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DYLEMATY

Okna po aciowe czy lukarny? 

Olimpia Wolf

S o ce
PYTANIE CZYTELNIKA

Rodzice maj  dwupi trowy dom 

z nieu ytkowym poddaszem. 

Wkrótce si  pobieramy i rodzi-

ce zaproponowali nam adapta-

cj  nieu ytkowego poddasza 

na mieszkanie: trzeba zdemon-

towa  stary dach, zbudowa

cian  kolankow  i wykona

now  wi b  dachow . Zleci-

li my wykonanie projektu 

architektowi i w trakcie roz-

mów okaza o si , e mo emy 

wybra  rodzaj do wietlenia 

poddasza – oknami po aciowymi 

lub dwiema lukarnami. 

Czym oba te rozwi zania si

ró ni , poza oczywist  ró nic

w wygl dzie?

REDAKCJA

Z ró nicy w konstrukcji okna 

po aciowego i lukarny wynika 

odmienny sposób ich umiesz-

czenia w po aci dachu: budowa 

lukarny to spore przedsi wzi -

cie, natomiast zamontowanie 

okna dachowego jest szybkie 

i stosunkowo ma o pracoch on-

ne. Ich usytuowanie w dachu 

przek ada si  tak e na ich od-

mienn  u yteczno  oraz inny 

sposób do wietlenia poddasza. 

Jak zawsze, gdy mamy co

do wyboru, warto pozna  wady 

i zalety ka dego z rozwi za ,

aby go dostosowa  do w as-

nych potrzeb i oczekiwa .

na

Okna po aciowe czy lukarny?
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Jak zawsze, gdy mamy co

do wyboru, warto pozna  wady

i zalety ka dego z rozwi za ,

aby go dostosowa do w as-

nych potrzeb i oczekiwa .poddaszu
Jad c samochodem po podmiejskich drogach, ogl damy zarówno 

domy z malowniczymi lukarnami, jak i takie, w których zestawiono 

obok siebie dwa lub cztery okna po aciowe. Dostrzegamy wtedy, e

lukarna stanowi dominuj cy element budynku i w du ym stopniu 

kszta tuje jego wygl d, a okna po aciowe wtapiaj  si  w dach 

i upodabniaj  do jego pokrycia, z daleka s  widoczne, ale stoj c

przed domem, ju  ich nie widzimy.

 Równie  wewn trz budynku te dwa rodzaje okien odmiennie 

kszta tuj  przestrze . Okna po aciowe zamontowane w zestawach 

stanow  atrakcyjny element poddasza. Usytuowane na ró nej wyso-

ko ci po aci dachowej powoduj  zró nicowany efekt wietlny, 

a zestawione z oknami w cianach kolankowych – zapewniaj

szersze pole widzenia. 

Lukarny stwarzaj  przytuln  i ciep  atmosfer  i pasuj  zarówno 

do rustykalnych pomieszcze , jak i do wn trz minimalistycznych. 

Tworz c dodatkowe skosy i za amania, powi kszaj  powierzchni

u ytkow , któr  mo na  zagospodarowa .

Odmienny wygl d budynku i pomieszcze  to nie jedyne ró nice 

w zastosowaniu okien po aciowych i lukarny. Czym wi c jeszcze si

ró ni ?
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Do wietlenie 
Ile okien? W pomieszczeniu mieszkalnym 

powierzchnia okna mierzona w wietle 

o cie nicy powinna wed ug przepisów 

odpowiada  co najmniej 1/8 powierzchni 

pod ogi. Na poddaszu liczy si  t  cz

powierzchni pod ogi, nad któr  dach jest na 

wysoko ci 190 cm lub wy ej.

 W praktyce przeszklenie okien po a-

ciowych powinno stanowi  ok. 1/10 

powierzchni pod ogi, a lukarny – 1/8: 

przeszklenie lukarny powinno by  wi c

wi ksze. Ró nica wynika st d, e przez 

okna po aciowe wpada wi cej wiat a, 

poniewa  umieszczone s  pod mniejszym 

k tem do pod ogi.

