
Výber okien určite nie je 
záležitosťou na jedno dopolud-
nie. Práve preto by sme sa mali 
pri výbere riadiť viacerými fak-
tormi a podmienkami, ktoré od 
okna očakávame. Aj pri celkovej 
rekonštrukcii budovy sú okná 
prvkami ktoré prichádzajú na 
rad medzi prvými. Pri predaji či 
prenájme nehnuteľnosti zvýšite 
aj hodnotu ponúkaného ob-
jektu.
Na výber máme rôzne ma-
teriály, viackomorové systémy, 
širokú škálu doplnkov a  rozličné 
typy skiel. Ako si teda vybrať to správne okno? 
Začime pekne poporiadku.

Ponuka na trhu je široká. Je množstvo 
výrobcov a dodávateľov okien. 
Aké atribúty by mal spĺňať správny 
dodávateľ nových okien? Podľa čoho 
sa môžeme v ponuke orientovať?
„Záujemca o  nové okná alebo dvere by si 
mal rozhodne vyberať väčšiu, overenú � rmu, 
najlepšie s  celoslovenskou pôsobnosťou, 
za ktorou je istota silnej spoločnosti s  tech-
nologickým zázemím, finančnou stabilitou 

a s garanciou výhodnej ceny aj záruky. Kúpa 
nových okien je veľká investícia. Aby okná 

slúžili k  spokojnosti desiatky rokov, aby 
spĺňali estetickú hodnotu a  boli tech-

nologicky vyspelé, spĺňali ekologické 
normy a  normy kvality, musíte sa 

rozhodovať s rozumom a teda 
s dostatkom informácií. Dnes 

už skutočne nie je prob-
lém vyhľadať si referen-
cie, parametre, dokonca 

aj informácie o � nančnej 
stabilite � rmy.“

Ako postupovať pri vý-
bere vhodného materiálu, z ktorého je 
okno vyrobené? Aké okno sa kam hodí 
a ako by malo vyzerať?
„Každé okno sa skladá z  okenného profilu 
(plastového, dreveného, alebo hliníkového), 
skla, tesnení a kovania. Každá z týchto súčastí 
určuje vlastnosti a následne vhodnosť konkrét-
neho typu okna do jednotlivých objektov. Na 
otázku, ktoré okná sú „tie“ ideálne, je jedno-
duchá odpoveď: sú to tie, ktoré dobre izolujú, 
nepotrebujú častú údržbu a  súčasne dobre 
vyzerajú. Pred zodpovedaním na túto otázku 
u konkrétneho klienta je potrebné opýtať sa na: 

plánovanú energetickú náročnosť stavby, prefe-
rencie klienta voči materiálom, dizajn stavby, 
možnosť a chuť realizovať pravidelnú údržbu, 
rozpočet...
Výhodou drevených okien je najnižšia tepelná 
priepustnosť zo všetkých používaných ma-
teriálov. Naviac pôsobí mimoriadne harmoni-
zujúco, útulne a pritom moderne. Nevýhodou 
je potreba pravidelnej údržby povrchovej 
úpravy, čo je však možné odstrániť aplikáciou 
hlíníkového opláštenia z  exteriérovej strany. 
Týmto vylepšením sa dostávame k dokonalosti, 
ktorú však kopíruje aj cena tohto riešenia. Výho-
dou hliníkových okien je dlhodobá funkčnosť 
a  stálosť. Žiaľ k  izolačným vlastnostiam 
drevených, či plastových okien sa len pomaly 
približujú.
Najrozšírenejšie z  dôvodu dlhej životnosti, 
výborných tepelnoizolačných parametrov 
a pomeru ceny ku kvalite sú plastové okná. Pri 
súčasnej kvalite a parametroch materiálov sú 
v rámci celej Európy najobľúbenejšie.“ 

Ktoré parametre okrem 
spomínaného materiálu určujú 
hlavné vlastnosti okna?
„Okrem materiálu, z  ktorého sú vyrobené 
samotné profily je to sklo, kovanie, ale aj 

tesnenie. Sklo určuje izolačné vlastnosti 
okna a  jeho výberu treba venovať mimo-
riadne veľkú pozornosť. Dnes si väčšina 
našich klientov vyberá izolačné 3-sklá, 
ktorých prestup (únik) tepla je oproti 
2-sklu len polovičný (toto samozrejme 
neplatí pre všetky typy 3-skiel na trhu). 
Rád by som upria mil pozornosť práve na 
okenné kovanie. Kovanie v oknách moder-
nej konštrukcie je obvodové a  zaisťuje 
predovšetkým uzatvorenie, utesnenie 
a rôzne varianty vetrania. Na kovaní záleží, 
ako sa bude okno obsluhovať a  tiež aký 
komfort je spojený s  jeho užívaním. Na 
tomto mieste sa šetriť nevypláca.“

