
Z kolei co do funkcji zale  one g ównie od zastosowanych oku .

W ofercie oku  G-U Uni-Jet oraz G-U Eurojet jest wiele rozwi -

za  przydatnych w codziennym u ytkowaniu. W ród nich mo na 

wymieni  nast puj ce:

przy du ych powierzchniach okien warto rozwa y  zastoso-

wanie innych rodzajów oku  i sposobów otwierania np. uchylno-

przesuwnych, podnoszono-przesuwnych lub przesuwno-sk ada-

nych

do pomieszcze  gdzie szczególnie po dana jest szybka i spraw-

na wymiana powietrza (kuchnia, azienka) warto zamówi okno ob-

rotowe (z poziom  osi  obrotu), które zapewnia najbardziej wy-

dajn  wymian  powietrza

mikrowentylacj  – pozwalaj c  zapewni  umiarkowan  wymia-

n  powietrza, która jest niezb dna aby zachowa  optymalne pa-

rametry powietrza wewn trz domu 

zamykacz na wietli – wa ne przy wysoko po o onych oknach 

– mamy wtedy funkcj  uchy u skrzyd a z wygodn  obs ug , d wi-

gni  umieszczon  na ni szej cz ci ramy okiennej lub cianie, na 

wysoko ci dla nas komfortowej. Mo na te  w bardziej zaawan-

sowanej technicznie wersji zamontowa  elektryczny nap d, ste-

rowany np. przyciskiem lub pilotem

ogranicznik rozwarcia z funkcj  hamulca ciernego do drzwi 

balkonowych. Montuje si  go w prosty sposób u do u okna, a do-

starcza nam dwie przydatne funkcje: zapobiega zamykaniu/otwie-

raniu si  pod wp ywem wiatru oraz zabezpiecza przed uderze-

niem skrzyd a okiennego o np. meble b d ce w zasi gu pe nego 

otwarcia

zatrzask balkonowy, który przytrzyma skrzyd o w pozycji za-

mkni tej w komplecie z ma ym pochwytem – pozwalaj cy wyj

na zewn trz bez pozostawiania otwartego skrzyd a

blokada rozwierania – stosowana przy oknach na wy szych kon-

dygnacjach, zapobiegaj ca np. wypadni ciu dziecka przez otwar-

te okno. Dzia a ona w ten sposób, e pozycja uchylna okna jest 

dost pna ca y czas, z kolei w pe ni otworzy  okno (np. do mycia) 

mo na poprzez odryglowanie blokady specjalnym kluczykiem, któ-

rego dzieci nie maj

trzpienie grzybkowe wraz z zaczepami antyw amaniowymi

– pozwalaj  wzmocni  okna nara one na próby w amania

Podsumowuj c: przed zakupem stolarki warto si  zastanowi

i zamówi  dok adnie taki produkt jaki jest nam potrzebny – to in-

westycja na wiele lat! Dobrze jest te  sprawdzi  mo liwo  pó -

niejszego serwisu profili, szyb i oku .

Przy zakupie okien warto sprawdzi  czy oferowane okna spe niaj  odpowiednie parametry oraz 

czy posiadaj  funkcje, które u atwi  nam ich u ytkowanie.

Podstawowe parametry okna, które warto sprawdzi  to:

marka i rodzaj profili, z których stolarka jest produkowana, dopuszczalne odchy ki od wymiaru, 

wspó czynnik przenikania ciep a, gatunek drewna itp.,

w a ciwo ci szyby (wspó czynnik przenikania ciep a, d wi koch onno ),

marka i parametry no no ci oku  (maksymalne wymiary i ci ar skrzyde ).

JAK KUPI  DOBRE OKNO?
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