Jak do wietlaj ? Okna po aciowe i lukarny 

do wietlaj  pomieszczenia w odmienny 

sposób:

okna po aciowe do wietlaj  pomiesz-

czenia bardziej równomiernie ni  lukarna: 

dobrze spe niaj  swoj  rol  w pokojach 

dziennych i gabinetach,

lukarny do wietlaj  obszar w jej 

s siedztwie: w miar  oddalania si  od okna, 

nat enie wiat a maleje. 

Jak wpu ci  wi cej wiat a?

przez okna po aciowe:

umie ci  je na dwóch po aciach: zapew-

ni  wtedy wiat o o ró nych porach dnia,

zamontowa  dwa lub nawet cztery 

mniejsze okna zamiast jednego du ego, 

dzi ki czemu zwi kszy si  powierzchnia, 

przez któr  wpada wiat o, 

ukszta towa  o cie e tak, by jego górna 

kraw d  by a równoleg a do pod ogi, 

a dolna – prostopad a: zwi kszy si  wtedy 

k t padania wiat a,

je li na poddaszu jest cianka ko-

lankowa, pod oknem po aciowym warto 

zamontowa  okno kolankowe, które poprawi 

nie tylko o wietlenie pomieszczenia, ale te

widoki na otoczenie.

przez lukarny:

zbudowa  raczej jedn  du  lukarn

z dwoma oknami ni  dwie w sze, z których 

wiat o b dzie dociera o do wn trza w ski-

mi smugami,

odleg o  lukarny od przeciwleg ej

ciany dobra  tak, by nie przekracza a pi -

ciu metrów –  powy ej tej granicy pomiesz-

czenie mo e by  ju  s abo do wietlone,

Przeszklenie okien 

po aciowych powinno 

stanowi  ok. 1/10 po-

wierzchni pod ogi, 

a lukarny – 1/8

”

”

 Pod skosami mo na postawi  niskie szafki lub 

kolorowe tekturowe pude ka na drobiazgi  Okna dachowe bardzo dobrze wygl daj  na dachach domów wybudowanych w nowoczesnym stylu

Ciekawy efekt wietlny mo na uzyska , montuj c po trzy okna na dwóch s siaduj cych ze sob

po aciach

wiat o wpadaj ce przez okno po aciowe (a)   

...i przez lukarn  (b)

a

b
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szeroko  lukarny dobra  tak, by by a

ona szersza od po owy szeroko ci pomiesz-

czenia.

Usytuowanie okien
Dolna kraw d  okna – zarówno po acio-

wego, jak i lukarny – powinna znajdowa

si  na wysoko ci co najmniej 85 cm od 

pod ogi; osoba podchodz ca do okna 

ma wtedy zapewniony kontakt wzrokowy 

z otoczeniem i mo e wygodnie si gn  do 

klamek. 

Okna po aciowe

Najlepszy widok na krajobraz za 

oknem uzyskamy, umieszczaj c górn

kraw d  okna na wysoko ci ok. 200 cm od 

pod ogi.

Dolna kraw d  okna mo e by  za-

montowana na wysoko ci 85–110 cm od 

posadzki: w ten sposób równie  osoba 

siedz ca w pobli u okna b dzie mia a za-

pewniony swobodny widok na zewn trz. 

Na takiej wysoko ci najlepiej zamontowa

okna obrotowe otwierane i zamykane 

od góry. 

Okna otwierane i zamykane od do u

powinny mie  doln  kraw d  na wysoko ci 

120 cm od posadzki: mo na wtedy atwo je 

otwiera  i zamyka .

Wysoko  okien w pomieszczeniu war-

to dostosowa  do sposobu ich otwierania.

Lukarny

Górna kraw d  okna w lukarnie powin-

na si ga  wysoko ci ok. 220 cm, aby mo na 

by o przez nie wygl da  w pozycji stoj cej. 

Dolna kraw d  mo e by  umieszczona 

na wysoko ci 85–100 cm, czyli tak, jak 

w oknach zamontowanych w pomieszcze-

niach bez skosów. Aby wygodnie otwiera

i zamyka  okna lukarny, klamki umieszcza 

si  w po owie ich wysoko ci, tak jak w zwy-

k ych oknach fasadowych.

Cechy u ytkowe
Okna po aciowe i lukarny ró ni  si  pod 

tym wzgl dem, o czym warto wiedzie , by 

lepiej dopasowa  wybór do swoich potrzeb.

