ¿e w³aœciwy wybór wca-
le nie jest taki ³atwy i oczywisty.

Kryteria doboru
Ka¿de pomieszczenie w domu wy-

maga sposobu oœwietlania zale¿¹cego od
przeznaczenia. Inaczej bowiem nale¿y
oœwietliæ sypialniê, inaczej kuchniê,
³azienkê, pralniê czy klatkê schodow¹.
Dotyczy to zarówno wielkoœci po-
wierzchni przeszklonej, jak i jej umiej-
scowienia. Okna mog¹ siê przecie¿ znaj-
dowaæ w œcianie zewnêtrznej i wtedy za-
pewniaj¹ oœwietlenie boczne, w dachu –
górne, w œcianie wewnêtrznej – poœred-
nie. Nie mniej istotnymi czynnikami s¹
natê¿enie œwiat³a i czas jego ekspozycji.
W du¿ej mierze zale¿¹ one od zoriento-
wania pomieszczenia wzglêdem stron
œwiata.

F u n k c j e  o k i e n
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fot. DLH Drewno

Okna w domu musz¹ nie
tylko zapewniæ dostêp do
œwiat³a dziennego, ale te¿
wspomagaæ wentylacjê,
chroniæ przed nadmiern¹
utrat¹ ciep³a czy zbyt
du¿ym ha³asem. Poza tym
powinny dobrze
wygl¹daæ, byæ bezpieczne
i wygodne w u¿ytkowaniu.
Dlatego ju¿ na etapie
wyboru dokumentacji
domu warto siê
dowiedzieæ, czy projekt
spe³nia wszystkie nasze
oczekiwania w tym
wzglêdzie.

OKNA z WIDOKIEM
na œwiat

Tadeusz Lipski
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Minimalna powierzchnia okien – to
w³aœciwie jedyne wymaganie, które doty-
czy oœwietlenia pomieszczeñ i jest okre-
œlone przez odpowiednie przepisy. Wyni-
ka z nich, ¿e w pomieszczeniach przezna-
czonych do przebywania ludzi, sumarycz-
na powierzchnia okien liczona w œwietle
oœcie¿nicy (czyli wtedy, gdy skrzyd³a s¹
otwarte na oœcie¿) powinna wynosiæ przy-
najmniej 1/8 powierzchni pod³ogi, a w
pomieszczeniach, w których ludzie prze-
bywaj¹ nie d³u¿ej ni¿ 2 godziny dziennie,
stosunek tych powierzchni powinien wy-
nosiæ 1/12. Maksymalna powierzchnia
okien nie jest okreœlona i dlatego mog¹
one zajmowaæ nawet ca³¹ œcianê. Jednak
w praktyce zaleca siê, ¿eby powierzchnia
okien by³a nie wiêksza ni¿ 1/6 powierzch-
ni pod³ogi. Przy wiêkszej zbyt du¿e by³y-
by straty energii cieplnej. Jednoczeœnie
trzeba pamiêtaæ, ¿e powierzchnia szyb
jest sporo mniejsza od umownej po-
wierzchni okien mierzonej w œwietle

oœcie¿nicy. A to oznacza, ¿e po uwzglêd-
nieniu kszta³tu, wymiarów i budowy
okien (ze s³upkiem, œlemieniem, szprosa-
mi lub bez) iloœæ docieraj¹cego œwiat³a
mo¿e byæ bardzo niewielka, zw³aszcza
w dni pochmurne. W oknach œredniej
wielkoœci, stosowanych najczêœciej, szyby
stanowi¹ zaledwie 50-60% powierzchni
otworu w murze i oko³o 80% powierzchni
mierzonej w œwietle oœcie¿nicy 1.

Przyk³ad 1
Dla okna o wymiarach modularnych

180×150 cm powierzchnia otworu w mu-
rze wynosi 2,70 m2, powierzchnia normo-
wa okna, mierzona w œwietle oœcie¿nicy
2,04 m2, zaœ powierzchnia szyb 1,62 m2,
jeœli okno jest ze s³upkiem, oraz 1,68 m2,
gdy s³upka nie ma. Oznacza to, ¿e w doœæ
du¿ym oknie przeszklenia stanowi¹ oko³o
60% powierzchni modularnej i oko³o 82%
powierzchni normowej, mierzonej zgod-
nie z przepisami. Natomiast w oknie ma-

³ym o wymiarach 60×90 cm powierzch-
nia otworu to 0,54 m2, normowa tylko
0,27 m2, a szyby zaledwie 0,20 m2. Czyli
szyba stanowi tylko 37% powierzchni mo-
dularnej i 74% normowej.

