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Z TEGO PORADNIKA 
DOWIESZ SIĘ: 

1. WYMIANA OKIEN - KIEDY JEST POTRZEBNA

Najważniejsze informacje!

2. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYMIANY OKIEN?

• Przygotuj wstępny pomiar

• Opowiedz nam o swoich oknach

• Nie zapomnij o parapetach

• Przygotuj szczegóły dotyczące lokalizacji inwestycji

3. PROCES WYMIANY OKIEN KROK PO KROKU

• Krok pierwszy: napisz do nas lub odwiedź salon

• Krok drugi: wybierz swoje nowe okna 

• Krok trzeci: profesjonalny pomiar

• Krok czwarty: omówienie zakresu prac 

• Krok piąty: wycena 

• Krok szósty: umowa i płatność

• Krok siódmy: realizacja inwestycji

4. WYMIANA OKIEN – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

5. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE OKIEN?

6. DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OKNOPLAST

© OKNOPLAST Wydanie 1.2023

Wszelkie zdjęcia zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednak 
mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieco odbiegać od rzeczywistych wizerunków 
lub kolorów towarów.
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Wymiana okien to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania, jednak płynących z niego korzyści 

nie da się przecenić. Warto o  tym pomyśleć gdy dostrzegamy, że obecna w domu stolarka okienna nie spełnia naszych 

oczekiwań. Na przykład, gdy pomimo regulacji czujemy bijący od okien chłód zimą a ich zamknięcie nie pozwala odpocząć 

przez hałasy dobiegające z ulicy. 

Zamiana starych okien na nowe to gwarancja lepszej izolacji cieplnej, a  więc mniej strat temperatury i  niższe rachunki 

za ogrzewanie. Nowoczesne okna oferują często większą powierzchnię przeszkleń, co przekłada się na lepiej doświetlone 

pomieszczenia. Mieszkańcy domów i mieszkań umiejscowionych przy drogach czy w  centrach miast docenią też wyższą 

izolację akustyczną, która pozwala niemal zupełnie odciąć się od zgiełku na zewnątrz.

WYMIANA OKIEN - KIEDY JEST POTRZEBNA. 
NA JWAŻNIEJSZE INFORMACJE!

Jeżeli padły już słowa „wymieniamy okna!”, czas na rozpoczęcie przygotowań. Tę wieloetapową inwestycję można odczuwalnie 

skrócić i uprościć właśnie dzięki poświęceniu kilku chwil na wstępne czynności – wiele z nich możesz wykonać samodzielnie 

w domu.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WYMIANY OKIEN?

Przygotuj wstępny pomiar

Nie chodzi o dokładne rozrysowanie wymiarów, a jedynie orientacyjne wymiary. Przejdź przez każde 

pomieszczenie i sprawdź szerokość oraz wysokość obecnych otworów okiennych. Zapisz wymiary oraz 

liczbę okien, które chcesz wymienić.

Opowiedz nam o swoich oknach

Opisz, jakie okna są obecnie zamontowane w miejscu wymiany. Dzięki temu demontaż będzie łatwiejszy, 

ponieważ każdy rodzaj okna montuje się – a więc i demontuje – w nieco inny sposób. 

Najszybciej i najłatwiej usuwa się okna wykonane z PVC, z kolei najwięcej pracy przy zdejmowaniu  

wymagają okna skrzynkowe. Nie obawiaj się jednak – profesjonalny montażysta poradzi sobie z każdym 

rodzajem okien.

Nie zapomnij o parapetach

Sprawdź też, z  jakiego materiału wykonano parapety. Jeżeli posiadasz parapety z  lastryko i chcesz je 

zachować, jest duża szansa, że się uda. Decydujące będzie to, w jakim są stanie technicznym. 

Przygotuj się na konieczność wymiany parapetów, jeśli posiadasz drewniane lub plastikowe – te materiały 

są podatne na pęknięcia i nie można zagwarantować, że nie zostaną naruszone podczas zdejmowania 

starych okien.

Przygotuj szczegóły dotyczące lokalizacji inwestycji

Zanim wybierzesz się do salonu, zapisz wszystkie powyższe dane i  uzupełnij je o  rodzaj budynku, 

w którym chcesz wymienić okna (dom jednorodzinny, mieszkanie w bloku lub kamienicy, biuro) oraz 

lokalizację (centrum miasta, przedmieścia, zamknięte osiedle). 

