REMONT

fot. Pipelife

Zrób to

Wymiana okien
i drzwi

jak najlepiej!

Emilia Rosïaniec
fot. Invado

Z wymianÈ okien i drzwi zewnÚtrznych lepiej nie czekaÊ do zimy, bo
prace montaĝowe moĝna prowadziÊ w temperaturze nie niĝszej niĝ
–10°C. Zatem to ostatnie chwile na wymianÚ stolarki!
JeĂli oprócz wstawiania okien oraz drzwi
zewnÚtrznych i wewnÚtrznych w domu planowane sÈ inne prace remontowe, trzeba je
zorganizowaÊ tak, by nie spowodowaïy zawilgocenia nowej stolarki.

Okna

spowodowaÊ paczenie siÚ drewna. Jedynie
glify wykañcza siÚ po osadzeniu okien, ale
zawilgocenie spowodowane tynkowaniem
tak niewielkich powierzchni nie jest groěne.
z PVC moĝna montowaÊ w dowolnym
momencie remontu, gdyĝ nie sÈ one wraĝliwe na podwyĝszonÈ wilgotnoĂÊ powietrza.

WymianÚ okien powinno siÚ skoordynowaÊ z innymi pracami remontowymi:
drewniane moĝna wstawiaÊ dopiero po
zakoñczeniu wszelkich prac mokrych wewnÈtrz budynku, takich jak tynkowanie
Ăcian czy betonowanie podïóg. Naraĝenie
stolarki drewnianej na zawilgocenie moĝe

Moĝe wystarczy naprawa?
JeĂli okna niewïaĂciwie funkcjonujÈ lub
nieestetycznie wyglÈdajÈ, moĝna próbowaÊ
je naprawiÊ.
Skrzydïo ciÚĝko siÚ otwiera i zamyka.
JeĂli skrzydïo ociera siÚ podczas otwiera-
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nia, moĝna je podnieĂÊ przez wyregulowanie zawiasów. JeĂli zawiasy nie sÈ regulowane, moĝna spróbowaÊ dokrÚciÊ zawias
górny lub – w ostatecznoĂci – podnieĂÊ poïoĝenie skrzydïa podkïadkami. W tym celu
trzeba zdjÈÊ skrzydïo z zawiasów, a jeĂli to
siÚ nie udaje – uĝyÊ preparatu do smarowania (np. WD-40). Po zdjÚciu skrzydïa na
trzpieñ zawiasu naïoĝyÊ podkïadkÚ i zamocowaÊ skrzydïo z powrotem.
Farba na ramiakach ïuszczy siÚ i odpada. StarÈ farbÚ trzeba usunÈÊ opalarkÈ lub
specjalnymi Ărodkami chemicznymi (np.
Scansol), które rozmiÚkczajÈ stare powïoki

Wymiana okien i drzwi

Jakie okna oferujÈ producenci
Okna ciepïe. Pod takÈ nazwÈ oferowane sÈ okna o wspóïczynniku

– WK3 – okno zapewnia ochronÚ przed wïamaniem z uĝyciem

przenikania ciepïa 1,7 W/(m²·K), tymczasem standardem sÈ teraz okna

narzÚdzi wymienionych w klasie WK2, a takĝe z uĝyciem ïomu. Czas,

o wspóïczynniku U = 1,1–1,5 W/(m²·K).

przez jaki powinno chroniÊ dom, to co najmniej 5 minut;

Okna bardzo ciepïe. Na takie miano zasïugujÈ okna o wspóïczyn-

– WK4 – okno tej klasy opiera siÚ przez 10 minut wïamywaczowi uĝy-

niku U nie wiÚkszym niĝ 0,8 W/(m²·K). Takie okna moĝna stosowaÊ

wajÈcemu piïy, siekiery, mïotka czy nawet wiertarki;

w domach pasywnych.

