
 

 
                                       
 

 
 
20 maja 2015 r. o godzinie 16:00
TOTPEN Okna 2015, podczas
najlepszą stolarkę budowlaną.
platformę mającą na celu pomoc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym w
wyborze najlepszej pod względem oszczędności energii i kosztów dostępnej na rynku 
polskim stolarki budowlanej.  
W tegorocznej edycji konkursu 
PN-EN 14351-1+A1:2010. Produkty oceniano w oparciu o deklarację cech potwierdzonych 
przez badania certyfikowanych jednostek, obiektywne testy i analizy, opracowane przez 
niezależne instytucje. 
Do udziału w tym przedsię
dostępną na polskim rynku. 
zasadami konkursu. Wykonano też własne badania rynku stolarki budowlanej. W ramach 
konkursu przeanalizowano łącznie 2
charakteryzujące się energooszczędnymi parametrami.
 
W konkursie TOP TEN Okna 201
dachowe oraz drzwi zewnętrzne

• Okna pionowe Drewniane 
• Okna pionowe PCV 
• Okna pionowe Aluminiowe
• Okna dachowe  
• Drzwi zewnętrzne  

 
Podstawą oceny była efektywność energetyczna stolarki
energetyczny. Dodatkowej ocenie podlegały również inne parametry opisujące 
najważniejsze cechy wyrobu: wartość współczynnika przenikania ciepła okna U
współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g
światła Lt, wskaźnik oddawania barw szyby 
wodoszczelność, izolacyjność akustyczna okna R
cenę oferowanych produktów
gwarancyjnej. Wyroby poddano ocenie porównawczej w odniesieniu do okien spełniających 
aktualne wymagania prawne (okna referencyjne).
uzyskanych przez poszczególne wyroby wyników oraz pozycji jes
Przyznawane wyróżnienia dla dziesięciu najlepszych wyrobów dostępnych na rynku 
prezentowane są alfabetycznie, bez podania uzyskanej pozycji ocenionego wyrobu i 
jego producenta. 

  

 

 
 

Nagrody TOPTEN Okna 2015 

przyznane!
 
 

o godzinie 16:00 w Ożarowie Mazowieckim odbyła się 
podczas której zostały ogłoszone wyniki trzeciej edycji 

najlepszą stolarkę budowlaną. Zgodnie z założeniami konkurs TOP TEN Okna
celu pomoc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym w

orze najlepszej pod względem oszczędności energii i kosztów dostępnej na rynku 
 

W tegorocznej edycji konkursu TOP TEN Okna 2015 oceniano parametry opisane wg normy 
Produkty oceniano w oparciu o deklarację cech potwierdzonych 

przez badania certyfikowanych jednostek, obiektywne testy i analizy, opracowane przez 

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono wszystkie firmy produkujące stolarkę
. Zgłoszone wyroby poddano szczegółowej ocenie, zgodnie z 

Wykonano też własne badania rynku stolarki budowlanej. W ramach 
konkursu przeanalizowano łącznie 246-ciu producentów stolarki, wybierając

się energooszczędnymi parametrami. 

TOP TEN Okna 2015 uczestniczyły trzy grupy produktów: okna pionowe i okna 
oraz drzwi zewnętrzne. W konkursie wyróżniono produkty w pięciu

Drewniane  

Aluminiowe 

Podstawą oceny była efektywność energetyczna stolarki, wykonana w oparciu o bilans 
energetyczny. Dodatkowej ocenie podlegały również inne parametry opisujące 
najważniejsze cechy wyrobu: wartość współczynnika przenikania ciepła okna U
współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG, współczynnik

, wskaźnik oddawania barw szyby – Ra, klasa odporności na obciążenie wiatrem, 
wodoszczelność, izolacyjność akustyczna okna RW(C;Ctr). Pod uwagę brano również

oferowanych produktów oraz montaż, którego szczegóły powinny być 
gwarancyjnej. Wyroby poddano ocenie porównawczej w odniesieniu do okien spełniających 
aktualne wymagania prawne (okna referencyjne). Zgodnie z ideą konkursu prezentacja 
uzyskanych przez poszczególne wyroby wyników oraz pozycji jest anonimowa. 
Przyznawane wyróżnienia dla dziesięciu najlepszych wyrobów dostępnych na rynku 
prezentowane są alfabetycznie, bez podania uzyskanej pozycji ocenionego wyrobu i 
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Laureaci TOPTEN Okna 2015 
 
 
 
 
Kategoria:  

Drzwi zewnętrzne 
 
Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości  spełniające wymagania 
konkursu: 55 firm i 110 wyrobów. 
Wybrano do weryfikacji 66 wyrobów. 
Wykonano analizę szczegółową dla 33 wyrobów. 
 

