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Wst´p
MyÊl´, ˝e coraz odwa˝niej mo˝emy mówiç, i˝ nowoczesne domy oknami stojà. Zmienia si´ architektura,
przeszklenia sà coraz wi´ksze i to w∏aÊnie stolarka okienna nadaje charakter wielu budynkom. Zmienia si´
przy tym równie˝ cz´sto rola i funkcja okien. A skoro tak wiele zmienia si´ „wokó∏ okien”, warto by zmianie
uleg∏ równie˝ sposób opowiadania o oknach i ich ofertowanie.
Niezwykle dobre przyj´cie pierwszego wydania Vademecum i b∏yskawiczne wyczerpanie si´ ca∏ego drukowanego
nak∏adu ju˝ kilka lat temu da∏y nam sygna∏, ˝e po pierwsze tego typu ksià˝ka systematyzujàca podstawowe
poj´cia techniczne z zakresu stolarki okiennej z PVC by∏a niezwykle potrzebna wielu sprzedawcom okien,
a po drugie nieuniknione b´dzie przygotowanie kolejnego wydania.
Troch´ to trwa∏o, chocia˝by ze wzgl´du na mocno zmieniajàce si´ w mi´dzyczasie regulacje prawne, jak te˝
zwiàzane z tymi zmianami cz´ste problemy w jednoznacznej interpretacji wprowadzanych zapisów. Niemniej
jesteÊmy przeÊwiadczeni, ˝e oddajemy w Paƒstwa r´ce nie tylko bardzo praktyczny poradnik, ale równie˝
przewodnik dla sprzedawców i praktyków, którzy chcà pog∏´biç swojà wiedz´ i w oparciu o to tworzyç wiarygodne i wyró˝niajàce si´ prezentacje produktowe. Wymaga to znajomoÊci swego wyrobu, a co za tym idzie
wartoÊci u˝ytkowej jakà mo˝e on mieç dla nabywcy.
Mo˝na powiedzieç, ˝e wydane przez nas 7 lat temu pierwsze „Vademecum okien” by∏o opisem sk∏adników,
a w tym wydaniu postaramy si´ pokazaç przede wszystkim jakie efekty mo˝na uzyskaç z po∏àczenia tych
komponentów w produkt, jakim jest okno. Wi´cej uwagi poÊwi´cimy w∏aÊciwoÊciom u˝ytkowym okien,
wspó∏zale˝noÊciom zachodzàcym pomi´dzy nimi, a tak˝e p∏ynàcym dla u˝ytkownika korzyÊciom wynikajàcym
z cech okna. Podejmiemy nie∏atwà prób´ syntetycznego przedstawienia zagadnieƒ zwiàzanych z nowymi
zasadami wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udost´pniania na rynku wynikajàcych z treÊci
rozporzàdzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (Construction Products Regulation) oraz regulacjami
Kodeksu cywilnego w zakresie r´kojmi za wady i gwarancji jakoÊci.
Vademecum to wynik rozmów, zbierania i wymiany doÊwiadczeƒ, co by∏o mo˝liwe dzi´ki zaanga˝owaniu
okiennych pasjonatów, otwartoÊci jednostek badawczych i laboratoriów, jak równie˝ firm, które poszukujà
wyró˝ników dla swoich ofert i starajà si´ je opieraç na rzeczowych argumentach technicznych, przek∏adanych
nast´pnie na zalety i korzyÊci dla klientów. To wszystko pozwala∏o nam wzbogacaç wiedz´ teoretycznà o praktyczne doÊwiadczenia i zale˝noÊci, jakie wynika∏y z badaƒ, czy konkretnych zastosowaƒ produktów w obiektach
budowlanych.
˚yczymy Paƒstwu mi∏ej lektury i jak zwykle oczekujemy na wszelkie uwagi i komentarze,
które b´dà dla nas cennymi wskazówkami przy pracach nad kolejnymi wydawnictwami.
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Co to jest okno?
Okno – to element budowalny do zamykania otworu w Êcianie lub pochy∏ym dachu, który umo˝liwia dop∏yw
Êwiat∏a i mo˝e zapewniç wentylacj´. Takà definicj´ zawarto w normie PN-EN 12519:2007 „Okna i drzwi –
