
UVOD

Okna so eden izmed bistvenih elementov vsake zgradbe, saj
omogo≠ajo dnevno osvetlitev prostorov, vidni stik z okolico,
zajem son≠ne energije in prezra≠evanje prostorov. 

OKNO KOT ELEMENT TOPLOTNE 
ZAπ∞ITE ZGRADBE 

V zimskem ≠asu so zunanje temperature prenizke za prijetno
bivanje v prostorih, zato je potrebno prostore ogrevati, dove-
dena energija pa prehaja iz zgradbe skozi vse njene obodne
dele. Zaradi manj∏ih stro∏kov, manj∏ega onesna∫evanja okolja
in vrste drugih razlogov ∫elimo te izgube zmanj∏ati.
Primerjava dele∫ev toplotnih izgub zaradi prehoda toplote
skozi razli≠ne dele ovoja zgradbe (stene, streha, tla, okna)
nam poka∫e, da je dele∫ izgub skozi okna zelo velik, ≠e pa
pri∏tejemo k toplotnim izgubam zaradi prehoda toplote skozi
okna ∏e izgube zaradi prezra≠evanja, ugotovimo, da lahko
dose∫ejo skupne izgube skozi okna tudi preko 50% celotnih
toplotnih izgub. Izbira energijsko u≠inkovitih oken je torej
zelo pomembna. 
Razvoj oken in zasteklitev sta v zadnjem desetletju prinesla
vrsto pomembnih izbolj∏av na podro≠ju zmanj∏anja energijskih
izgub. 

Pri obravnavanju toplotne za∏≠ite oken moramo poznati
toplotno prehodnost oken. Toplotna prehodnost je tista
veli≠ina, ki nam pove, kak∏en toplotni tok prehaja skozi 1 m2

neke konstrukcije (v na∏em primeru okna) pri temperaturni
razliki 1 stopinje med obema stranema. Zapi∏emo jo kot “k“ z
enoto W/m2K. Odvisna je od toplotne prevodnosti materialov
in toplotne prestopnosti, ki je lastnost povr∏ine.

Okvir
Toplotna prehodnost okvirja je odvisna od materiala, iz
katerega je narejen okvir in njegove debeline. Najla∫e
dose∫emo ustrezno toplotno za∏≠ito pri lesenih okvirjih, dokaj
enostavno pa tudi pri okvirjih iz umetnih snovi. Pri kovinskih
okvirjih je najte∫e dose≠i nizko toplotno prehodnost. Na vsak
na≠in mora imeti kovinski okvir prekinitev, narejeno z vlo∫kom

iz umetne snovi (prekinjen toplotni most).