Informacje te są bardzo istotne, ponieważ w przypadku wymiany okien w budynku wielorodzinnym 

konieczne będzie uzyskanie stosownych pozwoleń. Jeżeli mieszkasz w  budynku o  statusie zabytku, 

koniecznie poinformuj o tym pracownika salonu – dzięki tym danym będzie mógł wskazać dokładnie, 

jakich dokumentów potrzebujesz, by móc bez przeszkód wymienić okna.

WSKAZÓWKA Jeżeli na jakimkolwiek etapie przygotowań napotkasz wątpliwości, skontaktuj się z nami! 
Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci się przygotować do wymiany okien.

https://oknoplast.com.pl/wymiana-okien/?utm_source=poradnik-wymiany&utm_medium=link-wymiana-lp#form
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Proces wymiany okien składa się z kilku etapów – każdy z nich jest istotny, i w każdym możesz liczyć 

na asystę specjalistów OKNOPLAST. 

PROCES WYMIANY OKIEN KROK PO KROKU

NAPISZ DO NAS LUB ODWIEDŹ SALON.

Skoro już masz wszystkie dane, o których wspominaliśmy wcześniej, przekaż je nam. Dzięki 

tym informacjom będziemy mogli pomóc Ci w dalszych przygotowaniach. Podpowiemy, jakiego 

rodzaju dokumentów możesz potrzebować (dotyczy to zwłaszcza mieszkańców kamienic oraz 

bloków) – na przykład pozwolenia na wymianę okien czy na zajęcie chodnika. 

WYBIERZ SWOJE NOWE OKNA. 

Wiedząc, jakie są Twoje priorytety i oczekiwania, pomożemy 

Ci dobrać najlepsze okna dla Twojego domu. 

PROFESJONALNY POMIAR. 

Twój wstępny pomiar jest bardzo potrzebny, 

ale zanim przystąpimy do dalszych prac, 

przyślemy fachowca, który dokładnie 

zmierzy każde okno. Podczas profesjonalnego 

pomiaru specjalista będzie mógł także 

dokładnie przyjrzeć się parapetom (czasem 

nie ma potrzeby usuwania starych 

parapetów), otworom okiennym oraz 

podłodze. To ostatnie ma znaczenie, jeżeli 

wymianie ulegną także drzwi balkonowe 

– w  niektórych sytuacjach konieczne jest 

naruszenie podłogi (na przykład demontaż 

kilku paneli podłogowych). 

OMÓWIENIE ZAKRESU PRAC. 

Nasz specjalista opowie Ci o  wszystkim, co należy 

wykonać przed rozpoczęciem montażu, a także w jego 

trakcie. Poinformuje Cię na przykład o tym, że podczas 

demontażu okien konieczne jest naruszenie ścian. Po 

zakończonej pracy montażyści OKNOPLAST zatynkują 

ściany i  użyją pianki montażowej w  odpowiednich 

miejscach, jednak to do inwestora należy wykończenie 

ścian i elewacji „na czysto”. 

WYCENA. 

Od dnia pomiaru do momentu, w  którym otrzymasz 

gotową wycenę, minie około 3-4 dni roboczych. 

Następnie masz kilka dni na podjęcie decyzji – jeżeli 

zdecydujesz się wymienić okna, umówimy się na 

dogodny termin podpisania umowy.

UMOWA I PŁATNOŚĆ. 

W umówionym dniu spotkamy się w salonie OKNOPLAST 

lub u  jednego z  naszych partnerów handlowych. 

Tam podpiszemy umowę, a  następnie wspólnie ze 

specjalistami z  salonu ustalisz indywidualne warunki 

płatności. 

REALIZACJA INWESTYCJI. 

Czas oczekiwania na gotowe okna to około 8-9 tygodni, ponieważ tak długo trwa ich 

produkcja. Wszystkie zamówione okna wykonujemy specjalnie dla naszych klientów. 

Gdy zakończy się produkcja, skontaktujemy się z Tobą, by ustalić wygodny dla Ciebie 

termin wymiany. Demontaż starych i  montaż nowych okien potrwa od 1 do 3 dni, 

w zależności od liczby okien.

1
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PLANUJESZ UDAĆ SIĘ DO SALONU? 
PRZYGOTUJ SIĘ Z NASZĄ LISTĄ!

Sprawdź swój kalendarz! 

To ważne, bo będziemy musieli umówić się na dokładny pomiar przed finalizacją umowy.

Zanim podejmiesz decyzję, porównaj oferty różnych producentów i wybierz to, co najlepsze dla Ciebie!