Okna po aciowe

Do wietlaj  skuteczniej ni  lukarny, ale 

w przeciwie stwie do lukarn nie zwi kszaj

przestrzeni pomieszcze . U ytkuj c je, 

trzeba mie  na uwadze warunki atmosfe-

ryczne. Podczas upa u pomieszczenie 

z oknami po aciowymi nagrzewa si  du o

szybciej ni  takie samo z lukarnami, warto 

wi c zastanowi  si  nad dodatkowym ich 

zabezpieczeniem markizami lub roletami 

zewn trznymi, które ograniczaj  przeni-

kanie wiat a do pomieszcze . Podczas 

deszczu woda mo e nakapa  na pod og ,

je li okna nie zostan  w por  zamkni te. 

Trzeba wi c pami ta  o ich zamykaniu, gdy 

wychodzi si  z domu lub zdecydowa  si

na czujniki deszczu, które zamykaj  okna 

Trzeba umiej tnie dobra  wielko  lukarny do wielko ci pomieszczenia i jego szeroko ci, aby 

promienie s oneczne o wietli y ca e wn trze

Okno obrotowe (a), okno uchylno-obrotowe (b), 

okno wysokoosiowe (c)

a

b

c

Koszt kupna i zamontowania okna po aciowego 

jest oko o 50% ni szy ni  koszt wybudowania 

lukarny o tej samej powierzchni przeszklenia

Dzi ki temu, e okna po aciowe mo na ca kowicie 

obróci  do wewn trz, ich mycie jest wygodne
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automatycznie, co oczywi cie wymaga 

dodatkowych wydatków.

Dzi ki temu, e okna po aciowe otwieraj

si  na kilka sposobów, mo na dopasowa

je do swoich potrzeb: oprócz okien obroto-

wych, dost pne s  np. uchylno-obrotowe 

z osiami obrotu w po owie wysoko ci i na 

górze. Otwieraj  si  w taki sposób, e otwie-

rane skrzyd o wysuwa si  poza pomieszcze-

nie: podchodz c do nich, nie uderzamy 

w nie g ow  i mo emy swobodnie wyjrze

na zewn trz.

Okna po aciowe brudz  si  szybciej ni

lukarny, ale atwo je umy : zewn trzn

p aszczyzn  okna ca kowicie obraca si  do 

wewn trz, a w niektórych modelach – za-

czepia na specjalnych uchwytach.

Lukarny

Lukarny zwi kszaj  kubatur  pomieszcze ,

cho  do wietlaj  s abiej ni  okna po aciowe. 

Pomieszczenia si  od nich nie nagrzewaj ,

a okna mo na otworzy  bez obaw tak e

podczas deszczu. Warto pami ta , e okna 

lukarn maj  takie same cechy u ytkowe 

jak okna fasadowe: mo na na nich powiesi

firanki bez konieczno ci przykr cania 

specjalnego dr ka, mo na do nich zamon-

towa  parapet i postawi  pod nimi doniczki 

z kwiatami, tak samo si  te  przez 

nie wygl da, otwiera je i zamy-

ka. Ponadto zapewniaj  taki 

sam kontakt wzrokowy z oto-

czeniem jak okna na ni szych 

kondygnacjach.

Koszty 
atwiej jest oszacowa  koszty za-

montowania okien po aciowych ni

koszty wybudowania lukarn. Ceny 

okien po aciowych i koszty osadze-

nia ich w po aci dachowej oraz 

ceny akcesoriów (markiz, rolet, 

aluzji) u ró nych producentów 

s  zbli one.  Ceny okien – 1000–1800 z , mon-

ta  – 150–400 z , akcesoria  ( aluzje 

– 250–400 z , rolety wewn trzne 150–300 z ).

Koszty wybudowania lukarn mog  si

znacznie ró ni , zale  bowiem od techno-

logii budowy, wielko ci lukarny, 

sposobu jej wyko czenia, materia-

u u ytego na zadaszenie oraz ceny 

robocizny, która 

z kolei jest uzale niona od stopnia 

skomplikowania budowy lukarny 

i konstrukcji dachowej.

W przeci tnych warunkach 

koszt kupna i zamontowania okna 

po aciowego jest conajmniej 50% 

ni szy ni  koszt wybudowania 

lukarny o tej samej powierzchni 

przeszklenia.

