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Drzwi to wa ny 

element ka dego 

wn trza. Na szcz cie 

producenci oferuj  tak 

liczne i tak rozmaite 

wzory, e nietrudno je 

dobra  do domów

o ró nych stylach.

RAPORT

OKNA, DRZWI,
BRAMY GARA OWE

Drzwi zewn trzne 

i wewn trzne

Katarzyna Ol dzka
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Drzwi wej ciowe, czyli zewn trzne
Maj  wa ne funkcje – oprócz tego, e oczekujemy od nich estetycznego wygl du

i trwa o ci, musz  zapewnia  bezpiecze stwo i dobrze chroni  dom przed utrat

ciep a i przenikaniem ha asu z zewn trz.

Izolacyjno  cieplna, czyli ciep ochronno , okre lana wspó czynnikiem prze-

nikania ciep a, nie powinna – zgodnie z przepisami – przekracza  warto ci 

U=2,6 W/(m2•K). Wi kszo  dost pnych na rynku drzwi zewn trznych spe nia ten 

warunek z nawi zk  i osi ga ciep ochronno  blisk U=2 W/(m2•K).

na
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RAPORT Okna, drzwi, bramy gara owe

Izolacyjno  akustyczna, inaczej d wi -

koszczelno , szczególnie wa na w ha a li-

wej okolicy, powinna wynosi  co najmniej 

30 dB. Poziom 36 dB (i wi cej) oznacza ju

bardzo skuteczn  ochron  akustyczn .

Wytrzyma o  drzwi wej ciowych

powinna by  taka, by opar y si  one próbie 

w amania. Taki warunek spe niaj  w pew-

nym stopniu drzwi wzmocnione, to znaczy 

takie, które maj  co najmniej trzy pary 

zawiasów i dwa zamki (w tym jeden 

kilkupunktowy, wyposa ony w zespó  bol-

ców). Najkorzystniej jednak zastosowa

drzwi zewn trzne antyw amaniowe. 

O poziomie ich odporno ci na w amanie 

informuje klasa drzwi – A, B lub C 

(C to poziom najwy szy), okre laj ca m.in. 

czas niezb dny do sforsowania drzwi. 

Klas  nadaj  uprawnione do tego placówki 

atestuj ce (Instytuty: Techniki Budowlanej 

i Mechaniki Precyzyjnej oraz Centralne 

Laboratorium Kryminalistyki KGP). 

Wyposa enie. Dobrze, je li drzwi s  wy-

posa one w wizjer (w drzwiach antyw ama-

niowych to standard) lub niewielkie prze-

szklenie z szyb zespolonych o zwi kszonej 

odporno ci udarowej. 

Wygl d i wielko . Drzwi zewn trzne po-

winny harmonijnie komponowa  si  z ele-

wacj  budynku. Warto zatem zwróci  uwag

na styl wyko czenia, kszta t, kolor, a tak-

e wymiary drzwi. Standardowe, o szeroko-

ci 90 cm i wysoko ci nieco ponad 200 cm, 

b d  wystarczaj co wygodne, jednak mog

okaza  si  zbyt skromne w rozbudowa-

nej strefie wej ciowej: wtedy lepszy mo e

by  bardziej okaza y zestaw z na wietlami. 

Mog  by  one umieszczone po jednej stro-

nie, obustronnie, a tak e powy ej skrzy-

d a; bywaj  ca kowicie przeszklone lub tyl-

ko cz ciowo, boczne na wietla mog  by

otwierane.

Monta . Drzwi zewn trzne zazwyczaj 

montuje si  na etapie zamykania stanu su-

rowego. Przez ca y pozosta y czas budowy 

– prac instalacyjnych i wyko czeniowych 

– drzwi b d  u ywane przez robotników, 

którzy wnosi  przez nie b d  materia y bu-

dowlane, urz dzenia i narz dzia. Nara a

to drzwi na zabrudzenie i uszkodzenia. 

Dlatego na czas budowy warto wstawi  ta -

sze, ale solidne drzwi, a potem zamontowa

je na przyk ad w gara u.

