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Dociekliwy Inwestor: – Dzie  dobry, 
panie in ynierze!

Majster Guru: – Dzie  dobry, mi o znów 
pana widzie ! W czym mog  pomóc? 

– Do mojego domu chcia bym wybra
okna, drzwi i bram  gara ow . Licz
na porady, bo – szczerze mówi c – nie 
za bardzo orientuj  si  w tej tematyce. 
Co prawda czyta em co nieco o stolarce 
okiennej i drzwiowej, ale ta problematy-
ka jest do  obszerna...

– Ch tnie pomog  panu usystematyzowa
wiedz  i udziel  kilku wskazówek. Propo-
nuj  zacz  od okien.

– Zdaj  si  na fachowca. A wi c na co 
zwróci  uwag , kupuj c okna?

– Wybieraj c okna, wielu inwestorów kie-
ruje si  wy cznie cen , cz  patrzy tylko 
na materia , z jakiego wykonane s  ramy, 
jeszcze inni priorytetowo traktuj  kwesti
bezpiecze stwa. Tymczasem dobre okno 
powinno spe nia  kilka warunków.

– Chyba najwa niejsze, eby by o ciep e?
Tylko po czym to pozna ?

– Dokonuj c wyboru, trzeba zwróci
uwag  na wspó czynnik U, okre laj cy
ciep ochronno  okna. Ju  od 2014 r. okna 
fasadowe nie mog  mie U wi kszego 

6fo
t.

 D
RU

TE
X

Wcze niejsze odcinki rozmów
z Majstrem Guru dost pne s
w witrynie internetowej
„Budujemy Dom” pod adresem: 
www.budujemydom.pl/majster-guru
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ni  1,3 W/(m²•K). Generalnie im wspó -
czynnik ten jest ni szy, tym lepiej, cho
nale y zachowa  umiar, poniewa  ni sze
parametry b d  mia y swoj  cen . Kupuj c
okna nie dajmy si  zwie . Wi kszo  pro-
ducentów podaje parametry termiczne dla 
okna referencyjnego: jednoskrzyd owego
o wymiarach 123 x 148 cm. A dla naszych 
okien, o innych wymiarach, ciep ochron-
no  b dzie nieco inna. Niestety, niektórzy 
sprzedawcy podaj  wspó czynnik U dla 
samej szyby, a ten jest zawsze du o ni szy. 
Energooszcz dno  okna zale y bowiem 
od w a ciwo ci ca ego systemu – pakietu 
szybowego, budowy profi li oraz uszczel-
nienia.

– Na jakie jeszcze parametry powinie-
nem zwróci  uwag ?

– Bardzo istotna jest d wi koszczelno ,
szczególnie je li okna domu wychodz  na 
ruchliw  drog . Producenci pos uguj  si
wska nikiem Rw, który okre la zdolno
okien do t umienia ha asów dobiegaj -
cych z zewn trz budynku. Podawany jest 
w decybelach (dB) – im jest wy szy, tym 
okno zapewnia skuteczniejsz  izolacyjno
akustyczn . W domach po o onych w ci-
chej okolicy wystarczy okno o wspó czyn-
niku Rw= od 30 do 32 dB. Je li w pobli u
wyst puje jakie ród o ha asu, lepiej 

kupi  okna o wspó czynniku Rw równym 
przynajmniej 35 dB. Przed ha asem, ale 
i utrat  ciep a, lepiej chroni  te  okna cha-
rakteryzuj ce si  du  szczelno ci . Ten 
parametr okre laj  klasy – od 1 do 4. Im 
wy sza, tym okna przepuszczaj  mniej po-
wietrza. W Polsce do sprzeda y dopuszcza 
si  okna klasy 3 i 4. Oczywi cie, przegroda 
nie mo e by  ca kowicie szczelna, dlatego 
by zapewni  wymian  powietrza, w do-
mach bez wentylacji mechanicznej stosuje 
si  nawiewniki. Montuje si  je na ramach 
o cie nic i skrzyde  okiennych, dzi ki
czemu do pomieszcze  doprowadzane jest 
powietrze.

