
5 rad na wybór najlepszych okien i drzwi

Jakie okna wybrać do naszego wymarzonego domu? Jeśli takie pytanie
przeszło Ci przez myśl to w tym artykule dowiesz się na co należy zwrócić
uwagę, aby wybrać najlepsze okna, które spełnią Wasze potrzeby.

Minimalizm jest dostrzegany, na każdym kroku, a to za sprawą ciągłego zmieniającego się świata. To
kierunek, który coraz częściej jest wykorzystywany w życiu, a to wszystko za sprawą prostoty.

1. Naturalne oświetlenie w domu
Promienie słońca- to duża dawka energii i witaminy D3, która może wpadać do naszego domu przez
okna. Jeśli zależy nam na naturalnym i doskonałym oświetleniu naszych wnętrz to pod uwagę
powinniśmy wziąć duże przeszklenia. Jeśli mamy małe pomieszczenie to możemy wykorzystać
narożne połączenia, np. HST Passiv Corner View. Nasze pomieszczenie zostanie ożywione
naturalnym światłem, które będzie wpadać przez nasze okna. W taki sposób będziemy zużywać mniej
energii, a sami przyczynimy się do zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych. To idealne rozwiązanie
dla ludzi, którzy lubią bliski kontakt z naturą.

2. Prostota i komfort
Nasze domy, pomieszczenia i wszystko to co nas wokół otacza staję się coraz bardziej
minimalistyczne. Prostota oraz funkcjonalność to dwie ważne rzeczy, o których nie zapominają
architekci i inżynierowie. Okna stają się bardziej minimalistyczne, a ich styl i funkcjonalność
zachwyca innych odwiedzających nasz dom. Zamiast kliku okien w salonie postawmy na duże
przeszklenie, które nada naszemu wnętrzu wyjątkowy i niepowtarzalny styl.  Nowoczesna
technologia sprawia, że drzwi tarasowe możemy mieć o szerokości nawet do 6 metrów a wysokości
2,5 metra. Drzwi tarasowe HST PREMIUM umożliwią to, aby cieszyć się niesamowitym
przeszkleniem w naszym domu.

3. Doskonałe okna to również ciepły montaż
Jeśli mamy kupione nasze wymarzone okna i drzwi, to dobrze jest, aby nasze okna zostały w sposób
prawidłowy zamontowane. W tym celu powinniśmy znaleźć odpowiednią ekipę, która prawidłowo i
rzetelnie wykona ciepły montaż. Odpowiednie zamontowanie okien sprawi, że w sezonie zimowym
nie będziemy podatni na straty energii jak i na przedostanie się zimna do naszego domu. Ciepły
montaż to bardzo dobra inwestycja.

4. Bezpieczne okno
Okno powinno stawiać opór podczas manualnej próby włamania przy użyciu określonego zestawu

https://www.pasywny-budynek.pl/dom/postaw-na-duze-przeszklenia-w-twoim-domu-z-systemem-hst-corner-view
https://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4350/link/adams-h-pedzich-mragowo


narzędzi w czasie co najmniej 3 minut. Taki moment sprawi, że będziemy mieli czas, aby w porę
zareagować. Jak pokazują testy okna i drzwi to najszybszy sposób, aby nieproszony gość znalazł się
w środku naszego domu. Nasze okna i drzwi dodatkowo możemy wyposażyć w systemy, które
sprawią ze sposób dostania się do środka będzie utrudniony. Klamki wyposażone w zamek, rolety
antywłamaniowe jak i okna antywłamaniowe mogą nas uchronić przed nieproszonymi gośćmi, a nas
samych przed niepotrzebnymi zmartwieniami.

5. Jaki wybrać materiał?
Okna i drzwi możemy podzielić na dwie kategorie, w których wybierzemy produkty spośród: PVC
oraz stolarka aluminiowa. Zalety stolarki PVC to przede wszystkim: odporność na utratę ciepła,
odporność na negatywne działanie czynników atmosferycznych oraz są łatwe w utrzymaniu czystości.
Natomiast stolarka aluminiowa i jej zalety to: wielkoformatowe konstrukcje np. duże przeszklenie i
narożniki, energooszczędność, wytrzymałość, niesamowity wygląd, który idealnie wpasuje się w
nowoczesną architekturę.

 

Przedstawione rady mamy nadzieje, że pomogą Wam przy wyborze najlepszych okien i drzwi
dostosowanych do Waszych potrzeb. Jeśli jesteście w trakcie remontu zapraszamy do przeczytania
artykułu o remoncie i wymianie okien.
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