– WK5 – oznacza, ĝe okno przez co najmniej 15 minut bÚdzie chro-

Uwaga! Upewnij siÚ, ĝe podawany przez sprzedawcÚ parametr do-

niÊ dom przed wïamywaczem z narzÚdziami elektrycznymi Ăredniej

tyczy caïego okna, nie zaĂ samych szyb czy profili!

mocy: wiertarka, piïa, szlifierka kÈtowa;

Okna antywïamaniowe. Pod takÈ nazwÈ oferowane sÈ okna za-

– WK6 – oznacza ochronÚ przed wïamaniem z dodatkowym uĝyciem

bezpieczajÈce przed próbÈ sforsowania. W rzeczywistoĂci stopieñ

narzÚdzi elektrycznych duĝej mocy, np. wiertarek, wyrzynarek, piï

zabezpieczenia moĝe byÊ róĝny, co odzwierciedlajÈ nastÚpujÈce

oraz szlifierek kÈtowych z tarczami o maksymalnej Ărednicy 230 mm.

oznaczenia:

Powinno stawiaÊ opór przez co najmniej 20 minut.

– WK1 – oznacza ochronÚ podstawowÈ, okno o takiej klasie zabez-

Okna wyciszajÈce. ZdolnoĂÊ okien do tïumienia haïasu moĝe byÊ

piecza przed wïamaniem przy uĝyciu jedynie siïy miÚĂni (kopniÚcie,

róĝna, a zaleĝy od wspóïczynnika Rw. Jego wartoĂÊ, zmienna od 25

pchniÚcie barkiem, itp.). Okno nie bÚdzie stawiaÊ oporu przy ude-

do 40 dB, oznacza zdolnoĂÊ do tïumienia przez okna haïasów.

rzeniu narzÚdziem;

poziom haïasu – wartoĂÊ wspóïczynnika Rw dla okien

– WK2 – okno z takim oznaczeniem stawia opór przed uĝyciem siïy

do 60 dBA – Rw 25 dB

oraz takich narzÚdzi, jak: ĂrubokrÚt, szczypce, obcÚgi. Okno powin-

61–65 dBA – Rw 30dB

no wytrzymaÊ próbÚ sforsowania przez ok. 3 min.;

66–70 dBA – Rw 35dB
>70 dBA – Rw 40 dB.
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Montaĝ okna krok po kroku
Z oĂcieĝnic zdejmuje siÚ skrzydïa,
a z okna fix – wyjmuje szybÚ. NastÚpnie na oĂcieĝnicy zaznacza siÚ rozstaw ïÈczników podany w instrukcji
montaĝu okna. W oknach montowanych na kotwy przykrÚca siÚ te elementy do ramy jeszcze przed jej osadzeniem w murze (fot. 1).

1

Krok drugi to wstawienie oĂcieĝnicy w otwór, po czym miÚdzy niÈ a murem powinna utworzyÊ siÚ szczelina
o szerokoĂci odpowiadajÈcej rodzajowi i wymiarom okna (fot. 2). OĂcieĝnicÚ
naleĝy wypionowaÊ i wypoziomowaÊ, po czym ustabilizowaÊ przy uĝyciu klinów z impregnowanego drewna lub tworzywa sztucznego (fot. 3).
NastÚpnie zamocowaÊ jÈ na kotwy lub
dyble (fot. 4). ¥ciana musi byÊ dokïadnie odpylona i zwilĝona wodÈ.

2

3

Po zamocowaniu oĂcieĝnicy szczelinÚ miÚdzy niÈ a murem naleĝy wypeïniÊ piankÈ poliuretanowÈ (fot.
5). Przedtem jednak naleĝy zaïoĝyÊ
i zamknÈÊ skrzydïa lub zamocowaÊ
w Ăwietle otworu rozpory, które zapobiegnÈ wypaczeniu ram przez rozprÚĝajÈcÈ siÚ piankÚ poliuretanowÈ.
Uwaga! Przed rozprowadzeniem
pianki ramy okna naleĝy zabezpieczyÊ przed zabrudzeniem. Okna plastikowe oklejone sÈ fabrycznie foliÈ
ochronnÈ, drewniane trzeba okleiÊ
samodzielnie. Po zastygniÚciu pianki
nadmiar jej usuwa siÚ ostrym noĝem.

4

5

Ostatni krok to wykoñczenie oĂcieĝy (fot. 6). Moĝna je otynkowaÊ lub wykoñczyÊ pïytami gipsowo-kartonowymi. Po wyschniÚciu tynku jego styk
z oĂcieĝnicÈ naleĝy uszczelniÊ silikonem. NastÚpnie montuje siÚ klamki
i osïonki na zawiasy, reguluje okucia
i sprawdza ich dziaïanie. Ostatnia czynnoĂÊ to osadzenie parapetu.

