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NOWY TREND W STOLARCE

Duże

przeszklenia
Coraz większe otwory
okienne zarówno
w domach prywatnych,
jak i budynkach
usługowych to trend,
który zauważyli już
chyba wszyscy.
Wizje architektów są
z roku na rok coraz
bardziej śmiałe,
a klienci decydują się
na coraz większe okna.
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o to znaczy duże przeszklenie?
Jeszcze kilka lat temu szyby,
które ważyły po 200 kilogramów, uważane były za bardzo duże i ciężkie. Dziś szyby ważące kilkaset kilogramów nie robią już na nikim
wrażenia – nierzadko zdarzają się nawet
takie, których waga przekracza tonę!
Dział mechaniki zwany statyką zajmuje się m.in. oddziaływaniem wiatru na konstrukcje, w tym konstrukcje
okienne. Statyka okna jest bardzo
ważna w przypadku dużych gabarytów. To od parametrów statyki stosowanej stolarki, czyli jej wytrzymałości,
zależy czy nasza konstrukcja wytrzyma
pojawiające się siły zewnętrzne, w tym
napór wiatru i przeniesie własne – wcale niemałe – obciążenia na konstrukcję
okna i całego budynku.

związany z branżą stolarki od wielu lat. Od 2014 roku współwłaściciel firmy CIECHANOWSKI S.C.,
specjalizującej się m.in. w montażach wielkogabarytowych przeszkleń i wynajmie specjalistycznego
sprzętu do montażu stolarki otworowej na terenie całej Polski.
Firma CIECHANOWSKI S.C., tel. +48 506 418 803, www.montaze.ciechanowski.com.pl
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Systemy i materiały
Dla jednych duże przeszklenia
to okna ważące 150 kg, dla innych
– 1500 kg. Ale nie o wagę tu chodzi,
tylko o powierzchnię szyby w otworze
okiennym. Duże przeszklone tafle szyb
zespolonych możemy stosować w kilku
systemach i rozwiązaniach.
• Systemy z PVC. Z uwagi na to, że
stolarka PVC ma najmniejszą statykę profili, w oknach PVC możemy
stosować przeszklenia pojedyncze

o maksymalnych wymiarach około
3 x 3 m. Dla systemów przesuwnych
typu HS podobnym ograniczeniem
jest maksymalny wymiar pojedynczego skrzydła lub części stałej okna.
Największe stosowane w stolarce PVC
okna typu HS mają wymiar około
6 x 2,5 m. Wynika to z tego, że z uwagi na właściwości statyczne materiału,
pomimo wzmocnień stalowych, materiał PVC dość mocno pracuje przy
nagrzewaniu.
• Drewno. W systemach stolarki drewnianej możemy wykonywać duże

okna stałe typu Fix oraz wielomodułowe systemy przesuwne typu HS.
• Aluminium. Stolarka aluminiowa to
zdecydowany lider rynku, jeśli chodzi o konstrukcje wielkogabarytowe.
W tym przypadku ograniczeń jest
niewiele. W systemach aluminiowych wizje architektów ograniczone
są już nie tyle przez same systemy, co
przez możliwości produkcyjne szkła
zespolonego. Możemy wykonywać
duże przeszklenia zarówno typu Fix,
jak i okna przesuwne HS oraz stosować systemy fasadowe.

Rodzaje dużych
przeszkleń
Aby wiedzieć, jak możemy doświetlić pomieszczenia naszych klientów,
musimy poznać rodzaje dużych przeszkleń. Mogą to być:
1. okna typu Fix;
2. okna przesuwne typu HS;
3. okna typu Fix ze spoiną;
4. systemy fasadowe;
5. świetliki dachowe.

1. Okna typu Fix
Jeśli trafi do nas klient, który chce
kupić duże przeszklenie w dowolnej
formie, to nie należy się bać. Szyby
o powierzchni do 6-8 m2 możemy proponować niemal w każdym systemie.
Przy większych przeszkleniach powinniśmy zaproponować stolarkę drewnianą lub aluminiową.
W Polsce dostępne są szyby o wymiarach granicznych tafli JUMBO,
czyli 6 x 3,21 m. Na zachodzie Europy istnieją jednak producenci, którzy
mogą wykonać szybę nawet 15 x 3 m!

2. Okna typu HS
Duże okna tarasowe typu HS mogą
mieć kilka schematów, czyli sposobów
otwierania. W systemach PVC najpopularniejszy jest schemat A, czyli jedna część stała i jedna część przesuwna.
W systemach drewnianych i aluminio-

Okno typu HS

Okno typu Fix

wych bez większych problemów możemy stosować pozostałe schematy,
uzyskując okna tarasowe o szerokości
nawet 18 metrów i więcej.
Graniczna wysokość okien typu
HS dla PVC to ok. 2,6 m, natomiast
w przypadku stolarki drewnianej czy
aluminiowej zdarzają się okna o wysokości ponad 4 m i więcej.

3. Okna typu Fix ze spoiną
Jeśli chcemy zaproponować klientowi przeszklenie 4 x 4 m, musimy otwór
podzielić na pół z uwagi na brak technologicznych możliwości wykonania

takiej szyby zespolonej. Ale co, jeśli
klient nie chce mieć dwóch osobnych
szyb w dwóch ramach, połączonych
pośrodku grubym słupkiem statycznym?
W takich przypadkach stosuje się
łączenie szyb na fugę ze specjalnego
silikonu. Szyby muszą być odpowiednio oszlifowane i hartowane, ale efekt
jest osiągnięty. W taki sposób możemy
wręcz bez ograniczeń ilościowych łączyć ze sobą szyby.
W podobny sposób możemy stosować okna narożne – coraz bardziej popularne tzw. Glass Corner, czyli szkło

Okno typu Fix ze spoiną
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ze stepem. Takie szkło może być stosowane nawet w systemach typu HS.