– A jak sprawdzi , czy okno b dzie
dobrze zabezpiecza o antyw amaniowo?
S ysza em, e wi kszo  w ama  do 
domów odbywa si  poprzez sforsowanie 
drzwi balkonowych lub okien.

– Bezpiecze stwo okna zale y od rodzaju 
zastosowanych oku , solidno ci profi lu, 
rodzaju oszklenia i dodatkowych zabez-
piecze , np. w postaci klamek z zamkiem. 
Odporno  na w amanie okre la sze  klas 
Rc – od 1 do 6. W przypadku najni szej ba-
riera praktycznie nie b dzie stawia a opo-

Najwa niejszym 
parametrem doty-
cz cym okien jest 
energooszcz d-
no . Wp yw na 
ni  ma budowa 
budowa profi li 
i pakietu szybowe-
go oraz uszczelnie-
nie. VETREX
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ru. Do sforsowania okien o wy szej klasie 
w amywacz b dzie potrzebowa  nieco wi -
cej czasu. Je li czuje si  pan niepewnie, 
warto dodatkowo rozwa y  za o enie krat, 
a jeszcze lepiej rolet antyw amaniowych.
Te ostatnie nie tylko utrudniaj  w ama-
nie, chroni  przed ha asem, nadmiernym 
nas onecznieniem i pozwalaj  zmniejszy
straty ciep a w budynku.

– Wiem ju  co nieco o najwa niejszych
parametrach, teraz chcia bym si  dowie-
dzie , jakie ramy wybra : drewniane, 
z PVC, a mo e aluminiowe? Które s
najcieplejsze?

–  Rodzaj materia u, z jakiego wykonana 
jest nowoczesna rama, nie ma wi kszego 
wp ywu na ciep ochronno  okna. Liczy 
si  g boko  profi lu, materia , z którego 
wykonano kszta townik usztywniaj cy
profi l, ewentualne wype nienie profi lu ma-
teria em termoizolacyjnym oraz obecno
lub brak nak adek termoizolacyjnych na 
profi lu.

– Mam wi c rozumie , e okna z PVC 
nie ró ni  si  niczym od drewnianych 
czy aluminiowych?

– Nie, to zdecydowanie zbyt daleko id cy
wniosek. Zacznijmy od tego, e w Polsce 
najcz ciej stosuje si  ramy z PVC i drew-
niane. Profi le aluminiowe s  znacznie 
dro sze, dlatego spotyka si  je g ównie
w domach pasywnych lub w obiektach 
z du ymi powierzchniami przeszkle .

Ró nic pomi dzy oknami plastikowymi 
i drewnianymi jest sporo, ale wi kszo
z nich dotyczy kwestii eksploatacyjnych 
i przede wszystkim ceny – okna z PVC s

rednio 30–50% ta sze od drewnianych 
odpowiedników o podobnych parame-
trach. Plastikowe okna praktycznie nie 
wymagaj  konserwacji, dost pne s
w bardzo szerokiej gamie kolorystycz-
nej. Niestety, s  mniej sztywne, wi c
nie sprawdz  si  przy bardzo du ych
powierzchniach.

– A co z oknami drewnianymi? 

DLA ZAAWANSOWANYCH
Wspó czynnik U
Istotnym parametrem okien jest ich cie-
p ochronno . Okre la j  wspó czynnik U, który 
wskazuje strumie  energii przenikaj cej przez 
przegrod  okienn  o powierzchni 1 m² przy ró -
nicy temperatury na zewn trz i wewn trz bu-
dynku wynosz cej 1 Kelwin. Warto U w no-
wych oknach nie mo e by  obecnie wy sza ni
1,3 W/(m²•K), lecz w kolejnych latach b dzie 
si  zmniejsza , co warto uwzgl dni , planuj c
inwestycj . Sprzedawcy bardzo intensywnie 
reklamuj  produkty, które charakteryzuj  si
znacznie lepszymi warto ciami tego wska nika 
– nawet od 0,5 do 0,6, ale s  one znacznie dro -
sze od standardowych. Co prawda dzi ki nim 
straty ciep a nieco spadn , ale przed zakupem 
warto policzy , czy taka inwestycja zwróci si
w rozs dnym czasie.

