JAKIE OKNA WYBRAĆ- DREWNIANE CZY PLASTIKOWE?
Na rynku okien od kilku lat dominują produkty plastikowe. Za przejęcie lwiej części
tej gałęzi branży budowlanej odpowiadają przede wszystkim ich niska cena, trwałość i
łatwość utrzymania w czystości. Za wyborem drewnianych odpowiedników optują zaś przede
wszystkim konsumenci ceniący urok naturalnych surowców oraz prestiżu. Wybór materiału
powinien opierać się także na wiedzy dotyczącej kluczowych parametrów determinujących
funkcjonalność produktu- istotnymi elementami są więc także komfort użytkowania, względy
wizualne, przeznaczenie danego obiektu czy też jego wymogi techniczne.

`Okna z tworzywa sztucznego cechuje przede wszystkim wspomniana już niska cena,
wytrzymałość i niewymagające konserwacji profile, umożliwiające ograniczenie zabiegów
pielęgnacji produktu do ich mycia- materiał cechuje odporność na wodę i środki chemiczne.
Specjalna, komorowa budowa ram gwarantuje stabilność i lekkość, co ułatwia i przyspiesza
proces montażu. Bogata oferta wielkości i kształtów pozwala dopasować okna do mieszkań i
domów o różnym standardzie i charakterystyce. Produkty dostępne są także w różnych
wariantach kolorystyki- mogą być białe lub okleinowane folią kolorową i drewnopodobną.
Dodatkowym atutem jest możliwość wyposażenia ich w funkcję antywłamaniową. Wadą
opisywanego produktu jest natomiast duża podatność na oddziaływanie czynników ludzkichuszkodzonego lub źle zamontowanego okna nie da się naprawić. Nie można też modyfikować
kolorystyki wybranego modelu- stąd też wybór odpowiedniej barwy musi być przemyślany i
współgrać z resztą inwestycji.

Produkty drewniane niegdyś były jedynym dostępnym na rynku materiałem. Do dziś
we wnękach okiennych wielu rodzimych konsumentów znajdują się produkty wykonane z
tego naturalnego surowca. Pozostałości z budownictwa PRL-u nie przypominają natomiast
oferty charakteryzującej obecny rynek stolarki okiennej. Dziś okna wykonane z drewna
najczęściej stanowią synonim prestiżu. Przyciągają wzrok naturalnym pięknem, nadając
wnętrzu pomieszczenia ciepły, przytulny charakter. Są szczelne, dobrze realizują funkcję
izolacji akustycznej. Dostępne są różne warianty kształtu, wielkości i kolorystyki, mogą być
malowane lub lakierowane, z widocznym rysunkiem słojów. Podobnie jak w przypadku okien
plastikowych, wykonany z naturalnego surowca wariant również umożliwia wyposażenie go
w funkcję antywłamaniową. Po drugiej stronie bieguna cech charakteryzujących produkty
drewniane znajdują się niewątpliwie ich wysoka cena (nawet kilkadziesiąt procent więcej
aniżeli okna plastikowe) oraz wymagania związane z obowiązkową konserwacją, której
częstotliwość determinują przede wszystkim jakość drewna i powłok kryjących. Naturalny
surowiec nie jest również tak odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych, jednak
nowoczesna technologia zmniejsza dystans w stosunku do wytrzymałości produktów z
tworzywa sztucznego.
Odpowiedź na postawione w tytule pytanie nie jest więc jednoznaczna. Zarówno okna
drewniane, jak i ich plastikowe odpowiedniki mają własną charakterystykę, na którą składają
się zarówno wady, jak i zalety obu proponowanych rozwiązań- wiedza na ich temat
zagwarantuje nam dokonanie właściwego wyboru.