Przyk³ad 2
Typowe okna prostok¹tne, których sze-

rokoœæ i wysokoœæ s¹ oparte na module bu-
dowlanym i stanowi¹ wielokrotnoœæ 30 cm,
mo¿na stosowaæ do pomieszczeñ o nastê-
puj¹cej powierzchni normowej (P0):
� okno 120×150 cm (P0=1,28 m2) nada-

je siê do pomieszczenia o powierzchni
7,7-10,2 m2;

� okno 150×50 cm (P0=1,66 m2) nadaje
siê do pomieszczenia o powierzchni
9,8-13,0 m2;

� okno 180×150 cm (P0=2,04 m2) nada-
je siê do pomieszczenia o powierzchni
12,2-16,3 m2.

Kszta³t i miejsce wbudowania okien
s¹ równie wa¿ne jak ich powierzchnia.
Odpowiednio do tego, czy okno bêdzie
kwadratowe, w¹skie i wysokie, albo
umieszczone pod sufitem, czy w po³aci
dachowej – pomieszczenie bêdzie oœwie-
tlone w ró¿ny sposób. Ogl¹daj¹c projekty
warto na to zwróciæ uwagê, poniewa¿ dla
wielu architektów efektowna elewacja do-
mu jest wa¿niejsza od funkcjonalnoœci
pomieszczeñ. Wszelkie ekstrawagancje
zaœ zwykle s¹ do przyjêcia (i zaakceptowa-
nia) w pomieszczeniach o du¿ej po-
wierzchni oraz kubaturze. Natomiast
w ma³ych najczêœciej ra¿¹ i s¹ uci¹¿liwe
w codziennym u¿ytkowaniu. Oczywiœcie,
zastrze¿enie to nie dotyczy projektów wy-
konywanych na indywidualne zamówie-
nie. W nich doœæ czêsto stosuje siê „efek-
ty specjalne”, maj¹ce podkreœliæ niesza-
blonowy charakter budynku. Jednak wte-
dy niekonwencjonalne rozwi¹zania za-
zwyczaj s¹ wprowadzane na ¿yczenie lub
za zgod¹ inwestora.

Ogólnie mo¿na siê kierowaæ zasad¹,
¿e w pomieszczeniach stosunkowo niedu-
¿ych i niskich, np. w sypialniach lub po-
kojach dzieciêcych,  korzystne s¹ okna po
œrodku œciany – najlepiej d³u¿szej. Wska-
zane jest równie¿, aby ich szerokoœæ by³a
zbli¿ona do po³owy szerokoœci œciany,
w której s¹ umieszczone. Wtedy bowiem
oœwietlenie pokoju bêdzie najbardziej
równomierne. Okno na wysokoœci 85 cm
nad pod³og¹ zapewnia dobr¹ widocznoœæ
nawet z pomieszczenia na piêtrze, a jed-

R A P O R TO K N A

1 Najczêœciej stosowane okno – dwuskrzyd³owe bez s³upka

szerokoœæ otworu w murze – 151 cm

zewnêtrzny wymiar oœcie¿nicy – 146-147 cm

okno w œwietle oœcie¿nic – 131 cm

oko³o 12 cm oko³o 54 cm oko³o 54 cm oko³o 12 cm

oœcie¿nica

ramiak
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F u n k c j e  o k i e n

Oświetlenie pokoju a kształt okien

Standard – okno na œrodku œciany daje
równomierne oœwietlenie pokoju, choæ
w pomieszczeniach d³ugich pod prze-
ciwleg³¹ œcian¹ natê¿enie œwiat³a bê-
dzie mniejsze

Okna w naro¿u powinny byæ stosowane
tylko na ¿yczenie inwestora, poniewa¿

oœwietlaj¹ tylko jeden naro¿nik pokoju,
a pozosta³a przestrzeñ jest ciemna.
Poza tym ustawnoœæ pomieszczenia
jest w¹tpliwa.

