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ІСТОРИЧНІ ВІКНА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ

ПОРАДА 1
Дерев’яні вікна при 
належному догляді 
можуть служити довгі 
роки. Слідкуйте за тим, 
щоб фарбове покрит-
тя на них залишалось 
непошкодженим.Регуляр-
но оновлюйте фарбу на 
вікнах, але перед новим 
нанесенням знімайте старе 
покриття. Не покривайте 
фарбою фурнітуру. Завіси 
служи - тимуть набагато 
довше, якщо змазувати їх 
раз в рік олією.

ПОРАДА 2
Піддашки і відливи 
потребують ретельного 
догляду - вони особливо 
страждають від впливу 
дощу та вологи, відводячи 
їх від вікна.  Регулярно 
оновлюйте фарбове 
покриття, що лущиться, а 
також замінюйте зіпсовані 
піддашки. Зверніть увагу на 
наявність крапельників.

ПОРАДА 3
Часто старі вікна погано або 
взагалі не закриваються. 
Причиною цього можуть 
бути забагато шарів 
фарби, послаблені 
шарніри або несправна 
фурнітура. Фахівець 
зможе відремонтувати 
Ваші старі вікна та за 
помірну ціну відновити їх 
функціональність, суттєво  
покращити їхню якість при 
невеликих затратах зусиль.



Історичні вікна, що поки ще у значній кількості збереглися 
у Львові, є важливим елементом загального вигляду 
будинку та створюють унікальне враження від нього. 
Своєю різноманітністю конструкцій, розмірів та форм 
вони є не лише свідченням архітектурних ідей їхніх 
творців, а й складовою повсякденного оточення. Часто 
такі цінні вікна є в хорошому стані, або ж підлягають 
реставрації. Для того, щоб старі вікна відповідали 
сучасним вимогам, не завжди необхідно повністю 
замінювати їх на  нові.
З цієї листівки Ви отримаєте інформацію про можливості 
реставрації та покращення функціональності Ваших 
історичних вікон, а також підказки щодо їх практичного 
втілення.

старе вікно

нова стулка

4. ПОКРАЩЕННЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ 
Проблема | Звукоізоляція недостатня навіть при 
покращених подвійних вікнах. 
Вирішення | Оскільки шиби різної товщини мають 
різний ступінь вібрації, Ви можете досягнути значного 
покращення звукоізоляції (до 10 дБ), замінивши одну з 
шиб на товщу (на 1-2мм). Таким чином звичайне вікно 
матиме переваги перед склопакетом. Обов’язково 
зверніть на це увагу при подвоєнні одинарного вікна!

5. ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ
Проблема | Вікна квартир та магазинів без решіток, 
особливо на першому поверсі, не є достатньо 
безпечними і не захищають від проникнення злодіїв.
Вирішення | Існуючі вікна мають достатньо 
механізмів для замикання – необхідно забезпечити 
їх функціональність. Для підвищення своєї безпеки 
Ви можете додатково встановити на вікнах ручки, що 
закриваються на ключ, або вставити броньоване скло, 
також можете встановити на вікнах сигналізацію з 
датчиками.

6. ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ВІКОН
Проблема | У Вашій квартирі спостерігаються значні 
тепловтрати через одинарні вікна.
Вирішення | Якщо Ваші одинарні вікна ще в доброму 
стані, рами не покручені і достатньо міцні, Ви можете 
вставити в існуючу раму склопакет зі спеціальним 
термозахисним склом. Це коштуватиме значно менше, 
ніж заміна цілого вікна та допоможе зберегти історичну 
цінність Вашого будинку. Представники відповідної 
фірми зможуть на місці оцінити можливість реалізації 
такого варіанту.

1. УЩІЛЬНЕННЯ ВІКОН
Проблема |  Навіть при закритих вікнах через великі 
шпари відбуваються значні тепловтрати. Ви відчуваєте 
це через протяги біля вікна та проникаючий з вулиці шум.
Вирішення | Доволі легко столяр може врізати у Ваші 
вікна зсередини гумовий ущільнювач. Це незначне 
втручання суттєво покращить тепло- та звукоізоляцію 
у Вашому домі. Необхідну вентиляцію в квартирі Ви 
можете забезпечити кількаразовим  провітрюванням.

2. ІЗОЛЯЦІЯ ШПАР МІЖ СТІНОЮ ТА РАМОЮ
Проблема | В старих вікнах часто віконна рама нещільно 
прилягає до стіни. Це призводить до втрати тепла в 
квартирі. Крім того саме ці місця часто страждають від 
талої води та грибка.
Вирішення | Ці недоліки Ви можете усунути, заповнивши 
пустоти мінеральною ватою, а ще краще природнім 
матеріалом – паклею.  Також можна задути шпари 
дрібнозернистим ізоляційним засобом, який не вбирає 
вологу.

3. ПОДВОЄННЯ ОДИНАРНИХ ВІКОН
Проблема | При одинарних вікнах більшість тепла в 
приміщенні втрачається через віконну площу. У ванні, 
в кухні, навіть у спальні на склі часто утворюється 
конденсат, який може замерзати.
Вирішення | Завдяки подвоєнню одинарного вікна 
шляхом встановлення другого вікна в існуючу раму, 
Ви можете зберегти своє автентичне вікно та значно 
знизити кошти за опалювання квартири.
Теплоізолятивні властивості вікна, що зображено на 
фото, збільшено майже вдвічі, шляхом встановлення ще 
однієї стулки, що прилягає до вже існуючого вікна.