6

fot. Sokóïka

Koszt demontaĝu starych okien
i montaĝ nowych oraz obróbki tynkarskie: 30–50 zï/m obwodu
Koszt demontaĝu i montaĝu parapetów zewnÚtrznych: 10–15 zï/m
Koszt demontaĝu i montaĝu parapetów wewnÚtrznych: 20–50 zï/m
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Ceny okien*:
z PVC – 250–550 zï/m2
drewnianych – 350–700 zï/m2
* cena zaleĝy od rodzaju oszklenia, okuÊ, koloru (okna z PVC)
i gatunku drewna (okna drewniane)
Ceny parapetów:
zewnÚtrznych, metalowych
– 100–120 zï/m2
wewnÚtrznych, ze sztucznego
marmuru – 350–600 zï/m2

dybel przechodzi
bezpoĂrednio przez
otwór w oĂcieĝnicy

b

Dodatkowe rady przy montaĝu okien
kotwa stabilizujÈca
okno w pionie
Dïuĝsze wkrÚty, kotwy tulejowe i chemiczne.
wkrÚt mocujÈcy
kotwÚ do oĂcieĝa
Gdy podïoĝe jest stare i sïabe np. z pustaków wiórobetonododatkowy wkrÚt
wych lub szczelinowych, które
Zamocowanie oĂcieĝnicy okna do oĂciesiÚ kruszÈ i obsypujÈ – co nie
ĝa: (a) bezpoĂrednio na dyble, (b) poĂrednio na kotwy
zapewnia stolarce okiennej odpowiedniej stabilnoĂci, naleĝy uĝyÊ, np. wkrÚtów z dïuĝszÈ strefÈ rozporowÈ i trójkÈtnym gwintem, które zapewniajÈ mocowanie w noĂnym rdzeniu betonowym, a nie
w wiórowym wypeïnieniu. Takie wkrÚty zabezpieczajÈ przed powstawaniem luzów w murze.
Innym rozwiÈzaniem sÈ kotwy tulejowe, które zaciskane sÈ w czÚĂci
noĂnej muru, a rozszerzane na odcinku ramy. Kotwy te mocuje siÚ pïycej niĝ uniwersalne dyble, aby nie naruszyÊ struktury muru.
Przed montaĝem wyĝej opisanych kotew warto zastosowaÊ tzw. chemiczne kotwy iniekcyjne. Te wystÚpujÈ w postaci np. ĝywic, które
wprowadza siÚ w otwór. Roztwór taki tworzy w porowatych podïoĝach
bardzo mocne zakotwiczenie.
Trójwarstwowy system uszczelniana. Naleĝy go zastosowaÊ przy
oknach o znacznie podwyĝszonych parametrach termicznych i akustycznych. MiÚdzy murem a oĂcieĝnicÈ stosuje siÚ wówczas trzy warstwy izolacyjne:
paroszczelnÈ od strony pomieszczenia – silikony, materiaïy
butylowe, polietylenowe sznury dylatacyjne, elastyczne folie paroszczelne;
ciepïÈ od Ărodka – weïna mineralna, niskoprÚĝna pianka poliuretanowa;
paroprzepuszczalnÈ od zewnÈtrz – elastyczne folie paroprzepuszczalne.
Trójwarstwowy system uszczelnienia zapobiega najmniejszym stratom ciepïa, izoluje akustycznie, gwarantuje trwaïoĂÊ uszczelnienia.
Profile poszerzajÈce. SÈ to elementy przeznaczone do montaĝu
okien w nieco za duĝych do nich otworach. Wtedy wysokoĂÊ oĂcieĝnicy
zwiÚksza siÚ dziÚki profilom dodatkowym, które montowane sÈ od zewnÚtrznej strony ramy. Takie profile sÈ indywidualnie dobierane do danego okna – muszÈ pasowaÊ do oĂcieĝnicy. Koszt okna z profilem poszerzajÈcym jest ok. 80% wyĝszy od standardowego.

