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Stolarka PVC – wybrane zagadnienia

2. Wybrane systemy profili okien i konstrukcji przesuwnych PVC Oknoplast. 

System Koncept System Platinium
Evolution2

System Winergetic
Premium

System HST Vekaslide
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3. Określanie parametrów stolarki okiennej: 

� Odporność na obciążenie wiatrem. 

� Wodoszczelność. 

� Przepuszczalność powietrza. 

� Nośność urządzeń zabezpieczających. 

� Przenikalność cieplna – wyliczenie zgodnie z EN ISO 10077-1. 

� Izolacyjność akustyczna zgodnie z EN 14351-1:2010 Załącznik B. 



Tabela 1. Klasyfikacja odporności na obciążenie 
wiatrem wg PN-EN 12210

Ciśnienie 1Pa = 0,1kg

P1 – wartość ciśnienia przy którym bada się odkształcenie elementów
P2 – wartość ciśnienia, któremu poddawana jest próbka przez 50cykli
P3 – wartość ciśnienia dla próby bezpieczeństwa

Klasa
Ciśnienie próbne P [Pa]

P1 P2 P3

1 400 200 600

2 800 400 1200

3 1200 600 1800

4 1600 800 2400

5 2000 1000 3000

Exxx xxx

Tabela 2. Klasyfikacja wartości względnego 
ugięcia czołowego wg PN-EN 12210

Klasa Wzgl ędne ugi ęcie czołowe

A < 1/150

B < 1/200

C < 1/300

Odporność na obciążenie wiatrem
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Wodoszczelność – właściwość okna, która określona jest podczas badania, w którym powierzchnię 
okna polewa się wodą oraz poddaje działaniu naporu wiatru (ciśnienia) do momentu, w którym 
nastąpi przedostanie się wody do wnętrza. Norma 14351-1+A1:2010 ustala 10 klas 
wodoszczelności dla okien nieosłoniętych

Ciśnienie próbne
Pa

Klasyfikacja okna nieosłonięte Wymagania

0 1A Natryskiwanie wodą przez 15 min

50 2A Jak klasa 1 + 5 min

100 3A Jak klasa 2 + 5 min

150 4A Jak klasa 3 + 5 min

200 5A Jak klasa 4 + 5 min

250 6A Jak klasa 5 + 5 min

300 7A Jak klasa 6 + 5 min

400 8A Jak klasa 7 + 5 min

600 9A Jak klasa 8 + 5 min

> 600 Exxx
Powyżej 600 Pa 

czas trwania każdego stopnia 
powinien wynosić 5 min
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3. Przepuszczalność powietrza. 

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej 
współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie 
więcej niż 0,3 m3/(m * h * daPa2/3)…

Przepuszczalność 

powietrza 

Maksymalne ciśnienie 

próbne (Pa)

Referencyjna 

przepuszczalność 

powietrza przy 100 Pa 

(m3/h*m2) lub (m3/h*m)

npd

1

(150)

(50 lub 12,50)

2

(300)

(27 lub 6,75)

3

(600)

(9 lub 2,25)

4

(600)

(3 lub 0,75)
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Wytrzymałość mechaniczna – zdolność konstrukcji okna do przejmowania sił działających w 
płaszczyźnie skrzydła – racking, oraz sił działających prostopadle do skrzydła – skręcanie statyczne, 
bez widocznych trwałych odkształceń powodujących utratę właściwości funkcjonalnych. Norma PN-
EN 14351-1+A1:2010 ustala 4 klasy wytrzymałości mechanicznej okien. Im wyższa klasa 
wytrzymałości mechanicznej, tym większa zdolność konstrukcji do przejmowania obciążeń 
pochodzących od dodatkowych sił oddziałujących na skrzydła okienne.