Zasteklitev
Pri zasteklitvi je toplotna prehodnost odvisna od ∏tevila stekel
ter posebnih nanosov na njih, ∏irine medstekelnega prostora
in vrste plina med stekli. Najbolj navadna dvoslojna zasteklitev
(v vsakdanjem jeziku ji pravimo “termopan“) ima toplotno
prehodnst 3 W/m2K. Pri danes vse bolj prevladujo≠i energijsko
u≠inkoviti zasteklitvi uporabljamo stekla s posebnimi nanosi, ki
zelo zmanj∏ujejo prehod toplote s sevanjem, med stekli pa je
plin argon ali kripton, ki zmanj∏a tudi prehod toplote zaradi
gibanja plina. Taka stekla dose∫ejo toplotno prehodnost do
1,1 W/m2K. Toplotne izgube skozi tako steklo so torej skoraj za
dve tretjini manj∏e! Tovrstnih zasteklitev je pri nas na tr∫i∏≠u
dovolj, zato se pri nakupu odlo≠imo zanje, saj bomo razliko v
ceni kmalu dobili povrnjeno skozi prihranke energije (v Nem-
≠iji, na primer, navadna dvojna zasteklitev sploh ni ve≠ dovo-
ljena). 
Trojna zasteklitev se od prihoda stekel z nizkoemisijskimi
nanosi in argonskim polnjenjem prakti≠no ne uporablja ve≠,
saj ima slab∏e toplotne lastnosti, ve≠jo te∫o in vi∏jo ceno. 
Za posebne zahteve vgrajujejo med dve stekli ∏e tretje steklo
ali folijo in uporabijo nizkoemisijski nanos na ve≠ povr∏inah;
tako je lahko toplotna prehodnost do 0,7 W/m2K, vendar pa
cena takih stekel hitro nara∏≠a.
Toplotne izgube skozi ovoj zgradbe so odvisne od toplotne
prehodnosti posameznega elementa, njegove povr∏ine in kli-
matskih pogojev, ki jih opi∏emo s temperaturnim primanjklja-
jem. Ta je za Ljubljano pribli∫no 3300 stopinjskih dni. Pri ele-
mentu, ki ima toplotno prehodnost 1 W/m2K, so letne toplotne
izgube skozi 1 m2 povr∏ine pribli∫no 80 kWh (kar ustreza prib-
li∫no 8 l kurilnega olja brez upo∏tevanja izgub zaradi izkorist-
ka ogrevalnega sistema). Takoj lahko izra≠unamo, da pri
navadnem oknu s k=3 W/m2K letno izgubljamo 240 kWh, pri
oknu s k=1,1 W/m2K pa le 88 kWh. Prihranek zaradi vgradnje
novih energijsko u≠inkovitih stekel na podro≠ju Ljubljane,
Maribora in drugih celinskih krajev v Sloveniji je torej preko 15 l
kurilnega olja, ob upo∏tevanju izkoristka sistema ogrevanja pa
celo preko 20 l pri vsakem kvadratnem metru zasteklitve!

Prezra≠evanje
Pri zgradbi, ki je temeljito toplotno izolirana, predstavljajo
toplotne izgube zaradi prezra≠evanja pribli∫no enak dele∫ kot
izgube zaradi prehoda toplote skozi obodne dele zgradb.
Prezra≠evanje je potrebno zaradi kakovosti zraka, saj se z
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Energijsko u≠inkovita okna in zasteklitve

dihanjem zmanj∏uje dele∫ kisika v zraku. V sanitarnih pros-
torih, kuhinjah, raznih delavnicah in podobnih prostorih nasta-
jajo neprijetne vonjave; v stanovanjih se v zrak spro∏≠a tudi
dolo≠ena koli≠ina vlage (dihanje, kuhanje, umivanje, sobne
rastline in podobno). Vse te primesi v zraku najbolj enostavno
odstranimo iz stanovanja z odpiranjem oken in vrat, zrak pa se
stalno menja skozi razne netesnosti.
Toplotne izgube zaradi prezra≠evanja lahko zmanj∏amo s
primernim na≠inom ro≠nega prezra≠evanja (kratkotrajno
intenzivno odpiranje oken) ali s sistemi rekuperacije oziroma
regeneracije zraka, kjer se toplota izhajajo≠ega zraka uporabi
za delno ogrevanje vstopajo≠ega zraka.

LASTNOSTI IN IZBIRA OKNA 

Izbira okna ni enostavna, saj moramo upo∏tevati vrsto zahtev,
kot so energijske izgube in dobitki, arhitekturne zahteve,
na≠in odpiranja in podobno, zato na kratko opi∏imo na≠in
izbire glede na lastnosti posamezih sestavnih delov. Pri izbiri
bomo najprej upo∏tevali namembnost objekta, saj ne bomo
izbrali enakega okna za stanovanjsko hi∏o ali pa na primer za
po≠itni∏ko hi∏o ob morju in podobno. Najprej bomo izbrali
velikost in obliko okna, pa tudi barva je pomembna. Sledi
na≠in odpiranja okna, vrsta okvirja, vrsta zasteklitve in vrsta
tesnila. Za konec lahko izbiramo ∏e med raznimi posebnostmi
in dodatki, kot so sen≠ila, notranje letvice in podobno.