fot. Tomstol

fot. Thermoplast

fot. Stolarka Woïomin

Wymiana okien i drzwi

Okna o tych samych proporcjach, ale innych podziaïach dajÈ odmienne efekty wizualne i w róĝnym stopniu przepuszczajÈ naturalne Ăwiatïo. Podziaï okna na mniejsze czÚĂci powinien uwzglÚdniaÊ jego usytuowanie wobec stron Ăwiata, a takĝe przeznaczenie pomieszczenia

i uïatwiÈ przez to ich zeskrobanie. Czasem zabieg trzeba powtórzyÊ kilkakrotnie. Przed kolejnym zastosowaniem preparatu ramy trzeba przetrzeÊ papierem Ăciernym. Gdy drewno
jest juĝ czyste, moĝna je zaimpregnowaÊ
lub/i pomalowaÊ farbami akrylowymi: naleĝy to zrobiÊ przynajmniej dwukrotnie.
Najwygodniej ramy malowaÊ maïym waïkiem
dopasowanym do szerokoĂci ramy, a jej krawÚdzie – wÈskim pÚdzelkiem.
Uwaga! Przed czyszczeniem i malowaniem
ramiaków szyby i okucia naleĝy zabezpieczyÊ
taĂmÈ.

Okna sÈ nieszczelne. Do uszczelnienia moĝna uĝyÊ samoprzylepnych uszczelek (trwaïoĂÊ jeden sezon) lub trwalszych od
nich uszczelek przylgowych, które umieszcza siÚ w rowku wyciÚtym w zewnÚtrznej
krawÚdzi ramiaka okiennego.
Nowe okna – nowy podziaï?
Okna zalicza siÚ do podstawowych elementów architektury budynku, dlatego ich
ksztaït i podziaï sÈ tak waĝne. Powierzchnia
okna moĝe byÊ podzielona na róĝnÈ liczbÚ
skrzydeï, a takĝe na mniejsze czÚĂci – sïup-

kiem (pionowo) i Ălemieniem (poziomo), te
z kolei na jeszcze mniejsze – szprosami. Im
wiÚcej podziaïów, tym mniej Ăwiatïa przedostaje siÚ do wewnÈtrz. Dlatego podziaï okna
na skrzydïa i skrzydeï na mniejsze elementy
powinien uwzglÚdniaÊ przeznaczenie i ukïad
pomieszczeñ.
W salonach i gabinetach zapotrzebowanie
na Ăwiatïo dzienne jest bardzo duĝe. Najlepiej
zapewniÊ jego dopïyw przez jak najdïuĝszÈ
czÚĂÊ dnia. Pomieszczenia te powinny zatem znajdowaÊ siÚ od strony zachodniej i poïudniowej. Aby korzystaÊ w 100% ze Ăwiatïa,
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rezultacie mniejszej powierzchni przeszklenia. RozwiÈzaniem tego problemu moĝe byÊ
teĝ zastÈpienie okien otwieranych – oknami „fix” – nieotwieranymi. Takie okna majÈ
cieñsze ramy, ponadto sÈ ok. 20% tañsze od
otwieranych. Okna fix stosuje siÚ w miejscach, gdzie ïatwo je myÊ i konserwowaÊ
(okna na parterze oraz okna wychodzÈce na
taras czy na balkon).

Drzwi pïytowe.
Rama tych drzwi
jest niewidoczna,
bo z dwóch stron
osïaniajÈ jÈ pïyty.

Drzwi pïycinowe
Pïycina (inaczej kaseton), element, wypeïniajÈcy ramÚ
drzwi

Drzwi
Drzwi montuje siÚ po otynkowaniu Ăcian
i uïoĝeniu posadzek. Dopiero wtedy, nie
wczeĂniej, naleĝy dokonaÊ pomiarów otworów drzwiowych.
Uwaga! ZewnÚtrzne wymiary oĂcieĝnicy
powinny byÊ mniejsze od wymiarów oĂcieĝa o 1,5 cm z kaĝdej strony.

