
Noworoczne postanowienie? Wpisz na listę
przegląd okien

Nowy rok – symboliczny czas zmian, oczywiście na lepsze! A gdyby w tym roku
spojrzeć na listę postanowień nieco szerzej i poświęcić kilka chwil oknom,
które każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa, domowych
oszczędności, a zapraszając do wnętrz promienie słoneczne, poprawiają nam
nastrój i wydobywają z aranżacji niebywały blask… No właśnie, czy po tylu
latach radzą sobie ze wszystkim tak samo dobrze? Jeśli nie, najwyższa pora
wziąć sprawy w swoje ręce! Eksperci marki OknoPlus podpowiadają, na co
zwrócić uwagę podczas noworocznego przeglądu stolarki okiennej.

Początek stycznia nie może obejść się bez listy noworocznych postanowień. Czas zatem na kilka
ważnych pytań. Czy w ostatnim czasie zauważyliście znaczący wzrost rachunków za ogrzewanie w
okresie jesienno-zimowym, a w mieszkaniu jest ciągle chłodno mimo niezmienionych nawyków
grzewczych? Macie wrażenie, że hałas z zewnątrz jest coraz trudniejszy do zniesienia? Czy Wasze
wnętrza wydają się bardziej zacienione, bo dociera do nich niewiele promieni słonecznych? Czy
wyjeżdżając na urlop martwicie się, że okna łatwo podważyć lub wypchnąć, co ułatwi złodziejowi
potencjalne włamanie do Waszego domu? A może ramy okien straciły na walorach estetycznych i nie
prezentują się już tak dobrze, jak kilka lat temu? Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiecie
pozytywnie, to znak, że czas wysłać wysłużoną stolarkę na zasłużony odpoczynek.

Dobre okna = szczelne okna
Rachunki za ogrzewanie z roku na rok są coraz wyższe? Można to oczywiście tłumaczyć wzrostem
ogólnych kosztów utrzymania, jednak prawdziwa przyczyna leży prawdopodobnie znacznie głębiej.
Za zachowanie odpowiedniego bilansu termicznego w pomieszczeniu odpowiadają w dużej mierze
okna. Przez te o obniżonych parametrach izolacyjności może uciekać nawet 30% ciepła, a wraz z nim
domowy budżet przeznaczony na opłaty eksploatacyjne. Na szczęście rok 2021 można nazwać
rokiem energooszczędności – przynajmniej w kwestii przepisów budowlanych. 1 stycznia weszła w
życie nowelizacja, która m.in. reguluje współczynnik przenikania ciepła dla okien elewacyjnych.
Ostatecznie nie może on przekroczyć wartości 0,9 W/m2K. Parametr ten określa, ile ciepła przenika
w ciągu sekundy przez metr kwadratowy danego okna, przy różnicy temperatur wewnątrz i na
zewnątrz wynoszącej jeden stopień. Im niższy wynik, tym lepsza izolacyjność naszej stolarki.
Nowelizacja dotyczy oczywiście budynków nowopowstających, jednak zainteresowani mają szansę
skorzystać z programu Czyste Powietrze i uzyskać dotację na wymianę okien i drzwi na takie, które
poprawią efektywność energetyczną. Jeśli zatem Uw naszych okien jest znacznie wyższe, to
doskonały moment, by zastanowić się nad stosowną wymianą. - Wszyscy producenci powinni
rzetelnie informować klientów o parametrach stolarki, a uzyskane wyniki muszą być poparte całym



szeregiem specjalistycznych badań – podkreśla Jarosław Prywałko, ekspert marki OknoPlus. - Okna o
doskonałych właściwościach izolacyjnych to inwestycja na lata, a nasze rozwiązania od dawna
wpisują się w wymagania budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Linie Genesis (Uw =
0,8), Morlite (Uw = 0,7), SwissForm Active (Uw = 0,7) czy Reveal (Uw = 0,7) cechują się znacznie
lepszymi parametrami niż te określone w WT2021. Nasze produkty jeszcze przez długi czas będą
przyjazne środowisku, niezależnie od narzuconych standardów technicznych – informuje ekspert
firmy OknoPlus.
Decydując się na wymianę okien warto zwrócić szczególną uwagę na te wykonane z aluminium.
Surowiec ten wyznacza bowiem nowy standard izolacyjności termicznej, przy zachowaniu najwyższej
ergonomii użytkowania, funkcjonalności i nowoczesnej estetyki profilu.
Szczelne okna to również te, które uchronią nas przed hałasem dobiegającym z zewnątrz.
Użytkownikom, którzy cenią sobie komfort akustyczny, ciszę i spokój w zgiełku miasta czy okolicy
lotniska, firma OknoPlus oferuje stolarkę okienną z dwoma rodzajami pakietów szybowych:
SILENCEcity i SILENCEair. Pamiętajmy jednak, że okno jest przegrodą niejednorodną, zbudowaną z
wielu elementów konstrukcyjnych, o różnych właściwościach akustycznych. Poza pakietem
szybowym istotny wpływ na tłumienie dźwięków będą miały zastosowane nawiewniki i uszczelki,
rodzaj wzmocnień i okuć czy sposób montażu. Jeśli więc zależy nam na odpowiednim komforcie
akustycznym, przed dokonaniem zakupu swoją decyzję warto skonsultować z doradcą technicznym.