Na oknach mo na czasem zauwa y

skroplon  par  wodn : przyczyn  skrapla-

nia jest niew a ciwa wentylacja pomiesz-

czenia. Oto, jak mo na temu zaradzi :

je li w domu jest wentylacja grawita-

cyjna, kominiarz powinien sprawdzi , czy 

ci g w kominie jest w a ciwy i ewentualnie 

usun  przeszkod  w wyp ywie powietrza 

(np. ptasie gniazdo); zatkany lub za niski 

komin mo e mie  s aby ci g lub nie mie

go wcale,

pod oknami warto zainstalowa  grzej-

niki, by powodowana przez nie cyrkulacja 

powietrza zapobiega a roszeniu si  szyb,

zaleca si  kupno okien z nawiewnika-

mi i cz ste wietrzenie pomieszczenia, na-

wet w zimie,

zamiast ma o skutecznej tradycyjnej 

wentylacji grawitacyjnej, warto  zainstalo-

wa  wentylacj  mechaniczn .

Gdy na oknach 
skrapla si  woda

 Podczas monta u trzeba dopilnowa  ekip ,

aby w a ciwie ukszta towa a o cie e: jego górna 

kraw d  musi by  równoleg a do pod ogi, a dolna 

prostopad a

 Rolety zewn trzne zapewniaj  ochron

przeciws oneczn  oraz zaciemnienie i redukcj

ha asu, np. podczas padaj cego deszczu lub gradu

 Markizy zatrzymuj  ciep o, zanim przedostanie 

si  ono przez szyb  do wn trza 

 Dzi ki zamontowaniu okna kolankowego, 

zwi ksza si  widoczno  nie tylko na niebo, ale 

równie  na otoczenie 

Szerokie lukarny, w kszta cie trójk ta, zwi kszaj  przestrze  u ytkow  poddasza
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Budowa
Okna po aciowe, tak samo jak tradycyjne, 

sk adaj  si  ze skrzyd a, o cie nicy, przeszkle-

nia i okucia obwiedniowego, a dodatkow , in-

tegraln  cz ci  niektórych okien jest ko nierz 

uszczelniaj cy: do innych okien taki ko nierz 

jest sprzedawany oddzielnie. Ramy okienne 

najcz ciej wykonane s  z drewna sosnowego, 

os oni tego na zewn trz profilami z alumi-

nium, miedzi lub tytanocynku. Produkuje si

te  okna po aciowe z PVC lub o zewn trznej 

warstwie poliuretanowej, a wewn trznej 

drewnianej:  te ostatnie s  odporne na wilgo ,

wi c nadaj  si  do azienek i kuchni.

Lukarny maj  konstrukcj  z o on  ze ciany 

frontowej z otworem okiennym, cianek 

bocznych i daszka. Je li pomieszczenie jest 

adaptowane i szeroko  lukarny nie przekra-

cza dwóch metrów, cian  frontow  buduje 

si  z drewna. Gdy dom jest nowo budowany

i ciany lukarny maj  by  szersze ni  dwa 

metry, lepiej jest je wykona  z elbetu. 

cianki boczne lukarny s  konstrukcj  szkie-

letow , któr  obija si  p ytami OSB i wyka -

cza je sidingiem winylowym, oblicówk

z drewna lub materia em, którym pokryty 

jest dach. Daszek wyka cza si  standardowo 

tym samym materia em co dach domu.

Na co zwróci  uwag
podczas monta u i budowy?
Chocia  monta  okien po aciowych jest 

prostszy i szybszy ni  konstruowanie 

lukarny, oba przedsi wzi cia s  na tyle skom-

plikowane, e trzeba je zleci  specjalistom. 

