
Wysokość montażu okna
Przepisy i instrukcje podają miejsce za-
montowania okna dachowego w połaci
dachowej. Powinno się ono znajdować
na odpowiedniej wysokości od podłogi,
aby optymalnie spełniało swoje funkcje.
W budynkach o kondygnacjach poło-
żonych poniżej 25 m nad terenem odle-
głość dolnej krawędzi okna otwieranego
od podłogi powinna wynosić co naj-
mniej 85 cm. Natomiast na kondygna-
cjach powyżej 25 m nad terenem odle-
głość ta powinna wynosić nie mniej
niż 110 cm (zgodnie z rozp. MSWiA). Na-
leży podkreślić, że im wyżej od podłogi
będzie zamontowane okno, tym lepsze

będzie doświetlenie pomieszczenia. Zgod-
nie z normą DIN 5034-1 punkt 4.2.2a
„górna krawędź przeźroczystej powierzch-
ni okna (lub okien) powinna znajdować
się co najmniej 220 cm nad podłogą”. 
Kolejną ważną kwestią jest wysokość
montażu okien dachowych posiadających
nawiewniki. Zgodnie z instrukcją Instytutu
Techniki Budowlanej nr 343/96 – „... na-
wiewniki należy instalować na wysokości
nie niższej niż 200 cm nad poziomem
podłogi, licząc od dolnej krawędzi na-
wiewnika”.
W oknach Fakro nawiewnik umieszczony
jest w górnej części ościeżnicy.
Aby okno było zamontowane zgodnie

z przepisami, górna krawędź okna powin-
na znajdować sie na wysokości 220 cm.
Zalecany montaż okien Fakro (dolna kra-
wędź okna) na poziomie 110–140 cm
od podłogi spełnia wymagania stawiane
przez przepisy oraz zapewnia bardzo do-
bre doświetlenie i gwarantuje kontakt
wzrokowy z otoczeniem. Zastosowanie
dolnej klamki w oknach Fakro pozwala
na komfortową obsługę prawidłowo za-
montowanych okien.
Montaż okien na tej wysokości umożliwia
również umieszczenie standardowego
grzejnika pod oknem oraz prawidłowe
wykonanie szpalet, dzięki czemu zapew-
niona jest prawidłowa cyrkulacja po-
wietrza w całej wnęce okiennej, która 
skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia
kondensacji na oknie dachowym.

Dobór rozmiaru okna
Wielkość okna dachowego dobierana jest
w zależności od powierzchni przeszklenia
i rodzaju pomieszczenia.
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Rozegnij środkową zszywkę, wyjmij wkładkę i włóż do segregatora

OKNA DACHOWE 
– dobór 
i usytuowanie
w dachu

Połączenie okna dachowego z oknem ko-
lankowym zapewnia lepsze doświetlenie
wnętrza i zwiększa pole widzenia

Prawidłowy montaż okna dachowego jest gwarancją komfortu użytkowania poddasza

Okna dachowe stały się nieodłącznym
elementem nowo wznoszonych budyn-
ków. Stosowane są również przy adap-
tacji poddaszy nieużytkowych, prze-
kształcając strychy w funkcjonalne i no-
woczesne wnętrza. Aby dobrze mogły
spełniać swoje funkcje, czyli dostarczać
odpowiednią ilość światła i powietrza
do pomieszczenia oraz zapewniać dobrą
widoczność na zewnątrz muszą być 
prawidłowo zamontowane. Określają to
m.in. przepisy i normy budowlane.



Prawidłowe doświetlenie pomieszczeń
za pomocą światła naturalnego określa się
stosunkiem powierzchni okna liczonej
w świetle ościeżnicy, do powierzchni pod-

łogi. W przypadku pomieszczeń, w któ-
rych przebywają (mają przebywać) ludzie
stosunek ten powinien wynosić co naj-
mniej 1:8, natomiast w innym pomiesz-

czeniu, w którym oświetlenie dzienne jest
wymagane ze względów na przeznacze-
nie – co najmniej 1:12 kąta nachylenia 
dachu.
Wysokość dobieranego okna zależy rów-
nież od kąta pochylenia połaci dachowej.
Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy tym
wysokość okna powinna być większa.