Antyw amaniowe

W atestowane drzwi antyw amaniowe war-

to inwestowa  wtedy, gdy pozosta e otwo-

ry (okna, drzwi tarasowe i gospodarcze) 

równie  maj  podwy szon  klas  ochro-

ny antyw amaniowej. Kupuj c drzwi, po-

winni my dok adnie sprawdzi  ich doku-

mentacj  techniczn , zdarza si  bowiem, e

jako antyw amaniowe oferowane s  zwy-

k e drzwi wzmocnione. Atestowane drzwi 

antyw amaniowe sprzedawane s  zawsze 

jako wyrób kompletny, z o cie nic , okucia-

mi i zamkami, do których klucze mo na do-

robi  tylko w punktach wskazanych przez 

producenta. Wymiana jednego z elementów 

zestawu powoduje automatycznie utrat  kla-

sy antyw amaniowej, skutkuje te  zwykle 

utrat  gwarancji. 

Zastosowanie drzwi antyw amaniowych 

nie tylko poprawia bezpiecze stwo domow-

ników, ale te  bywa podstaw  do przyzna-

nia ulgi ubezpieczeniowej.

Konstrukcj  takich drzwi tworzy usztyw-

niona rama stalowa lub drewniana, do któ-

rej mocuje si  ruszt ze stali. Przestrzenie 

mi dzy elementami rusztu stalowego wy-

pe nione s  materia em izolacyjnym (np. 

 W cianie jednowarstwowej drzwi powinny by  umieszczone w po owie jej grubo ci (a), w dwuwarstwowej – jak najbli ej kraw dzi zewn trznej ciany

no nej(b), w trójwarstwowej – w p aszczy nie ocieplenia (c)

a b c

pr ty 

z hartowanej 

stali

we na 

mineralna

poszycie 

z blachy

zamek 

ryglowany 

wielopunktowy

Budowa drzwi antyw amaniowych
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Ciep ochronno  drzwi zewn trznych nie po-

winna – zgodnie z przepisami – przekracza

warto ci U=2,6 W/(m2•K)
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we n  mineraln ). Poszycie drzwi wykonu-

je si  z blachy stalowej grubo ci 2–3 mm. 

Warstwa wyko czeniowa to najcz ciej 

drewno lub okleina foliowa, dost pna 

w wielu wzorach i odcieniach.

Drzwi osadza si  w o cie nicy stalowej, 

zamocowanej w murze w sposób uniemo -

liwiaj cy jej wyrwanie. Zestaw uzupe nia-

j  zwykle trzy komplety zawiasów (które po 

zamontowaniu drzwi nie s  dost pne z ze-

wn trz) oraz co najmniej dwa zamki, z któ-

rych jeden uruchamia blokady rygluj -

ce na obwodzie drzwi – na dwóch, trzech 

lub czterech bokach. Zamek centralny jest 

wpuszczany, a jego wk adka musi mie  kla-

s  odporno ci C.

Dobrze wkomponowane

Aby drzwi wej ciowe wygl da y naturalnie, 

powinny spe ni  kilka warunków.

Ich wielko  i styl powinny pasowa  do 

rozmiarów i architektury domu. W pro-

stym i niewielkim domu najlepiej wygl daj

skromne drzwi jednoskrzyd owe, a szerokie 

dwuskrzyd owe – w okaza ym, nawi zuj -

cym w formie do dworu lub pa acu. Drzwi 

o oszcz dnej formie pasuj  równie  do do-

mów nowoczesnych, niekoniecznie ma ych.

Sposób mocowania drzwi

O cie eO cie e – otwór w cianie. Jego 

powierzchnie powinny by  jak 

najg adsze. Przed wype nieniem 

piank  szczeliny mi dzy 

o cie nic  a cian  najlepiej 

zwil y  kraw dzie o cie a wod .

Luzy wokó drzwi i ichLuzy wokó  drzwi i ich 

uszczelnienieuszczelnienie – pozwalaj  na 

odpowiednie ustawienie drzwi 

oraz ich ewentualne lekkie 

odkszta canie.  Luzy powinny  

by  dobrze uszczelnione, aby 

chroni  domowników przed 

wilgoci , ch odem i ha asem.