Velikost in oblika okna
Najmanj dela je pri izbiri velikosti oken, saj nam je pri novo-
gradnjah ∫e arhitekt v svojem na≠rtu dolo≠il velikost in obliko
oken. Pri tem je upo∏teval potrebe po osvetlitvi in stiku z
okolico, namembnost prostorov v zgradbi, smeri sveta in s tem
povezano pasivno uporabo son≠ne energije, mesto v zunanji
steni in s tem obliko in podobno. Ve≠ina proizvajalcev oken pri
nas proizvaja okna po meri, torej najprej sprejme naro≠ilo in se
∏ele nato loti izdelave. Vse manj je takih, ki ∏e izdelujejo okna
standardnih mer na zalogo. Za okna po naro≠ilu so dobavni
roki od 15 do 60 dni. 
Naro≠imo lahko okna skoraj poljubnih oblik, najve≠ je seveda
pravokotnih, naro≠imo pa lahko trikotna, okrogla, taka s
polkro∫nimi zaklju≠ki in ∏e raznih drugih oblik. Ne smemo po-
zabiti, da so okna posebnih oblik ponavadi bistveno dra∫ja.
Okna lahko izbiramo tudi glede na ∏tevilo kril; tako poznamo
enokrilna, dvokrilna in tudi ve≠krilna okna. Pri tem izbiramo
velikost kril glede na potrebo po odpiranju oken, saj okna z
zelo velikimi krili zaradi svoje te∫e niso primerna za odpiranje
po vertikalni osi.

Na≠in odpiranja
Na≠ini odpiranja so odvisni od vrste okna - navadno okno,
stre∏no okno, balkonska vrata ali panoramska stena. Pri neka-
terih oknih odpiranje sploh ni predvideno.
Okna se lahko odpirajo okoli navpi≠ne osi, vodoravne osi na
spodnjem robu okna, v sredini ali na zgornjem robu (slednji
dve mo∫nosti se uporabljata predvsem pri stre∏nih oknih),
lahko so drsna ali “harmonika“ (slednji mo∫nosti se uporablja-
ta predvsem pri ve≠jih balkonskih vratih in panoramskih ste-
nah). Izbrali bomo za nas najbolj ustrezen na≠in in pri tem
upo∏tevali potrebe po prezra≠evanju, stiku z okolico,
namestitev pohi∏tva in podbno.

Okvir
Okvir izbiramo glede na vrsto materiala, barvo, toplotne in
zvo≠ne lastnosti. Pri materialu lahko izbiramo med lesenimi in
kovinskimi okvirji ter okvirji iz umetnih mas. Vse ve≠ pa je tudi
kombiniranih okvirjev, na primer lesenih z zunanjo oblogo iz
aluminija in podobno.
Vsak od na∏tetih materialov ima svoje dobre in slabe lastnosti.
Glede toplotne prehodnosti je najbolj∏i material les, sledijo
umetne mase in na koncu aluminij. Glede trajnosti in
vzdr∫evanja pa je vrstni red ravno obraten, aluminij je
prakti≠no ve≠en in ne potrebuje vzdr∫evanja, umetne mase ne
potrebujejo vzdr∫evanja, so pa gotovo manj trajne od alumini-
ja, les pa je potrebno pogosto barvati, tudi mo∫nost deforma-
cij je pri lesu najve≠ja. V profilu iz umetnih mas mora biti
kovinska oja≠itev, ki prepre≠uje zvijanje in krivljenje.
Glede barve lahko danes prav pri vseh oknih izbiramo paleto
barv od bele do ≠rne. ∞e ∫elimo imeti barvasta okna iz umet-
nih snovi, pazimo, da okvir ni le povr∏insko pobarvan, temve≠
je celoten okvir iz barvaste umetne snovi. 
Kadar gradimo hi∏o blizu prometne ulice ali drugega vira
hrupa, izberemo okna z izbolj∏ano zvo≠no izolirnostjo. Na to
pa vplivajo okvir, zasteklitev in tesnila, zato zahtevajmo
potrdilo o izmerjenih akusti≠nih lastnostih.
Pri okvirju je pomembna tudi pravilna oblika in vgradnja
odkapne letve, ki zadr∫i in odvede kapljice de∫ja, ki ob vetru
lahko pridejo skozi zunanje tesnilo. 

