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nergooszczędna stolarka cieszy się coraz 
większą popularnością wśród klientów nie 
tyko w Polsce. Można śmiało powiedzieć, że 
tendencja do inwestowania w rozwiązania 

energooszczędne jest wspólna dla Europy i reszty 
świata, szczególnie teraz, w obliczu światowego spo
wolnienia gospodarczego, kiedy ludzie skłaniają się 
ku produktom gwarantującym oszczędności. Mimo 
że produkty energooszczędne są częściej wybierane 

>- przez klientów indywidualnych niż deweloperów z 
pewnością i ta tendencja będzie ewoluowała. 

Lista sposobów ograniczenia strat ciepła jest długa, 
ale dużą rolę odgrywają energooszczędne okna i drzwi. 
Dlatego tak ważny jest wybór stolarki o odpowiednich 
parametrach termoizolacyjnych, bo to one decydują 
potem o wysokości naszych rachunków za ogrzewanie 
i o potencjalnych oszczędnościach. Zarówno w przy
padku okien, jak i drzwi mamy na rynku do czynienia 
z ogromnym wyborem. Producenci prześcigają się 
w oferowaniu produktów energooszczędnych. Wybór 
właściwych rozwiązań musi być więc poprzedzony 
dokładnym sprawdzeniem właściwości produktu, 
posiadanych przez producenta certyfikatów, atestów 

^ i dopuszczeń technicznych, ale przede wszystkim jego 
wiarygodności biznesowej. 

Szczelne, energooszczędne okna i drzwi są gwaran
cją komfortu cieplnego w pomieszczeniach i niskich 
rachunków za ogrzewanie. Okno musi spełnić liczne 
wymagania użytkowników, którzy poza funkcjonalno
ścią i estetycznym wykonaniem oczekują rozwiązań 
pozwalających zmniejszyć rachunki za ogrzewanie 
i klimatyzację. Takie korzyści oferuje stolarka energo
oszczędna. Niestety, wciąż niewielu z nas zdaje sobie 
sprawę z tego, co właściwie oznacza i jaka jest różnica 
w oszczędności energii przy założeniu różnych 
parametrów przenikalności cieplnej okien, mimo że 
wszyscy wiemy, że producenci prześcigają się w ofero
waniu coraz bardziej energooszczędnych produktów, 
a więc stolarki o coraz niższych współczynnikach 
przenikalności termicznej. Im niższy parametr tym 
lepiej, bowiem oznacza większe oszczędności. 

Od energooszczędnych systemów w stolarce 
nie ma już odwrotu. Presja rynku i klientów będzie po
tęgowała inwestycje producentów w stolarkę energo
oszczędną. Z pewnością nie będziemy się ograniczali 
tylko do energooszczędnych okien i drzwi, ale coraz 
bardziej modne będą systemy zintegrowane - energo-

• oszczędne okna z roletami. Pytaniem nie jest więc, czy 
okna i rolety będą zyskiwały na popularności, ale jakie 
okna i które rodzaje systemów rolet. 

%% Wciąż niewielu z nas zdaje sobie 
* * sprawę z tego, co właściwie oznacza 

' i jaka jest różnica w oszczędności energii 
przy założeniu różnych parametrów 
przenikalności cieplnej okien mimo 
że wszyscy wiemy; że producenci 
prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej 

• energooszczędnych produktów. 
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