Terminologia”. Podobnà interpretacj´, odnaleêç mo˝na w popularnej Wikipedii. Wed∏ug tego êród∏a, okno
– to element, konstrukcja zamykajàca otwór w Êcianie lub w dachu, s∏u˝àcy do oÊwietlenia i przewietrzania
pomieszczeƒ.
Chocia˝ obie przytoczone definicje sà poprawne, wydajà si´ byç równie˝ niepe∏ne i przestarza∏e, bowiem w
swej treÊci odwo∏ujà si´ wy∏àcznie do pewnych „historycznych” funkcji okna, w oderwaniu od aktualnego
stanu techniki okiennej, trendów w budownictwie, wymagaƒ przepisów techniczno-budowlanych oraz
zindywidualizowanych oczekiwaƒ nabywców. Tym samym trudno uznaç je za pe∏ne i w∏aÊciwe dla wielu
mo˝liwych zastosowaƒ okien w nowoczesnych obiektach budowlanych.
Wspó∏czesne okna sà produktem przemys∏owym. Z∏o˝onym wyrobem budowlanym, którego w∏aÊciwoÊci
wp∏ywajà na w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe obiektów budowlanych w odniesieniu do podstawowych wymagaƒ
dotyczàcych obiektów budowlanych oraz warunków u˝ytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Do
podstawowych wymagaƒ dotyczàcych obiektów budowlanych przedstawionych w art.5 ust.1 pkt.1 lit. a –f
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994, Nr 89, poz.414) zalicza si´:
• Bezpieczeƒstwo konstrukcji.
• Bezpieczeƒstwo po˝arowe.
• Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania.
• Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron´ Êrodowiska.
• Ochron´ przed ha∏asem i drganiami.
• Odpowiednià charakterystyk´ energetycznà budynku oraz racjonalizacj´ u˝ytkowania energii.
Warunki u˝ytkowe i przeznaczenie obiektu w g∏ównej mierze okreÊla projekt budowlany, który powinien
równie˝ odzwierciedlaç i uwzgl´dniaç wszelkie wymagania obiektowe oraz indywidualne oczekiwania inwestora,
co do w∏aÊciwoÊci nabywanych okien i drzwi balkonowych.
W∏aÊciwoÊci u˝ytkowe okien okreÊlono w normie PN-EN 14351-1 „Okna i drzwi -- Norma wyrobu, w∏aÊciwoÊci
eksploatacyjne -- Cz´Êç 1: Okna i drzwi zewn´trzne bez w∏aÊciwoÊci dotyczàcych odpornoÊci ogniowej i/lub
dymoszczelnoÊci”. Liczba w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych okien okreÊlonych w normie odniesiona do wymagaƒ
podstawowych i zró˝nicowanych wymagaƒ obiektowych sprawia, ˝e definicja poj´cia „okno” staje si´ bardziej
z∏o˝ona. Je˝eli dodamy do tego zró˝nicowane klasy/poziomy/wartoÊci w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych oraz wzajemne
oddzia∏ywania pomi´dzy poszczególnymi w∏aÊciwoÊciami, z pewnà niewielkà przesadà mo˝na powiedzieç,
˝e ile domów i ilu nabywców tyle mo˝e byç poprawnych i w∏aÊciwych definicji poj´cia „okno”.
Idàc tropem normy wyrobu oraz aktualnych przepisów szeroko poj´tego prawa budowlanego, a co za tym
idzie tropem „w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych” i „wymagaƒ podstawowych” odpowiedê na pytanie co to jest okno
mog∏aby brzmieç nast´pujàco:
Okno, to wyrób budowlany do zamykania otworu w Êcianie lub pochy∏ym dachu, dla
którego poziom zbadanych w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych jest ca∏kowicie zgodny lub lepszy od
poziomu oczekiwanego i wymaganego przez u˝ytkownika oraz w∏aÊciwe przepisy krajowe.
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Funkcje okien