Skrzyd oSkrzyd o – wspó czynnik 

przenikania ciep a w przypadku 

drzwi zewn trznych nie mo e by

wy szy ni  2,6 W/(m2•K).

Punkty mocowaniaPunkty mocowania – pionowe 

elementy o cie nicy (tzw. 

stojaki) zaleca si  mocowa

przynajmniej w trzech miejscach 

ka dy. Warto zamocowa

równie  górn  cz  o cie nicy 

do nadpro a za pomoc

przynajmniej jednej kotwy.

Próg o cie nicyPróg o cie nicy – musi 

wystawa  na 0,5–3 cm ponad 

powierzchni  pod ogi.

Drzwi jednoskrzyd owe mog  by  pra-

we i lewe. Jak je odró ni ? Nale y stan

przed drzwiami od strony, po której widocz-

ne s  zawiasy. Drzwi prawe to te z zawia-

sami po prawej stronie, drzwi lewe maj  je 

po lewej. Wariant drzwi dwuskrzyd owych 

zale y od tego, które skrzyd o otwiera si

pierwsze. Je li to z zawiasami widocznymi 

po prawej stronie, wówczas drzwi okre la

si  jako prawe.

W przepisach prawnych nie wymaga si  od w a cicieli domów jednorodzinnych stosowa-

nia drzwi przeciwpo arowych; wymóg taki dotyczy tylko szczególnych miejsc, np. kot owni 

w glowej o mocy przekraczaj cej 30 kW (stosowanej np. do ogrzania domu o powierzchni 

500 m2). Stopie  ochrony ogniowej drzwi to okre lany w minutach czas, w jakim ogie  prze-

nika przez t  przegrod . Na klas  odporno ci ogniowej drzwi maj  wp yw dwa parametry: 

szczelno  ogniowa E oraz izolacyjno  ogniowa I. Je li potrzebne s  drzwi przeciwpo a-

rowe, przewa nie wymaga si  klasy EI30 lub EI60. W ofercie producentów oprócz drzwi do 

pomieszcze  technicznych, najcz ciej lakierowanych proszkowo, mo na znale  tak e wy-

roby wyko czone w sposób bardziej wyrafinowany, w stylis-tyce „pokojowej”.

Drzwi przeciwpo arowe

Kotwy staloweKotwy stalowe – w przypadku, 

gdy o cie nica mocowana 

jest do cian o wysokiej 

wytrzyma o ci (ceg a

pe na, bloczki silikatowe, 

beton komórkowy 

700), do zamocowania 

drzwi wystarcz  kotwy 

rozporowe, które wchodz

w mur na g boko  10 cm. 

W przypadku ciany ze 

s abszych materia ów 

(s abszy beton komórkowy, 

pustaki) powinno si  u y

tzw. kotew wklejanych, które 

zag biaj  si  w cian  na 

15–20 cm.

O cie nicaO cie nica – w przypadku 

drzwi antyw amaniowych 

powinna by  wykonana ze 

stali i zakotwiona w cianie. 

U ywane s  wprawdzie 

tak e o cie nice nak adkowe 

(nak adane na star ), ale 

nie s  one tak mocne, 

a w dodatku zmniejszaj

szeroko  przej cia.

KlinyKliny – pozwalaj  ustawi

o cie nic  we w a ciwym 

po o eniu i unieruchamiaj

j  podczas monta u.

Po zastygni ciu pianki 

monta owej powinny by

usuni te.

Drzwi prawe

Drzwi lewe

 Proste jednoskrzyd owe drzwi zewn trzne 

mo na optycznie powi kszy , wyka czaj c

fragment ciany wokó  nich innym materia em

Prawe i lewe
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 Je li wej cie nie jest usytuowane od fron-

tu, nie ma tak reprezentacyjnego charakte-

ru. Je eli dodatkowo drzwi s  tak umiejsco-

wione, e nie wida  ich z daleka, wa niejszy 

od kszta tu i formy staje si  materia , z ja-

kiego s  wykonane – faktura, kszta t p ycin, 

rodzaj szk a.