Dwa okna w pokoju to najlepsze rozwi¹-
zanie. Pomieszczenie jest oœwietlone
równomiernie, a przy tym jest ustawne.
W pokojach ma³ych mog¹ byæ zbyt du¿e
straty ciep³a, bo sumaryczna powierzch-
nia okien bêdzie wiêksza
od 1/6 powierzchni pod³ogi.

Pojedyncze okno balkonowe (portfenetr)
jest dobrym rozwi¹zaniem w w¹skim
i d³ugim pokoju, poniewa¿ œwiat³o dotrze
do przeciwleg³ej œciany. Jednak usytu-
owane na œcianie d³u¿szej daje bardzo
niekorzystne, kontrastowe oœwietlenie.
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noczeœnie pozwala na ustawienie pod nim
biurka, szafki, ³ó¿ka lub innych mebli,
czyli na pe³ne wykorzystanie niewielkiej
powierzchni pokoju 2.

Natomiast w pomieszczeniach du-
¿ych lub reprezentacyjnych – jak pokoje
dzienne, gabinety, jadalnie, a nawet kuch-
nie – dopuszczalne s¹, a czasami nawet
wskazane, rozwi¹zania nieszablonowe.
Wtedy mo¿na siê pokusiæ o okna trójk¹t-
ne, ³ukowe, bardzo w¹skie lub szerokie,
wykuszowe czy naro¿ne (pod warun-
kiem, ¿e w pomieszczeniu s¹ jeszcze inne
okna) 3. Zwykle doskona³e oœwietlenie
uzyskuje siê przez umieszczenie okien
w dwóch œcianach, zastosowanie szero-
kich (podwójnych lub potrójnych) okien
balkonowych lub kilku okien na jednej
œcianie. W takich pomieszczeniach bar-
dzo dobrze siê sprawdzaj¹ okna wysokie,
znajduj¹ce siê tylko 35-55 cm nad pod³o-
g¹. Kontakt z otoczeniem daj¹ podobny
jak okna balkonowe, ale jednoczeœnie za-
pewniaj¹ wiêksze poczucie bezpieczeñ-
stwa (oczywiœcie tylko na parterze, bo na
piêtrze wymagane s¹ dodatkowe zabez-
pieczenia w postaci barierek).

Na cztery strony
œwiata
Œwiat³o s³oneczne jest podstaw¹ na-

szego istnienia. Ma ogromny wp³yw na
¿ycie, zdrowie i samopoczucie. Jest nie-
zbêdne, ale jednoczeœnie jego nadmiar
mo¿e przeszkadzaæ np. w pokoju telewi-
zyjnym b¹dŸ komputerowym, czy w trak-
cie odrabiania lekcji. Dlatego bardzo wa¿-
ne jest odpowiednie zorientowanie po-
mieszczeñ wzglêdem stron œwiata. Uwagê
na to trzeba zwróciæ szczególnie przy do-
bieraniu projektu z katalogu, poniewa¿
przepisy okreœlaj¹ tylko minimalny czas
nas³onecznienia domu jednorodzinnego.
Zgodnie z nimi przyjmuje  siê, ¿e
w dniach równonocy (21 marca i 21 wrze-
œnia) przynajmniej jeden pokój mieszkal-
ny musi byæ nas³oneczniony przez trzy
godziny pomiêdzy 7.00 rano a 17.00 po
po³udniu.

Przy oknach skierowanych na
wschód pomieszczenie nie bêdzie prze-
grzane nawet w lecie. Dzieje siê tak dlate-
go, ¿e poranne œwiat³o pada pod ma³ym
k¹tem i nie grzeje zbyt intensywnie. Od
godzin po³udniowych promienie s³onecz-
ne ju¿ tu nie docieraj¹, pomieszczenie po-
zostaje wiêc w przyjemnym ch³odzie, co
sprzyja popo³udniowemu wypoczynkowi.

