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                               VGRADNJA OKEN -RAL 

 
 

Okna so sestavni del zunanjega ovoja stavbe, ki omogočajo naravno osvetlitev notranjih prostorov in 

obenem omogočajo uporabniku neposredni stik z okolico. Zaradi vse večjega poudarka na zmanjševanju 

rabe energije in izboljšanju energetske učinkovitosti stavb so velik razvoj in izboljšave bila deležna prav 

okna in drugo stavbno pohištvo. 

Nakup energetsko učinkovitega okna še ne pomeni prihranek pri rabi energije, slednje mora biti tudi 

ustrezno vgrajeno in zatesnjeno. 

Sodobno vgradnjo oken mora upoštevati »SMERNICO RAL«. V splošnem 

jo povezujemo le s tesnjenjem oken, v bistvu pa opisuje in podaja navodila 

za vse faze vgradnje oken ( pravilna izbira, priprava odprtine, pritrjevanje, 

obdelava špalet, tesnjenje,…) 

 

Pri vgradni oken je potrebno posebno pozornost posvetiti pripravi odprtine, izvedbi mehanskega pritrjevanja 

in tesnjenju okenskega okvirja z zidno odprtin. 

 

1. PRIPRAVA ODPRTINE 

Odprtina mora biti pravokotna, ustrezno obdelana in dimenzijsko ustrezna velikosti okna. Površina špalet 

mora biti ravna in dovolj čvrsta, da lahko prevzame lastno težo okna in mehansko pritrjevanje.  

 

Kontrola pravokotnosti 

 

 

»Stavbno pohištvo 
je dobro samo 

toliko, kolikor dobro 
je vgrajeno« 
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2. MEHANSKO PRITRJEVANJE 

Preden mehansko pritrdimo okenski okvir le tega najprej postavimo na željeno pozicijo in ga s pomočjo 

trajnih podložk in distančnikov grobo namestimo. Mehansko pritrjevanje izvedemo z ustreznimi pritrdilnimi 

sredstvi ( sidra, vijaki) odvisno od podlage v katero pritrjujemo okenski okvir. Število vijakov s katerimi 

mehansko pritrdimo okenski okvir v zidno odprtino je odvisen od velikosti in izpostavljenosti okna. 

Minimalno pa uporabimo po dva vijaka za posamezno ravnino okenskega okvirja. Po izvedbi mehanskega 

pritrjevanja je potrebno odstraniti podložke in distančnike. Trajne podložke pustimo le v spodnji ravnini. 

 

 

 

Pozicije pritrjevanja okenskega okvirja 

 

3. TESNJENJE 

Ključnega pomena pri vgradnji oken je trajna zatesnitev rege med zidno 

odprtino in okenskim okvirjem. Rego moramo zatesniti na način, da 

zagotovim: 

- Vodotesnost 

- Veterno zaščito 

- Paroprepustnost in paroneprepustnost 

- Zrakotesnost 

- Preprečitev toplotnega in zvočnega mostu 

- Prenos raztezkov in skrčkov 
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Tesnjenje rege izvedemo v treh ravneh. Na notranji strani moramo rego zatesniti na način, da preprečimo 

prehod vodne pare in zraka iz notranjosti navzven za kar uporabimo material, ki je paroneprepusten in 

zrakotesen. V sredini izvedemo toplotno in zvočno izolacijski sloj z montažno peno, na zunanji strani pa 

moramo zagotoviti paroprepustnost in vodotesnost. 

Za izvedbo tesnjenja rege je na trgu veliko produktov ( folije, trakovi, vrvice, impregnirani predstisnjeni 

trakovi, itd.). Pomembno je, da izberemo med seboj kompatibilne materiale, oz sistem certificiranega 

proizvajalca. 

 

Sestavni del okna je tudi zunanja okenska polica. Slednjo je potrebno vgraditi na način, da se prepreči 

toplotni most, da je zagotovljeno odvodnjavanje in da je ustrezno izvedena stranska zatesnitev, da ne 

prihaja do zamakanja pod fasadni sistem. V primeru kamnite zunanje okenske police je slednji smiselno 

izdelati tudi zgornji odkap.  

 

 

 

  

 

 

 

Izbor ustreznega stavbnega pohištva in njihova vgradnja še zdaleč ni enostavna zato je smiselno, da se pred 

nakupom in vgradnjo posvetujete s strokovnjakom oz. da izberete izvajalca vrednega zaupanja. 

. 

 

 

 

 

                                                                Pripravil:   

                                                                              PI  Miran Kreslin, energetski svetovalec mreže ENSVET 

 

 

VIRI: - Smernica RAL 

- Smernica RAL 
- Gradiva EKOSKLAD 
- Fensterwerk24.de  