Drzwi przede wszystkim wida  na tle 

ciany, dlatego z ni  szczególnie dobrze po-

winny by  skomponowane. Aby podkre -

li  kszta t i miejsce drzwi, nale y dobra  je 

w kontra cie do ciany – do g adkiego, jas-

nego tynku drzwi drewniane o zdecydowa-

nej fakturze, do ciany klinkierowej – g ad-

kie i jasne.

 Dom b dzie spójn  ca o ci , je li okna 

i drzwi b d  w tym samym stylu i kolorze. 

Ciekawym rozwi zaniem jest powtórzenie 

w drzwiach kszta tu lub proporcji okien. 

Je li okna ró ni  si  kszta tem i materia em, 

drzwi powinny nawi zywa  do innych ele-

mentów elewacji, np. kraw dzi dachu lub 

balustrady.

Drzwi wewn trzne     
Wybieraj c drzwi do konkretnych pomiesz-

cze , warto zastanowi  si  nad funkcjami, 

które maj  pe ni . Nale y si  przy tym po-

stara , by w ca ym domu panowa a spójna 

stylistyka – wielu producentów proponuje 

drzwi o ró nym przeznaczeniu i w a ciwo-

ciach, a podobnym wyko czeniu.

Drzwiom wewn trznym nie stawia si

tak z o onych wymaga  jak zewn trznym. 

Nie musz  stanowi  przegrody termoizola-

cyjnej (podwy szon  ciep ochronno  po-

winny mie  tylko skrzyd a cz ce sie

oraz gara  ze stref  mieszkaln ), warto na-

tomiast wybra  drzwi o dobrej d wi kosz-

czelno ci do sypialni, pokojów dzieci cych 

i gabinetu.

Drzwi do azienki i WC powinny zapew-

nia  nale yt wentylacj , do czego s u-

 otwory w dolnej cz ci skrzyd a. Mog

to by  tuleje lub pod u ne kratki, któ-

rych czna powierzchnia nie powinna 

by  mniejsza ni  220 cm2. Drzwi z otwo-

rami wentylacyjnymi nale y te  zamonto-

wa  w pralni, gdzie cz sto panuje znacznie 

podwy szona wilgotno  – otwory te wa-

runkuj  skuteczne dzia anie kana u wenty-

lacyjnego, od którego zale y szybko  wysy-

chania rozwieszanego tam prania.

Warto pami ta  o tym, e drzwi umo li-

wiaj po rednie do wietlenie pomieszcze

 Drzwi przesuwne z kaset  chowan  w cianie

fo
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W technicznym rozumieniu drzwi to komplet skrzyd a z o cie nic , skrzyd o za  to kon-

strukcja z o ona z ramy, do której mocowane s  segmenty wyko czenia. Przestrze  pomi -

dzy nimi mo e by  wype niona materia em o dobrej izolacyjno ci termicznej lub akustycznej, 

np. piank  poliuretanow , styropianem lub wk adk  z poliamidu. Skrzyd o mo e mie  budo-

w  p ytow  lub p ycinow . W drzwiach p ytowych obustronnym poszyciem prostok tnej 

ramy (biegn cej po obwodzie drzwi) s  jednolite sztywne p yty z materia ów drewnopochod-

nych lub np. aluminium. P yty mog  by  wyko czone oklein  foliow  lub fornirem, a tak e

ozdobione frezowanymi listwami. W drzwiach p ycinowych ram  dzieli na pó  pozioma po-

przeczka, dlatego jej poszycie jest kilkuelementowe. P yciny, czyli poszczególne segmenty 

skrzyd a, s  ozdabiane w ró ny sposób: profilowane lub filongowane (ich brzegi okleja si

frezowanymi ramkami). Ich wype nieniem mo e by  tak e szk o.

