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Prezentacja firmowa

Ogród zimowy – inaczej zwany równie¿ oran-

¿eri¹, werand¹ s³oneczn¹ lub szklarni¹ – jest

we wspó³czesnej architekturze podstawowym

przyk³adem rozwi¹zania biernie wykorzystuj¹-

cego promieniowanie s³oneczne. Ze wzglêdu

na wiele elementów wchodz¹cych w sk³ad

oran¿erii, zaprojektowanie i wykonanie przy-

domowego ogrodu zimowego jest, powiedzmy

otwarcie, bardzo trudne. Przeszklony ogród

przez ca³y dzieñ nara¿ony jest na nas³onecz-

nienie, to mo¿e powodowaæ przegrzanie po-

mieszczenia, dlatego tak istotne jest zastosowa-

nie w ogrodzie odpowiedniego systemu wenty-

lacji, odpowiedzialnego za odprowadzanie na-

grzanego powietrza i pary wodnej wytwarzanej

przez roœliny. Niezbêdnym minimum jest za-

pewnienie mo¿liwoœci wietrzenia, poprzez

otwieranie okien i drzwi. Dobrze sprawuj¹

siê natomiast umieszczone w ró¿nych miej-

scach ogrodu wywietrzniki, przez które na-

p³ywa œwie¿e powietrze lub odprowadzane

jest to nagrzane. Przed nadmiernym nas³o-

necznieniem mog¹ te¿ chroniæ zas³ony prze-

ciws³oneczne. Na pionowe œciany ogrodu

mo¿na zastosowaæ ¿aluzje lub rolety. Nato-

miast po³acie dachu, wymagaj¹ wzmocnienia

prowadnic, w którym montuje siê rolety lub

¿aluzje.

Konstrukcja ogrodu zimowego oprócz obci¹-

¿enia w³asnego musi przenieœæ równie¿ obci¹-

¿enie wiatrem i œniegiem. Najczêœciej spotyka-

nym materia³em stosowanym do wykonania

konstrukcji ogrodów zimowych jest drewno.

Jest jedynym naturalnym materia³em konstruk-

cyjnym. Stosowane jest g³ównie w postaci

drewna klejonego tzw. klejonki, najczêœciej

z drewna sosnowego lub œwierkowego. Jednak

zastosowanie drewna wymaga sta³ej konserwa-

cji i pielêgnacji, nawet jeœli wykorzystuje siê

trwa³e, wysokowartoœciowe gatunki. Konstruk-

cje ogrodów zimowych wykonywane s¹ rów-

nie¿ z aluminium, tworzyw sztucznych oraz

stali, a tak¿e ró¿nej kombinacji tych materia-

³ów (równie¿ z drewnem). 

Stal jest materia³em wytrzyma³ym mecha-

nicznie, jednak ³atwo ulega korozji i wymaga

sta³ej konserwacji. Stalowa konstrukcja jest

ciê¿ka i istnieje potrzeba zastosowania wyj¹t-

kowo wytrzyma³ego fundamentu. Jej wad¹ jest

równie¿ ma³a izolacyjnoœæ cieplna. W przydo-

mowych ogrodach zimowych jest stosowana

rzadko. 

Tworzywa sztuczne nale¿¹ do najnowszych

materia³ów. S¹ ³atwe w konserwacji, odporne

na korozjê, jednak maj¹ ograniczon¹ sztyw-

noœæ. To, jak w przypadku drewna, wp³ywa na

masywnoœæ konstrukcji i ograniczanie œwiat³a.

Konstrukcje z profili PCV powinny byæ wspie-

rane innymi, bardziej wytrzyma³ymi materia³a-

mi, co powoduje powstawanie silnych naprê-

¿eñ, a w konsekwencji tworzenie siê nieszczel-

noœci. £atwo te¿ trac¹ nadany kolor i szarzej¹,

dlatego jest to materia³ rzadziej stosowany do

konstrukcji ogrodów zimowych. 

Aluminium jest materia³em lekkim, ³atwym

w monta¿u i konserwacji. Jest równie¿ odporne

na korozjê, dlatego te¿ stosowane jest najczê-

œciej w ogrodach zimowych, we wnêtrzu któ-

rych wystêpuje du¿a wilgotnoœæ powietrza. Po-

za tym, dziêki ³atwoœci lakierowania (proszko-

wo) i stosowania innych pow³ok (anodowanie)

mo¿liwe jest uzyskanie szerokiej palety kolo-

rów. Profile aluminiowe mo¿na doœæ ³atwo

kszta³towaæ i dziêki temu udaje siê uzyskaæ

konstrukcje samonoœne o doœæ skomplikowa-

nych bry³ach.

W ostatnich czasach w ogrodach zimowych

do budowy wsporników, krokwi i p³atwi stosu-

je siê kompozycje drewna klejonego z alumi-

nium. Ze wzglêdu na w³aœciwoœci obu materia-

³ów jest to najbardziej optymalne rozwi¹zanie

z wszelkich mo¿liwych. 
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Ogrody zimowe TOHA
Firma TOHA powsta³a w 1992 roku.

Specjalizujemy siê w produkcji: ogrodów

zimowych, zadaszeñ, fasad wykonanych z PCV,

stali, aluminium i drewna.
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