Zasteklitev
Zelo pomemben del okna je zasteklitev. Ta zelo vpliva na
toplotne izgube, za∏≠ito pred hrupom, pomemben pa je tudi
prehod svetlobe in son≠nega sevanja. Idealna zasteklitev bi
bila taka, ki ne bi prepu∏≠ala toplote iz prostorov v zimskem
≠asu, ∏≠itila bi prostor pred hrupom, pozimi bi prepu∏≠ala
son≠no sevanje, poleti pa ga odbijala, podnevi bi prepu∏≠ala
svetlobo, pono≠i pa ne, biti pa bi morala tudi nezdrobljiva,
tako da bi ∏≠itila pred mo∫nostjo vloma, pa ∏e kak∏na manj
pomembna zahteva bi se na∏la. Seveda takih stekel (∏e) ni in
jih ∏e nekaj ≠asa ne bo, zato moramo pa≠ sklepati kompromise
glede na na∏e najbolj bistvene zahteve. 
Mo∫nosti izbire glede posameznih lastnosti so:
Glede toplotne izolirnosti bomo na vsak na≠in izbrali zaste-
klitev z nizkoemisijskim nanosom in plinskim polnjenjem (k =
1,1 do 1,3 W/m2K), saj razliko v ceni glede na klasi≠no dvosloj-
no zasteklitev povrnemo s prihranki energije v dveh do treh
letih. 
Glede zvo≠ne izolirnosti (za∏≠ita pred hrupom) lahko izberemo
zasteklitev s pove≠ano izolirnostjo, kar dose∫ejo s stekli
razli≠ne debeline, polnjenjem s posebnim plinom (ki pa pove≠a
toplotno prehodnost), lepljenimi stekli in podobno.
Glede za∏≠ite pred son≠nim sevanjem lahko izberemo okna s
posebnimi nanosi, premazi in folijami, ki odbijajo del son≠nega
sevanja in ∏≠itijo prostor pred pregrevanjem, ble∏≠anjem in
ultravijoli≠nim sevanjem. Na izbiro so razne barve (zlata, sre-
brna, bronza, siva in podobno) in razli≠ne stopnje zasen≠enja.
Ωal ti nanosi tudi zmanj∏ajo svetlobno prepustnost, tako da se
zmanj∏a osvetljenost prostorov, pozimi pa zmanj∏ujejo mo∫nost
za pasivno izkori∏≠anje son≠ne energije.
Druge zahteve, ki jih lahko izpolnjuje zasteklitev, pa so pred-
vsem glede trdnosti in za∏≠ite pred vlomom ali udarci trdih
predmetov - uporabimo lahko kaljena stekla, stekla, varna
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pred strelnim oro∫jem, stekla z mre∫ico, stekla z vgrajeno
alarmno ∫ico, ki spro∫i alarm, ≠e se razbije in podobno. Poleg
tega pa v≠asih potrebujemo tudi prosojna stekla, ki jih
uporabljamo, na primer, v sanitarnih prostorih in galerijah.

Tesnila
Pomemben element okna so tesnila, ki morajo zmanj∏ati pre-
pustnost zraka na ustrezno mero in prepre≠evati prehod vode
skozi pripire, kadar de∫uje. Okna naj imajo tesnila iz trajnih
materialov, kot je EPDM guma ali silikonska masa. Tesnila so
lahko enojna, dvojna ali celo trojna, izbrali pa jih bomo glede
na jakost vetra, namembnost prostorov in podobno.