Konstrukcja

p yta wiórowa

p yty aluminiowe
wyko czenie

rama 

z izolacj

o cie nica

listwy ozdobne

kasetony

rama

p yty wiórowe

o cie nica
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 Drzwi zewn trzne z na wietlami bocznymi 

i górnymi
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– takich jak ciemny hol, korytarz czy podest 

pi tra. Takie drzwi sprawdzaj  si  w pokoju 

dzieci cym. Ze wzgl du na bezpiecze stwo 

dzieci przeszklenie nie powinno by  jed-

nak zbyt du e, a oszklenie nale y wybra  ze 

szk a bezpiecznego.

W miejscach, gdzie wiat a dziennego 

najdotkliwiej brakuje, mo na wstawi

drzwi szklane – transparentne, piaskowane 

lub ornamentowe. S  to tafle ze szk a bez-

piecznego, oprawione w cienkie ramki sta-

lowe lub drewniane. Na rynku s  te  drzwi 

bezramowe, wyposa one jedynie w zawia-

sy i pochwyt. 

Nowoczesne drzwi wewn trzne s  fa-

brycznie przystosowane do monta u zam-

ków, i cho  we w asnym domu zwykle nie 

jest to konieczne, warto mie  tak  mo li-

wo  w azience, toalecie i w niektórych po-

kojach, na przyk ad w sypialni rodziców czy 

gabinecie.

Planowanie

Drzwi wewn trzne to zwykle jeden z ostat-

nich zakupów do budowanego si  domu. 

I s usznie, bo podczas robót wyko czenio-

wych atwo je zniszczy . Jednak e ju  na 

etapie murowania cian warto zastanowi

si  nad odpowiednimi wymiarami otwo-

rów, aby nie trzeba by o potem podkuwa

ani sztukowa  murów. Szczególnie trudno 

zmieni  wysoko  otworu drzwiowego, po-

niewa  wie czy go zbrojone nadpro e.

Drzwi b d  ozdob  wn trz, je li nie tyl-

ko ich styl, ale i rozmiary b d  dopasowane 

do proporcji pomieszczenia. W ogromnym 

salonie wysoko ci 3,20 m zwyk e skrzy-

d o o standardowych wymiarach mo e wy-

dawa  si  za skromne; lepiej przewidzie

tam drzwi podwójne o nietypowej wysoko-

ci lub z dodatkowym górnym, nieotwiera-

nym na wietlem. Dobrze te  zawczasu zde-

cydowa , w któr  stron  skrzyd a b d  si

otwiera  – poza azienk , toalet  i kot ow-

ni , gdzie trzeba zastosowa  drzwi otwie-

rane na zewn trz. Decyzj  najlepiej podj

przed uk adaniem instalacji elektrycznej; 

w czniki o wietlenia powinny by  umiesz-

czone przy ruchomej kraw dzi drzwi, w po-

bli u klamki.

Otwieranie

Drzwi powinny si  otwiera  bezkolizyjnie, 

a wi c pole zakre lane przez skrzyd o nie 

mo e zachodzi  na pole skrzyd a drzwi s -

siednich. 

Warto te , by zach ca y do wej cia, dla-

tego po otwarciu nie powinny zas ania

znacznej cz ci wn trza, do którego prowa-

dz . Z tego powodu najlepiej, je li skrzyd o

otwiera si  „na cian ”. 

Ze wzgl du na sposób otwierania mamy 

do wyboru nast puj ce odmiany drzwi:

rozwierane – najpopularniejsze – zawie-

szone na o cie nicy na parze zawiasów. S

bardzo funkcjonalne, zw aszcza w standar-

dowym wymiarze 90 × 200 cm, bo otwar-

cie szerszego skrzyd a – np. szeroko ci 1 m 

– wymaga wi cej miejsca i u ycia proporcjo-

nalnie wi kszej si y;

dwuskrzyd owe – wskazane do szerokich 

otworów, przy czym nale y pami ta , e

miejsce na rozwarcie skrzyde  potrzebne b -

dzie z obu stron o cie nicy; 