Producent Wyróżniony produkt 

DELTA Zbigniew Różycki 
Prestige 88P 
Maxim 68S 

F.P.H.U. "PARMAX" s.c. P. Paruch, A. Paruch Top design INOX 
Ł&K Sp.j. Thermo Alu 
OknoPlus SP. z o.o. AluStar  

P.D. "BARAŃSKI" Sp. jawna 
Thermo Wood Plus 
Thermo Wood 

P.W. VIKKING KTS sp. z o.o. Arctic Plus 
POL-SKONE Sp. z o.o. Ontario 03 
Zakład Stolarki Budowlanej "CAL" kolekcja arktyczna -Rovaniemi - Svalbard 

 
 
 
Kategoria:  

Okna drewniane pionowe 
 
Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości  spełniające wymagania 
konkursu: 58 firm i 78 wyrobów. 
Wybrano do weryfikacji 56 wyrobów. 
Wykonano analizę szczegółową dla 18 wyrobów. 
 

Producent Wyróżniony produkt 

CDM Sp. z o.o. CDM Soft-Line 88 
DRUTEX S.A.  Softline 88 
Fabryka Okien VIDAWO 78mm Energo 
KARO Okna Drewniane EKO92 
M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o. NIV 92 FA 
POL-SKONE Sp. z o.o. EC 90 
PPUH PINUS Sp.J. J&M SMOLARCZYK 92 Energy+ Classic 
SŁOWIŃSCY Sp. J. IV 88 THERMO 
Sobański Sp. j.  PASSIV 92 
STOLBUD Włoszczowa S.A. Capital 92 
WITRAŻ Sp .z o.o. sp.k. EcoTherm 92 
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Kategoria:  

Okna dachowe 

 
Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości  spełniające wymagania 
konkursu: 9 firm i 36 wyrobów. 
Wybrano do weryfikacji 22 wyrobów. 
Wykonano analizę szczegółową dla 21 wyrobów. 

 
Producent  Wyróżniony produkt 

FAKRO Sp. z o.o 

FTT R3 
FTT U8 Thermo 
FTT U6 
FTP-V U3 
FTP-V L3 
FTP-V U5 

OKPOL Sp. z o.o.  
ISK I3 
ISO I3 
ISO I6 

 
 
Kategoria:  

Okna metalowe 
 
Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości  spełniające wymagania 
konkursu: 28 firm i 34 wyrobów. 
Wybrano do weryfikacji 20 wyrobów. 
Wykonano analizę szczegółową dla 15 wyrobów. 

 
Producent Wyróżniony produkt 

Zakład Konstrukcji Aluminiowych  
"Alu-Kon" Piotr Ryszka Cortizo 

BOB ROLLO Sp. z o.o. 
Aluprof MB-86 
Aluprof MB-70 HI 

EUROCOLOR Sp. z o.o. Eurocolor Ponzio 78N 

GVG Aluminium 
GVG Aluminium Olympia P-09  
GVG Aluminium Triton P-03  

Idea Aluminium Sp. z o.o. ALIPLAST 0,85 

Morplast Sp. z o.o. 
MB-104 Aero 
Aluprof MB-86 Aero 

PETECKI PPHU 
 

Yawal TM 
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Kategoria:  

Okna pionowe PVC 
 
Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości  spełniające wymagania 
konkursu: 104 firm i 166 wyrobów. 
Wybrano do weryfikacji 60 wyrobów. 
Wykonano analizę szczegółową dla 37 wyrobów. 

 
Producent Wyróżniony produkt 

DRUTEX S.A.   IGLO ENERGY Classic 

Eko – Okna Sp. z o.o. 
EkoSun 90/06 
EkoSun 90/05 

EMPOL S.A. Okno Prestiż Alu Inside 

Firma "AdamS" H. Pędzich Passiv-line Plus 
      Passiv-line Ultra 

M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. 
MB-104 Passive lub MS EVOLUTION 
MS System MSPL_MD 

Oknoplus Sp. z o.o. Okno NorskStil 
P.P.U.H. „RODEX” Sp. z o.o. Rodline HFL Thermo PLUS  
VETREX Sp. z o.o. V82 

 
 
 
Wyróżnione w konkursie okna pionowe i dachowe oraz drzwi charakteryzują się bardzo 
dobrymi parametrami technicznymi oraz bardzo dobrą efektywnością energetyczną i 
ekonomiczną.  
 
W zakresie efektywności energetycznej wyróżnione  w konkursie produkty należą z 
pewnością do najlepszych w Polsce. Zastosowane rozwiązania pozwoliły już dziś osiągnąć 
wartości spełniające wymagania stawiane budynkom pasywnym (NF 15 oraz NF40). 
Wszystkie wyróżnione produkty charakteryzują się ponad 50% niższą energochłonnością w 
stosunku podobnych wyrobów, spełniających aktualne minimalne wymagania prawne. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


