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p oczucie bezpieczeństwa to jedna z głównych potrzeb 
człowieka. chcemy czuć się bezpiecznie na ulicy, 
podczas podróży czy na zorganizowanych imprezach. 

lecz najbardziej dbamy o bezpieczeństwo we własnych 
domach. Nikt z nas świadomie nie kupi produktu, który 
może narazić nas na niebezpieczeństwo. Okna dachowe 
to specyficzne produkty, montowane w konstrukcji da-
chu, nad głowami użytkowników. a przecież na dachach 
czasem pracują ludzie. dlatego okna muszą zapewniać 
bezpieczeństwo użytkowania oraz zabezpieczać przed 
łatwym wejściem do budynku. 
firma faKRO zawsze dbała o bezpieczeństwo użytkow-
ników. jako pierwsza wprowadziła na rynek pełną ofertę 
okien z min. 3 klasą bezpieczeństwa, wyznaczając nowy 
standard w branży okien dachowych. 
Kominiarz, osoba odśnieżająca dach lub instalująca antenę 
nie wpadnie przez okno, jeżeli przypadkowo nadepnie na 

daCh oKna daChowe

F a K r O
 POd BeZPiecZNyM sKRZydłeM 

skrzydło. daje to gwarancję bezpiecznego użytkowania 
budynku. 
coraz częściej słyszy się o włamaniach do mieszkań i do-
mów. Właściciele budynków inwestują w systemy antyw-
łamaniowe zabezpieczające stolarkę pionową, ale często 
zapominają o oknach dachowych, przez które również 
można się dostać do pomieszczenia. dane statystyczne 
są niepokojące. 
Wskazują one, że włamań coraz częściej dokonuje się 
właśnie przez okna dachowe, czego potwierdzeniem są 
opisywane w mediach wydarzenia w Katowicach. W lipcu 
2008 ochrzczony przez media „człowiekiem – pająkiem” 
mężczyzna, wchodził do mieszkań między innymi przez 
okna dachowe. 
Chcąc ograniczyć ilość włamań przez okna dachowe, fir-
ma faKRO wprowadziła nowatorski system wzmacniania 
konstrukcji okien dachowych topsafe. 
W skład systemu topsafe wchodzą: 
• innowacyjny system mocowania specjalnie wyprofilo-

wanych zawiasów, który zapobiega pęknięciom drewna, 
wyrwaniu zawiasów i wepchnięciu skrzydła do środka. 
Rozwiązanie to jest kilkakrotnie wytrzymalsze od do-
tychczas znanych i stosowanych, 

• specjalnie wzmocniona konstrukcja drewna i elementów 
ryglujących, 

• metalowa listwa utrudniająca włamanie przy pomocy 
narzędzi. 

Okna wykonane w systemie topsafe posiadają podwyż-
szoną odporność na włamanie. Okna dachowego faKRO 
nie da się w łatwy sposób otworzyć, np. poprzez dynamicz-
ne naciśnięcie nogą na górną, zewnętrzną część okna. Nie 
spowoduje to otwarcia skrzydła czy wyrwania zawiasów. 
Można spokojnie spać wiedząc, że w dachu zamontowane 
są najbezpieczniejsze okna dachowe faKRO odporne nie 
tylko na każdą pogodę.
Nikt i nic nas nie zaskoczy.  r

Innowacyjny system 
mocowania specjalnie 
wyprofilowanych zawiasów 
zapobiega pęknięciom 
drewna, wyrwaniu 
zawiasów i wepchnięciu 
skrzydła do środka.

Metalowa listwa 
utrudniająca 
włamanie przy 
użyciu narzędzi

Metalowy element 
wzmacniający 
zaryglowanie
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O kna dachowe stały się nieodłącznym elementem 
nowo wznoszonych budynków. stosowane są rów-
nież przy adaptacji poddaszy nieużytkowych prze-

kształcając strychy w funkcjonalne i nowoczesne wnętrza. 
aby dobrze mogły spełniać swoje funkcje czyli dostarczać 
odpowiednią ilość światła i powietrza do pomieszczenia 
oraz zapewniać dobrą widoczność na zewnątrz muszą być 
prawidłowo zamontowane. Określają to m.in. przepisy 
i normy budowlane.

wySoKość MoNta żU oKNa
Przepisy i instrukcje podają miejsce zamontowania okna 
dachowego w połaci dachowej. Powinno się ono znajdo-
wać na odpowiedniej wysokości od podłogi, aby opty-
malnie spełniało swoje funkcje. W budynkach o kondy-
gnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość 
dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna 
wynosić co najmniej 85 cm. Natomiast na kondygnacjach 
powyżej 25 m nad terenem odległość ta powinna wynosić 
nie mniej niż 110 cm (zgodnie z rozp. MsWia). Należy 
podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane 
okno tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenia. 
Kolejną ważną kwestią jest wysokość montażu okien 
dachowych posiadających nawiewniki. Zgodnie z instruk-
cją instytutu techniki Budowlanej nr 343/96 – „[…] na-
wiewniki należy instalować na wysokości nie niższej niż 
200 cm nad poziomem podłogi, licząc od dolnej krawędzi 
nawiewnika”.
W oknach faKRO nawiewnik umieszczony jest w górnej 
części ościeżnicy. aby okno było zamontowane zgodnie 
z przepisami, górna krawędź okna powinna znajdować 
się na wysokości 220 cm. Zalecany montaż okien faKRO 
(dolna krawędź okna) na poziomie 110–140 cm od podłogi 
spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapew-
nia bardzo dobre doświetlenie i gwarantuje kontakt wzro-
kowy z otoczeniem. Zastosowanie dolnej klamki w oknach 
faKRO pozwala na komfortową obsługę prawidłowo 
zamontowanych okien. Montaż okien na tej wysokości 
umożliwia również umieszczenie standardowego grzejni-
ka pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet, dzięki 
czemu zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza 
w całej wnęce okiennej, która skutecznie ogranicza ryzyko 
wystąpienia kondensacji na oknie dachowym.
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O K N a  d a C H O W E
 dOBóR i  usy tuOWaNie W dachu

DoBÓr rozMiarU oKNa
Wielkość okna dachowego dobierana jest w zależności od:
• powierzchni przeszklenia i rodzaju pomieszczenia. Pra-

widłowe doświetlenie pomieszczeń za pomocą światła 
naturalnego określa się stosunkiem powierzchni okna 
liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. 
W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8, na-
tomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie 
dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie 
– co najmniej 1:12.

• kąta nachylenia dachu. Wysokość dobieranego okna 
zależy również od kąta pochylenia połaci dachowej. im 
kąt nachylenia dachu jest mniejszy tym wysokość okna 
powinna być większa.
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Prawidłowy montaż okna dachowego  
jest gwarancją komfortu użytkowania poddasza

USy tUowaNie oKNa w DacHU
decydując o umiejscowieniu okien dachowych musimy 
brać pod uwagę ważną regułę, w myśl której lepsze efek-
ty oświetlenia uzyskamy stosując kilka mniejszych okien 
umieszczonych w różnych punktach dachu, niż przez 
zastosowanie jednego dużego okna. r