przesuwne – wymagaj  z kolei spo-

ro miejsca na cianie, na któr  nasuwa si

skrzyd o po otwarciu, a zatem spory jej frag-

ment musi pozosta  pusty i niewykorzy-

stany. Je li takie drzwi planujemy na eta-

pie projektu, mo na przewidzie  w cianie 

„kiesze ”, w której b d  ukryte prowadnice 

na skrzyd o otwartych drzwi;

sk adane – ze skrzyd em „ amanym” na 

pó  wzd u  osi pionowej. Wymagaj  nie-

wiele miejsca, ale ich funkcjonalno  jest 

ograniczona, gdy  z o one skrzyd o zw -

a przej cie, zmniejszaj c wiat o o cie ni-

cy. Sprawdz  si  za to w spi arni z rucho-

mymi pó kami. Ich wariant dwuskrzyd owy 

(w którym amane jest ka de ze skrzyde )

bywa efektown  opraw  szerokiego wej cia 

do salonu czy jadalni;

 Rozwi zaniem pozwalaj cym na zaoszcz dzenie miejsca s  lekkie drzwi harmonijkowe
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Aby prawid owo przewidzie  koszty zwi zane z zakupem drzwi wewn trznych, nale y wie-

dzie , które elementy ich wyposa enia dost pne s  w standardzie bez dodatkowych op at, 

a za które trzeba dop aci .

Standardowe wyposa enie:

 zawiasy – dwa lub trzy w zale no ci od rodzaju i wymiarów skrzyd a,

zamek – na klucz zwyk y lub zamek azienkowy, niektórzy producenci w standardzie ofe-

ruj  równie  zamek pod wk adk  patentow ,

szyba (dotyczy drzwi przeszklonych) – zazwyczaj jeden konkretny rodzaj szyby, za zmia-

n  przeszklenia trzeba dop aci .

Wyposa enie, za które trzeba dop aci :

 opaski maskuj ce i wier wa ki do wyko czenia o cie nicy,

 klamki,

 tuleje i kratki wentylacyjne,

 bezpieczne szyby,

 dodatkowe zamki i zawiasy.

Przed zakupem trzeba sprawdzi , jaka jest oferta producenta dotycz ca o cie nic. Niekiedy 

trzeba za nie osobno p aci , jednak wi kszo  producentów w standardzie proponuje o cie -

nice sta e. Je li jednak cena drzwi jest stosunkowo wysoka, najcz ciej zawiera si  w niej 

o cie nica regulowana.

Standard czy dop ata?
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RAPORT Okna, drzwi, bramy gara owe

Drzwi powinny pasowa  nie tylko do wn trza, ale i do w a ciciela. Wybór wzoru nale y

rozpocz  od okre lenia stylu – czy maj  by  kontrastowe o nietypowym kszta cie, czy kla-

syczne. Jaskrawe kolory i zdecydowane wzory mog  si  szybko znudzi , dlatego tak  decy-

zj  nale y dobrze rozwa y . Poza tym takie drzwi mog  narzuci  charakter ca emu wn trzu 

i w przysz o ci utrudni  zmian  stylu czy cho by koloru w pomieszczeniach.

Gdy zdecydujemy o stylu naszych drzwi, nie nale y bra  pod uwag  modeli, które do nie-

go nie pasuj  – utrudni to tylko w a ciw  aran acj .

Drzwi widoczne z jednego pomieszczenia powinny dobrze si  ze sob  komponowa , dlate-

go nale y wybiera  modele z tej samej serii. Dana linia wzornicza mo e zawiera  drzwi pe -

ne lub przeszklone, pojedyncze lub podwójne, o standardowych wymiarach lub wy sze. Te 

ostatnie dobrze wygl daj  w pomieszczeniach reprezentacyjnych.

Niekiedy jednak zamiast eksponowa  drzwi, chcemy je ukry . Nale y wtedy wstawi  drzwi 

g adkie pomalowane na ten sam kolor co ciana.

Dopasowane

 Przeszklone drzwi dwuskrzyd owe z bocznymi na wietlami mog  oddziela  od siebie dwa 

pomieszczenia lub tworzy  z nich jedn  przestrze

fo
t.