Posebnosti in dodatki
Pri nakupu lahko izbiramo tudi med raznimi dodatki, kot so
razna sen≠ila (∫aluzije, rolete, polkna), zra≠nike za kontrolira-
no prezra≠evanje, vmesne letvice, razne oblike kljuk, okenske
police in podobno.

VRSTE OKEN

Okna in sestavne dele lahko delimo na ve≠ na≠inov, za la∫jo
izbiro je potrebno poznati ≠imve≠ razli≠nih mo∫nosti, ki nam
jih ponujajo proizvajalci oken. Pri izbiri si pomagamo s siste-
mati≠nim na∏tevanjem mo∫nosti,  zagotovo pa tu niso zajete
prav vse mo∫nosti. 

Vrsta okna
Glede na namen uporabe lahko okna delimo na:
• okna, • panoramske stene,
• balkonska vrata, • okna za druge namene,
• stre∏na okna.

Okvir in krilo
Glede ∏tevila kril poznamo:
• enokrilna okna, • dvokrilna okna.

Glede materiala krila in okvirja delimo okna na:
• lesena okna, • ∫elezna okna,
• aluminijasta okna, • poliuretanska okna,
• plasti≠na okna, • kombinirana okna.

Glede na toplotne in zvo≠ne lastnosti lahko pri delitvi po vrsti
materiala dodamo ∏e:
• aluminijasta okna s prekinjenim toplotnim in zvo≠nim 

mostom,
• plasti≠na okna s poliuretanskim polnjenjem,
• lesena okna z razli≠no debelino okvirja.

Glede oblike lahko izberemo:
• standardna okna,
• okna posebnih oblik (trikotna, okrogla, polkro∫na itd.).

Glede vrste vgradnje stekla v okvir pa:
• z gumijastimi tesnili, • s silikonskim kitom.

Okovje
Tudi pri okovju imamo veliko ∏tevilo mo∫nosti, kot so:
• odpiranje po vertikalni osi,
• odpiranje po spodnji horizontalni osi,

• odpiranje po obeh oseh,
• odpiranje po sredinski horizontalni osi (prete∫no stre∏na 

okna),
• odpiranje po zgornji horizontalni osi (prete∫no stre∏na 

okna),
• drsno odpiranje v horizontalni smeri (prete∫no panoramske 

stene in balkonska vrata),
• drsno odpiranje v vertikalni smeri (pri nas ni v uporabi),
• odpiranje na "harmoniko" (prete∫no panoramske stene),
• odpiranje s pantografskimi vodili.

Tesnilo
Glede na ∏tevilo tesnil poznamo okna, ki imajo:
• eno tesnilo, • dve tesnili, • tri tesnila.

Glede na material tesnila pa:
• EPDM gumo, • silikonsko tesnilo,
• druge materiale.

Zasteklitev
Eden najpomembnej∏ih elementov okna je zasteklitev.
Prika∫emo lahko ve≠ delitev.

Glede na ∏tevilo stekel:
• enojno steklo,
• dvojno steklo - ∏katlasto okno,
• dvojno steklo - vezano okno,
• dvojno steklo -"izolacijsko" z razli≠no ∏irino medstekelnega 

prostora,
• trojno steklo vezano 2+1,
• trojno steklo - "izolacijsko",
• dvojno steklo - "izolacijsko" z vmesno folijo ali dvema folijama,
• ≠etvorno steklo v variantah 2+2, 3+1.

Glede na polnjenje medstekelnega prostora:
• polnjenje z zrakom, • polnjenje z argonom (Ar),
• polnjenje s kriptonom (Kr).

Glede na nizkoemisijski nanos:
• brez nanosa,
• s trdim nanosom (e > 0.1),
• z mehkim nanosom (e < 0.1),
• z nanosom na enem steklu,
• z nanosom na dveh steklih,
• z nanosom na vmesni foliji in enemu ali dveh steklih.

