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DUŻE OKNA TO PRZESTRZEŃ I ŚWIATŁO

Patrząc na budynki sprzed 30-40 lat i na te budowane współcześnie, 
wyraźnie widać, że jednym z elementów, który je różni jest wielkość okien. 
Zamiast stosowanych kiedyś wąskich jednoskrzydłowych drzwi 
balkonowych, mamy np. duże dwuskrzydłowe rozsuwane okna tarasowe. 
Przeszklona 6-metrowa ściana? Jak najbardziej!

Duże przeszklenia dominują w nowoczesnych 
budownictwie. I to nie tylko w domach 
jednorodzinnych, ale również w budynkach 
wielorodzinnych. Widok przeszkleń od podłogi 
do sufitu nie jest niczym zaskakującym. Bardzo 
duże przeszklenia są mile widziane w dzisiejszym 
budownictwie zarówno przez architektów, 
jak i użytkowników. Jak zatem wybrać przeszklenia 
w rozmiarze XL i XXL, by zaprojektować 
drzwi tarasowe funkcjonalne, łatwe w obsłudze 
i niezawodne? Co trzeba wiedzieć o dużych 
przeszkleniach, by podjąć właściwe decyzje?



DUŻE OKNA, CZYLI JAKIE?

Obowiązujące dziś normy określają minimalną powierzchnię okien 
w stosunku do powierzchni podłogi w pomieszczeniach 
mieszkalnych, takich jak salon, sypialnia, gabinet, pokój dziecka, 
proporcje powinny być minimum 1/8. 
To wielkość okien typowych, zaś te określane mianem dużych 
mogą stanowić nawet 1/4 powierzchni podłogi.

Stałe szklenie, czyli nieotwierane, może mieć jeden 
z boków do 350 cm (w oknach kolorowych) 
lub do 420 cm (w oknach białych). W tym 
wypadku także bardzo istotne jest całkowite pole 
powierzchni, które dla konstrukcji kolorowych 
jest ograniczone do 7,5 m², a dla białych do 8 m². 
Inaczej wygląda to w przypadku drzwi tarasowych 
podnoszono-przesuwnych. Na przykład system 
VEKAMOTION 82 umożliwia zestawianie drzwi dwu-, 
trzy- i czteroskrzydłowych o maksymalnej szerokości 
do 6,5 m i wysokości do 2,7 m!

Jakie rozmiary okien 
proponują producenci?

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Technologie produkcji wciąż się zmieniają, tym samym pojawiają się nowe możliwości. 
Dlatego najlepiej, by wykonawca okien określił, jaką wielkość stolarki otworowej 
proponuje do konkretnego projektu domu, z jakich profili i pakietów szybowych 
zostanie skonstruowana.



ZALETY DUŻYCH OKIEN

• Najważniejsza zaleta dużych okien to dobre doświetlenie 
mieszkania. Jest to szczególnie ważne jesienią i zimą, kiedy dni 
są krótkie i często pochmurne.

• Dzięki dużym przeszkleniom wnętrza optycznie zyskują 
przestronność, wydają się większe i bardzo nowoczesne.

• Jeżeli ściana z dużymi oknami wychodzi na taras czy ogród, 
powstaje wrażenie, że pomieszczenia są niemal połączone 
z otoczeniem.

• Duże przeszklenia mogą dogrzewać pomieszczenia, zmniejszając 
tym samym koszty ogrzewania domu.



SYSTEM DO DUŻYCH PRZESZKLEŃ 
VEKAMOTION 82
VEKA Polska oferuje system drzwi podnoszono-przesuwnych VEKAMOTION 82. To system oparty na nowoczesnych technologiach. Umożliwia 
budowę drzwi o dużych gabarytach przy zastosowaniu wąskich profili.
VEKAMOTION 82 to unikalna konstrukcja, która spełnia najwyższe wymagania architektów, wykonawców i inwestorów. Pozwala na budowę 
szklanych przesuwanych ścian, które w efektowny sposób łączą wnętrza domu z jego otoczeniem.