Zewnàtrz

Ruchy konstrukcji

Funkcja, jakà w obiekcie budowlanym pe∏nià okna, zwiàzana jest nieroz∏àcznie z miejscem ich wbudowania.
Instalacja okna w otworze zewn´trznej Êciany konstrukcyjnej albo dachu sprawia, ˝e staje si´ ono przezroczystà
cz´Êcià przegrody i si∏à rzeczy pe∏niç b´dzie podobne funkcje, co sama przegroda, podlegajàc tym samym
obcià˝eniom pochodzàcym od si∏ na nià oddzia∏ujàcych. Na rysunku poni˝ej przedstawiamy rodzaje obcià˝eƒ,
którym po zainstalowaniu w przegrodzie, poddawane jest ka˝de okno podczas codziennej eksploatacji.

Wewnàtrz

Promieniowanie s∏oneczne
U˝ytkowanie

Temperatury zewn´trzne

Wiatr
Ha∏as

Temperatura powietrza w pomieszczeniu

RozszerzalnoÊç liniowa

Woda opadowa

WilgotnoÊç wzgl´dna powietrza w pomieszczeniu
Wentylacja i cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu

Rozk∏ad i charakterystyka poszczególnych obcià˝eƒ pozwala wyodr´bniç szereg funkcji, które spe∏nia ka˝de
zainstalowane okno. G∏ównym, pierwszoplanowym zadaniem okna jest maksymalnie skuteczne oddzielenie
klimatu zewn´trznego od wewn´trznego klimatu pomieszczeƒ. Oprócz oddzielenia klimatów okno powinno
zapewniaç u˝ytkownikom:
• Odpowiednià izolacj´ termicznà.
• Odpowiednià izolacj´ akustycznà.
• Odpowiednià iloÊç powietrza niezb´dnà dla prawid∏owego dzia∏ania wentylacji, gdy to konieczne.
• Odpowiednià iloÊç Êwiat∏a dziennego.
• Odpowiedni komfort u˝ytkowania i trwa∏oÊç mechanicznà.
• Odpowiedni poziom ochrony ˝ycia, zdrowia i mienia.
Po w∏aÊciwym zainstalowaniu w przegrodzie ka˝de okno b´dzie spe∏niaç wszystkie wymienione funkcje, co
wcale nie oznacza, ˝e ka˝de okno b´dzie spe∏niaç je w takim samym stopniu. Niektóre okna b´dà stanowi∏y
lepszà ochron´ przed ha∏asem ni˝ inne, podobne. Tak samo b´dzie z ograniczaniem strat ciep∏a, odpornoÊcià
na w∏amanie, transportem Êwiat∏a, czy energii promieniowania s∏onecznego. O tym, w jakim stopniu okno
b´dzie spe∏niaç poszczególne przypisane mu funkcje zadecydujà jego specyficzne cechy, nazywane w∏aÊciwoÊciami
u˝ytkowymi. Liczba i zbadany poziom w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych jest wyznacznikiem wartoÊci u˝ytkowej okna.
Im wi´ksza liczba cech okna zostanie zbadana, im wy˝szy b´dzie poziom ka˝dej ze zbadanych cech, tym
wy˝sza wartoÊç u˝ytkowa produktu, a co za tym idzie, szersza mo˝liwoÊç stosowania wyrobu w obiektach
budowalnych.Porównanie wymaganych i po˝àdanych przez nabywc´ poziomów poszczególnych cech okna, (w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych), do poziomów tych cech ustalonych w
badaniach i deklarowanych przez producentów powinno stanowiç podstawowe kryterium
wyboru i zastosowania okien w obiekcie budowlanym.
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W prezentowanych przyk∏adach jest informacja o konstrukcji, funkcjonalnoÊci, wymiarach oraz poziomach
i klasach w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych, a nawet kolorze. JeÊli b´dzie to niezb´dne mo˝na dodaç tak˝e list´ i opis
komponentów, z których okno zosta∏o wykonane.
Czemu mo˝e s∏u˝yç zmiana sposobu opisu okien? Przede wszystkim uÊwiadomieniu nabywcom, ˝e cena,
którà p∏acà za okna jest pochodnà technicznej z∏o˝onoÊci produktu i typu wyrobu, czyli ustalonych poziomów
i klas w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych. WartoÊç u˝ytkowa wyrobu, bo o niej mowa, to zdecydowanie bardziej
przekonujàca argumentacja ni˝ ciàg∏e odwo∏ywanie si´ do komponentów, z których powstajà okna z PVC-U,
bo te sà wspólne dla wszystkich konstrukcji, mimo ˝e pochodzà od ró˝nych producentów. W zwiàzku z tym,
˝e liczba producentów komponentów jest mniejsza od liczby producentów okien zdarza si´, ˝e wiele podmiotów
konkuruje ze sobà sprzedajàc okna wykonane cz´sto dok∏adnie z tych samych materia∏ów. W takim przypadku
∏atwo wykazaç przy pomocy opisu odwo∏ujàcego si´ do typu wyrobu, ˝e chocia˝ materia∏ ten sam, to okna
jednak inne.