Usytuowanie okna w dachu
Decydując o umiejscowieniu okien dacho-
wych musimy brać pod uwagę ważną re-
gułę, w myśl której lepsze efekty oświetle-
nia uzyskamy stosując kilka mniejszych
okien umieszczonych w różnych punktach
dachu, niż przez zastosowanie jednego
dużego okna.
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Kilka mniejszych okien dachowych daje lepsze oświetlenie niż jedno duże

WYBIERAMY OKNO DACHOWE

Dobór okna
Okna dachowe pełnią obecnie szereg waż-
nych zadań zarówno w nowoczesnym bu-
downictwie, jak i przy modernizacji obiek-
tów i adaptacji starych poddaszy na cele
użytkowe.
Poza tradycyjną funkcją doświetlenia pod-
dasza i zapewnienia możliwości przewie-

trzenia pomieszczenia, okno dachowe po-
winno zapewnić kontakt wzrokowy z oto-
czeniem oraz wizualnie powiększać prze-
strzeń użytkową na poddaszu.

Do wielu różnych czynników, które decy-
dują o wyborze optymalnego rodzaju okna
dachowego należą:

– kąt nachylenia dachu,
– rozstaw krokwi,
– wysokość zamontowania okna,
– wysokość ścianki kolankowej,
– wysokość i rodzaj pomieszczenia,
– przeznaczenie okna.
Przedstawione porównanie pomoże wy-
brać najlepszy typ okna dachowego.
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Okna obrotowe FTS-V, FTP-V, 
FTP-W, PTP, PTP-V
Okna obrotowe to podstawowy rodzaj
okien dachowych, zapewniający przewie-
trzanie i doświetlenie pomieszczenia.
Otwierane są obrotowo, maks. o kąt 180°
stosowany do mycia zewnętrznej szyby
oraz do obsługi markizy. Okna obrotowe
mogą być wyposażone w akcesoria we-
wnętrzne i zewnętrzne wchodzące w skład
systemu Fakro.

Okno uchylno-obrotowe 
FPP preSelect®
Okna uchylno-obrotowe oprócz doświetle-
nia i przewietrzania pomieszczenia zapew-
niają swobodny dostęp do okna i szeroki
widok na zewnątrz przez uchylone skrzy-
dło.
Otwierane są na dwa sposoby:
– uchylny do 35°, umożliwia swobodne

podejście do okna i szeroki widok,
– obrotowy, używany do mycia okna i ob-

sługi markizy.
Okna uchylno-obrotowe mogą być wypo-
sażone w akcesoria wewnętrzne i ze-
wnętrzne.

Okno panoramiczne FEL
Okna panoramiczne charakteryzują się du-
żymi rozmiarami zapewniając dobre do-
świetlenie i przewietrzanie pomieszczenia
oraz dużym kątem uchylenia skrzydła, co
umożliwia wyjście na dach. Otwierane są
na dwa sposoby:
– uchylny o 40°, pozwala na swobodne

podejście do okna oraz nieograniczony
widok na zewnątrz, uchylny o 68°, duże
rozmiary okien oraz duży kąt uchylenia
skrzydła umożliwia wygodne wyjście
na dach lub może służyć do celów ewa-
kuacyjnych,

– obrotowy, używany do mycia okna i ob-
sługi markizy. Okna panoramiczne mogą
być wyposażone w akcesoria wewnętrz-
ne i zewnętrzne.

NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE MIĘDZY RODZAJAMI OKIEN DACHOWYCH

Okno kolankowe BDL, BVL, BXL
Okna kolankowe montowane są w ścianie
pionowej w zespoleniu z oknami dacho-
wymi. Zapewnia to bardzo dobre doświe-
tlenie i przewietrzanie pomieszczenia oraz
znacznie zwiększa kontakt wzrokowy
z otoczeniem. Otwierane są uchylnie lub
rozwiernie (BDL) i uchylnie (BVL). 
Okno BXL jest nieotwierane. Okna kolan-
kowe mogą być wyposażone w akcesoria
wewnętrzne.

Okna wyłazowe termoizolacyjne
FWP-R, FWP-L
Okna wyłazowe to łatwe i bezpieczne wyj-
ście na dach z pomieszczeń mieszkalnych.
Umożliwiają również doświetlenie i prze-
wietrzania pomieszczenia. Otwierane są
uchylnie na bok o kąt 90° na prawą (FWP-R)
lub lewą stronę (FWP-L). Okna wyłazowe
mogą być wyposażone w akcesoria we-
wnętrzne identyczne jak do okien dacho-
wych.