Zalety systemu VEKAMOTION 82 i VEKAMOTION 82 MAX:

Doskonałe doświetlenie wnętrz – duże szklane powierzchnie są zamknięte w wąskich ramach profili PVC.

• Jeszcze większe przeszklenia – można zaprojektować 
konstrukcje dwuskrzydłowe o wymiarach do 6 m szerokości 
i 2,7 m wysokości (profile białe) oraz do 5 m szerokości i 2,5 m 
wysokości (profile kolorowe). Zaś 3- i 4-skrzydłowe do 6,5 
metra szerokości (niezależnie od koloru).

• Doskonała termoizolacyjność profili oraz możliwość 
zamontowania w nich ciepłych potrójnych lub nawet 
poczwórnych pakietów szybowych do grubość 54 mm.

• Wodoszczelność w najwyższej klasie 9A dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych uszczelnień.

• System o doskonałej stabilności z nowymi stalowymi 
wzmocnieniami.

• Najnowszej generacji ciepły próg; możliwość montażu 
bezprogowego.

• Okna stałe doskonale wkomponowują się w fasadę budynku, dzięki 
unikalnej konstrukcji pozwalającej montować je niemal bezramowo.

• Duży wybór wzornictwa i kolorystyki profili – do wyboru kolory 
z palety RAL, drewnopodobne, wykończenie SPECTRAL, a także 
możliwość zamówienia profili z aluminiowymi nakładkami.



BEZPIECZNA, ANTYWŁAMANIOWA, HARTOWANA
Duże przeszklenie budzą wątpliwości czy na pewno tak duża tafla szkła jest bezpieczna, gdy w domu mieszkają dzieci czy biegają zwierzaki… Pakiety 
trzyszybowe, a takie są możliwe do montowania w dużych drzwiach tarasowych, są odporne na uderzenia. Jednak, by podnieść bezpieczeństwo 
mieszkańców, można zamówić szyby bezpieczne, hartowane czy nawet antywłamaniowe. Czym się charakteryzują?

Szyba bezpieczna jest podklejona folią, więc przy ewentualnym 
rozbiciu rozsypuje się na niekaleczące kawałki lub zostaje 
w płaszczyźnie okna.
Szyba antywłamaniowa jest wykonana ze szkła laminowanego 
lub żywicowego. Jest znacznie bardziej odporna na uszkodzenia 
mechaniczne, bardzo trudna do zbicia.
Ze względu na bezpieczeństwo antywłamaniowe porównuje się 

jej skuteczność do krat w oknach.
Szyba hartowana posiada podwyższoną odporność 
na uderzenia mechaniczne, w związku z tym jest polecana 
do dużych drzwi podnoszono-przesuwnych.



PARAMETRY DUŻYCH DRZWI TARASOWYCH
Czy duże okna nie są zimniejsze od tych w typowych rozmiarach? Odpowiedź brzmi: nie. Małe okno wykonane z typowych profili ma gorsze właściwości 
termoizolacyjne od okna dużego. Zasada jest taka: im większa powierzchnia szyb w stosunku do powierzchni profili, tym cieplejsze okno. 
Najistotniejszym parametrem dla drzwi tarasowych jest dobry współczynnik Uw. Im niższy współczynnik przenikania ciepła, tym cieplejsze będą duże 
okna. 
UWAGA: Od 2021 roku okno energooszczędne nie może mieć Uw wyższe niż 0,9 W/m²K. 
Jakie zatem drzwi tarasowe zamontować, by spełniły ten wymóg? Dobrym wyborem będą np. drzwi podnoszono-przesuwne w systemie 
VEKAMOTION 82. Profile mają doskonały współczynnik przenikania ciepła Uf=1,4 W/m²K (w wersji VEKAMOTION 82 MAX nawet 1,3 W/m²K), 
zatem w połączeniu z wysokiej jakości pakietami szybowymi oraz profesjonalnym montażem tworzą ciepłe i bezpieczne drzwi tarasowe. Mogą 
osiągnąć Uw=0,78 W/m²K, a to oznacza, że spełnią swoje zadanie nawet w domach pasywnych. 
Drzwi bezprogowe mają próg schowany w posadzce, więc to wersja najbezpieczniejsza. Takie rozwiązanie występuje np. w systemie przesuwnym 
VEKAMOTION 82