fot. UrzÚdowski

fot. Entra

które dostÚpne jest przy takim
zorientowaniu na strony Ăwiata, naleĝy w tych miejscach
montowaÊ okna o jak najwiÚkszej powierzchni przeszklenia. Czyli okna bez podziaïów – jednoskrzydïowe bez
szprosów.
W sypialniach, kuchniach
i holach intensywne Ăwiatïo dzienne nie jest konieczne,
dlatego tu moĝna pozwoliÊ sobie na wiÚkszÈ swobodÚ w wyborze okien. PamiÚtajmy jednak, ĝe jeĂli okna pomieszczeñ
o róĝnym zapotrzebowaniu na
Ăwiatïo sÈsiadujÈ ze sobÈ, trzeba dopasowaÊ je takĝe do siebie nawzajem.
Uwaga! Stare okna majÈ zazwyczaj wÚĝsze ramiaki niĝ te
produkowane obecnie, a zatem
wymiana okien zmniejsza powierzchniÚ przeszklenia. ¿eby
tak siÚ nie staïo, moĝna zredukowaÊ podziaïy okien, co
zresztÈ zmniejszy teĝ ich koszt: cena jednego
duĝego okna jednoskrzydïowego o standardowych wymiarach jest ok. 30% niĝsza od
ceny takiego samego okna dwuskrzydïowego
o tej samej powierzchni.
JeĂli zdecydujemy siÚ na zachowanie dawnej liczby skrzydeï, musimy pamiÚtaÊ o wÚĝszych (niĝ dziĂ) ramach okien dawnych i w

Moĝe wystarczy naprawa?
Zanim zapadnie decyzja o wymianie, moĝna próbowaÊ naprawiÊ lub odnowiÊ stare
drzwi.
Drzwi samoczynnie siÚ otwierajÈ lub zamykajÈ albo ocierajÈ o posadzkÚ. Takie
usterki sÈ wynikiem nieprawidïowego usta-

Pomiary oĂcieĝnic – zarówno okiennych,
jak i drzwiowych – najlepiej powierzyÊ firmie,
w której zamawia siÚ stolarkÚ. W ten sposób
to firma przejmuje odpowiedzialnoĂÊ za wïaĂciwe
wykonanie tych czynnoĂci

Co oferujÈ producenci
Drzwi ciepïe. Wedïug najnowszego RozporzÈdzenia ministra in-

Drzwi o podwyĝszonej izolacji akustycznej. FunkcjÚ izolacji aku-

frastruktury wspóïczynnik przenikania ciepïa U – okreĂlajÈcy iloĂÊ

stycznej najczÚĂciej speïnia warstwa izolacji termicznej (styropian

ciepïa uciekajÈcego przez drzwi wejĂciowe – nie powinien przekraczaÊ

czy pianka poliuretanowa).

2,6 W/(m2·K). Zaleca siÚ jednak wybór drzwi zewnÚtrznych o znacznie niĝ-

Wspóïczynnik izolacyjnoĂci akustycznej Rw drzwi:

szym wspóïczynniku (dostÚpne sÈ juĝ modele o tym wspóïczynniku dla
drzwi: drewnianych U = 1,2 W/(m ·K), z PVC U = 1,3 W/(m ·K), alumi2
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2

drewnianych to 27–36 dB;
z PVC to nawet 47 dB (przy zastosowaniu paneli wygïuszajÈcych);

niowych U = 1,1 W/(m2 ·K)).

aluminiowych od 30 do 44 dB.

Podobnie jak przy wyborze okien, przed zakupem drzwi naleĝy upewniÊ

Drzwi wewnÚtrzne:

siÚ u sprzedawcy, ĝe okreĂlona na etykiecie produktu wartoĂÊ wspóï-

przesuwne – ich skrzydïa poruszajÈ siÚ po szynie, umieszczonej

czynnika U dotyczy caïych drzwi, nie ich poszczególnych elementów,

w górnej czÚĂci otworu drzwiowego i mogÈ:

np. tych docieplonych piankÈ.

– zachodziÊ na ĂcianÚ – w zwiÈzku z tym nie moĝna stawiaÊ przy niej

Drzwi o zwiÚkszonej odpornoĂci na wïamanie (ich wybór jest zasad-

mebli ani nic na niej wieszaÊ;

ny tylko wówczas, gdy caïy budynek jest odpowiednio zabezpieczony).