Najbliższy salon sprzedaży OKNOPLAST odszukasz na:  www.oknoplast.com.pl/znajdzsalon. 
Jeśli chcesz, skontaktuj się najpierw z wybranym salonem telefonicznie lub mailowo i umów 
dogodny dla Ciebie termin wizyty.

• ilość okien, które chcesz wymienić: 

• wstępny pomiar otworów okiennych: 

• rodzaj dotychczasowych okien i parapetów (np. PVC, drewniane, aluminiowe): 

• szczegóły dotyczące lokalizacji (np. centrum miasta, przedmieścia, osiedle mieszkaniowe, 

inne) 

• rodzaj budynku, w którym chcesz dokonać wymiany (np. dom jednorodzinny, blok, 

kamienica) 

• co chcesz udoskonalić w dotychczasowym rozwiązaniu: 

 zwiększyć izolację cieplną

 zwiększyć izolację akustyczną

 zwiększyć bezpieczeństwo

 zwiększyć komfort 

 zmienić estetykę

 inny powód: 

Następnie koniecznie przygotuj poniższe informacje i zapisz:

DRUKUJ

https://oknoplast.com.pl/znajdz-salon/?utm_source=poradnik-wymiany&utm_medium=link-gdzie-kupic
https://oknoplast.com.pl/broszury/A/wymiana-okien-lista.pdf
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Przez wszystkie lata, w czasie których wymieniliśmy niezliczoną ilość okien, nasi klienci zadawali nam mnóstwo 
pytań dotyczących zarówno przygotowania do wymiany, jak i samego procesu. Zebraliśmy te, które pojawiały 
się najczęściej.

Czy przy montażu drzwi balkonowych zawsze trzeba 

zerwać podłogę? 

Nie zawsze – zależy to głównie od sposobu, w jaki zostały 

zamontowane stare drzwi. Montażyści OKNOPLAST mogą 

zdjąć stare drzwi i część podłogi, ale ponowny montaż 

podłogi pozostaje w gestii inwestora.

Co dzieje się ze ścianami i elewacją po montażu? 

Gdy skończymy prace nad wymianą okien, zatynkujemy 

ściany, ale nie kładziemy gładzi ani nie malujemy. To 

branżowy standard, który funkcjonuje na rynku od lat 

choćby z  tego powodu, że niezwykle trudno byłoby 

wykończyć elewację czy ściany wewnętrzne w sposób, który 

uniemożliwiłby odróżnienie nowej części od starej.

Czy należy zabezpieczyć pomieszczenie, w którym będą 

wymieniane okna? 

Tak, zabezpieczenie mebli, ścian oraz podłogi wykonuje 

klient. Bardzo prosimy o  przesunięcie wszystkich mebli 

i zapewnienie wolnego kanału transportowego, czyli przejścia 

od drzwi pomieszczenia do wymienianego okna.

Jak wygląda kwestia wywozu odpadów? 

Zespół montażystów OKNOPLAST może zabrać do utylizacji 

stare okna. Wywozem pozostałych odpadów do PSZOK 

lub zamówieniem odpowiedniego kontenera na odpady 

poremontowe powinien zająć się inwestor – dotyczy to 

skutych tynków, gruzu oraz zużytych folii zabezpieczających.

Co dzieje się po zakończeniu montażu okien? 

Gdy okna zostaną zamontowane, nasi specjaliści dokonają 

szczegółowej regulacji. W jej trakcie zaprezentują Ci, w jaki 

sposób możesz samodzielnie wyregulować okna. To bardzo 

łatwa czynność, która pozwoli Ci zadbać o okna, przedłużyć 

ich żywotność i dopasować funkcjonalność na przykład do 

trwającej pory roku. W razie problemów z regulacją pamiętaj, 

że w każdej chwili możesz skontaktować się z najbliższym 

salonem OKNOPLAST.

Jakiej gwarancji na okna udzielacie? 

Udzielamy 7-letniej gwarancji na okna oraz 2–letniej 

gwarancji na montaż.

Czy nadal można uzyskać dofinansowanie 

na wymianę okien? 

W 2023 roku wciąż działa program Czyste Powietrze – jego 

warunki zaktualizowano w  styczniu tego roku. Zgodnie 

z najnowszymi zasadami programu możliwe jest uzyskanie 

dofinansowania w trzech progach – do 40%, do 70%, a nawet 

do 100% zwrotu kosztów z kwoty inwestycji! To, do jakiego 

progu się zakwalifikujesz, zależy od dochodu osiąganego 

w  gospodarstwie domowym. Najwyższa możliwa kwota 

dofinansowania to aż 135 tys. zł.