4. Systemy fasadowe

Systemy fasadowe

Aluminiowe systemy fasadowe są
doskonale znanym produktem w budynkach handlowo-usługowych. Coraz częściej możemy jednak spotkać
je także w domach jednorodzinnych.
Dzięki zastosowaniu systemów fasadowych, możemy nie tylko montować
w nich stałe przeszklenia, ale i w tzw.
fasadę wmontować np. system HS.
Systemy fasadowe z uwagi na możliwości technologiczne, statykę oraz
szereg innych rozwiązań pozwalają
na realizację najśmielszych i najbardziej efektownych przeszkleń zarówno
w biurowcach, jak i w domach jednorodzinnych.

5. Świetliki dachowe
Świetliki dachowe to rodzaj stolarki otworowej opartej głównie o aluminiowe systemy fasadowe. Są to
rozwiązania pozwalające doświetlać
pomieszczenia w coraz bardziej popularnych w polskim budownictwie domach z dachami płaskimi.

Świetliki dachowe

Jak mierzyć
Tak samo jak okna standardowe
– czyli dokładnie, a wręcz pedantycznie. Pamiętajmy jednak, że jeśli otwór
okienny nie jest idealnie wymurowany,
to 2 mm na 1 metrze różnicy w pionie w przypadku otworu 6-metrowego daje ponad 1 cm różnicy
w pionie na całym otworze.

Jeśli robimy pomiar okna tarasowego
typu HS, które ma 6-8 czy więcej metrów, sprawdźmy czy nadproże również jest idealne w poziomie na całej
swojej szerokości.
Okna o dużych gabarytach często mierzy się z rusztowań czy drabin z uwagi
na utrudniony dostęp na wysokościach.

Już na etapie pomiaru należy dokładnie
przeanalizować sposób montażu i dobrać odpowiednie rozwiązania. Inny
aspekt, jaki należy wziąć pod uwagę, to
kwestia, aby w przypadku uszkodzenia
szyby po kilku latach użytkowania bez
większych problemów była możliwość
jej wymiany.

Jak wyceniać
Każda z firm ma swoją własną politymów nie wynikających z winy ekipy (np.
kę. Na pewno montaż okien niestandarpogoda), ponowne podejście do montadowych należy kalkulować także w nieżu w innym terminie może być bardzo
standardowych cenach. Pamiętajmy, że
kosztowne. Jeśli firma często montuje
sama logistyka budowy okien wielkogaokna wielkogabarytowe, warto pomybarytowych jest trudna,
śleć o ubezpieczeniu.
czasochłonna i zawsze Aby dobrze
Przy
jednorazowych
niesie ze sobą pewne rymontażach
można
zyko. W większości przy- zamontować
wspomóc się ubezpiepadków okna o dużych duże przeszklenia,
czeniem firmy dostargabarytach montuje się
czającej specjalistyczny
dwuetapowo. Najpierw konieczne są:
sprzęt montażowy.
ramy, czyli konstrukcje, doświadczona
***
a dopiero później szyby.
ekipa,
projekt
To też wymaga dodatkoPowyższy artykuł tylwego czasu. Należy rów- montażu, dobre
ko częściowo i w ogranież wkalkulować koszt
niczonym
zakresie
materiały,
użycia specjalistycznego
przedstawia możliwosprzętu, czyli przyssa- precyzyjny sprzęt ści stosowania dużych
wek, precyzyjnych miniprzeszkleń. Zagadnienia
i sprzyjająca
-żurawi czy manipulatozwiązane z projektowarów do szkła, bez których pogoda.
niem, sprzedażą i monczęsto nawet przy bardzo
tażem takich okien są
licznej ekipie montażowej nie ma szans
o wiele szersze i bardziej skomplikowawykonać montażu.
ne. Dlatego w przypadku chęci sprzeNierozsądne jest kalkulowanie
daży czy montażu najlepiej korzystać
ceny montażu okna o wartości kilz wiedzy firm, które dysponują odpokunastu czy nawet kilkudziesięciu
wiednim sprzętem i doświadczeniem.
tysięcy złotych tak jak ceny montaW kolejnych numerach będziemy barżu standardowego okna. W razie podziej szczegółowo opisywać zagadnienia
myłki, uszkodzenia lub innych problez tematyki okien wielkogabarytowych.
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Okno typu Fix z szybą
5 x 2,5 m ma 12,5 m2 – to tyle
samo co powierzchnia żagli
w łodzi typu OMEGA.
Konstrukcja przeszklona
o wymiarach 6 x 6 m to
36 m2, czyli więcej niż boczna
powierzchnia naczep w samochodach ciężarowych.
Silny wiatr bez problemu
przewraca łodzie, a ciężarówki
spycha do rowów. Dlatego
staranny pomiar, zastosowane rozwiązania i prawidłowy
montaż wykonany przez doświadczoną ekipę są tak ważne
w przypadku okien wielkogabarytowych. Nie chodzi tylko
o pieniądze i komfort użytkowania okien przez długie lata,
ale przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkowników.