Nowe okna – nowy poziom bezpieczeństwa
Okazuje się, że przez okna „ucieka” nie tylko najwięcej ciepła, ale również dóbr osobistych. Policyjne
statystyki informują, że prawie 80% wszystkich włamań dokonywanych jest właśnie poprzez
wypchnięcie lub podważanie okiennego skrzydła. Starsze konstrukcje są zatem swoistym
zaproszeniem dla włamywacza. Jak utrudnić niepożądanemu gościowi dostanie się do naszego
mieszkania lub domu? Czołowi producenci okien już na etapie projektu wiedzą, jakie rozwiązania
zapewnią nam maksimum bezpieczeństwa. - Sekret tkwi w okuciach – podkreśla Jarosław Prywałko,
ekspert marki OknoPlus. – W rozwiązaniach OknoPlus nie znajdziemy zatem tradycyjnych rolek, a
innowacyjne, ośmiokątne grzybki, które mocno trzymają skrzydła w zaczepach ościeżnic:
standardowych lub antywłamaniowych, wykonanych ze stali. Im więcej stalowych mocowań
zastosujemy, tym większą odporność okna na włamanie uzyskamy. System okuć ActivPilot, dzięki
swej modułowej budowie, pozwala na wymianę odpowiedniej ilości zaczepów ramowych na
antywłamaniowe – podpowiada ekspert firmy OknoPlus.Warto również zastanowić się nad
zainstalowaniem specjalnej płytki, która uchroni przed rozwierceniem mechanizmu otwierania lub
klamki z blokadą – uniemożliwi ona sforsowanie skrzydła poprzez przesunięcie elementów
ryglujących z zewnątrz.
Niestety, często to nieuwaga może być przyczyną nielegalnego procederu – taka „okazja czyni
złodzieja”, który w prosty sposób może wejść do środka pod naszą nieobecność Na szczęście, dzięki
nowoczesnym rozwiązaniom, możemy połączyć wietrzenie pomieszczeń i maksymalną odporność na
włamania. - Dzięki specjalnej budowie okucia Comfort okno lub drzwi balkonowe mogą zostać
odsunięte od ramy do 6 mm, zapewniając optymalną wymianę powietrza, pozostając jednocześnie
bezpiecznie zaryglowanymi. W przeciwieństwie do tradycyjnie uchylonych okien, rozszczelnienie nie
jest widoczne z zewnątrz, co więcej – nawet położenie klamki nie zdradza, że okno nie jest zamknięte
– informuje ekspert firmy OknoPlus. – Rozwiązanie to zostało przebadane w Laboratorium Techniki
Budowalnej, uzyskując certyfikat odporności na włamanie RC2 – dodaje.

Nowe okna – nowa jakość
Estetyka stolarki okiennej przeszła w ostatnich latach ogromną metamorfozę. Bezpieczna i pasująca
do wszystkiego biel, która zdominowała rynek jakiś czas temu, odchodzi do lamusa. Dziś okna stały



się ważnym elementem dekoracyjnym – wiedzą o tym świadomi inwestorzy, którzy do designu i
wzornictwa podchodzą niezwykle poważnie.- Uniwersalna biel zaczyna ustępować antracytowi,
ciemnym brązom, różnym odcieniom szarości, a także odważnym barwom z całej palety RAL. Klienci
znacznie chętniej decydują się na aluminiowe, metaliczne ramy, które podkreślają minimalistyczny i
industrialny charakter wnętrz. Niegasnącą popularnością cieszą się również wykończenia imitujące
naturalne drewno – mówi Jarosław Prywałko, ekspert firmy OknoPlus. Może spojrzeć na okna z tej
perspektywy? Aspekt wizualny nie jest przecież bez znaczenia, a jeśli nasze okna mają już swoje lata
to ich wygląd pozostawia prawdopodobnie wiele do życzenia.
Jest wiele powodów, dla których warto zrobić przegląd okien i poważnie zastanowić się nad wymianą
ich na nowe. Jaki jest Twój?
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