
Jak usytuować okna na 
poddaszu, by odpowiednio 
doświetlić przestrzeń?

VELUX poradnik
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Jeżeli budujesz dom z poddaszem użytkowym  
lub remontujesz strych w istniejącym budynku,  
na pewno zależy Ci na tym, aby ta przestrzeń 
była odpowiednio doświetlona i komfortowa.

Najskuteczniejszą metodą, która pozwoli Ci osiągnąć ten efekt, jest dobrze 
zaprojektowany układ okien połaciowych. Odpowiednio zaprojektowany układ 
przeszkleń w najwyższym pomieszczeniu w domu sprawi, że zwyczajny strych 
zmieni się w centrum życia mieszkańców, idealną przestrzeń do wypoczynku,  
ale też zabawy i uprawiania hobby. Okna dachowe mogą też poprawić bilans 
energetyczny całego budynku. 

Nie wszyscy dysponują odpowiednim doświadczeniem, które pozwoli idealnie 
zaplanować rozkład okien na poddaszu. Gdy pierwszy raz remontujemy lub 
adaptujemy poddasze, budujemy pierwszy dom – to zagadnienie może budzić 
sporo wątpliwości. Właśnie dlatego przygotowaliśmy cykl poradników, 
które przeprowadzą Cię przez ten proces krok po kroku.

Z tej części poradnika VELUX dowiesz się:

Jaka jest właściwa 
powierzchnia, poziom montażu 
i rozkład okien na poddaszu?

Czym jest komfort kontaktu 
wzrokowego z otoczeniem i jak 
go sobie zapewnić na poddaszu?

W jaki sposób pozyskiwać 
darmową energię słoneczną  
za pomocą okien VELUX?

Właściwa powierzchnia, poziom montażu i rozkład okien 
na poddaszu.

Komfortowy kontakt wzrokowy z otoczeniem.

Korzystaj z darmowej energii słonecznej w sezonie 
grzewczym z oknami VELUX.
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Czy wiedziałeś, że okna dachowe doświetlają pomieszczenie średnio o 20% 
skuteczniej niż standardowe okna pionowe? Dzieje się tak, ponieważ przez okno 
zamontowane pod kątem w ciągu dnia wpada więcej światła i dzieje się tak przez 
dłuższy czas. 

Kiedy wieczorem na niższych kondygnacjach panuje już mrok i do oświetlenia 
trzeba wykorzystywać energię elektryczną, na poddaszu możesz nadal 
korzystać z naturalnego światła.

Za przykład może posłużyć pokój dzieci – nad 
biurkiem, przy którym pracuje dziecko można 
połączyć dwa okna w zestaw, z krokwią 
pomiędzy nimi. Przy okazji powstanie bardzo 
atrakcyjna duża powierzchnia przeszklona.

Aby zróżnicować intensywność 
doświetlenia i skuteczniej 
rozświetlić np. miejsce pracy, 
zadbajmy o rozkład okien,  
który nam w tym pomoże.Jak dobrać liczbę okien do rozmiaru poddasza? 

Właściwa powierzchnia,  
poziom montażu i rozkład  
okien na poddaszu

Standardowo przyjmuje się, że na każde 8 m2 pomieszczenia 
powinien przypadać przynajmniej 1 m2 okna dachowego. 

W dużym uproszczeniu wygląda to następująco: jeżeli Twoje 
poddasze ma szerokość i długość 4 m, jego powierzchnia wynosi 
16 m2. Oznacza to, że do prawidłowego doświetlenia całego 
pomieszczenia będą potrzebne okna o łącznej powierzchni 2 m2,  
czyli np. trzy standardowe, pojedyncze okna z przeszkleniami 
o wymiarach ok. 0,6–0,7 m2 – przy założeniu, że poddasze nie 
posiada innych okien (np. pionowych).

8 m2 poddasza
= 1 m2 okna

Warto wiedzieć...

Doświetlanie pomieszczenia przez okno dachowe Doświetlanie pomieszczenia przez tradycyjne okno

02

https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1


03

Skoro już wiesz, jaką powierzchnię dachu ma zajmować przeszklenie 
oraz jak rozmieścić okna, aby uzyskać pożądany rozkład doświetlenia, 
pora na decyzję o wysokości montażu. Faktem jest, że im okno jest wyżej, 
tym równomierniej i głębiej będzie doświetlać pomieszczenie. Należy też brać 
pod uwagę komfortowy kontakt wzrokowy z otoczeniem, o którym piszemy 
w dalszej części poradnika. Kluczowe jest jednak to, aby okno można 
było bezproblemowo i wygodnie obsługiwać. Przyjmuje się więc, że 
w zależności od sposobu otwierania okna, dolna krawędź okna dachowego 
powinna znajdować się na wysokości od 80 do 150 cm od podłogi. Na wybór 
sposobu otwierania okna mogą mieć wpływ także inne czynniki, np. poczucie 
bezpieczeństwa dzieci lub wzrost domowników – rozważ to i na podstawie 
wniosków dokonaj odpowiedniego wyboru. 