Glede na son≠no za∏≠ito:
• brez za∏≠ite,
• s folijo razli≠nih refleksijskih in barvnih lastnosti (zlata, srebr-

na, siva, bronza itd),
• s premazi razli≠nih refleksijskih in barvnih lastnosti .

Glede na vrsto stekla:
• navadno steklo, • ∫i≠no steklo,
• steklo z nizko • neprobojno steklo,

vsebnostjo ∫eleza, • kaljeno steklo,
• lepljeno steklo, • steklo z alarmno ∫i≠ko.

Glede na akusti≠ne lastnosti:
• navadno dvoslojno steklo,
• dvoslojno steklo razli≠nih debelin,
• dvoslojno steklo s pove≠anim medstekelnim prostorom,
• dvoslojno steklo s plinskim polnjenjem AR/SF6,
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Zbirka informativnih listov “ZA U∞INKOVITO RABO ENERGIJE"

Naro≠nik in izdajatelj: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za u≠inkovito rabo energije

Izvajalec projekta: Gradbeni in∏titut ZRMK - Gradbeni center Slovenije

Uredni∏ki odbor: Matja∫ Malovrh, Dubravka Ober∫an, Jo∫ef Poga≠nik, dr. Marjana πijanec Zavrl, Katja Repi≠

Oblikovanje in tehni≠na obdelava: Informa Echo d.o.o.

Ponatis oz. raz∏irjanje delov teksta informativnih listov je mo∫en samo z dovoljenjem izdajatelja.

Po mnjenju Ministrstva za ∏olstvo in ∏port Republike Slovenije, ∏t: 403-24/99-21, z dne 01.06.1999 se za to publikacijo pla≠uje davek od prometa proizvodov po tar.
∏t: 3 tarife davka od prometa proizvodov in storitev. 

• z ve≠slojno sestavo (lepljeno, lamilirano).

Glede na posebne zahteve:
• po∫arnovarnostna stekla,
• izbo≠ena stekla,
• stekla z vmesno prosojno izolacijo za difuzno svetlobo,
• mle≠na stekla,
• barvna stekla,
• stekla z vmesnimi vlo∫ki.

Pripravljajo pa se tudi razne posebnosti, ki pa ∏e niso v nor-
malni uporabi, kot so: 
• elektrokromna stekla,
• fotokromna stekla,
• termokromna stekla,
• termotropna stekla,
• gasokromna okna,
• okna z aerogelom v medstekelnem prostoru,
• inteligentna okna.

KAKOVOST OKEN

∞e ∫elimo ocenjevati kakovost kateregakoli proizvoda, potre-
bujemo dogovor o veli≠inah, ki jih je potrebno izmeriti, o
metodah meritev in o kriterijih, ki naj jim proizvod ustreza. Za
ocenjevanje kakovosti oken imamo naslednje standarde:
- JUS D.E8.193 (1982) "Stavbno mizarstvo. Zunanja okna in
balkonska vrata. Zahteve nepropustnosti zraka in vode", ki
dolo≠a kategorije in na≠ine preiskav za prepustnost zraka in
vodotesnost. Metode preiskav dolo≠ajo JUS D.E8.011, JUS
D.E8.012, JUS D.E8.013.
- JUS U.J5.600 (1987) "Tehni≠ne zahteve za projektiranje in
gradnjo zgradb", ki dolo≠a med drugim najve≠jo dovoljeno
toplotno prehodnost za posamezne tipe oken in najve≠je
dovoljene specifi≠ne toplotne izgube zgradbe. Ta dva standar-
da je uzakonil "Pravilnik o tehni≠nih normativih za projekti-
ranje in izvajanje zaklju≠nih del v gradbeni∏tvu", Ur. list SFRJ
∏t. 21 z dne 20.4.1990, ki je ∏e vedno v veljavi.
Na podro≠ju preiskav oken je tako Urad za standardizacijo pri
Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, na
predlog tehni≠nega odbora "Les in lesni izdelki", ∫e sprejel,
med drugimi, naslednje standarde:
• SIST EN 42 - Metode presku∏anja oken - Preskus prepustnosti 

zraka,
• SIST EN 77 - Metode presku∏anja oken - Preskus odpornosti 

na veter,
• SIST EN 78 - Metode presku∏anja oken - Oblika poro≠ila o 

presku∏anju,

• SIST EN 86 - Metode presku∏anja oken - Preskus vodotesnosti 
pri stati≠nem tlaku,