DOBRY PRÓG TO CIEPŁO I BEZPIECZEŃSTWO
Rozsunięte tafle szkła między salonem a tarasem powodują zatarcie granicy między tymi dwiema przestrzeniami. 
Trzeba więc zadbać o komfort i bezpieczeństwo przechodzenia na taras. Istotny jest tu próg, który bywa przyczyną potknięć czy wręcz wypadków. 
Wybierajmy więc systemy z niskim progiem lub przejście bezprogowe. 
Jaka jest między nimi różnica?

• Niski próg może wystawać nad posadzkę maksymalnie 2 cm. Stosuje się go w drzwiach otwieranych i przesuwnych. Typowy próg ma około 
5-7 cm, więc obniżenie go do 2 cm wystarczy, by zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo i wygodę przechodzenia.

• Drzwi bezprogowe mają próg schowany w posadzce, więc to wersja najbezpieczniejsza.Takie rozwiązanie występuje np. w systemie 
przesuwnym VEKAMOTION 82.

Warto jednak wiedzieć, że wybierając takie systemy trzeba szczególnie zwrócić uwagę na ich jakość. Konstrukcja musi być najwyższej jakości, 
by drzwi były energooszczędne, ciepłe i dobrze izolowały akustycznie. Zatem renoma zarówno producenta systemu profili, jak i całych okien, 
ma tu nie lada znaczenie.

jej skuteczność do krat w oknach.
Szyba hartowana posiada podwyższoną odporność 
na uderzenia mechaniczne, w związku z tym jest polecana 
do dużych drzwi podnoszono-przesuwnych.



DUŻE OKNA - CIEPŁY MONTAŻ
Bardzo istotny dla uzyskania dobrych parametrów okien jest ich prawidłowy montaż. 
Najlepiej, gdy jest zastosowany tzw. ciepły montaż, czyli warstwowy, w którym wykonuje się dodatkowe zabezpieczenia. Uszczelnienie od zewnątrz 
zapewniają taśmy wodoodporne (paroprzepuszczalne), a od wewnątrz paroizolacyjne. Stosuje się zasadę: szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz, aby 
wypuścić wilgoć zgromadzoną w budynku. Same piany poliuretanowe są materiałem, który bez dodatkowych materiałów uszczelniających nie 
gwarantuje solidnego i trwałego efektu. 
System uszczelnienia okna w ścianie powinien działać trójwarstwowo: 
– warstwa termoizolacyjna, czyli wypełnienie wysokiej jakości materiałem izolującym termicznie i akustycznie (np. wspomniana pianka poliuretanowa); 
– zabezpieczenie przeciwwilgociowe od zewnątrz, zabezpieczające warstwę środkową przed zawilgoceniem, które jednocześnie nie zamyka warstwy 
środkowej (pozwala na ujście pary wodnej); 
– zabezpieczenie wewnętrzne mające funkcję paroizolacyjności. 
Wszystkie te warstwy muszą być elastyczne, a tym samym odporne na uszkodzenia spowodowane ruchami okien i budynku

ZADBAJ O DUŻE OKNA
Bezawaryjność to szczególnie pożądana cecha dużych przeszkleń. Jak o to zadbać?
Po pierwsze – zamawiamy produkty u renomowanych producentów, z dobrą opinią na rynku, wieloletnim doświadczeniem.
Po drugie – dbajmy o okna, by działały jak najdłużej bez usterek. Mycie okien jest oczywistością, jednak nie dotyczy ono tylko szyb. Czyste szyby 
to estetyka, jednak najmniej wpływająca na sprawne działanie okien i drzwi tarasowych. Natomiast konserwacja profili, okuć i uszczelek jest niezbędna 
ze względów technicznych.