 Pamiętaj o tym, że w różnych pomieszczeniach możesz 
zamontować okna na różnej wysokości i dobrać ich 
optymalny sposób otwierania.

Na jakiej wysokości powinno się montować 
okna dachowe? 

Dobór sposobu otwierania okna do wysokości montażu

Dolne otwieranie
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Górne otwieranie

VELUX to jedyna marka na rynku, która posiada w ofercie okna dachowe 
z możliwością wyboru sposobu otwierania, przy zachowaniu identycznego wyglądu 
zewnętrznego, niemal identycznego wyglądu wewnętrznego i tej samej ceny 
– różnica tkwi wyłącznie w położeniu klamki. Decyduje tylko Twoja wygoda! 

W ten elastyczny sposób możesz wybierać okna o różnym standardzie energetycznym, 
drewniane i odporne na wilgoć drewniano-poliuretanowe. Nigdy wcześniej wybór nie był 
prostszy i bardziej opłacalny!

Czy wiesz, że...
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Znasz już liczbę okien, ich rozkład oraz wysokość 
montażu. Należy więc dobrać ich długość. Głównym 
wyznacznikiem długości okna jest oczekiwana 
wysokość jego górnej krawędzi. Najbardziej estetyczny 
i ergonomiczny efekt uzyskasz, gdy górna krawędź okna 
będzie znajdowała się na wysokości od 200 do 220 cm. 

Granicę tego zakresu możesz przesuwać w górę, gdy 
z decydujesz się na okna z dolnym otwieraniem lub okna 
sterowane elektrycznie. Nie bez znaczenia jest też spadek 
dachu – im jest większy, tym dłuższe powinno być okno. 
Widać to na przykładach z poniższej ilustracji.

Jaką długość powinno mieć okno? 

Dobór długości okna
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Komfortowy  
kontakt wzrokowy 
z otoczeniem
O komforcie kontaktu wzrokowego z otoczeniem można mówić 
wtedy, gdy przeszklenia zamontowane w pomieszczeniu umożliwiają 
swobodną obserwację otoczenia budynku, a jednocześnie 
zachowują dobre parametry doświetleniowe. 

Wyobraź sobie poddasze użytkowe, którego okna są zamontowane 
u szczytu dachu. Takie pomieszczenie może być dobrze doświetlone, 
ale przebywanie w nim nie będzie równie komfortowe jak 
w pomieszczeniu, w którym masz możliwość obserwacji  
otoczenia na zewnątrz budynku.

Jak zapewnić optymalny kontakt z otoczeniem?

Najprostszą metodą zapewnienia dobrej 
widoczności jest taki montaż okien, 
aby dorosła osoba bez przeszkód mogła 
obserwować otoczenie, siedząc w fotelu 
przy oknie bądź stojąc naprzeciw. Oznacza 
to, że dolna krawędź ramy okiennej powinna 
znajdować się nie niżej niż 80 cm i nie wyżej 
niż 150 cm od podłogi. Dobierz tą wysokość 
zależnie od tego w jakiej pozycji chcesz 
mieć możliwość swobodnego wyglądania 
przez okno. Coraz częściej wybieranym 
rozwiązaniem pozwalającym na optymalne 
podniesienie widoczności jest montaż 

okien w systemie kombi. Ramy łączy się 
wówczas w kilkuelementowe zestawy, 
zaprojektowane i wykonane specjalnie z myślą 
o Twoim poddaszu. Jeszcze lepszy efekt 
uzyskasz, stosując bardziej zaawansowane 
rozwiązania – np. połączenie okna dachowego 
z oknem w ściance kolankowej (wysokość 
okna należy dobrać do wysokości ścianki) lub 
zamontowanie okna dachowego z dolnym 
elementem doświetlającym (na poddaszach 
bez ścianki kolankowej). Takie rozwiązanie 
sprawia, że wnętrze staje się bardziej 
przestronne, nowoczesne i lepiej doświetlone! 

Dbając o możliwość bezpośredniego kontaktu wzrokowego z otoczeniem 
budynku, pamiętaj o prywatności domowników. Możesz o nią zadbać 
dzięki montażowi takich produktów jak markizy i rolety.

Sprawdź jak będzie wyglądało Twoje 
poddasze z oknami VELUX 

VELUX korzysta ze wszystkich dostępnych zdobyczy technologii,  
aby zapewnić Ci komfort nawet na etapie projektowania poddasza.  
Istnieje prosty sposób, aby ocenić efekty dobru okien. Wystarczy, że skorzystasz 
z aplikacji MyDaylight. Darmowe oprogramowanie na Twój smartfon pozwoli 
Ci sprawdzić, jak będzie wyglądać Twoja wymarzona, pełna ciepła i komfortu 
przestrzeń. Aplikacja dostępna na platformach Android oraz iOS. 