WYMIANA OKIEN
N A J C Z Ę Ś C I E J  Z A DAWA N E  PY TA N I A
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Wybór odpowiednich okien to wbrew pozorom nie taka prosta sprawa. To, na jaki model się zdecydujesz, 
zależy przede wszystkim od Twoich priorytetów i oczekiwań. Jeżeli zależy Ci najbardziej na zachowaniu ciepła, 
przyjrzyj się bliżej oknom energooszczędnym lub pasywnym. A może zwracasz uwagę przede wszystkim na 
bezpieczeństwo? Sprawdź, jakie systemy zabezpieczeń można zastosować w danym modelu. 

Oto kilka najważniejszych cech okien, którym warto poświęcić kilka chwil, zanim zdecydujesz, jakie okna 
wybrać:

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ Okna energooszczędne zapewniają mniejsze straty ciepła – jest to możliwe dzięki zastosowaniu 

energooszczędnych pakietów szybowych, dodatkowych uszczelek czy termoramek. W określeniu, jak bardzo szczelny jest 

dany model okna, pomóc mogą rozmaite parametry, takie jak:

Ug, czyli współczynnik przenikania ciepła szyby informuje o  tym, ile ciepła przenika, a więc ucieka na 

zewnątrz pomieszczenia przez szybę. Im niższa wartość, tym lepiej. Niski współczynnik Ug oznacza, że pakiet 

szybowy jest bardziej szczelny.

Uw, czyli współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wskazuje na to, ile ciepła przepuszcza okno jako 

całość (szyby oraz rama). Tutaj również wskazana jest jak najniższa wartość. O oknach energooszczędnych 

możemy mówić w przypadku, gdy współczynnik Uw wynosi 0,9 W/m2K lub mniej.

Rw, czyli współczynnik izolacyjności akustycznej okna wskazuje na to, jak dobrze radzi sobie ono 

z  tłumieniem hałasów dobiegających z zewnątrz. Parametr ten, oznaczony symbolem Rw, wyrażany jest 

w decybelach. Wyższa wartość współczynnika Rw oznacza, że we wnętrzu pomieszczenia będzie ciszej.

Jak działa parametr Rw? Jeżeli w parametrach okna widnieje informacja o tym, że posiada ono współczynnik 

Rw na poziomie 32 dB, oznacza to, że o taką wartość zmniejszają się hałasy słyszalne wewnątrz. Jeżeli 

więc tuż za oknem ktoś uruchomi samochód (generujący hałas o natężeniu ok. 70 dB), do środka dotrze 

zaledwie 38 dB.

N A  CO  Z W RÓ C I Ć  U WAG Ę 
P R Z Y  WY B O R Z E  O K I E N ?
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CZYM SĄ KLASY ODPORNOŚCI RC1, RC2 I RC3?

Każde okno powinno posiadać certyfikat, który potwierdza osiąganą klasę odporności na włamanie i został wydany przez 

notyfikowany instytut badawczy. Termin „RC“ określa na jakiego rodzaju próby sforsowania okno powinno być odporne.

Klasa odporności RC1

Klasa odporności RC2

Klasa odporności RC3 

RC 1 oznacza, że okno zgodne z normą powinno wytrzymać kopnięcia, uderzenia 

i próby wyrywania, ma dodatkowo zabezpieczony każdy narożnik oraz posiada 

klamkę zabezpieczoną kluczykiem lub przyciskiem.

RC 2 według normy okno powinno ochronić przed próbami włamania z użyciem 

narzędzi (łomu, obcęgów itp.) oraz posiada szybę P4. Zawiasy i rama okna w klasie 

odporności RC2 musi wytrzymać obciążenia statyczne o wadze 3 kN (ok. 300 kg).

RC3 stanowi najwyższy poziom ochrony – za wydłużenie czasu sforsowania okna

odpowiadają szyby P5A (prawie trzy razy wytrzymalsze od szyb P4) oraz 

zastosowanie mocniejszych, bardziej odpornych materiałów pozwalających spełnić

wyśrubowane normy dla tej klasy odporności. Obciążenia statyczne, jakie musi 

znieść okno w klasie RC3, wynosi 6 kN, czyli około 600 kg.

CZYM JEST OZNACZENIE P4?