Czyste profile

Profile są bardziej wymagające. Nie można ich szorować proszkiem, 
czyścić rozpuszczalnikiem, myć ostrymi ściereczkami. Mogą uszkodzić 
powierzchnie profilu, doprowadzić powstania drobnych rys i coraz trudniej 
będzie je domyć. Stosować należy środki pielęgnacyjne niezawierające 
substancji ściernych i związków chemicznych rozpuszczających 
i przedostających się do PVC. Preparat musi mieć dobre właściwości 
myjące i odtłuszczające. Polecamy preparaty do mycia profili białych 
VEKAPRO XtraCare White oraz do kolorowych XtraCare Colour

Sprawne okucia

To one w dużej mierze odpowiadają za prawidłowe działanie okien 
i drzwi. Należy je myć zwykłym środkiem do mycia, takim który 
nie uszkodzi powłoki antykorozyjnej. Po umyciu trzeba osuszyć 
i naoliwić ruchome części okuć. VEKA poleca do tego olej multifukcyjny 
VEKAPRO EasySpray.

Zabezpieczone uszczelki

Uszczelki są elementem, o którym nie wolno zapominać! Myjemy je wodą 
z dodatkiem łagodnego detergentu (np. płynu do zmywania), a następnie 
smarujemy odpowiednim środkiem (z żywicą silikonową) zabezpieczającym 
przed czynnikami atmosferycznymi. Polecamy spacjalistyczny preparat 
do uszczelek VEKAPRO SealProtect.



DUŻE PRZESZKLENIA ZGODNIE Z NORMAMI

Zatem duże przeszklenia to atrybut nowoczesnej architektury. 
Warto jednak wiedzieć, że to produkt wymagający zastosowania 
najdoskonalszych technologii, więc wybierajmy jakość! Wtedy 
zyskamy panoramiczny widok na otoczenie domu, bez utraty komfortu 
termicznego czy funkcjonalności takich przeszkleń. Wnętrza domu 
będą pełne światła dziennego, co jest doskonałym rozwiązaniem, 
by mieszkańcy czuli się komfortowo.

Postępujące zmiany klimatyczne powodują proekologiczne działania, 
mające na celu m.in. redukcję dwutlenku węgla w atmosferze, 
zminimalizowanie zużycia energii, jak również wzrost produkcji energii 
odnawialnej. Efektem takich działań jest wprowadzanie zmian 
w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Od stycznia 
2021 r. współczynnik Uw dla okien został zaostrzony do poziomu 
0,9 W/(m²·K)
Do końca roku 2020 dla okien i drzwi obowiązywał współczynnik 
Uw maksymalnie 1,1 W/(m²·K). Od stycznia 2021 roku został 
obniżony do 0,9 W/(m²·K).
Do tej pory takie współczynnik obowiązywał w budynkach 
energooszczędnych. Nowe przepisy dotyczą inwestorów, którzy 
w 2021 r. uzyskają pozwolenie na budowę nowego budynku 
lub będą przeprowadzać termomodernizację istniejącego budynku 
po 1 stycznia 2021 r.



Kogo dotyczą nowe normy

Wymóg dotyczy okien zamontowanych w pomieszczeniach, 
w których temperatura wynosi 16°C i więcej. Jeżeli według 
projektu temperatura ma być niższa, wówczas współczynnik 
Uw może wynosić 1,4 W/(m²·K). W większości domów 
jednorodzinnych pomieszczenia z temperaturą < 16°C 
to głównie piwnice, garaże i poddasza nieużytkowe. 
Wprowadzone przepisy wiążą się z tym, że inwestor będzie 
zobligowany do zakupienia tzw. „ciepłych okien”.

Jak uzyskać dobre Uw

Co wpływa na współczynnik przenikania ciepła Uw całego 
okna?
• wielkość okna 
• zastosowany system profili okiennych 
• zastosowany pakiet szybowy 
• współczynnik ramki międzyszybowej
Aby uzyskać Uw okna na poziomie 0,9 W/( m²·K), system profili 
powinien posiadać współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/( m²·K) 
lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik 
Ug 0,5 W/( m²·K) lub 0,6 W/( m²·K). Takie parametry 
są możliwe do uzyskania wyłącznie w pakietach trzyszybowych 
z odpowiednio dobraną, ciepłą ramką międzyszybową.