• SIST EN 107 - Metode presku∏anja oken - Mehanski preskusi,
• SIST 1018 (1995) - Okna - Prepustnost zraka na pripirah, 

vodotesnost in mehanske obremenitve - Zahteve in
presku∏anje.

Omenjeni slovenski standardi niso obvezni, obvezni bodo ∏ele,
ko jih bo uzakonil ustrezni tehni≠ni predpis. Ko bo objavljen
tehni≠ni predpis, bo certifikacijski organ na podlagi poro≠ila o
meritvi, ki jo bo opravil akreditiran laboratorij, izdal certifikat.
Na zra≠no prepustnost in toplotno prehodnost oken se nana∏a
tudi  "Uredba o dolo≠itvi kriterijev energetske u≠inkovitosti,
manj∏e porabe pitne vode in manj∏ega obremenjevanja okolja
za nekatere proizvode ∏iroke rabe", Ur. list RS ∏t. 8 z dne 12. 2.
1996, ki dolo≠a kriterije, ki jih morajo dosegati okna in balkon-
ska vrata, da se uvrstijo med proizvode, ki manj obremenjujejo
okolje in jih je mo∫no upo∏tevati pri zmanj∏anju osnove za
dohodnino.
Pri nakupu oken moramo torej zahtevati od prodajalca, le-ta
pa od proizvajalca, potrdilo o ustreznosti glede zra≠ne pre-
pustnosti in vodotesnosti ter glede toplotne prehodnosti. Za
posebne zahteve pa ∏e druga potrdila, na primer o zvo≠ni
izolirnosti, za∏≠iti pred son≠nim sevanjem, gorljivosti, trdnosti
in podobno.

SKLEP

Izbira okna ni enostavna, saj moramo potem, ko smo se
odlo≠ili za vrsto okna glede na ∫elene lastnosti, tako okno
najti na trgu za primerno ceno. πtevilo proizvajalcev oken
nara∏≠a in tr∫i∏≠e ni ve≠ pregledno, saj je vse ve≠ majhnih pod-
jetij in samostojnih podjetnikov, ki uva∫ajo profile in druge
sestavne dele ter ponujajo okna raznih kakovosti, pogosto so
med njimi tudi okna nepreverjene kakovosti.
Pri nakupu oken za stanovanjsko hi∏o moramo (s podro≠ja
energetske u≠inkovitosti) nujno zahtevati okna z nizkoemisij-
sko zasteklitvijo in s plinskim polnjenjem; v primeru kovinskih
okvirov morajo le-ta imeti prekinjen toplotni most, okno pa
mora imeti tudi potrdilo o ustreznosti glede zra≠ne prepustno-
sti in vodotesnosti.
Kot pomo≠ kupcem oken je bil ustanovljen Znak kakovosti v
gradbeni∏tvu (ZKG) za okna. ZKG za okna je neobvezni certi-
fikacijski znak, ki ozna≠uje tista okna, ki izpolnjujejo zahteve
glede kakovosti (toplotna prehodnost, zra≠na prepustnost,
vodotesnost, trajnost, trdnost), proizvajalec oz. izvajalec pa
zahteve glede zagotavljanja kakovosti v razvojno-tehnolo∏kem
procesu ter poslovne odli≠nosti. 

TOPLOTNA ZAπ∞ITA ZGRADB

Energijsko u≠inkovita okna in zasteklitve


