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Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

  
Przystępując do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniu  należy bezwzględnie 

pamiętać o zamontowaniu nawiewników i stosować się do  poniższych zaleceń: 

1. Przy wymianie stolarki okiennej należy zachować wymiary w świetle ościeża 

okiennego i  zachować dotychczasowy podział na kwatery, kolor oraz funkcjonalność 

(okna rozwiernego lub rozwierno-uchylnego nie należy zmieniać na nieotwieralne typu 

„flex”). 

2. Montowana stolarka musi spełniać wymagania formalno-prawne ujęte  w Ustawie              

o wyrobach budowlanych (z dnia 16 kwietnia 2004 r.) i w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury (z dnia 11 sierpnia 2004 r.) w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – czyli 

musi być oznakowany znakiem „CE” lub „B” 

3. W przypadku montażu okien z PCV: 

 profile zamknięte muszą być minimum trzy komorowe, 

 przenikalność cieplna Uw dla całego okna musi być  równa lub mniejsza                        

od 1,1 W/(m
2
K), 

 dźwiękoszczelność Rw musi  być większa niż  35dB, 
 szyby zespolone dwu lub trzy warstwowe ze współczynnikiem przenikania 

światła  TV większym niż  70%. 

W przypadku zaostrzenia obowiązujących przepisów w zakresie podanych 

wymogów należy przede wszystkim przestrzegać wymogów określonych                       

w przepisach. 

4. W oknach należy zamontować nawiewniki zgodne z Polską Normą                                     

PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania” o wydajności: 

 od 20 do 50 m
3
/h – dla wentylacji grawitacyjnej, 

 od 15 do 30 m
3
/h – dla wentylacji mechanicznej wywiewnej. 

5. Ramy i skrzydła na  zewnętrz muszą być w kolorze jak pozostała stolarka okienna w 

budynku. 

6. Przy wymianie okien należy zamontować nowy parapet zewnętrzny w kolorystyce 

zgodnej z wystrojem elewacji, w sposób trwały i zabezpieczający ściany zewnętrzne 

przed zalewaniem. 

7. Przy wymianie drzwi wejściowych do lokalu należy zachować dotychczasową 

szerokość i wysokość otworu drzwiowego w „świetle”. Drzwi muszą otwierać się jak 

przed wymianą, do wnętrza lokalu mieszkalnego. Po wymianie odnowić malaturę klatki 

schodowej w obrębie prowadzonych robót. 

8. Zakończenie robót budowlanych należy pisemnie zgłosić Kierownikowi Administracji 

Osiedla, który poprzez swoje służby wskaże ewentualną konieczność naprawienia 

uszkodzeń, o których mowa w punkcie  5 warunków ogólnych przeprowadzania 

remontu. 

9. Wymianę drzwi wewnętrznych należy przeprowadzić zachowując dotychczasową 

szerokość i wysokość otworu. Drzwi musza otwierać się jak przed wymianą. Należy 

zachować wymagane otwory wentylacyjne.  
 