– chowaÊ siÚ w kasecie – dlatego ĂcianÚ, w której zamontowana jest

Drzwi takie muszÈ mieÊ aktualny certyfikat, okreĂlajÈcy klasÚ odpor-

kaseta, moĝna w dowolny sposób zaaranĝowaÊ.

noĂci na wïamanie – od 1 do 6 wg nowego systemu klasyfikacji bÈdě

skïadane – ich skrzydïa takĝe poruszajÈ siÚ po szynie, a przy otwiera-

klasÚ A, B lub C – wg oznaczeñ uĝywanych dotychczas. OĂcieĝnica,

niu skïadajÈ siÚ jak parawan. Po caïkowitym zïoĝeniu zmniejszajÈ je-

skrzydïo i zamek drzwi szczególnie odpornych na wïamanie muszÈ wy-

dynie szerokoĂÊ otworu drzwiowego, nie wpïywajÈc na powierzchniÚ

trzymaÊ próby wywaĝenia, wyïamania i przewiercenia.

Ăcian sÈsiadujÈcych.
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Wymiana okien i drzwi

Montaĝ drzwi krok po kroku
1

OĂcieĝe

2

leĝy

NastÚpnie zamocowane stojaki nalena-

ĝy okleiÊ taĂmÈ malarskÈ i po tym za-

oczyĂciÊ,

bezpieczeniu w Ăwietle oĂcieĝnicy umie-

a nastÚpnie zwilĝyÊ

ĂciÊ rozpórki drewniane (fot. 7). Dopiero

wodÈ – co sprawi, ĝe

wtedy moĝna przystÈpiÊ do wypeïnia-

pianka montaĝowa,

nia piankÈ montaĝowÈ (najlepiej nisko-

którÈ póěniej naïoĝy-

prÚĝnÈ) szczelin pomiÚdzy oĂcieĝnicÈ

my, bÚdzie miaïa lep-

a ĂcianÈ (fot. 8). Gdy pianka stwardnie-

szÈ przyczepnoĂÊ.

je, jej nadmiar trzeba usunÈÊ noĝem

W tak przygoto-

(fot. 9). NastÚpnie wyjmuje siÚ kliny

wany otwór naleĝy

i otwory po nich takĝe uzupeïnia pian-

wstawiÊ oĂcieĝnicÚ

kÈ. Na tak przymocowanej oĂcieĝnicy

(fot. 1).

zawiesza siÚ skrzydïo.
8

3

4

7

NastÚpnie, posïu-

Koszt demontaĝu starych we-

gujÈc siÚ poziom-

wnÚtrznych drzwi i montaĝu no-

nicÈ, naleĝy usta-

wych (z wykuciem starej i zamonto-

wiÊ stojak zawiaso-

waniem nowej oĂcieĝnicy):

wy oĂcieĝnicy (fot. 2

100–200 zï/szt.

i 3) i w odpowied-

Cena drzwi wewnÚtrznych:

nim uïoĝeniu za-

z litego drewna – 350–4000 zï/szt.

blokowaÊ jÈ klina-

z okïadzinÈ drewnopochodnÈ

mi (fot. 4). Kolejna

– 100–700 zï/szt.

czynnoĂÊ to sprawdzenie, czy
miÚdzy stojakami a ryglem

Koszt demontaĝu starych drzwi ze-

oĂcieĝnicy sÈ kÈty proste.

wnÚtrznych i montaĝu nowych (z wy-

9

kuciem starej i zamontowaniem nowej
JeĂli poïoĝenie oĂcieĝnicy jest

oĂcieĝnicy): 200–300 zï/szt.

prawidïowe, moĝna nawierciÊ

Cena drzwi zewnÚtrznych:

otwory w stojaku zawiasowym:

drewnianych – 2000–9000 zï/szt.

jeden 20 cm nad podïogÈ, dru-

stalowych – 1000–5000 zï/szt.

gi w takiej samej odlegïoĂci od
rygla oĂcieĝnicy (fot. 5). Przez

Dodatkowe rady przy montaĝu

otwory w oĂcieĝnicy naleĝy wy-

drzwi

wierciÊ otwory w Ăcianie, a na-

Koïki przeciwwywaĝeniowe. SÈ to

5

stÚpnie wbiÊ w nie

specjalne koïki, których naleĝy uĝyÊ

koïki rozporowe i do-

przy montaĝu drzwi o zwiÚkszonej od-

krÚciÊ je do lekkiego

pornoĂci na wïamania. Po zamkniÚciu

oporu (fot. 6).

