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Wietrzenie jest bardzo wa˝ne. Jest warunkiem
utrzymania w∏aÊciwej cyrkulacji powietrza,
niezb´dnej dla naszego zdrowia. Pozwala usunàç
z pomieszczenia nadmiar wilgoci, zapobiega
skraplaniu si´ na szybach pary wodnej. Je˝eli
podczas gotowania, prania lub kàpieli wytwarza
si´ du˝o pary wodnej, nale˝y odpowiednio cz´-
Êciej wietrzyç pomieszczenia. Wa˝ne jest rów-
nie˝, aby wszystkie pomieszczenia by∏y dobrze
ogrzane. Ogrzanie wyzi´bionego, wilgotnego
pomieszczenia wymaga dodatkowej energii 
i generuje niepotrzebnie wysokie koszty. W wy-
zi´bionych pomieszczeniach dochodzi do osa-
dzania si´ wilgoci, a to prowadzi nieuchronnie
do tworzenia si´ na Êcianach w pobli˝u okien
nalotu z pleÊni. 

Im wy˝sza temperatura pomieszczenia, tym 
wi´cej wilgoci mo˝e wch∏onàç powietrze. Przy
niskich temperaturach panujàcych na zewnàtrz,
temperatura samego okna oraz powietrza znaj-
dujàcego si´ w pobli˝u okna spada i staje si´
ni˝sza od temperatury panujàcej we wn´trzu 
pomieszczenia. Je˝eli nasycone wilgocià ciep∏e
powietrze, zamiast wymieniç si´ ze Êwie˝ym
powietrzem zewn´trznym, napotka na swojej
drodze ch∏odniejszy obszar - nastàpi zjawisko
wykraplania si´ pary wodnej, która osadzi si´
m.in. na oknach. W efekcie prowadzi to do two-
rzenia si´ na murze w okolicach okien nalotu
z pleÊni. Oddychanie takim powietrzem wp∏ywa

niekorzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Tylko wietrzenie mo˝e zapobiec
takiemu zjawisku. Musimy zdawaç sobie spraw´ z praw natury, które pomimo
rozwoju techniki pozostajà niezmienne. Mo˝emy jedynie ograniczyç wyst´pownie
pewnych negatywnych zjawisk poprzez Êwiadome ich unikanie.

Wietrzyç...?

...czy nie wietrzyç?

Okna z profili VEKA posiadajà doskona∏e w∏aÊci-
woÊci izolacji termicznej oraz akustycznej. Ich
wielokomorowa konstrukcja i specjalne stalowe
wzmocnienia zapewniajà bezpieczeƒstwo i wy-
sokà stabilnoÊç okna. Wystarczy uchyliç okno 
3-4 razy dziennie na kilka minut, lub pozostawiç
w pozycji rozszczelnienia na odpowiednio d∏u˝-
szy czas, aby stworzyç sobie w domu w∏asnà 
oaz´ klimatycznà. 

W∏aÊciwa piel´gnacja, to sposób na utrzymanie
okien w doskona∏ym stanie. 
Okna z profili VEKA, w odró˝nieniu od okien
drewnianych sà bardzo odporne na dzia∏anie
ró˝norodnych czynników atmosferycznych 
i proces starzenia si´. Przez d∏ugie lata wyglàda-
jà jak nowe. Nie wymagajà malowania, a ich pie-
l´gnacja nie sprawia ˝adnych trudnoÊci. Do czy-
szczenia g∏adkich powierzchni skrzyde∏ i ram
okiennych mo˝na u˝ywaç ogólnodost´pnych, 
∏agodnych Êrodków myjàcych. Nie nale˝y stoso-
waç ostrych Êrodków czyszczàcych. Do usuwania
wi´kszych zabrudzeƒ oraz konserwowania
uszczelek i okuç zaleca si´ korzystanie ze spe-
cjalnego zestawu piel´gnacyjnego VEKA. 
Zawiera on substancj´ czyszczàcà VEKANOL 
oraz Êrodki piel´gnujàce.

Prywatna oaza
klimatyczna

„Okna VEKA nie wymagajà malowania,
a ich piel´gnacja nie sprawia
˝adnych trudnoÊci.”
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B´dziesz czerpa∏ satysfakcj´ z u˝ytkowania okien z profili VEKA
przez wiele, wiele lat:

• JeÊli pomieszczenie b´dzie odpowiednio dogrzane
• JeÊli pomieszczenie b´dzie odpowiednio wietrzone
• JeÊli okno b´dzie w∏aÊciwie piel´gnowane


