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Artyku  promocyjny

W przypadku stwierdzenia liniowych lub 
punktowych elementów budynku o wi kszym 
przewodnictwie cieplnym mówimy o wyst -
powaniu mostków termicznych. Mostki ter-
miczne pojawiaj  si  z powodu b dów przy 
projektowaniu konstrukcji domu i jego detali 
lub przy samej budowie, m.in. na skutek nie-
prawid owego monta u drzwi i okien, czy nie-
odpowiedniej izolacji budynku (fundamen-
tów, cian, stropu, tarasu). Powoduj  straty 
ciep a, a co za tym nast puje wy sze rachun-
ki za ogrzewanie. Dodatkowo, w okresie zi-
mowym mo e na nich skrapla  si  para wod-
na, co znacznie obni a komfort mieszka ców 
(zwi kszone wydatki na ogrzewanie, czy te
ryzyko wyst pienia ple ni i grzybów – a wi c
podwy szone ryzyko alergii mieszka ców, nie-
przyjemne zapachy, itp.). Najcz ciej mostki 
termiczne wyst puj  w cianach fundamen-
towych, po czeniach balkonu/tarasu ze stro-
pem, otworach okiennych i drzwiowych, nad-
pro ach i wie cach oraz górnych kraw dziach 
cian szczytowych. Nale y wi c zadba  o pra-

wid owe zabezpieczenie tych newralgicznych 
punktów, co pozwala zaoszcz dzi  nawet do 
30% kosztów ogrzewania. 

Istotny udzia  w stratach ciep a budynku 
maj  nieprawid owo zamontowane okna o s a-
bych parametrach cieplnych. By zminimali-
zowa  wyst powanie takich strat w obr bie 
okien, nale y wybra  ciep , energooszcz dn
stolark  i prawid owo j  zamontowa  w spo-
sób, który zapewni ciep e i szczelne po cze-
nie ramy okiennej i muru. 

Idealnym rozwi zaniem, dedykowanym do 
budynków energooszcz dnych i pasywnych 
jest nowa linia okien drewniano-aluminio-
wych w ofercie Sokó ka Okna i Drzwi S.A. – 
PURO PASSIVE. System zosta  opracowany 

na bazie ju  oferowanego na-
szym klientom i bardzo do-
brze przez nich postrzeganym 
systemu PURO. Dzi ki uzy-
skanej certyfikacji Passivhaus 
Institut w Darmstad, okna 
spe niaj  restrykcyjne wyma-
gania dla domów pasywnych, 
Uf  0,8 W/(m²·K) przy zastoso-
waniu pakietu trójszybowego 
o Ug = 0,6 W/(m²·K). eby do-
datkowo polepszy  parametry 
serii PURO PASSIVE, Sokó ka 
oferuje te okna standardowo 
z jeszcze cieplejszym pakie-

tem o wspó czynniku Ug= 0,5 W/(m²·K), co fi-
nalnie pozwala uzyska  wspó czynnik na po-
ziomie Uw= 0,66 W/(m²·K). 

To produkt, który dzi ki po czeniu szla-
chetnego drewna z trwa ym aluminium, daje 
nam mocny i zdecydowany charakter spraw-
dzaj cy si  w nowoczesnym i energooszcz d-
nym budownictwie. Szeroka gama kolory-
styczna drewna obejmuj ca 3 gatunki drewna 
w wielu kolorach lazurowych i kryj cych oraz 
ok adziny aluminiowe w kolorach RAL pozwo-
l  zaspokoi  najbardziej wyszukane potrzeby. 

W budynkach tradycyjnych warto rozwa-
a  jedynie monta  warstwowy, za  w budyn-

kach pasywnych – wy cznie monta  w war-
stwie docieplenia.

Monta  „warstwowy” jest wykonywany 
w licu muru lub z cz ciowym wysuni ciem 
okien poza mur, ale z zachowaniem podpar-
cia w cianie. Je li zdecydujemy si  na mon-
ta  z u yciem pianki monta owej, nale y
doszczelni  miejsce styku, stosuj c izolacj
przeciwwilgociow  foli  paroszczeln  (od 
wewn trz) oraz paroprzepuszczaln  (od ze-
wn trz). Szczególnie trudne jest prawid owe
uszczelnienie dolnego ramiaka okna – w a-
nie wokó  parapetu wyst puj  najcz ciej 

mostki termiczne. Warto wi c zastosowa  tu 
„ciep e parapety” – tj. podk ady podokienne 
z materia ów termoizolacyjnych np. z XPS. 
Nale y pami ta  równie  o zabezpieczeniu 
kotew monta owych od wewn trz najlepiej 
poprzez jej pe ne wyklejenie foli  ME410. 
Ograniczymy w ten sposób mo liwo  wy-
st powania mostków termicznych w obr bie 
kotew monta owych. 

W budynkach energooszcz dnych i pasyw-
nych nale y stosowa  monta  „ciep y”, który 
polega na zamontowaniu okna w warstwie 

docieplenia. Okna w budynkach energoosz-
cz dnych i pasywnych powinny znajdowa
si  poza murem. Pojawia si  tutaj problem – 
jak w prawid owy sposób zamontowa  okno 
w warstwie docieplenia, gdy we na mineralna 
czy styropian nie zapewni podparcia dla okna. 
Równie  tradycyjnie stosowane kotwy monta-
owe, nie s  w tanie utrzyma  okna, którego 

ci ar cz sto przekracza 100 kg. Wykorzystuje 
si  przy takim monta u specjalnie dedykowa-
ne do takich zastosowa  konsole. Zapewni
one w a ciwe podparcie okien, bez wzgl du na 
grubo  warstwy docieplenia i ci ar stolarki. 

Innym rozwi zaniem s  zestawy monta owe 
do monta u okien w ociepleniu, na przyk ad
MOWO, oferowany przez firm  ILLBRUCK. 

MOWO to pierwsze na rynku polskim, kom-
pleksowe rozwi zanie zamocowania i uszczel-
nienia okna wysuni tego poza lico muru 
w warstw  ocieplenia. System ten bazuje na 
profilach instalacyjnych, trwale po czonych 
ze cian  no n  za pomoc  kleju szybkowi -

cego. Uszczelnienie okna (nadpro e i boki), 
realizowane jest przy pomocy ta my rozpr -
nej dedykowanej do budownictwa pasywne-
go, za  dolne z cze uszczelniane jest przy 
pomocy profilu podokiennego, w zestawie 
z ta m  rozpr n .

Jak wida , zastosowanie okien o wysokich 
parametrach cieplnych, takich jak PURO 
PASSIVE pozwoli na znaczne oszcz dno ci 
kosztów ogrzewaniu budynku, a dzi ki zasto-
sowaniu powy ej opisanych sposobów mon-
ta u, w znacznym stopniu ograniczymy wy-
st powanie mostków termicznych na styku 
okna i cian budynku.
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