Okno w domu lub mieszkaniu
Samochód s∏u˝y do przemieszczania osób lub rzeczy z punktu A do punktu B. Je˝eli osób lub rzeczy jest wiele,
a proces przemieszczania wielokrotny najlepiej pos∏u˝y do tego celu autobus lub auto ci´˝arowe. Du˝ej rodzinie
albo ma∏emu przedsi´biorstwu przyda si´ minivan albo auto dostawcze, a pojedynczym osobom wystarczy
klasyczna osobówka w wersji sedan bàdê kombi. Okazuje si´, ˝e w celu przemieszczania rzeczy lub osób wcale
nie trzeba korzystaç z jednego typu pojazdu. Nabywcy Êwietnie to wiedzà i w zale˝noÊci od zindywidualizowanych
potrzeb szukajà i kupujà auta, które najlepiej odpowiadajà ich oczekiwaniom i wymaganiom. Do takiego
sposobu zakupu dostosowali si´ równie˝ sprzedawcy samochodów oferujàc szerokà gam´ produktów o zró˝nicowanej funkcjonalnoÊci, osiàgach i wyposa˝eniu. Niezale˝nie od funkcjonalnego zró˝nicowania i przeznaczenia
pojazdu karoseria b´dzie z blachy, a opony z gumy. A najciekawsze, ˝e ˝aden z kupujàcych nawet nie zapyta
o sk∏ad stopu stali na samochodowe blachy albo mieszanki s∏u˝àcej do wyprodukowania opony. Nikt o to nie
pyta i nikt o tym nie mówi. Co to ma wspólnego z oknami do domu lub mieszkania?
Próbujàc ustaliç znaczenie poj´cia „okno” stwierdziliÊmy, ˝e jest to wyrób budowlany do zamykania otworu
w Êcianie lub pochy∏ym dachu, dla którego poziom zbadanych w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych jest ca∏kowicie zgodny
lub lepszy od poziomu oczekiwanego i wymaganego przez u˝ytkownika oraz w∏aÊciwe przepisy krajowe.
Wydawa∏oby si´ wi´c, ˝e proces zakupu i sprzeda˝y okien powinien byç zbli˝ony do procesu zakupu i sprzeda˝y
samochodów. O wyborze powinny decydowaç osiàgi, funkcjonalnoÊci i wyposa˝enie okna. Powinny, ale ciàgle
nie decydujà. Ca∏kiem odwrotnie ni˝ przy zakupie samochodów nabywcy podsycani wadliwym marketingiem
i informacjà handlowà koncentrujà swojà uwag´ g∏ównie na tym, z jakich komponentów okno wykonano
zamiast na tym, jakie ono jest oraz, czy spe∏ni wymagania stawiane przez przepisy techniczno-budowlane,
a przede wszystkim ich w∏asne wymagania i oczekiwania. Takie post´powanie wydaje si´ byç niekorzystne
zarówno dla nabywców, jak i dla sprzedawców, a obie grupy ciàgle dzia∏ajà jakby w ogóle nie zdawa∏y sobie
z tego sprawy. Nabywcom skoncentrowanym na „komponentach” wszystkie okna wydajà si´ podobne. Nic
w tym dziwnego, bo do ich wyprodukowania faktycznie wykorzystuje si´ podobne, a cz´sto dok∏adnie te
same komponenty. Po co wi´c przep∏acaç? Sprzedawcom skoncentrowanym na „komponentach” trudno z kolei
podkreÊliç ró˝nice pomi´dzy produktami i przedstawiç faktyczne korzyÊci p∏ynàce dla nabywcy z zakupu, a tym
samym znaleêç uzasadnienie dla ewentualnych ró˝nic cenowych pomi´dzy konkurujàcymi produktami.
Rozwiàzanie tego pozornego w istocie rzeczy problemu wydaje si´ byç doÊç proste i mo˝na je przedstawiç
