stollar L-Jż
OKNA i DRZW|

Suwałki, 0l sĘcznla 2074

Szanowni Państwo,

Zgodńe zkozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 liPca 20T3 r. (Dz.U . z 13.08.2013 r., poz. 929), zmieniającym rczpotządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać buĄ,nki i ich usytuowanie, wprowadza się
nowe wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwibalkonowych i drzwi
zewnętrznych (punkt 1.2. załączńka nr 2 rozporządzenia "wymagalność izolacyjności cieplnej i
inne wymagańarw. zoszczędnościąenergii) otazminimalne klasy szczelności okien na
przenikanie powietrza.

I. Zmiany związane z współczynnikiem przenikania ciepła okien Uw.
1. Dla okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowychorazpowierzchni
przezroczystych nieotwieranych w przegrodach zewnętrznych:
Uw max : 1,3 Wm2K dla pomieszczefizti* > 16"C
Uwmax: 1,8 Wm2K dla pomieszczęnzti< 16oC
*temperatura pomieszczęnia ogrzewanego
zgodnie z § l34 ust.2 rozpotządzeńa.
2.DIa okien w ścianach wewnętrznych, w których rożńcatemperatur pomiędzy oddzielonymi
pomieszczeniami wynosi maksymalnie 80C lub w ścianachoddzielających pomieszczeńa
ogźewane od nieogrzewanych:
Uw max: 1,5 Wm2K
3. Dla drzwi w przegrodach zewnętrznychlub wewnętrznychpomiędzy pomieszczeniami
ogrzewan).mi i nieogrzewanymi :
Uw max : I,7 WlmzK
A.DIa okien w ścianachwewnętrznych, w których różńcatemperatur pomiędzy oddzielon;łni
pomieszczeniami wlmosi powyżej 9oC oruzw oknach i drzwiach zewnętrznych wprzegrodach
zewnętrntych pomieszczeńńeogrzewanych nie stosuje się wymagań współcąrnnika Uw.

II.Zmiany awiązane ze szczelnością na przenikanie powietrza przez okna.
1. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich (czyli o wysokości maksymalnie 55m),
PrzęPuszczalnoŚĆ powietrzamontowanych okien musi odpowiadaó klasie 3 (ub vłyższej)
Polskiej Normy doĘczącej przepuszcza]ności okien i drzwi.
2. W budynkach wysokościowych (czyli o wysokości >55m), ptzepuszczalnośó powietrza
montowanych okien musi odpowiadać minimum klasie 4 Polskiej Normy dotyczące1
przępllszczalności okien i drzw|
Prosimy o zwrócenie uwagi na parametry projektowanych okien i konstrutkcji drzwiotlych
porównunie ich zwmogami w zależnościod miejsca ich wbudowania.
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Firma STOLLAR Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie stolarki niezgodnej z
Rozporzqdzeniem oraz mantaż stolarki w pomieszczeniach niezgodnych z jej przeznaczeniem.
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