Przy oknach skierowanych na po³u-
dnie najd³u¿szy bêdzie czas nas³onecz-
nienia pomieszczeñ, ale jednoczeœnie mo-
¿e dochodziæ do ich przegrzania. Aby do
tego nie dopuœciæ, stosuje siê ró¿nego ro-
dzaju zadaszenia sk³adane (np. markizy)
lub sta³e. Odpowiednio dobrane os³ony
(np. p³yty balkonowe) zacieniaj¹ wnêtrze
w lecie, ale nie w zimie, gdy promienie
s³oneczne padaj¹ pod mniejszym k¹tem.
Spory k³opot mog¹ sprawiæ œwietliki lub
okna po³aciowe umieszczone od strony
po³udniowej b¹dŸ zachodniej. W s³onecz-
ne dni w takich pomieszczeniach tempe-
ratura mo¿e siê podnieœæ nawet o kilkana-

œcie stopni, a na dodatek silne kontrasty,
czyli ró¿nice w natê¿eniu œwiat³a, mog¹
powodowaæ, ¿e przebywanie tu bêdzie
trudne do zniesienia. Jeœli dachu nie za-
cieniaj¹ wysokie drzewa mo¿na zastoso-
waæ w oknach po³aciowych np. rolety
przeciws³oneczne, których nieprzebran¹
ofertê mo¿na znaleŸæ w sklepach.

Przy oknach skierowanych na za-
chód nas³onecznienie pomieszczeñ w go-
dzinach popo³udniowych najczêœciej bê-
dzie bardzo intensywne, g³êbokie i d³ugo-
trwa³e. Zwykle prowadzi to do ich prze-
grzania. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e pro-
mienie popo³udniowego s³oñca tak¿e

R A P O R TO K N A

2 Umieszczenie okna na wysokoœci 85 cm nad pod³og¹ zapewnia dobr¹ widocznoœæ na zewn¹trz
i pozwala na wykorzystanie przestrzeni pod nim (fot. Vox Industrie)

3 W du¿ych pomieszczeniach korzystnie wygl¹daj¹ okna wykuszowe (fot. IKEA)
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grzej¹ bardzo silnie, choæ padaj¹ pod k¹-
tem mniejszym ni¿ w po³udnie, a ich
œwiat³o nie jest tak jasne, poniewa¿ za-
wiera wiêcej odcieni czerwonych i fiole-
towych. To czêsto powoduje powstawa-
nie znacznych kontrastów we wnêtrzach
i przyczynia siê do fa³szowania kolorów
naturalnych. Dobr¹ ochronê przed tymi
niekorzystnymi zjawiskami stanowi¹ za-
daszenia, ¿aluzje czy pergole przed okna-
mi. Najlepszym jednak rozwi¹zaniem
jest zadbanie, by przed domem ros³y
drzewa liœciaste. W lecie daj¹ cieñ i po-
woduj¹ rozproszenie œwiat³a, w zimie zaœ
s³oñca nie zas³aniaj¹.

Przy oknach skierowanych na pó³noc
na pewno nie bêdzie dokuczliwoœci spowo-
dowanych przegrzaniem pomieszczeñ, po-
niewa¿ promienie najwy¿ej œlizgaj¹ siê po
elewacji o wschodzie i zachodzie s³oñca.
Pod wzglêdem oœwietlenia to sytuacja nie-
mal idealna: œwiat³o jest równomiernie roz-
proszone, nie daje kontrastowych cieni,
a wszystkie barwy wygl¹daj¹ naturalnie.
Jednak, aby zapewniæ odpowiedni¹ iloœæ
œwiat³a, okna w œcianach powinny byæ sto-
sunkowo du¿e, a na to zwykle nie mo¿na so-
bie pozwoliæ ze wzglêdu na spore straty cie-
p³a w okresie grzewczym. Jednak to, co jest
niekorzystne dla okien zwyk³ych, okazuje
siê najlepszym rozwi¹zaniem dla œwietli-
ków i okien po³aciowych, które zwykle za-
pewniaj¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ œwiat³a przy
stosunkowo niewielkich wymiarach.