w postaci nast´pujàcego „wzoru” sprzeda˝y/zakupu okien:
Wymagania formalne i obiektowe > Deklarowane osiàgi okien = Nie sprzedawaj / Nie kupuj
Wymagania formalne i obiektowe = Deklarowane osiàgi okien = Zaprezentuj okno / Rozwa˝ zakup
Wymagania formalne i obiektowe < Deklarowane osiàgi okien = Z∏ó˝ ofert´ / Kupuj
Ten nietypowy wzór, to praktyczne zastosowanie definicji okna wczeÊniej skonstruowanej na potrzeby Vademecum.
Patrzàc od strony nabywcy, w domach i mieszkaniach nale˝y stosowaç okna, które co najmniej spe∏niajà wymagania
obiektowe oraz wymagania przepisów techniczno-budowlanych. Spoglàdajàc na zagadnienie oczyma sprzedawcy,
prezentacja i oferta powinna dotyczyç okien, które co najmniej spe∏niajà wymagania obiektowe oraz wymagania
przepisów techniczno-budowlanych. Z której strony by nie spojrzeç, je˝eli okno ma s∏u˝yç do czegoÊ wi´cej ni˝
zamkni´cie otworu w Êcianie nabywca wraz ze sprzedawcà na etapie przedkontraktowym powinni okreÊliç i ustaliç
wymagania, które powinno spe∏niaç w ka˝dym konkretnym przypadku.
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Okna i drzwi balkonowe – wymagania
Aby okno z PVC-U mog∏o byç udost´pniane na rynku, a w dalszej kolejnoÊci stosowane i instalowane w obiektach budowlanych musi spe∏niç okreÊlone wymagania, co do poziomu/klasy/wartoÊci w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych.
W tym zakresie nale˝y wyró˝niç dwie odr´bne kategorie wymagaƒ. Pierwsza, podstawowa i powszechnie
obowiàzujàca obejmuje wymagania dotyczàce okien i drzwi balkonowych wynikajàce z treÊci polskich przepisów
techniczno-budowlanych zawartych w Rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity ( Dz.U. 2015 poz.1422). Wymagania
przepisów techniczno-budowlanych okreÊlajà graniczne, wymagane poziomy/klasy/wartoÊci w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowych okien. W budownictwie, poza okreÊlonymi przypadkami, nie zezwala si´ na zastosowanie okien,
które nie spe∏niajà wymagaƒ wynikajàcych z treÊci przepisów Rozporzàdzenia.
Drugà kategori´ wymagaƒ, które powinno spe∏niaç okno instalowane w obiekcie budowlanym stanowià tak
zwane wymagania obiektowe. Sà to poziomy/klasy/wartoÊci w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych wyrobu okreÊlane przez
projektanta w celu osiàgni´cia zamierzonych, trwa∏ych efektów podczas eksploatacji konkretnego obiektu.
Do kategorii wymagaƒ obiektowych trzeba równie˝ zaliczyç wymagania wynikajàce bezpoÊrednio z oczekiwaƒ
samego nabywcy zwiàzanych z zastosowaniem i korzystaniem z okien. Wymagania obiektowe, z regu∏y dotyczà
wi´kszej liczby w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych, a po˝àdany poziom cz´sto znaczàco przekracza poziom wymagaƒ
minimalnych wynikajàcych z treÊci przepisów techniczno-budowlanych.