Szyba P4 cechuje się specyficzną konstrukcją – zbudowana jest z  dwóch tafli szkła oraz pokryta czterema warstwami 

folii antywłamaniowej. To wszystko sprawia, że okno jest nie tylko wyjątkowo odporne (wytrzyma nawet uderzenia 

kilkukilogramową, stalową kulą), ale także w razie rozbicia szkło nie posypie się na kawałki – folia utrzymuje szybę w całości. 

Posiadając okna z szybami P4 nie musisz się martwić, że rozbite okno będzie stanowić zagrożenie dla domowników.

BEZPIECZEŃSTWO – kwestie bezpieczeństwa są szczególnie istotne, dlatego nowoczesne okna można wyposażyć 

w różnorodne systemy zabezpieczeń, w tym klasyczne klamki z kluczykiem, wkładki antyrozwierceniowe, okucia o wysokiej 

klasie odpornościw klasie odporności RC2 czy szyby zabezpieczone kilkoma warstwami folii antywłamaniowej PVB. To 

właśnie w kontekście bezpieczeństwa ogromne znaczenie ma fachowy montaż, dlatego zachęcamy do skorzystania z usług 

specjalistów w tej kwestii.

* każda z klas stanowi dodatkową ochronę utrudniając i spowalniając ewentualne wejście do środka. Nie daje jednak 100% gwarancji ochrony 
przejścia przez nią, a dodatkowo uzależniona jest od prawidłowego montażu konstrukcji.
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SERWISOWANIE – zanim podejmiesz ostateczną decyzję, zapytaj w salonie producenta okien o warunki dotyczące gwarancji 

i serwisu. Upewnij się, co dokładnie wchodzi w zakres bezpłatnego serwisu, a za jakie usługi trzeba będzie dopłacić w razie 

potrzeby.

DESIGN – nie bez znaczenia jest także wygląd okien i możliwości ich personalizacji. Zanim wybierzesz swoje nowe okna, 

upewnij się, że producent jest w stanie dostosować je do Twoich potrzeb.  Standardem jest już to, że możesz dopasować okna 

zarówno do wyglądu elewacji budynku, jak i wnętrza domu czy mieszkania. Kilkanaście kolorów oklein, różne faktury czy 

klamki – to wszystko sprawia, że personalizacja okna leży w zasięgu ręki. Niektóre modele okien zapewniają ponadto większą 

powierzchnię przeszklenia, a co za tym idzie, więcej światła słonecznego we wnętrzach, dzięki zastosowaniu ruchomego 

słupka oraz smukłej budowie skrzydła. 
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DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ OKNOPLAST?

Istnieje wiele powodów, dla których Twoje 
okna warto wymienić na okna marki 
OKNOPLAST. Oto najważniejsze!

DOŚWIADCZENIE  – działamy na rynku od ponad 28 lat. Zarówno produkcję, jak i montaż okien znamy od podszewki. 

Służymy profesjonalną pomocą na każdym etapie wymiany okien.

POTWIERDZONA JAKOŚĆ  – posiadamy własną linię produkcyjną i dział kontroli jakości, który nie akceptuje nawet 

najmniejszych odstępstw od wyśrubowanych standardów marki. Nasze okna uzyskały prestiżowe, międzynarodowe 

certyfikaty, w tym IFT Rosenheim Certificate.

GWARANCJA – udzielamy 7-letniej gwarancji na okna. To jeden z najdłuższych okresów gwarancyjnych na polskim rynku!

PERSONALIZACJA – w OKNOPLAST tworzymy okna dla Ciebie. Każde zamówienie jest indywidualne, dlatego możesz swobodnie 

wybierać spośród kształtów ram, faktur czy kolorów, a my przygotujemy Twoje wymarzone okna.

WSPARCIE Nie martw się, że czegoś nie wiesz – nasi specjaliści z chęcią udzielą Ci wsparcia. Pomożemy uzyskać dofinansowanie 

z programu “Czyste powietrze”,  a także służymy radą w kwestii wyboru najlepszych dla Ciebie rozwiązań. 

Nie masz pewności co wybrać? Zaufaj specjalistom!
Znajdź najbliższy salon OKNOPLAST i umów się na bezpłatną konsultację lub wypełnij formularz – 
odezwiemy się do Ciebie!

https://oknoplast.com.pl/znajdz-salon/?utm_source=poradnik-wymiany&utm_medium=link-gdzie-kupichttp://
https://oknoplast.com.pl/wymiana-okien/?utm_source=poradnik-wymiany&utm_medium=link-wymiana-lp#form
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