W klasie 1
- wytrzymałość okna na obciążenia pionowe (racking), to:

- wytrzymałość na skręcanie statyczne, to:

- 200 N ok. (20 kg)

- 200 N ok. (20 kg)

W klasie 2
- wytrzymałość okna na obciążenia pionowe (racking), to:

- wytrzymałość na skręcanie statyczne, to:

- 400 N ok. (40 kg)

- 250 N ok. (25 kg)

W klasie 3
- wytrzymałość okna na obciążenia pionowe (racking), to:

- wytrzymałość na skręcanie statyczne, to:

- 600 N ok. (60 kg)

- 300 N ok. (30 kg)

W klasie 4
- wytrzymałość okna na obciążenia pionowe (racking), to:

- wytrzymałość na skręcanie statyczne, to:

- 800 N ok. (80 kg)

- 350 N ok. (35 kg)
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Przenikalność cieplna – wyliczenie zgodnie z EN ISO 10077-1. 

Parametr Uw – charakteryzuje właściwości cieplne okna. Współczynnik U wyraża się w jednostkach 
W/(m²·K) i definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez 1m² płaskiej 
przegrody (np. okien, ścian, itp.) przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach 
(wewnątrz / zewnątrz) wynoszącej 1K (1 C). 

Uw = (AgUg + AfUf + IgΨg) / (Ag + Af)

Uw- oznaczenie współczynnika przenikalności cieplnej

Ag – powierzchnia szyby

Ug – współczynnik przenikalności cieplnej szyby 

Af – powierzchnia profili

Uf – współczynnik przenikalności cieplnej profili

Ig – całkowity obwód szklenia

Ψg – liniowy współczynnik przenikania ciepła (psi)
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Pakiet szybowy – im niższy współczynnik Ug, tym niższy parametr Uw. 

Ramka międzyszybowa – ma wpływ na wartość współczynnika PSI długości 
obwodu szklenia. W pakietach szybowych okien Oknoplast dostępne są ciepłe 
ramki Chromatec Ultra – współczynnik PSI dla szyby 1-komorowej = 0,039; dla 
szyby 2-komorowej = 0,037. 

Głębokość zabudowy profili – energooszczędne okna około 80mm i więcej. 

Ilość i układ komór wewnętrznych profili. 

Elementy docieplające – kliny, kształtki z materiałów PUR, styropianu, aerożelu. 

Parametr g – solar factor – ma bardzo duże znaczenie w kontekście bilansu 
energetycznego stolarki. W szybach niskoemisyjnych współczynnik ten zawiera 
się w granicach 0,37 do 0,63. 

Przenikalność cieplna – co wpływa na energooszczędność stolarki PVC 
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Izolacyjność akustyczna zgodnie z EN 14351-1:2010 Załącznik B. 

Rw – współczynnik izolacyjności akustycznej wyrażany w [dB], obrazujący wielkość tłumienia 
dźwięku

Rw okna zależy od:

� rodzaju szyb zespolonych (rodzaju szkła, kombinacji grubości szyb, zastosowania folii, 
odległości między szybami, obecności gazu w zestawie szybowym)

� rodzaju profili

� zastosowania elementów ingerujących w strukturę profili, np. nawiewników

� współczynników korygujących C i Ctr, , gdzie:

C – wskaźnik adaptacyjny związany z źródłem hałasu bytowego
Ctr – wskaźnik adaptacyjny dotyczący występowania źródła hałasu zewnętrznego, np. hałasu ulicznego
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Stolarka okienna spełniająca wymagania NF 15 – parametry stolarki

*ramka międzyszybowa Chromatec Ultra (Warmatec)

System Profili Winergetic Premium Passive

Szerokość zabudowy w mm 82

Wysokość złożenia rama/skrzydło w mm 124

Parametr Uf 0,94

Parametr Ug szyby standardowej 3/16/3/16/3 0,6

Parametr Uw dla okna referencyjnego z szybą Ug=0,6* 0,79

Parametr Uw dla okna referencyjnego z szybą Ug=0,3* 0,60

Współczynnik powierzchni przeszklonej do całkowitej 

powierzchni okna
0,66

Parametr Lt przepuszczalności światła w % 72

Parametr g przepuszczalności energii promieniowania 

słonecznego
0,51

Odporność na obciążenie wiatrem dla okna 

1-skrzydłowego 1500x1500mm 
C4 / B4

Wodoszczelność 8A

Izolacyjność akustyczna w dB dla szyb standardowych 33 (-1; -5)