Świetliki SFX, SFV, SFV-E
Świetliki stosowane są do doświetlenia
pomieszczenia z dużej wysokości. Monto-
wane są w dachach o małym kącie nachy-
lenia. Świetlik SFX jest nieotwierany, 
natomiast SFV i SFV-E są otwierane uchyl-
nie maks. do 30°, co zapewnia również
przewietrzanie pomieszczenia. Świetliki
SFV i SFV-E standardowo wyposażone są
w moskitierę.
Do świetlików możemy zamontować rów-
nież specjalne akcesoria wewnętrzne.



nakowych pomieszczeniach, w których
od strony południowej zamontowano okna
dachowe osłonięte różnymi akcesoriami.
Przedstawione na wykresie wyniki badań
jednoznacznie określają, że akcesoria ze-
wnętrzne (roleta, markiza) najlepiej chronią
przed upałem. Markiza zewnętrzna zamon-
towana na oknie dachowym chroni
przed nagrzaniem poddasza do ośmiu razy
skuteczniej niż roleta wewnętrzna zaciem-
niająca. Akcesoria wewnętrzne w ograni-
czonym stopniu chronią przed słonecznym
promieniowaniem cieplnym, a ich głów-
nym zadaniem jest dekoracja wnętrza oraz
regulacja ilości światła.
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Najwyższa zanotowana                 

wanie słoneczne już przed szybą i emitu-
je ciepło na zewnątrz, przez co w sło-
neczne dni bardzo dobrze chroni
przed uciążliwym upałem. Łatwa w mon-
tażu i obsłudze markiza chroni przed nad-
miarem słońca i skutecznie zacienia wnę-
trze, przy jednoczesnym zapewnieniu
widoczności na zewnątrz. 

Promieniowanie cieplne, które przechodzi
przez szybę pochłaniane jest przez zasłonę
wewnętrzną. Przeistacza się ono w długofa-
lowe promieniowanie podczerwone (ciepl-
ne), które nie jest przepuszczane przez szy-
bę okien na zewnątrz – zasłona emituje
ciepło do pomieszczenia działając jak grzej-
nik. Prowadzi to do niepożądanego nagrze-
wania się pomieszczeń, szczególnie od stro-
ny południowej w słoneczne upalne dni. 

Akcesoria zewnętrzne chronią przed cie-
płem słonecznym. Absorbują one promie-
niowanie słoneczne już przed szybą i emitu-
ją ciepło na zewnątrz, niedopuszczając
do nagrzewania się wnętrza pomieszczenia. 

Przepuszczalność ciepła promieniowania słonecznego w % 
– okno z markizą zewnętrzną w zależności od materiału – 4–14% g=0,04–0,14 
– okno z roletą wewnętrzną zaciemniającą – 35%, g=0,35
– okno bez osłon – 59%, g=0,59

Okna dachowe coraz częściej pojawiają
się w naszych domach, zarówno w nowo
powstających budynkach jak i przy ada-
ptacji poddasza. Usytuowanie okien
w skośnym dachu powoduje, że dostar-
czają one dużą ilość światła dziennego.
Odpowiednia kontrola ilości światła i cie-
pła napływającego do pomieszczenia po-
zwala przekształcić poddasze w miejsce,
w którym możemy komfortowo pracować
i wypoczywać. 
Firma Fakro przetestowała skuteczność
ochrony przed nagrzewaniem pomiesz-
czeń za pomocą różnych osłon przeciwsło-
necznych. Badania przeprowadzono w jed-

Markizą o 10% prześwicie można zasłonić okno na całe lato bez potrzeby
codziennego zwijania gdyż przepuszcza wystarczającą ilość światła. 
Markiza jest przejrzysta, co pozwala utrzymać kontakt wzrokowy z otoczeniem.

OSIEM RAZY SKUTECZNIEJSZA OCHRONA 
Odpocznij w cieniu
Przez cały rok z utęsknieniem czekamy
na nadejście słonecznego, upalnego
lata. Jednak słońce, tak miłe na plaży,
może być też uciążliwe. Podczas gorą-
cych dni do wnętrza pomieszczenia 
napływa promieniowanie słoneczne, któ-
re może spowodować podwyższenie
temperatury na poddaszu. Najlepszą
ochroną przed upałem są akcesoria ze-
wnętrzne (markiza, roleta). Szczególnie
ważne jest stosowanie akcesoriów ze-
wnętrznych w mocno nasłonecznionych
pomieszczeniach od strony południowej.
Optymalnym rozwiązaniem jest markiza
zewnętrzna, która absorbuje promienio-