Więcej na temat aplikacji przeczytasz na www.velux.pl/mydaylight

http://www.velux.pl/mydaylight?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1
https://www.velux.pl/mydaylight/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1
https://itunes.apple.com/gb/app/mydaylight/id1237161624?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.velux.MyDaylight&hl=pl
https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1
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Korzystaj z darmowej 
energii słonecznej 
w sezonie grzewczym 
z oknami VELUX

Słońce to niewyczerpalne,  
darmowe źródło energii

Montaż większej liczby okien od południa#1

#2 Montaż rolet i markiz

Warto więc skorzystać z jego pomocy, aby optymalizować 
koszty ogrzewania i zapewnić sobie komfort cieplny na 
poddaszu. Umiejętnie zamontowane i dobrze doposażone okna 
poprawiają bilans cieplny całego budynku dzięki wykorzystywaniu 
darmowej energii słonecznej. W jaki sposób możesz ją 
wykorzystać? Zobacz nasze sprawdzone sposoby:

Południowa strona budynku jest nasłoneczniona przez znacznie dłuższy czas. Pamiętaj o tym, 
planując rozkład okien na dachu. Większa ilość światła słonecznego wpadająca zimą przez okna 
do wnętrza poddasza to darmowa energia i mniejsze zapotrzebowanie na ciepło z systemu 
centralnego ogrzewania.

VELUX posiada w swojej ofercie wiele typów 
rolet i markiz – zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych. Czy wiedziałeś, że ich 
umiejętne zastosowanie może podnieść 
komfort cieplny i przyczynić się do 
oszczędności energii przez cały rok? Zimą 
rolety zewnętrzne można podnieść za dnia, 
aby wpuszczały światło i pozwalały słońcu 
ogrzewać poddasze. Po zmroku rolety należy 
zasunąć, poprawiając tym samym parametry 
izolacyjne okna. Zabezpieczy to wnętrze  

nie tylko przed utratą ciepła, ale też hałasem. 
Latem zastosuj odwrotną kolejność, tzn. opuść 
roletę za dnia, aby chronić wnętrze przed 
przegraniem i podnieś w nocy, aby przyśpieszyć 
obniżenie się temperatury. 

To świetny sposób nie tylko na osiągnięcie 
komfortu cieplnego, ale też na uniknięcie 
inwestycji w system klimatyzacji i kosztów 
jej eksploatacji. Więcej dowiesz się z filmu, 
który dla Ciebie przygotowaliśmy: 

https://youtu.be/p7Pn2j-3jGI?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1
https://youtu.be/p7Pn2j-3jGI?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1
https://www.velux.pl/produkty/rolety-i-markizy?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1


Gratulacje! 
Dzięki lekturze pierwszej części poradnika 
jesteś o krok bliżej do urządzenia swojego 
wymarzonego poddasza!

Dlaczego warto postawić na VELUX? 

Produkty VELUX zapewnią Ci komfort cieplny przez cały rok  
– nasze okna dachowe są wykonane w technologii ThermoTechnology™. 
Posiadają świetne parametry izolacyjne, zapewniają ochronę przed stratami 
ciepła, doskonałe doświetlenie i bilans energetyczny. Ponadto VELUX jako 
jedyna firma na rynku oferuje elastyczny wybór sposobu otwierania okien 
dopasowany do Twoich potrzeb.

Zadbamy o Twoją prywatność i zapewnimy ciepły klimat we wnętrzu 
– w ofercie VELUX znajdziesz szeroką gamę wyposażenia okien, np. rolety 
i markizy, dzięki którym nie tylko stworzysz klimatyczne wnętrze, ale również 
będziesz mógł kontrolować poziom doświetlenia wnętrza.

Mamy ponad 75 lat doświadczenia i unikalne w skali światowej okienne 
zaplecze badawcze – najwyższa jakość produktów i świadczonych usług 
sprawia, że jesteśmy liderem branży.

Nasze okna pasują do każdego dachu – w ofercie posiadamy zarówno okna 
do dachów skośnych, jak i płaskich, a systemy kołnierzy i oblachowań pasują  
do każdego pokrycia dachowego.

Interesuje Cię zakup? Sprawdź, gdzie możesz 
zamówić okna i rolety na swoje poddasze! 

Kupiłeś już okna? Powierz montaż 
sprawdzonym profesjonalistom! 

75 lat

doświadczenia

http://www.znajdzdekarza.velux.pl/map?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1
https://www.gdziekupic.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1
https://www.velux.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=czesc1
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