Przepuszczalność powietrza Klasa 4

Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4

Odporność na włamanie max klasa RC2 (WK2)
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Dostępne na rynku rozwiązania energooszczędne



Parametr okna referencyjnego 1230x1480[mm] 

Okna Oknoplast

Koncept
Platinium
Evolution2

Winergetic
Premium

Winergetic
Premium 
Passive

Odporność na obciążenie wiatrem C4 / B4 C4 / B4 C4 / B4 C4 / B4

Wodoszczelność (minimalna deklarowana) 7A 7A E750 8A

Siły operacyjne Klasa 2 Klasa 2 Klasa 2 Klasa 2

Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4

Odporność na otwieranie (na podstawie badań) 15 000 cykli 15 000 cykli 15 000 cykli 15 000 cykli

Współczynnik przenikania ciepła Ug 1,0 0,7 0,6 0,6

Przenikalność światła „Lt” szyby zespolonej 80 71 72 72

Przepuszczalność promieniowania słonecznego szyby gG 0,63 0,50 0,51 0,51

Współczynnik przenikania ciepła UW * (PN-EN 10077-1) 1,19 0,95 0,82 0,60**

Izolacyjność akustyczna okna Rw (C;Ctr) 33 (-1; -5) 33 (-1; -5) 33 (-1; -5) 33 (-1; -5)

Przepuszczalność powietrza L100 według EN12207 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4

Odporność na włamanie max RC 2 max RC 2 max RC 2 max RC 2
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Wybrane systemy profili okien PVC Oknoplast – parametry stolarki: 

*ramka międzyszybowa Chromatec Ultra (Warmatec) 

** pakiet szybowy 3-komorwy Ug=0,3 W/m2K + ramka Chromatec Ultra



Konstrukcje przesuwne PVC
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Drzwi uchylno- i odstawno-przesuwne PSK: 

� Szerokość konstrukcji do 4000mm, wysokość do 2450mm, 

� Podział na 2, 3 lub 4 części, 

� Wyposażenie opcjonalne: okucie o podwyższonej odporności na włamanie, obustronna klamka z 
wkładką,



Drzwi podnoszono-przesuwne HST: 

� Szerokość konstrukcji do 6500mm, wysokość do 2700mm w zależności od szerokości, 

� Podział na 2, 3 lub 4 części, 

� Wyposażenie opcjonalne: mikrowentylacja, obustronna klamka + wkładka, sterowanie 
automatyczne 
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Konstrukcje przesuwne PVC



3.1. Okno/drzwi balkonowe: 

� Maksymalna powierzchnia skrzydła R i RU: 2,25m2

� Maksymalna wysokość skrzydła: 2424mm 

� Maksymalna szerokość skrzydła: wynika ze stosunku maksymalnej 

powierzchni do wysokości – przy wys. skrzydła 2424mm jego maks. 

szerokość to 928mm, 

� Maksymalny stosunek szerokości do wysokości skrzydła „R” wynosi 1,5:1. 

� Maksymalny ciężar skrzydła: do 100kg, w zależności od rodzaju zawiasów, 

Przykład: Powyższe wymiary skrzydeł pozwalają na wykonanie konstrukcji: 

� 1 kwaterowej o wymiarach szer./wys. 1004x2500mm, 

� 2 kwaterowej o wymiarach szer./wys. 1800x2500mm, 

� Bez konieczności stosowania poprzeczek w skrzydle 
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3. Możliwości oraz ograniczenia technologiczne stolarki PVC Oknoplast. 



