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Oran eria to ci gle jeszcze rzadko  w pol-

skich domach, ale poniewa  coraz atwiej do-

pasowa  skal  i koszty ca ej inwestycji do w a-

snych mo liwo ci oraz potrzeb, warto bli ej

przyjrze  si  temu elementowi, pozna  korzy-

ci p yn ce z posiadania ogrodu zimowego 

i dowiedzie  si , jak unikn  zwi zanych z tym 

k opotów. Wiele zale y od tego, czy na ogród zi-

mowy decydujemy si  na etapie projektowania 

domu, czy chcemy go urz dzi  przy istniej -

cym budynku. Gdy wszystko zostanie zaplano-

wane przed przyst pieniem do budowy, oran-

eria b dzie stanowi  integraln  cz  domu, 

a architekt zadba o jej funkcjonalno , dobre po-

wi zanie z innymi pomieszczeniami oraz odpo-

wiednie otoczenie.

Na szklany ryzalit (potocznie zwany wykuszem) 

czy dobudówk  trzeba wyda  wi cej ni  na pro-

sty odcinek pe nego muru, ale ich obecno  nie 

musi dowodzi  zamo no ci czy rozrzutno ci 

i niefrasobliwo ci inwestorów. Dobrze zaplano-

wany i starannie wykonany ogród zimowy po-

prawia bowiem bilans energetyczny budynku! 

Ulokowana od po udnia szklana konstrukcja 

mo e zim  wychwytywa  promienie s onecz-

ne i oddawa  ciep o do s siednich pomieszcze ,

a latem chroni  je przed przegrzaniem, bloku-

j c przenikanie upa u w g b domu.

Gdy zale y nam na pe nowarto ciowej przestrze-

ni, która b dzie pe ni  konkretn  funkcj : anek-

su wypoczynkowego lub jadalni, decyzje warto 

podj  na etapie projektowania budynku. Du e, 

efektowne przeszklenia poszerzaj  wn trza, do-

starczaj  znacznych ilo ci naturalnego wiat a

i adnych widoków. Stwarzaj  te  dobre warunki 

do uprawy ro lin, ale podstawowymi zadaniami 

s  najcz ciej komfort i wygoda mieszka ców. 

Aby „pod szk em” panowa y warunki odpowiada-

j ce zarówno ro linom, jak i ludziom, ogród zimo-

wy nale y skonstruowa  z wysokiej klasy materia-

ów, wyposa y  w odpowiedni system ogrzewania 

(w ch odnych porach roku rejon b dzie bardziej 

nara ony na straty ciep a ni  reszta budynku) 

i sprawn  wentylacj  oraz zapewni  mu skutecz-

n  ochron  przed nadmiarem s o ca – czyli za-

montowa  zas ony, markizy lub rolety.

Firma OGRODY ZIMOWE MACHNICKI specja-

lizuje si  w projektowaniu, produkcji, monta u

oraz aran acji ogrodów zimowych. Tworzymy 

dla Pa stwa wspania e ogrody zimowe, w któ-

rych mog  Pa stwo sp dza  ka d  woln  chwi-

l . Gwarantujemy zadowolenie, satysfakcj  i za-

spokojenie wra e  estetycznych. Wykonujemy 

zabudowy wszelkiego typu, jednak to drewno 

jest najbardziej wdzi cznym materia em na wy-

konanie ogrodu zimowego. aden inny materia

przy jednoczesnej wytrzyma o ci mechanicznej 

i dobrych w a ciwo ciach termoizolacyjnych nie 

ma w sobie tyle ciep a i przyjaznego promienio-

wania wp ywaj cego na estetyk  ogrodu. Belki 

z drewna klejonego s  materia em lekkim i spr -

ystym, odpornym na zniszczenia i korozj , do-

st pnym w pe nej gamie kolorów. Zarówno kle-

jone jak i lite, zawsze najwy szej jako ci, jako 

dobry izolator jest najcz ciej stosowanym ma-

teria em do wykonania konstrukcji oran erii. 

U ywamy drewna zarówno krajowego (d b, buk, 

sosna, wierk) jak i egzotycznego (meranti, cedr 

kanadyjski, iroko, teak i inne).

G ównym celem naszej firmy jest zrealizowa-

nie Pa stwa marzenia!
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