
Podstawowym parametrem oddaj cym cieplne w a ciwo ci 

izolacyjne ca ego okna jest wspó czynnik Uw (w = window

= okno). Okre la on ilo  ciep a utraconego przez okno od

wewn trz na zewn trz mierzon  w watach na metr kwa-

dratowy i kelvinach [W/(m2K)]. Im ni szy wspó czynnik 

przenikania ciep a Uw , tym lepsza izolacja cieplna okna 

i tym wi ksza oszcz dno  energii.

Wspó czynnik przenikania ciep a dla ca ego okna Uw stanowi 

redni  wa on  warto  specy  cznych wspó czynników prze-

nikania ciep a dwóch podstawowych elementów okna: ramy

okiennej Uf (f = frame = rama) i oszklenia Ug (g = glass = szk o).

Przy obliczaniu Uw, wspó czynnikom Uf i Ug przypisywane 

s  ró ne wagi (znaczenia) w ten sposób, e wspó czynnik 

Wspó czynnik „U“ informuje

o jako ci izolacji cieplnej okna

o wi kszym udziale w powierzchni ca e-

go okna, ma równie  proporcjonalnie 

wi kszy wp yw na warto  wspó czyn-

nika przenikania ciep a dla ca ego okna. 

Podane w folderze parametry Uf  dla 

ró nych systemów pro  li VEKA zosta y zwery  kowane i s  

certy  kowane przez noty  kowany niemiecki Instytut Techniki 

Okiennej ift Rosenheim. S  efektem bada  przeprowadzo-

nych na zestawach pro  li nadaj cych si  do zastosowania 

w wrunkach zbli onych do rzeczywistych. VEKA nie rezygnuje 

z wewn trznych wzmocnie  stalowych, aby tym sposobem 

uzyska  lepsze, lecz oderwane od realiów parametry Uf . 

Na ogó  nie da si  produkowa  okien o standardowych roz-

miarach bez wzmocnie  stalowych nadaj cych im stabilno , 

tym bardziej e istnieje tendencja do stosowania coraz wi k-

szych, a tym samym ci szych elementów.

Tabela w wewn trznej cz ci foldera stanowi przegl d 

pro  li okiennych VEKA oraz prezentuje zró nicowane 

parametry wspó czynników przenikania ciep a Uf i  Uw dla 

poszczególnych systemów. Z  przyjemno ci  udzielimy 

fachowej porady odno nie doboru optymalnej dla Pa stwa 

potrzeb izolacji cieplnej!

Optymalna izolacja cieplna okien obni a koszty

Ni szy wspó czynnik Uw oszcz dza gotówk : Nowoczesne 

okna z pro  li VEKA znacznie poprawiaj  w a ciwo ci izola-

cyjne budynku i tym sposobem podwy szaj  komfort jego 

u ytkowania oraz obni aj  zu ycie energii. 

Obni enie wspó czynnika Uw jedynie o 0,1 W/(m2K) powo-

duje zaoszcz dzenie rocznie ok. 1,2 l oleju opa owego na 

m2 powierzchni okna. 

Ponadto warto  wspó czynnika Uw stanowi jedno z kry-

teriów spe nienia warunków technicznych nowego, 

obowi zuj cego od 2014 roku rozporz dzenia Ministra In-

frastruktury reguluj cego wydawanie pozwole  na budow  

oraz opracowywanie projektów domów.

Okna do 1994 roku - 
oszklenie
standardowe
np. Uw = 3,0 W/(m2K)

Stare okna
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Nowe okna** 

Nowoczesne, potrójne
izolacyjne szyby zespolone
Ug = 0,7 W/(m2K)
Uw = 0,92 W/(m2K)
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VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Telefon 02526 29-0 • Telefax 02526 29-3710 • www.veka.de • Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Producent okien w systemie VEKA 
dobrze doradzi

Budowanie i remontowanie wymagaj  zaufania. Trzeba 

mie  kontrahenta, na którym mo na polega . Jako partner 

 rmy VEKA zaanga ujemy si  w rozwi zanie Pa stwa 

problemów dotycz cych okien i drzwi oraz udzielimy 

kompetentnych porad. Mo ecie Pa stwo liczy  na nasz  

fachowo  i na technik  okienn  najwy szej klasy.
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Doskona e jako ciowo pro  le okienne

to zarazem doskona a izolacja cieplna!

VEKA jest posiadaj cym 

ponad 40-letnie do wiad-

czenie, czo owym na wiecie

producentem pro  li okien-

nych z PVC i dostawc  

systemów pro  li dla produ-

centów okien, drzwi i rolet 

z tworzyw sztucznych. Jedyny w swoim rodzaju, rozleg y 

wiat pro  li VEKA posiada w swej palecie rozwi zanie na 

ka d  okoliczno  - oboj tnie czy chodzi o nowe budow-

nictwo czy o remont, obiekt komercyjny czy mieszkaniowy 

w standardzie domu pasywnego. Olbrzymia ró norodno  

wariantów wzorniczych, kolorów i wzajemnych kombinacji 

stwarza niemal nieograniczone mo liwo ci projektowe.

W centrum uwagi  rmy stoi jednak bezkompromisowa 

dba o  o doskona  jako . Dlatego pro  le VEKA gene-

ralnie osi gaj  najwy szy niemiecki standard jako ciowy: 

Klas  A (DIN EN 12608).

Technika w pro  lu

Systemy pro  li VEKA ju  w swych wersjach standardowych 

osi gaj  znakomite wspó czynniki przenikania ciep a Uf dla 

pro  li ram i skrzyde . W po czeniu z nowoczesnym oszkle-

niem, zapewniaj  najlepsze wspó czynniki Uw dla ca ego 

okna.