3.2. O czym pamiętać projektując konstrukcje nietypowe: 

� Minimalne promienie gięcia zależne są od systemu profili, 

kolorystyki, funkcjonalności okna, 

� Kątów zgrzewania i funkcjonalności okien trapezowych i 

trójkątnych, 
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3. Możliwości oraz ograniczenia technologiczne stolarki PVC Oknoplast. 



5. Stolarka okienna energooszczędna – dedykowany montaż. 

� zdolność przenoszenia ruchów budowli, 

� odporność na działanie intensywnego deszczu i wiatru, 

� przepuszczalność pary wodnej, 

� izolacja termiczna (paszporty energetyczne), 

� izolacja akustyczna, 
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Ciepły montaż stolarki otworowej – w potocznej nomenklaturze określenie, które odnosi się do 
montażu okien z zastosowaniem 3-ech warstw uszczelnienia połączenia okna z murem: 

� wewnętrznej warstwy paroszczelnej, 

� środkowej warstwy termoizolacyjnej i akustycznej, 

� zewnętrznej warstwy paroprzepuszczalnej, 
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4. Stolarka okienna energooszczędna – dedykowany montaż. 



Dla spełnienia wymagania parametru Uw,montaż ≤ 0,85 W/(m2 · K) właściwie niezbędnym jest 
wykonanie mocowania okna w warstwie izolacji termicznej ściany. Tym samym należy zastosować 
montaż z wysunięciem ościeżnic poza lico muru nośnego wykorzystując do tego odpowiednie 
wsporniki oraz łączniki systemowe. 
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4. Stolarka okienna do domów NF15 – parametry stolarki oraz dedykowany montaż. 



System SFS JB-D jest systemem mocowania stolarki otworowej w warstwie izolacji termicznej 
ściany warstwowej. Zgodny z RAL „Leitfaden zur Montage” oraz certyfikowany przez IFT jako 
spełniający wymagania dla stolarki Winergetic Premium Passive montowanej zgodnie z wytycznymi 
dla domów pasywnych. 

Stolarka PVC – wybrane zagadnienia

4. Stolarka okienna energooszczędna – dedykowany montaż. 



Stolarka PVC – wybrane zagadnienia

� System MOWO – montaż okien w ociepleniu, 

� Idealny dla budynków pasywnych wg dyrektyw 
EnEV 2012 + EU- EPBD, 

� Montaż przy użyciu super szybkiego kleju + 
mocowanie mechaniczne, 

� System przebadany przez instytut IFT 
Rosenheim



� Odporność na ulewny deszcz do 1050 Pa;

� Przepuszczalność powietrza a < 0,1 (spełnia 
wymaganie dla domów pasywnych);

� Wytrzymałość na zerwanie: do 3000 Pa;

� Próba udarności: Klasa 5 (najwyższa);
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Możliwości wykonania elementów nietypowych: 
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Możliwości wykonania elementów nietypowych: 



Osłony dla przegród przezroczystych
Rolety Oknoplast
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1.Systemy roletowe Oknoplast

TERRA – skrzynka elewacyjna                                          SOL – skrzynka nadstawna



• JEDEN SYSTEM – DWIE MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY 

• STABILNA I BARDZO CIEPŁA REALIZACJA

LUNA – skrzynka do zabudowy
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ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE
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� TERMOIZOLACJA: OK. 30% CIEPLEJ, 

� IZOLACJA AKUSTYCZNA:  dodatkowe wytłumienie przegrody o 13 dB, 

� SZTYWNOŚĆ PANCERZA: KLASY ODPORNOŚCI WIATROWEJ,

CERTYFIKATY 
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ROLETA NIEZALEŻNA OD ZASILANIA 

Osłony zewnętrzne – wybrane zagadnienia



� WIOSNA/LATO - OCHRONA PRZED PROMIENIAMI SŁONECZNYMI, 

� JESIEŃ/ZIMA - OCHRONA/WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ, 

Sterowniki pogodowe:
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Słoneczne Wiatrowe



STEROWANIE PRZESŁONAMI

io homecontrol
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