Okna i drzwi balkonowe - wymagania przepisów techniczno-budowlanych
ZnajomoÊç wymagaƒ, co do minimalnych poziomów/klas/wartoÊci w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych, funkcjonalnoÊci,
konstrukcji albo zasad instalacji okien wynikajàcych z treÊci Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie wydaje si´ byç oczywistym
obowiàzkiem ka˝dego producenta, sprzedawcy oraz projektanta. Poni˝ej przedstawiamy list´ zagadnieƒ
obj´tych Rozporzàdzeniem odnoszàcych si´ do okien i drzwi balkonowych wraz z odes∏aniem do odpowiedniego
przepisu.
§ 57 Wymagany stosunek powierzchni okien do powierzchni pod∏óg w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.
§ 155 Powierzchnia otwierana okien w budynkach z wentylacjà naturalnà oraz sposób otwierania kwater
albo elementów konstrukcji wykorzystywanych do przewietrzania.
§ 293 FunkcjonalnoÊç skrzyde∏ okien i drzwi balkonowych otwieranych na zewnàtrz.
§ 299 Stosowanie okien o poziomej osi obrotu. Zabezpieczenie okien w budynku wysokoÊciowym. Otwieranie
okien w pomieszczeniach u˝ytkowanych przez osoby niepe∏nosprawne.
§ 301 Odleg∏oÊç górnej kraw´dzi podokiennika od pod∏ogi. Konstrukcja okien na kondygnacjach powy˝ej
25m ze wzgl´du na wysokoÊç po∏o˝enia podokiennika.
§ 304 Przeszklenie okien po∏aciowych.
§ 318 WodoszczelnoÊç przegród zewn´trznych.
§ 326 IzolacyjnoÊç akustyczna i ochrona przed ha∏asem i drganiami
Za∏àcznik nr 2 do Rozporzàdzenia.
Punkt 1.2