skrzydïa koïki te chowajÈ siÚ w przetïoczonych otworach oĂcieĝnicy,

Uwaga! Zbyt moc-

zabezpieczajÈc drzwi przed próbami wywaĝenia z zawiasów.

ne przykrÚcenie

Kasetony maskujÈce. UmoĝliwiajÈ montaĝ drzwi przesuwnych

koïków moĝe spo-

w miejscu po drzwiach skrzydïowych bez koniecznoĂci demontaĝu

wodowaÊ wygiÚcie

starych oĂcieĝnic. Do ich montaĝu uĝywa siÚ specjalnych uchwytów,

oĂcieĝnicy.

dostÚpnych z mechanizmem. Naleĝy sprawdziÊ w ile uchwytów wyposaĝony jest zestaw – byÊ moĝe jest ich za maïo do naszego rodzaju Ăcia-

6

Kolejny krok to zawieszenie skrzydeï
drzwiowych i sprawdzenie, czy prawidïowo siÚ poruszajÈ.

fot. Classen Pol

Ewentualnych poprawek dokonuje siÚ

ny. Cztery uchwyty wystarczÈ do montaĝu w Ăcianach ceramicznych
i ĝelbetowych, osiem w lekkich – gipsowo-kartonowych.
OĂcieĝnica regulowana. JeĂli Ăciany sÈ wykoñczone niezbyt starannie, warto kupiÊ oĂcieĝnicÚ regulowanÈ, która ma listwy umoĝli-

przez zmianÚ poïoĝenia klinów. Kiedy

wiajÈce dopasowanie jej do gruboĂci muru (zakres regulacji to 2 cm)

wszystko dziaïa poprawnie, naleĝy zdjÈÊ

i przez to uïatwia montaĝ drzwi w murach, które „nie trzymajÈ wymia-

skrzydïo z zawiasów.

rów”. OĂcieĝnice regulowane sÈ nawet do 90% droĝsze od staïych.
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Przeszklenia w drzwiach zewnÚtrznych
Drzwi zewnÚtrzne mogÈ byÊ przeszklone

nych, potrójnych lub zespolonych. Ponadto

w róĝnym stopniu. Im wiÚksza powierzch-

moĝna wybraÊ szyby antywïamaniowe,

nia przeszkleñ, tym sieñ lub hol sÈ lepiej do-

ognioodporne lub nawet kuloodporne.

Ăwietlone. IloĂÊ docierajÈcych promieni za-

W przypadku drzwi antywïamaniowych

leĝy takĝe od rodzaju szkïa: najjaĂniej bÚdzie,

przeszklenia jednak nie powinny byÊ zbyt

gdy wybierzemy szkïo przezroczyste, ciem-

duĝe, poniewaĝ znacznie osïabiajÈ skrzydïo

niej, jeĂli wybór padnie na matowe, wenec-

(nawet jeĂli wykonane sÈ z najmocniejszych

kie (póïprzepuszczalne) lub antisol.

szyb antywïamaniowych klasy P8).

Aby

wnÚtrze

za

drzwiami zdobiïy kolorowe cienie róĝnych
fot. Massiv Holz

ksztaïtów, naleĝy wybraÊ przeszklenia ze
szkïa fusingowego,
z którego tworzy siÚ efekSzyby w drzwiach zewnÚtrznych

fusingu polega na wta-

mogÈ byÊ podzielone szprosami,

pianiu w masÚ szklanÈ

zamontowanymi w przestrzeni miÚ-

róĝnokolorowego szkïa

dzy taflami szkïa lub naklejanymi

oraz tlenków metali).