Rodzaj okna, a przeznaczenie
pomieszczenia
Kszta³t, wielkoœæ oraz rodzaj okien po-

winny byæ dostosowane do ka¿dego po-
mieszczenia. Przecie¿ iloœæ potrzebnego
œwiat³a bêdzie inna w przedsionku, a inna
w sypialni, kuchni czy pralni. Na dodatek
z pomieszczeñ tych korzystamy w ró¿nych
porach dnia i w odmienny sposób. W jed-
nych przebywamy parê minut, w innych
kilka lub kilkanaœcie godzin. Poza tym
uk³ad pomieszczeñ i ich funkcje maj¹ du-
¿e znaczenie przy poprawnym zorientowa-
niu budynku wzglêdem stron œwiata.

Strefa wejœcia – czyli schody ze-
wnêtrzne, przedsionek, hol, a czasami
tak¿e schody wewnêtrzne najkorzystniej
jest umiejscowiæ od strony pó³nocnej lub
wschodniej. W pomieszczeniach tych
przebywa siê wprawdzie krótko, ale warto
w nich wytworzyæ odpowiedni¹ atmosferê
i nastrój, dziêki którym bêdzie siê chcia³o
wejœæ do domu. Na pewno pomog¹ w tym
niewielkie nawet okna, naœwietla nad
drzwiami lub œcianki z luksferów 4. Nie
potrzeba tu du¿o œwiat³a, dlatego mo¿na
siê pokusiæ o zastosowanie barwionego
szk³a, a nawet witra¿y.

Kuchnia – tak¿e powinna byæ umiej-
scowiona od strony pó³nocnej lub wschod-
niej, poniewa¿ nadmiar s³oñca w tak cie-
p³ym pomieszczeniu zwykle jest bardzo
uci¹¿liwy. W kuchni potrzebne jest œwiat³o
rozproszone, do oœwietlenia ogólnego, oraz
miejscowe, do oœwietlenia blatów robo-
czych. Równie dobre efekty daje du¿e okno
wykuszowe lub naro¿ne (np. ³¹cznie
z oknem balkonowym prowadz¹cym na ta-
ras) 5. Wiele zale¿y od tego, jak¹ po-
wierzchniê zajmuje kuchnia, oraz czy znaj-
duje siê w niej miejsce do spo¿ywania po-
si³ków.

Jadalnia to pomieszczenie, w któ-
rym powinno byæ du¿o œwiat³a rozpro-
szonego. Mo¿e to byæ zapewnione dziê-
ki umieszczeniu okien w dwóch œcia-
nach lub okna wykuszowego. Bardzo
dobrym rozwi¹zaniem jest podwójne
okno balkonowe prowadz¹ce na taras,

2 0 0 5 4

F u n k c j e  o k i e n

4 Strefa wejœciowa nie musi byæ bezpoœred-
nio doœwietlona oknem (fot. Domañski)

5 Kuchnia z k¹cikiem jadalnym powinna byæ dobrze oœwietlona (fot. IKEA)
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na którym mo¿na spo¿ywaæ posi³ki 6.
Jadalnia mo¿e siê znajdowaæ z ka¿dej
strony domu. Nale¿y jedynie zadbaæ,
aby s³oñce nie oœlepia³o osób siedz¹-
cych przy stole – od strony zachodniej
okno mo¿na na przyk³ad zast¹piæ œcian-
k¹ z luksferów.

Strefa dzienna, czyli pokój dzienny
– ale tak¿e salon, pokój telewizyjny, cza-
sami gabinet – to pomieszczenia, w któ-
rych œwiat³o dzienne nie musi byæ zbyt
intensywne, ale powinno docieraæ jak
najd³u¿ej. Z tego wzglêdu strefê tê zwy-
kle siê umieszcza od strony po³udniowej
lub zachodniej. Jeœli pomieszczenia s¹
du¿e i wysokie,  wskazane jest zapewnie-
nie im oœwietlenia z wielu stron, tak¿e
z góry 7. Wtedy, przys³aniaj¹c niektóre
okna, mo¿na uzyskaæ w³aœciwe oœwietle-
nie przy ka¿dej pogodzie i o ka¿dej po-
rze dnia. Okna po³aciowe, œwietliki, wy-
soko umieszczone okna okr¹g³e lub trój-
k¹tne czêsto nadaj¹ tym pomieszcze-
niom niepowtarzalny charakter. Du¿e
okna balkonowe, a nawet ca³e przeszklo-
ne fragmenty œcian, s¹ w tym przypadku
wrêcz po¿¹dane.