 N
a

tu
ra

harmonijkowe – mniej okaza a odmiana 

drzwi sk adanych. Zbudowane s  z w skich 

paneli (szer. 5–10 cm), po czonych pod u -

nymi przegubami z tworzywa sztucznego. 

Dawniej takie drzwi montowano g ównie 

w garderobach, jednak dzi ki udoskonalo-

nym rozwi zaniom prowadnic oraz este-

tycznym materia om obecnie produkowane 

nadaj  si  nawet do pomieszcze  reprezen-

tacyjnych.

Zasady monta u
Drzwi nie ulegn  uszkodzeniu, b d  si a-

two i szczelnie domyka , a skrzyd o b dzie 

si  lekko przesuwa , tylko wówczas, je li 

ca o  zostanie poprawnie zamontowana. 

Najwi kszy wp yw na funkcjonalno  ma 

monta  o cie nicy. 

O cie nice z drewna i materia ów drew-

nopochodnych – najpopularniejsze – mon-

tuje si  pod koniec budowy, gdy tynki we-

wn trzne s  ju  wyschni te, a pod ogi 

– u o one i wyko czone (wcze niej ich deli-

katn  powierzchni atwo by oby uszkodzi ).

O cie nice metalowe s  mniej efektowne, 

ale znacznie odporniejsze na uszkodzenia. 

Montuje si  je na etapie stanu surowego – 

bezpo rednio w nieotynkowanych murach. 

Popularnej pianki monta owej mo na 

u ywa  tylko do monta u drzwi lekkich, 

np. z poszyciem z p yt drewnopochodnych 

i wype nieniem o strukturze plastra mio-

du. U ycie pianki wymaga wprawy; atwo 

zaaplikowa  jej zbyt du o, a wtedy wsku-

tek rozpr ania si  wygina ona o cie ni-

c , co mo e spowodowa  k opoty z domyka-

niem drzwi.

Solidniejsze i trwalsze zamocowanie za-

pewniaj kotwy, którymi o cie nic  przy-

twierdza si  do muru. Widoczne elementy mo-

cowania, np. g ówki rub, mo na zamaskowa

specjalnymi nak adkami. Je li stosuje si  ko-

twy, pianka pe ni funkcj  izolacyjn  i uszczel-

niaj c , a tak e – usztywnia o cie nic .

Równie trwa e zamocowanie zapewniaj

czniki, do których przykr ca si  specjal-

ne uchwyty po czone z o cie nic  od we-

wn trz.

Zdarza si , e ci kie drzwi trzeba osa-

dzi  w cianie z lekkich elementów, np. 

z betonu komórkowego. Dla zabezpieczenia 

cian i uniemo liwienia przypadkowego 

wywa enia skrzyd a razem z o cie nic  na 

obwodzie otworu drzwiowego wykonuje si

betonow  ram  wzmacniaj c  o cie e.

Etapy monta u

1. Mierzy si  otwór, w którym b d  monto-

wane drzwi – powinien by  oko o 4 cm szer-

szy i o 2 cm wy szy od zewn trznych wy-

miarów o cie nicy.

2. Powierzchni  o cie y wyrównuje si  za-

praw , uzupe niaj c ubytki.

3. O cie nic  ustawia si  w otworze, a na-

st pnie blokuje si  j  w obu górnych naro -

nikach drewnianymi klinami.

4. Sprawdza si  prawid owo  wszystkich 

k tów prostych i zgodno  o cie nicy z pio-

nem w obu p aszczyznach: równoleg ej

i prostopad ej do ciany.

5. W w skiej szczelinie pomi dzy o cie

a bokami o cie nicy umieszcza si  drew-

niane klocki dystansowe – po trzy z ka -

dej strony otworu. Je li montowane s  drzwi 

ci kie, w miejscach klocków wierci si

w o cie ach otwory na kotwy. 