Posiadaj ce wietne 

w a ciwo ci izola-

cyjne pro  le VEKA 

stanowi  podstaw  

do produkcji dosko-

na ych okien, a te 

energooszcz dne 

okna pozwalaj  

z kolei obni y  

koszty ogrzewania 

i emisj  CO2 do 

atmosfery.

Przegl d wspó czynników 

przenikania ciep a „U“ 

dla pro  li okiennych VEKA

IZOLACJA

CIEPLNA

 VEKA Polska Sp. z o.o. • ul. Sobieskiego 71 • 96-100 Skierniewice • tel. 46 834 44 00 • fax 46 834 44 74 • www.veka.pl • przedsi biorstwo Grupy Laumann

*   Podstawa oblicze : powierzchnia okien 30 m2 (przeci tny dom jednorodzinny), 
cena oleju opa owego 0,75 €/l. Wynik: mo liwo  zaoszcz dzenia 750 l/rok.
ród o: kalkulator energetyczny VEKA

** VEKA SOFTLINE 82 z nowoczesnym, potrójnym oszkleniem [Ug = 0,7 W/(m2K)]
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* Ug =1,1 W/(m2K), g = 0,05 W/(mK)   |   ** Ug = 0,4 W/(m2K),� g = 0,035 W/(mK) * Ug = 0,6 W/(m2K), g = 0,05 W/(mK)   |   ** Ug = 0,4 W/(m2K), g = 0,035 W/(mK)

• G boko  zabudowy 90 mm
• Uk ad 3 uszczelek przylgowych:

wewn trznej, rodkowej i zewn trznej

 • G boko  zabudowy 82 mm
 • G boki wr b szyby
• Uk ad 3 uszczelek przylgowych:

wewn trznej, rodkowej i zewn trznej

Ug =  0,60  W/(m2K)

ƒ0,13   0,88  W/(m2K)

Uw =  0,80  W/(m2K)

Uw, Einbau =  0,84  W/(m2K)

ƒ0,25/0,13   0,73  W/(m2K)

ƒ0,20   0,88  W/(m2K)

 • G boko  zabudowy 82 mm
 • G boki wr b szyby
• Uk ad 2 uszczelek przylgowych:

wewn trznej i zewn trznej

 • G boko  zabudowy 82 mm
 • Termicznie dzielone wzmocnienie stalowe
 • G boki wr b szyby
• Uk ad 3 uszczelek przylgowych:

wewn trznej, rodkowej i zewn trznej
 •  Certy  kowany do domów pasywnych

przez instytut ift

 

Wspó czynnik U
w
 zale ny od oszklenia (okre la izolacyjno  ciepln  ca ego okna)

Wspó czynnik U
f
 (okre la izolacyjno  ciepln  systemu pro  li) 

• G boko  zabudowy 70 mm
• Uk ad 2 uszczelek przylgowych:

wewn trznej i zewn trznej

• G boko  zabudowy 70 mm
• Uk ad 2 uszczelek przylgowych:

wewn trznej i zewn trznej

• G boko  zabudowy 70 mm
• Uk ad 2 uszczelek przylgowych:

wewn trznej i zewn trznej

• G boko  zabudowy 70 mm
• Uk ad 2 uszczelek przylgowych:

wewn trznej i zewn trznej

• G boko  zabudowy 70 mm
• Uk ad 3 uszczelek przylgowych:

wewn trznej, rodkowej i zewn trznej

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

oszklenia 3-szybowego mo na osi gn

warto  Uw do 0,73 W/(m²K)**.

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

oszklenia 3-szybowego mo na osi gn

warto  Uw do 0,68 W/(m²K)**.

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

oszklenia 3-szybowego mo na osi gn

warto  Uw do 0,70 W/(m²K)**.

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

oszklenia 3-szybowego mo na osi gn

warto  Uw do 0,67 W/(m²K)**.

Ze standardowym oszkleniem 2-szybowym

Ug = 1,1 W/(m2K) warto  osi galna to 

Uw = 1,3 W/(m2K) *

 • G boko  zabudowy 82 mm • G boko zabudowy 82 mm

Uw = 0,89 W/(m2K) *

Ze standardowym oszkleniem 3-szybowym

Ug = 0,6 W/(m2K) warto  osi galna to

Uw = 0,86 W/(m2K) *

Ze standardowym oszkleniem 3-szybowym

Ug = 0,6 W/(m2K) warto  osi galna to

Uw = 0,85 W/(m2K) *

Ze standardowym oszkleniem 3-szybowym

Ug = 0,6 W/(m2K) warto  osi galna to

Parametry istotne przy zastosowaniu

w domu pasywnym

Wytyczna ift dla spe nienia
wymogów domu pasywnego: 

Uw ≤ 0,80 W/(m2K)

Ze standardowym oszkleniem 2-szybowym

Ug = 1,1 W/(m2K) warto  osi galna to 

Uw = 1,3 W/(m2K) *

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

oszklenia 3-szybowego mo na osi gn

warto  Uw do 0,76 W/(m²K)**.

U
f
 = 1,2 W/(m2K)

Ze standardowym

wzmocniem stalowym

Uf = 1,1 W/(m2K) 

Ze standardowym

wzmocniem stalowym

Uf = 1,0 W/(m2K) 

Ze standardowym

wzmocniem stalowym

Uf = 1,0 W/(m2K)

Z termicznie dzielonym 

wzmocnieniem stalowym

Uf = 0,95 W/(m2K)U
f
 = 1,3 W/(m2K)

 

Ze standardowym

wzmocniem stalowym

Ze standardowym

wzmocniem stalowym

PERFECTLINE

Tak wietnie izoluj  pro  le VEKA

Przegl d wszystkich systemów pro  li i ich wspó czynników „U“
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