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Okna drewniane czy drewniano-aluminiowe?
Oba rodzaje okien majÈ konstrukcjÚ drewnianÈ. Rama zb4 warstw drewna, klejonego przy kontroli
uïoĝenia usïojenia, jest odpowiedzialna za sztywnoĂÊ ibwytrzymaïoĂÊ okna. Wbobu rodzajach okien
od strony pomieszczeñ moĝemy podziwiaÊ drewno wykoñczone wedle naszych upodobañ. Moĝna je
pokryÊ lakierami transparentnymi, podkreĂlajÈcymi usïojenie lub kryjÈcymi, które zapewniajÈ bardziej
jednolitÈ kolorystykÚ.

R

óĝnica pojawia siÚ po zewnÚtrznej
stronie okna, gdzie wboknach drewniano-aluminiowych rama oraz
skrzydïo przykryte sÈ okïadzinÈ zbaluminium. Jest to specjalny profil mocowany do
drewnianej konstrukcji okna. Aluminium
chroni okno od zewnÈtrz przed uszkodzeniami mechanicznymi ibszkodliwym
dziaïaniem czynników atmosferycznych.
Wpïywa równieĝ na wyglÈd okien. Okna
POZBUD mogÈ mieÊ po stronie zewnÚtrznej nawet 9 róĝnych ksztaïtów okïadzin
aluminiowych, od klasycznych, stylizowanych, po nowoczesne, proste ksztaïty.
Wydaje siÚ, ĝe to wïaĂnie zewnÚtrzny
wyglÈd okien moĝe wbduĝej mierze wpïywaÊ na wybór spoĂród tych dwóch typów.
Aluminium szczególnie dobrze wyglÈda wbnowoczesnych projektach obduĝych
przeszkleniach ibprostych ksztaïtach okien.
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Tam gdzie chcemy nadaÊ budynkowi nieco wiÚcej tradycyjnego stylu, lepszym rozwiÈzaniem mogÈ okazaÊ siÚ okna wbcaïoĂci
drewniane. Wbich przypadku takie tradycyjne elementy jak szprosy, ïuki, zaokrÈglenia wyglÈdajÈ naturalnie ibzawsze sÈ
moĝliwe do wykonania. Drewniana rama
moĝe byÊ teĝ sposobem na „ocieplenie”
chïodnej, betowej elewacji.
Niezaleĝnie od wyboru jakiego dokonamy, moĝemy liczyÊ na duĝÈ trwaïoĂÊ okien
zbdrewna. DziÚki wspóïczesnym lakierom
ibdokïadnemu procesowi produkcji iblakierowania (pokrywanie lakierami przez robota lakierniczego) okna drewniane majÈ
bardzo duĝÈ odpornoĂÊ na czynniki zewnÚtrzne. Owszem, pewna ich pielÚgnacja
jest konieczna, ale wïaĂciwie traktowane
wyglÈdajÈ Ăwieĝo przez lata, abdodatkowo
moĝna je caïkowicie odnowiÊ lub zmieniÊ
kolorystykÚ. Przy innych materiaïach nie
jest to moĝliwe.
POZBUD doskonali proces produkcji od
lat iboferuje dïugoletniÈ gwarancjÚ na konstrukcjÚ okien. Wbprzypadku okien drewnianych jest to 10 lat, abdla drewniano-aluminiowych nawet 30 lat.
Wybór miÚdzy drewnem, abdrewnem
zbaluminium nie sprowadza siÚ zatem do
moĝliwoĂci finansowych inwestora. Zaleĝy
m.in. od typu budynku ibnaszych oczeki-

wañ wbstosunku do wyglÈdu elewacji zewnÚtrznej. Od wewnÈtrz wbobu przypadkach moĝemy cieszyÊ siÚ drewnianymi
ramami, które sÈ dodatkowym meblem
wbpomieszczeniu. }
WiÚcej oboknach na blog.pozbud.pl
POZBUD realizuje równieĝ duĝe inwestycje
budowlane m.in. wbzakresie infrastruktury
kolejowej ibdrogowej oraz budynków mieszkalnych
ibkomercyjnych. Zapraszamy do wspóïpracy
deweloperów ibinwestorów.

NajwiÚkszy wbkraju
salon fabryczny okien
ibdrzwi drewnianych
– Sïonawy 33B, Oborniki.
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