Komfort u ytkowania okien zale y bowiem 

Lukarna Okno po aciowe

Okna po aciowe mog

by  montowane na 

dachach o k cie 

nachylenia 15–90%

”

”

blacha koszowa 

zapobiega przenikaniu 

w g b budynku wody 

opadowej i pochodz cej 

z roztopów

od strony zewn trznej 

lukarna mo e by  wyko czona 

oblicówk  z drewna dobrze 

zaimpregnowanego

lukarn  o szeroko ci do 2 m wykonuje si

w technologii szkieletu drewnianego

daszek lukarny najcz ciej jest pokryty 

tym samym materia em, co dach domu

wn trze lukarny wyka cza 

si  zwykle ok adzin  z p yt 

gipsowo-kartonowych

ca a konstrukcja 

lukarny powinna 

by  ocieplona we n

mineraln

lub styropianem

aby ciep o nie ucieka o z pomieszcze  – od 

strony zewn trznej – o cie e powinno by

dok adnie ocieplone; od wewn trz mo e by

wyko czone np. p yt  gipsowo-kartonow

izolacja przeciwwilgociowa 

powinna by  starannie 

wywini ta na zewn trzn

stron  o cie nicy

folia ochrania 

ocieplenie okna 

przed wilgoci , która 

mo e przedostawa

si  z zewn trz

ko nierz uszczelniaj cy 

zapewnia szczelno

osadzenia okna i skuteczne 

odprowadzenie wody z dachu

folia dachowa u o ona na 

lukarnie musi by  bardzo 

precyzyjnie po czona 

z foli  na dachu domu

Zdaniem eksperta

Kiedy zastanawiamy si  nad tym, w jaki sposób do wietli  poddasze 

i zapewni  nap yw wie ego powietrza, najcz ciej bierzemy pod uwa-

g  dwa rozwi zania. Pierwsze to budowanie do  powszechnych do nie-

dawna lukarn, a drugie to zamontowanie coraz bardziej popularnych, no-

woczesnych okien dachowych. 

Wybór lukarny wi e si  z konieczno ci  wykonania projektu przebudo-

wy. Projektant musi uwzgl dni  zmian  warunków pracy konstrukcji, np. 

zwi kszenie obci e  przez dodatkowe elementy, z których wzniesiona ma 

by  lukarna, zmian  konstrukcji dachu uwzgl dniaj c  zmian  rozstawu 

krokwi, lub zastosowanie wymianów. Konieczne jest równie  zg oszenie 

zamiaru budowania lukarny i z o enie projektu w jednostce zajmuj cej si

nadzorem budowlanym, aby uzyska  pozwolenie na przebudow . Po wznie-

sieniu konstrukcji, cianki lukarny trzeba ociepli  i wyko czy  odpowied-

nimi materia ami zarówno od strony zewn trznej jak i wewn trznej. 

 Monta  okna dachowego poza wyci ciem at nie wi e si  najcz ciej 

z konieczno ci  ingerencji w konstrukcj  dachu, nie wymaga te  budowa-

nia dodatkowych cianek. Do okien dachowych oferowane s  specjalne 

ko nierze uszczelniaj ce, czyli kompletne oblachowanie zewn trzne umo -

liwiaj ce po czenie okna z dowolnym rodzajem pokrycia dachowego. 

Umieszczenie okna w p aszczy nie dachu zwi ksza k t padania wiat a,

a co za tym idzie poprawia do wietlenie pomieszczenia. Badania dowiod y, 

e w zale no ci od k ta pochylenia dachu przez okno dachowe wpada nawet 

do 50 % wiat a wi cej, ni  przez okno pionowe o tych samych rozmiarach. 

Znacznie atwiej zapewni  szczelno  na wody opadowe przez stosowanie 

standardowych ko nierzy uszczelniaj cych okna dachowe ni  za pomo-

c  skomplikowanych oku  blacharskich przy lukarnie. Dodatkow  zalet

okien dachowych jest fakt, e mo na je montowa  w miejscach, gdzie nie 

zawsze mo na zbudowa  lukarn  oraz zespala  w dowolne grupy tworz c

w ten sposób rozwi zania optymalne dla ka dego pomieszczenia i ka de-

go u ytkownika. 

S awomir Kwarciak, mened er produktu, FAKRO Sp. z o.o.

Lukarna czy okna dachowe?

BD9_Okna.indd 153BD9_Okna.indd   153 2008-08-21 15:01:462008-08-21   15:01:46



BUDUJEMY DOM 9/2008154

Dylematy

od precyzyjnego po czenia ich z dachem 

oraz w a ciwego uszczelnienia. 