WartoÊci wspó∏czynnika Umax okien i drzwi balkonowych.

Punkt 1.3

DopuszczalnoÊç stosowania okien o wartoÊci wspó∏czynnika U wi´kszej od Umax.
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Punkt 2.1.1 WartoÊç wspó∏czynnika przepuszczalnoÊci energii ca∏kowitej okna oraz przegród szklanych
i przezroczystych.
Punkt 2.1.4 Odst´pstwa od koniecznoÊci stosowania okien o okreÊlonej wartoÊci wspó∏czynnika
przepuszczalnoÊci energii ca∏kowitej.
Punkt 2.2.2 Wymagana wartoÊç krytycznà wspó∏czynnika temperaturowego fRsi przegród
zewn´trznych w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C
Punkt 2.3.1 SzczelnoÊç po∏àczenia okien z oÊcie˝em.
Punkt 2.3.2 PrzepuszczalnoÊç powietrza okien i drzwi balkonowych.
Wi´kszoÊç z przedstawionych zagadnieƒ i wynikajàcych z nich wymagaƒ zostanie omówiona w sposób bardziej
szczegó∏owy w dalszych cz´Êciach Vademecum.

Okna i drzwi balkonowe - wymagania obiektowe
Lokalizacja budynku, jego wysokoÊç, konstrukcja, kszta∏t bry∏y, posadowienie wzgl´dem stron Êwiata,
uwarunkowania terenowe, sàsiedztwo obiektów i urzàdzeƒ budowlanych, a tak˝e przewidywana liczba
u˝ytkowników domu, ich wiek, sprawnoÊç fizyczna, przewidywana intensywnoÊç u˝ytkowania okien, a nawet
wra˝liwoÊç estetyczna, to tylko niektóre czynniki mogàce wp∏ywaç na wymagania obiektowe stawiane oknom
i drzwiom balkonowym. Mo˝na podzieliç je na dwie zasadnicze grupy: „lokalizacyjno-technicznà” oraz
„eksploatacyjnà”.
Czynniki „lokalizacyjno-techniczne” powinny byç uwzgl´dnione przez architekta podczas projektowania
obiektu albo przez osob´ dokonujàcà adaptacji projektu powtarzalnego. Obcià˝enia wiatrem, deszczem,
ha∏asem albo promieniowaniem s∏onecznym w przewidywanej lokalizacji budynku powinny zostaç powiàzane
z poziomem w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych okien i drzwi balkonowych odpowiadajàcych tym obcià˝eniom. Wzajemny
zwiàzek pomi´dzy przewidywanymi obcià˝eniami, a przysz∏ymi w∏aÊciwoÊciami u˝ytkowymi staje si´ tym
bardziej istotny im wy˝szy jest udzia∏ okien i drzwi balkonowych w powierzchni przegród zewn´trznych,
a tak˝e wtedy, gdy wymiary oraz z∏o˝onoÊç konstrukcyjna wyrobów jest wysoka.
Praktyka pokazuje, ˝e w projektach budowlanych mimo tego, ˝e na rang´ problemu zwraca uwag´
Rozporzàdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegó∏owego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462), ciàgle jeszcze zbyt ma∏o uwagi poÊwi´ca si´ okreÊleniu
wymagaƒ, jakie powinny spe∏niaç okna i drzwi balkonowe. Architekci pomijajà wymóg okreÊlenia w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowych okien i drzwi balkonowych w projektowaniu nawet wtedy, gdy wyroby majà byç zastosowane
w budynkach ogrzewanych i klimatyzowanych. Nie zmieni∏ tej niekorzystnej sytuacji aktualny trend do
projektowania przegród o coraz wi´kszym udziale powierzchni przeszklonych, które w wi´kszym stopniu sà
nara˝one na okresowe, intensywne oddzia∏ywanie si∏ pochodzàcych od obcià˝eƒ zewn´trznych. Gwoli Êcis∏oÊci
nie tylko architekci traktujà po macoszemu okna i drzwi, podobny stosunek do zagadnienia prezentujà osoby
dokonujàce adaptacji powtarzalnych projektów budowlanych.
Druga grupa czynników, nazwijmy je „eksploatacyjnymi” zwiàzana jest bezpoÊrednio z oczekiwaniami samego
nabywcy okien. Nie kto inny tylko sam inwestor powinien okreÊliç wymagany i po˝àdany przez siebie poziom
komfortu obs∏ugi, bezpieczeƒstwa osób i mienia, trwa∏oÊci mechanicznej albo u˝ytkowej okien i drzwi
balkonowych. OczywiÊcie mo˝e to zrobiç bez pos∏ugiwania si´ poj´ciami z zakresu techniki okiennej, bo nie
jest w tym wzgl´dzie profesjonalistà. Wystarczy, ˝e przedstawi oczekiwania w∏asnym s∏owami, a architekt,
adaptator albo sprzedawca z odpowiednià wiedzà i doÊwiadczeniem bez problemu powinien prze∏o˝yç te
informacje na odpowiednie cechy okna oraz poziomy/klasy/wartoÊci w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych.
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