Uf profili okiennych

Zastosowane profile okienne mają wpływ na ostateczną 
wartość współczynnika przenikania ciepła. W budownictwie 
energooszczędnym powinno się montować okna wykonane 
z profili okiennych o większej grubości, których współczynnik 
Uf jest mniejszy niż 1,0 W/(m²·K).

Na wartość współczynnika Uf profilu mają wpływ:

• głębokość zabudowy profilu
• liczba komór
• rodzaj uszczelnienia (liczba uszczelnień, zewnętrzne lub środkowe)
• rodzaj i kształt zastosowanego wzmocnienia stalowego



Należy przy tym pamiętać o podstawowych zadaniach wzmocnień 
stalowych w profilach PVC i z tego powodu nie powinny być 
one pomniejszane tylko po to, by osiągać najlepsze parametry 
cieplne. Na rynku dostępne są również systemy profili okiennych 
zapewniające głębsze osadzenie pakietu szybowego, co poprawia 
parametry Uf profili oraz Uw okien. 
Niektóre systemy okienne posiadają dodatkowo tzw. ciepłe 
wzmocnienia z przekładką termiczną, co pozwala osiągnąć 
doskonały współczynnik Uf przewidziany dla okien pasywnych.

Nowy współczynnik Uw a duże przeszklenia

Szyba może mieć nawet dwukrotnie lepszy współczynnik U, niż 
profil okienny. Dlatego w dużych oknach uzyskanie Uw ≤0,9 
W/(m²·K) nie stanowi problemu, ze względu na lepszy stosunek 
powierzchni szyby do powierzchni całego okna.

Bez progów

Czy niski próg jest tym samym co przejście bezprogowe? 
Niedokładnie. Niski próg może wystawać nad posadzkę 
maksymalnie 2 cm. Występuje w drzwiach otwieranych, 
ale i przesuwnych. Obniżenie progu do 2 cm (typowy ma około 
5-7 cm) wystarczy, by zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo 
i wygodę przechodzenia. 
Natomiast drzwi bezprogowe mogą występować w systemie 
przesuwnym, jak np. VEKAMOTION 82. W takich drzwiach 
tarasowych próg jest schowany w posadzce, więc to wersja 
najbezpieczniejsza. By jednak drzwi bezprogowe zdały egzamin 
nie tylko pod względem wygody przechodzenia, 
ale były także energooszczędne, ciepłe i dobrze izolowały 
akustycznie, ich konstrukcja musi być najwyższej jakości. 
W tym wypadku ogromne znaczenie ma renoma zarówno 
producenta samego systemu profili, jak i całych okien.

Ciepły próg w systemie VEKAMOTION 82

W systemach drzwi podnoszono-przesuwnych VEKAMOTION 82 i VEKAMOTION 82 MAX zastosowano najnowszej generacji ciepły próg wykonany 
z PVC. Dzięki niemu podłoga przy drzwiach jest ciepła. Profile mają doskonały współczynnik przenikania ciepła Uf=1,4 W/m²·K (w wersji VEKAMOTION 
82 MAX nawet 1,3 W/m²·K), zatem w połączeniu z wysokiej jakości pakietami szybowymi oraz profesjonalnym montażem tworzą ciepłe i bezpieczne 
drzwi tarasowe.
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Jako wiodący na świecie producent innowacyjnych systemów okiennych i drzwiowych 
z tworzyw sztucznych, VEKA może pochwalić się ponad 50-letnim doświadczeniem.
 
Profile VEKA mają niską podatność na uszkodzenia, zapewniają stabilność ram i skrzydeł 
w gotowych oknach, posiadają dużą odporność na zmiany temperatury, a także 
doskonałą izolacyjność akustyczną. 
VEKA posiada w swojej ofercie profile okienne do budynków mieszkalnych i biurowych 
wyłącznie zaliczane do najwyższej klasy A, zgodnie z PN-EN 12608.