Do sypialni, pokojów dzieci cych i gabinetu

warto wybra  drzwi o dobrej d wi ko-

szczelno ci 



Drzwi zewn trzne i wewn trzne

6. W miejscach osadzenia klocków umiesz-

cza si  w wietle o cie nicy poprzeczki roz-

porowe, zabezpieczaj c ich ko cówki pod-

k adkami, aby nie uszkodzi  wyko czenia 

o cie nicy. Mo na u y  regulowanych wie-

lorazowych poprzeczek rozporowych z me-

talu.

7. Po ostatecznym skontrolowaniu prostoli-

niowo ci o cie nicy wprowadza si  w szcze-

lin  pomi dzy ni  a murem niskopr n

piank  monta ow .

8. Gdy pianka stwardnieje, mo na zawiesi

skrzyd o. Sprawdza si  przy tym, czy drzwi 

prawid owo si  domykaj  i czy skrzyd o

przesuwa si  bez problemu, a tak e – czy 

ewentualne niedoskona o ci mo na napra-

wi  przez regulacj  zawiasów.

9. Obcina si  wystaj cy ze szczeliny nad-

miar pianki. Ewentualne szpary mo na za-

maskowa  listwami lub opask .

Niezale nie od rodzaju wybranych 

drzwi, najkorzystniej zamówi  je razem 

z us ug  monta u; w odniesieniu do drzwi 

antyw amaniowych jest to zwykle stan-

dard, warunkuj cy uzyskanie gwarancji 

producenta.

Na co zwróci  uwag
Czy o cie nice maj  regulowan  szero-

ko . Takie drzwi b dzie mo na zamonto-

wa  w cianie o dowolnej grubo ci.

Masa drzwi. Ta cecha jest wa na, je li 

drzwi maj  by  wmontowane w lekkie cia-

ny szkieletowe. Zbyt ci kie drzwi mog  ju

po krótkiej eksploatacji spowodowa  uszko-

dzenia takiej lekkiej ciany – na przyk ad

przez wyrwanie o cie nicy.

Czy zawiasy s  regulowane. To bardzo 

wa ne w drzwiach zewn trznych, podda-

wanych zmiennej temperaturze i wilgotno-

ci: po kilku miesi cach u ytkowania mo e

by  konieczna korekta ich zawieszenia.

Izolacyjno  materia u wype niaj cego.

Drzwi zewn trzne nie mog  by  mostkiem 

termicznym, dlatego powinny by  mo liwie 

skutecznie ocieplone.

Zamki. Je li drzwi wyposa one s  tylko 

w jeden zamek podklamkowy, warto spyta

o mo liwo  domontowania zamka patento-

wego – kosztuje 300–400 z .

Solidno  wyko czenia. Szczególnie 

wa na cecha drzwi zewn trznych, które s

nara one na wp ywy atmosferyczne.

Co wchodzi w sk ad oferty. Na to warto 

zwróci  uwag , gdy porównuje si  ceny podob-

nych modeli drzwi – zarówno zewn trznych, 

jak i wewn trznych. By  mo e o wy szej cenie 

decyduj  elementy takie, jak np. klamka z szyl-

dem czy maskuj ce listwy o cie nicy, których 

nie ma konkurencyjny wyrób. Mo e si  oka-

za , e kosztowniejsze b dzie dokupienie ich 

osobno do drzwi pozornie ta szych.

Dane teleadresowe wiod cych producen-

tów oraz przyk adowe ceny produktów poda-

jemy na str. 122–123.
REKLAMA

Wysoko  sk adki ubezpieczeniowej za-

le y od rodzaju zamontowanych drzwi wej-

ciowych. Ulga mo e wynosi  10–25 %. Aby 

mo na by o uzyska  zni k , konieczne jest 

zamontowanie drzwi o klasie C (zgodnie 

z norm  PN) oraz klasie 3, 4 lub 5 (zgodnie 

z norm  ENV). Drzwi musz  mie  certyfi-

kat wystawiony przez Instytut Mechaniki 

Precyzyjnej.

Niektórzy producenci zawieraj   z firma-

mi ubezpieczeniowymi umowy, w których 

okre lana jest wysoko  zni ki na okre-

lony typ drzwi.

Ni sze
ubezpieczenie