Sypialnie i gabinety – najkorzyst-
niej, gdy s¹ zlokalizowane po stronie
wschodniej. W pomieszczeniach tych
w ci¹gu dnia nie przebywa siê zwykle
zbyt d³ugo. Dlatego bardzo dobrym roz-
wi¹zaniem s¹ okna nie za du¿e i typowe.
Poranne s³oñce nas obudzi, wprawi w do-
bry nastrój i zachêci do pracy. Natomiast
jego brak po po³udniu nie spowoduje
dodatkowego zmêczenia 8. W pokojach
dzieciêcych trzeba jednak zwracaæ uwagê,

131
4 2 0 0 5

R A P O R TO K N A

6 W jadalni powinno byæ du¿o rozproszonego œwiat³a (fot. ID Point)

7 Strefa dzienna domu powinna byæ oœwietlona wysokimi oknami (fot. Findrewno)

REKLAMA
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aby promienie s³oneczne nie pada³y bez-
poœrednio na ³ó¿ko, bo czêsto siê zdarza,
¿e w ci¹gu dnia dzieci œpi¹.

£azienki, a tak¿e garderoby, spi¿ar-
nie, WC, mog¹ w ogóle nie mieæ okien.
Jednak choæby ma³e okienko w ka¿dym
z nich zawsze usprawni i uproœci ich wen-
tylowanie. Powinno byæ umieszczone od
strony pó³nocnej, ewentualnie wschod-
niej. W pomieszczeniach tego rodzaju
bardzo dobrze siê sprawdzaj¹ niewielkie
œwietliki i okna po³aciowe. W ³azienkach
po³¹czonych z sypialni¹ rodziców intere-
suj¹ce efekty mo¿na uzyskaæ stosuj¹c
oœwietlenie poœrednie 9.

Strefa gospodarcza: pralnia, praso-
walnia, kot³ownia, pomieszczenie gospo-
darcze, a nawet sauna powinny siê znaj-
dowaæ po pó³nocnej stronie domu. Wtedy
bowiem tworz¹ dodatkow¹ strefê buforo-
w¹, chroni¹c¹ przed stratami ciep³a i nad-
miernym ha³asem. W pomieszczeniach
tych okna nie powinny byæ ani zbyt du¿e,
ani mieæ zbyt wyszukanych kszta³tów -.
Dobrze natomiast, jeœli siê znajduj¹ doœæ
wysoko i jest ich kilka lub maj¹ kszta³t
wyd³u¿onego prostok¹ta. Wtedy oœwietle-
nie bêdzie bardzo równomierne dziêki
œwiat³u odbitemu od sufitu, natomiast
du¿e powierzchnie œcian pozostan¹ do
wykorzystania.

Strefa komunikacji, czyli klatki
schodowe, korytarze, przedpokoje bar-
dzo czêsto s¹ umiejscowione w œrodku
domu. Warto je wtedy oœwietliæ poœred-
nio, na przyk³ad przez szyby w drzwiach
wewnêtrznych. Natomiast gdy s¹ na
ostatniej kondygnacji lub przy zewnêtrz-
nej œcianie budynku, powinny byæ
oœwietlone bezpoœrednio. Do tego celu
bardzo dobrze siê nadaj¹ œwietliki da-
chowe, œcianki z luksferów oraz okna,
które zapewni¹ wiêksz¹ wygodê i bezpie-
czeñstwo u¿ytkowania tych ci¹gów ko-
munikacyjnych !. �
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F u n k c j e  o k i e n

9 W ³azience wystarczy oœwietlenie poœred-
nie; w tym przypadku dociera ono z sypialni
przez luksfery (fot. Nomos)

- Okna w pomieszczeniu gospodarczym, tak¿e w saunie, nie powinny byæ du¿e; dobrze, jeœli s¹
umieszczone wysoko (fot. Vectra-2)

! Okna na klatce schodowej zwiêk-
szaj¹ bezpieczeñstwo i wygodê miesz-
kañców (fot. Rintal Polska)

8 W sypialni nie jest potrzebne du¿e okno (fot. Grupa Forte)
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