#1 Przed wizytą w salonie
Jakie cechy okien wziąć pod uwagę podczas wyboru stolarki?

Materiał
DREWNO
Zalety: klasyka, elegancja, możliwość wykonania niemal każdego kształtu,
możliwość zindywidualizowania wyglądu okien, prestiżowy materiał
Do przemyślenia: stosunkowo wysoka cena, konieczność regularnej konserwacji
(lakierowanie)
PVC
Zalety: ekonomiczny zakup, wiele możliwości dostosowania wyglądu do potrzeb klienta
Do przemyślenia: mniejsze możliwości w zakresie rozmiarów okien, mniejsze możliwości
indywidualizowania wyglądu i kształtu
ALUMINIUM
Zalety: nowoczesny wygląd, możliwość skonstruowania okien o ogromnych gabarytach,
prestiżowy materiał
Do przemyślenia: stosunkowo wysoka cena, najmniejsze możliwości dostosowania wyglądu

Artykuł o tym, jak można dostosować do swoich potrzeb wygląd okien:
MACO - Technogramm – Zdobienia okien

Funkcjonalność
RU czy UR?
RU – okno rozwierno-uchylne
Standardowe okno, które najpierw się otwiera (przekręcenie klamki o 90˚), a następnie
uchyla (klamka przekręcona o 180˚)
UR – Okno uchylno-rozwierne
Najpierw się uchyla, a dopiero potem otwiera.
Dla kogo? Sprawdza się np. w pokoju dziecięcym – uniemożliwia otwarcie okna przez
malucha

Słupek stały czy ruchomy?
Słupek stały
Widoczny po otwarciu obu skrzydeł; każde skrzydło wyposażone w osobną
klamkę.
Słupek ruchomy
Niewidoczny po otwarciu obu skrzydeł; jedna klamka do obsługi obu
skrzydeł.

Po co mi okno przesuwne?
Drzwi przesuwne na taras to w nowym budownictwie właściwie standard. Mniej popularne
– a równie praktyczne – jest stosowanie tzw. „przesuwek” jako okien, np. kuchennych.
Zalety? Możliwość łatwego otwierania i wietrzenia, nawet przy zastawionym parapecie.

Okucia komfortowe
Okno uchyla się i zamyka tylko poprzez ruch klamki, nie trzeba dodatkowo ciągnąć skrzydła
do siebie ani dopychać go do ramy. Idealne rozwiązanie dla osób, które mają mniej siły
(starszych, z niepełnosprawnością).

Okna zabezpieczające przed włamaniem
Okna mogą być wykonane w klasach bezpieczeństwa od RC 1 do RC 6. Im wyższa cyfra, tym
okno lepiej chroni przed włamaniem. Już klasa RC 2 i RC 3 zapewniają satysfakcjonujące
bezpieczeństwo.

Niski próg
Przejście bezprogowe, czyli zamiana dolnego profilu ramy na płaski próg to funkcja, którą
warto przemyśleć w przypadku drzwi prowadzących na taras lub balkon.

Rolety
Niektóre systemy roletowe muszą być zaprojektowane jeszcze przed zakupem i montażem
okien. Warto o tym pamiętać!