Je možné pri oknách rátať aj 
s bezpečnostnými prvkami, ktoré 
ochránia obytné priestory?Ako to 
je s bezpečnosťou súčasných mod-
erných okien?
„Väčšina násilných vniknutí do obytných 
budov sa odohráva prostredníctvom 
vypáčenia okien alebo balkónových dverí. 
Až 82% zlodejov najľahšie vnikne do 
domu oknom. Tento problém riešia tzv. 
„bezpečnostné prvky“ v oknách. Tieto okná 
dokážu potom páchateľovi klásť zvýšený 

odpor a  v  mnohých prípadoch ho celkom 
odradia od vlámania. V  žiadnom prípade 
sa však nedá hovoriť, že niektoré okná 
sú celkom neprekonateľné. Základom 
zvýšenej odolnosti okien sú bezpečnostné 
uzávery, ktoré majú tzv. hríbikové čapy 
a  uzávery s  T-drážkou. Takmer všetky typy 
okien Ekopro� l sú už v štandarde vybavené 
bezpečnostným kovaním, s  vysokou 
odolnosťou voči vlámaniu.“

Po akom čase používania okna 
musíme rátať so servisnými 
prehliadkami?
„K  oknu je po určitom čase potrebné 
zavolať servisného technika, aby nadstavil 
a  premazal kovanie. Okenné krídlo svojou 
váhou nezriedka časom mierne upadne. 
V  spoločnosti EKOPROFIL máme v  rámci 
„Programu celoživotnej starostlivosti o okná“ 
pre klientov k  dispozícii servisný zásah do 
24 hodín. Pravidelná údržba okien začína 
zväčša až po roku. Túto údržbu si môže klient 
vykonať sám, alebo si ju objednať v  našej 
spoločnosti.“

Je pravdou, že životnosť okna určuje 
materiál, z ktorého je vyrobené? Čo 

ďalšie môže životnosť okna zlepšiť?
„Jednoznačne najdlhšiu životnosť majú 
hliníkové a poctivé drevené okná. Táto môže 
byť aj 100 rokov. Podľa štatistík stavebníci 
očakávajú životnosť okien na 2 generácie. 
Tieto očakávania dokážu splniť okrem 
drevených a  hliníkových aj okná plastové. 
Samozrejme, musia to byť celú dobu kvalitné 
a funkčné okná - nie iba výplne otvorov.“ 

Ako postupovať v prípade 
komplikácií - na čo sa vzťahuje 
záruka a kto ju má zabezpečiť?
„Firma, ktorá okno montuje, ručí zákazníkovi, 
že okno a  všetky jeho časti sú správne 
namontované a funkčné. Keď sa zákazníkovi 
niečo pokazí, tak táto � rma sa stará o záruku 
a o nápravu všetkých chýb. Z tohto hľadiska 
je veľmi riskantné zakúpené okná nechať 
namontovať susedovmu kamárátovi, ktorý 
vie „všetko“. Reklamácia u  výrobcu pri 
neautorizovanej montáži spravidla nebýva 
úspešná - chybnou montážou sa môže okno 
nenapraviteľne poškodiť. Snaha mierne ušetriť 
(cenový rozdiel je spravidla v  porovnaní 
s celkovou investíciou len niekoľko percent) 
sa môže v konečnom dôsledku obrátiť proti 
zákazníkovi.“ 
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Vymeniť staré okná za nové je v určitom veku stavby nutnosť. Okrem es-
tetickej hodnoty, ktorá je tiež podstatná, vylepšíme aj klimatické podmienky vo 
vnútri budovy. Nové okná sa podpíšu aj pod citeľne nižšiu spotrebu energie na 
vykurovanie. Ešte váhate? Alebo potrebujete poradiť ako na to? Opýtali sme sa 
za vás odborníkov. Odpovedal nám pán Ing. Tomáš Pecko, generálny riaditeľ 
spoločnosti Ekoprofil.

Výmena okien - AKO NA TO?
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