Okna po aciowe

Wi kszo  modeli okien po aciowych mo -

na montowa  na dachach o k cie nachylenia 

mi dzy 15 a 90 ,̊ cho  s  i takie, które nadaj

si  do wbudowania w dach o nachyleniu 

od 15–20 do 55–65 .̊

Podczas monta u trzeba zwróci  szczególn

uwag  na w a ciwe ocieplenie o cie nicy: 

w tym celu po zamocowaniu okna w po aci 

dachowej przestrze  mi dzy dachem 

a krokwiami wype nia si  materia em termo-

izolacyjnym (np. we n  mineraln ). Przed 

zamontowaniem ko nierza uszczelniaj cego 

trzeba dok adnie wywin  izolacj  przeciw-

wilgociow  na zewn trzn  stron  o cie nicy 

i zamontowa  rynienk  odwadniaj c .

Lukarna 

Lukarn  najlepiej jest budowa  na dachach 

o nachyleniu 45 ,̊ opartych na cianach 

kolankowych o wysoko ci powy ej metra.

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na 

zachowanie ci g o ci izolacji: foli  dachow

u o on  na lukarnie trzeba bardzo dok ad-

nie wywin  na okno i po czy  z foli  na 

dachu. Ponadto nale y dobrze uszczelni

(np. impregnowanymi g bkami uszczel-

niaj cymi) blachy koszowe, które montuje 

si  na styku po aci dachowej ze ciankami 

bocznymi.

Podczas budowy lukarn atwiej pope ni

b dy, najcz ciej spowodowane przerwa-

niem ci g o ci izolacji termicznej, które 

skutkuj  powstaniem mostków termicz-

nych, czyli miejsc, przez które ucieka ciep o. 

Dlatego do domów energooszcz dnych 

zaleca si  raczej okna po aciowe, które 

obecnie produkuje si  te  w wersji energo-

oszcz dnej, np. z dwukomorowym pakietem 

szybowym.

Podsumowanie
Zarówno okna po aciowe, jak i lukarny 

mog  skutecznie do wietla  poddasze. 

Dokonuj c wyboru, warto si  wi c zastano-

wi , jaki efekt chcemy uzyska  na zewn trz 

i wewn trz budynku. 

Je li nie chcemy nic zmienia  w wygl -

dzie budynku, lepszym rozwi zaniem b d

okna po aciowe, je li natomiast chcemy go 

zmodyfikowa , polecane s  lukarny.

Warto te  wzi  pod uwag , e wybieramy 

pomi dzy lepszym do wietleniem, które 

zapewniaj  okna po aciowe, lub wi ksz  po-

wierzchni  pomieszczenia, która powstanie 

po wybudowaniu lukarn.

Wa nym czynnikiem decyduj cym o wy-

borze s  równie  koszty obydwu wariantów: 

wybudowanie lukarn jest co najmniej o po-

ow  dro sze ni  zamontowanie okien po a-

ciowych, ale zawsze trzeba uwzgl dni  kon-

kretne potrzeby i upodobania.   

Przed ustaleniem wielko ci okien warto zmierzy  rozstaw krokwi i zakupi  okno o takich 

wymiarach, by wpasowa o si  w szeroko  rozstawu krokwi. Okna mo na te  zamontowa ,

gdy ich szeroko  jest mniejsza lub wi ksza od tego rozstawu:

a) okno troch  w sze ni  rozstaw krokwi: przybija si  listewk  do wewn trznej cz ci krokwi,

b) okno troch  szersze ni  rozstaw krokwi: przybija si  desk  na wierzch krokwi, 

c) okno znacznie mniejsze ni  rozstaw krokwi: stosuje si  tu tzw. wymiany,

d) okno du o wi ksze ni  rozstaw krokwi: wycina si  kawa ek krokwi i montuje dwa tzw. wy-

miany – górny i dolny.

Odpowiedni  d ugo  okna po aciowe-

go ustala si  w zale no ci od k ta nachy-

lenia dachu, zgodnie z zasad , e im k t

nachylenia dachu mniejszy, tym wi ksza 

d ugo  okna.

D ugo  okna 
po aciowego 
a k t nachylenia dachu

Monta  okna po aciowego a rozstaw krokwi

Okno zamontowane w dachu o k cie 

nachylenia 30° (a), 45° (b) i 60° (c)
 Najcz ciej s  kupowane okna dachowe 

wykonane z drewna, pokryte lakierem 

transparentnym lub farb  kryj c

a

b

c

fo
t.
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