na powierzchniÚ szyby. Niektóre
fot. Gartfen

nuje siÚ z szyb: podwój-

fot. Drutex

Przeszklenia wyko-

fot. Nicewicz

towne witraĝe (metoda

wienia oĂcieĝnicy podczas montaĝu i niewïaĂciwego wyregulowania zawiasów; zawiasy
mogÈ teĝ rozregulowaÊ siÚ podczas uĝytkowania. Zasady poprawnego poziomowania i pionowania oĂcieĝnicy przedstawiamy na poprzedniej stronie.
Zawiasy moĝna wyregulowaÊ:
w poziomie – wkrÚcajÈc je w oĂcieĝnicÚ
i wykrÚcajÈc z niej;
w pionie – przez zaïoĝenie podkïadek.
Drzwi siÚ nie domykajÈ. Zazwyczaj jest to
wynik wtryĂniÚcia pianki montaĝowej bez
uprzedniego usztywnienia oĂcieĝnicy drewnianymi rozpórkami. JeĂli wskutek tego doszïo do takiego wypaczenia oĂcieĝnicy, ĝe
uniemoĝliwia to zamkniÚcie drzwi, wystarczy wymieniÊ samÈ oĂcieĝnicÚ.
Co sprawdziÊ przed zakupem drzwi
Prawe czy lewe. Sprawdza siÚ to, stajÈc przed
zamkniÚtymi drzwiami po stronie zawiasów: lewe majÈ zawiasy widoczne po lewej,

szprosy moĝna w razie potrzeby
zdemontowaÊ.

Przed wybraniem drzwi warto siÚ upewniÊ,
czy cena dotyczy caïoĂci – drzwi
i oĂcieĝnicy, czy samego skrzydïa
prawe – po prawej stronie. To, na którÈ stronÚ drzwi majÈ siÚ otwieraÊ, zaleĝy od aranĝacji wnÚtrza: przestrzeñ, w którÈ bÚdzie wchodziÊ otwierane skrzydïo, powinna byÊ pusta.
Kierunek otwierania drzwi zaleĝy niekiedy
od rodzaju pomieszczenia: w ïazienkach muszÈ otwieraÊ siÚ na zewnÈtrz, a w wÈskich
korytarzach powinny otwieraÊ siÚ do Ărodka
pokoju. W przypadku drzwi zewnÚtrznych
kierunek otwierania zaleĝy takĝe od tego, ile
miejsca jest przed drzwiami – na zewnÈtrz i
w Ărodku. Drzwi otwierane na zewnÈtrz pozwolÈ zaoszczÚdziÊ przestrzeñ w przedsionku. SÈ one ok. 3 cm dïuĝsze niĝ te otwierane
do Ărodka (ze wzglÚdu na niĝszy poziom posadzki na zewnÈtrz).

Przylgowe czy bezprzylgowe. Te pierwsze
dokïadniej przylegajÈ do oĂcieĝnicy, a wiÚc sÈ
szczelniejsze.
Pïytowe czy pïycinowe. Rama tych
pierwszych jest niewidoczna. Z obu stron
widaÊ jedynie pïyty zakrywajÈce nie tylko ramÚ, ale takĝe jej wypeïnienie – pïytÚ
wiórowÈ. W drugim przypadku rama drzwi
jest widoczna. W jej zagïÚbieniach zamocowane sÈ pïyciny (kasetony) z drewna litego, sklejki, tworzyw sztucznych lub pïyty MDF.
Zawiasy. JeĂli wymieniane majÈ byÊ tylko
skrzydïa drzwiowe, naleĝy wybraÊ skrzydïa
bez otworów na zawiasy – mogïyby nie pasowaÊ do starej oĂcieĝnicy.

PRZYDATNE ADRESY
CLASSEN
DAKO
ENTRA
HÖRMANN
INVADO
JOCZ
M&S WI}CEJ NI¿ OKNA
OKNOPLAST

80

pl

BUDUJEMY DOM

032 429 20 00
018 449 28 00
058 692 04 50
061 819 73 00
034 351 05 40
087 421 85 92
059 841 08 00
012 270 71 71

www.classen.pl
www.dako.eu
www.entra.pl
www.hormann.pl
www.invado.pl
www.jocz.pl
www.ms.pl
www.oknoplast.com.pl

OKNOPLUS
POL-SKONE
SOKÓKA
STOLARKA WOOMIN
TECHNI-DOOR
THERMOPLAST
TOMSTOL
URZ}DOWSKI

012 277 57 00
081 774 30 11
085 722 02 11
022 488 77 00
022 811 06 17
022 729 85 86
022 724 85 95
074 816 39 00

www.oknoplus.com.pl
www.pol-skone.pl
www.sokolkasa.pl
www.stolarka.com.pl
www.technidoor.pl
www.thermoplast.com.pl
www.tomstol.com.pl
www.urzedowski.pl
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