
Jak kupić dobre okno? (część I)

Prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu stoi przed decyzją, jakie okna powinny znaleźć się w
wymarzonym mieszkaniu lub domu. Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, gdyż współczesne
okna to skomplikowane „urządzenia” i warto wiedzieć więcej na ich temat, aby dokonać właściwego wyboru. Dlatego
przygotowaliśmy dla was cykl porad – jak kupić dobre okna.

Niezależnie od rodzaju okna przy zakupie nigdy nie kieruj się wyłącznie niską ceną.

Dobre okno to tanie okno – taką bowiem zasadę wyznaje dzisiaj wielu nieświadomych klientów, którzy podejmując
decyzję, konsekwencje której ponosić będą przez lata; działają tak, jakby kupowali jednorazowe chusteczki.

Okno jest jednym z najważniejszych elementów budynku. To ono łączy nas ze światem zewnętrznym, jednocześnie
od tego świata oddzielając. Okno wpuszcza do naszych mieszkań niezbędne dla życia światło słoneczne, nie
wpuszczając deszczu, śniegu i zimna i broniąc przed złodziejami.

Kupując okno najtańsze, czyli z reguły najgorsze, klient rezygnuje dobrowolnie z decydowania o wielu istotnych dla
nabywcy cechach. Przede wszystkim jednak stosując pozorne oszczędności, w rzeczywistości naraża się na
ponoszenie większych kosztów w przyszłości.

Zacznijmy od bardzo istotnymi, choć nie widocznymi na pierwszy rzut oka cechami: stabilność i sztywność.

W praktyce parametry te oznaczają tzw. statykę okna, która pozwala bezpiecznie przetrwać duży napór wiatru -
okno nie ugina się wówczas, nie rozszczelnia i nie pęka w miejscach zgrzewów. Decyduje o tym zastosowanie
dobrych, mocnych profili klasy A lub B oraz odpowiednich wzmocnień stalowych, które zawsze powinny mieć
minimum 1,5mm grubości. Niektóre, zwłaszcza najtańsze okna, czasami mają wzmocnienia 1,25 lub 1mm, a bywa,
że nawet w zastępstwie wzmocnień są stosowane cienkie blaszane profile używane do budowy ścianek 
kartonowogipsowych. Okna takie są zupełnie nieodporne na obciążenia mechaniczne, łatwo się odkształcają, pękają, nie
zapewniają wiatro- ani wodoszczelności. Po paru latach walki z takim oknem klient ostatecznie musi i tak kupić nowe
okno.

Jeśli nie chcesz zatem co kilka lat kupować tanich „dobrych” okien, które się wypaczają, rozszczelniają lub pękają, to
dokładnie sprawdź statykę okna.
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