Zmiany w przepisach dotycz ce 
ciep ochronno ci okien

Okres 
obowi zywania 
przepisów

Wspó czynnik 
przenikania ciep a
U(max) [W/(m²•K)]

okna 
zwyk e

okna
dachowe

Od 1 stycznia 2014 r. 1,3 1,5

Od 1 stycznia 2017 r. 1,1 1,3

Od 1 stycznia 2021 r. 0,9 1,1
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– Okna drewniane cenione s  przede 
wszystkim za elegancj  i naturalno .
Oferowane obecnie modele nie pacz  si ,
jak te produkowane dawniej, poniewa
wykonywane s  z kilku warstw drewna, 
a nast pnie dok adnie impregnowane 
i malowane. S  masywne, stabilne i sztyw-
ne – jak wspomnia em, lepiej od okien 
plastikowych nadaj  si  do du ych prze-
szkle  i o nietypowych kszta tach. W przy-

padku drobnych usterek atwo je napra-
wi . Profi le drewniane wymagaj  niestety 
konserwacji i malowania, cho  niektórzy 
nie uznaj  tego za wad , poniewa  w razie 
zmiany koloru cian, mo na atwo dopaso-
wa  do nich kolorystyk  stolarki.

– Wydawa  by si  mog o, e okno to 
przede wszystkim szyba. A jeszcze za 
wiele o tym elemencie nie us ysza em...

– Okno to, wbrew pozorom, do  skom-
plikowany produkt, sk adaj cy si  z wielu 
elementów. Oczywi cie nie mo e istnie
bez przeszklenia. Szyby produkowane 
s  w kilku odmianach. Oprócz stan-
dardowych, dost pne s  tak e grubsze 
d wi koch onne, antyw amaniowe,
absorpcyjne chroni ce przez przegrza-
niem, ciep ochronne, bezpieczne, które 
w przypadku st uczenia rozsypuj  si  na 
nieostre drobinki, czy samooczyszczaj ce
si  – z pow ok , na której krople deszczu 
nie pozostawiaj ladów, zmywaj c zanie-
czyszczenia.

– Czy wybieraj c szyby, nale y te  zwró-
ci  uwag  na uszczelki okienne? 

– Tak, uszczelki pe ni  istotn  rol .
Te umieszczone pomi dzy skrzyd em
i ramiakiem okiennym chroni  przed ha-
asem, utrat  ciep a, wod  i kurzem. Je li

chodzi o uszczelki przyszybowe, istotny 
jest ich kolor – np. czarne nie b d  si
komponowa y z bia ymi profi lami.

– A jaka jest rola oku  w oknach?

– Okucia mog  stanowi  zabezpieczenie 
antyw amaniowe, poza tym od nich zale y

Okno z PVC (a), czy drewniane (b)? Ró nic po-
mi dzy tymi materia ami jest sporo, ale wi kszo
z nich dotyczy kwes  i eksploatacyjnych i przede 
wszystkim ceny. ALUPLAST, MS WI CEJ NI OKNA

a

b
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sposób otwierania okna, a tym samym 
nasz komfort u ytkowania. Obecnie stan-
dardem s  okucia obwodowe (zwane te
obwiedniowymi) – zawiasy i mechanizm
rygluj cy s  ze sob  po czone i wprawia-
ne w ruch obrotem klamki.

– Z tego, co si  orientuj , okna mo na
otwiera  na ró ne sposoby.

– Tak, cho  zdecydowanie najpopular-
niejsze s  okna rozwierane i uchylne oraz 
uchylno-rozwierane. Te pierwsze otwieraj
si  jak skrzyd a drzwi, dzi ki zawiasom 
zamontowanym przy pionowej kraw dzi
ramy. Natomiast okna uchylne zawiasy 
maj  zamontowane poziomo. Trzeci oma-
wiany rodzaj – okna uchylno-rozwierane 
– mo na otwiera  i pionowo, i poziomo.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby okna 
otwierane w ró ny sposób s siadowa y ze 
sob . Najwa niejsze, aby dobra  je do w a-
snych potrzeb i eby wygodnie si  z nich
korzysta o.

– U znajomych na tarasie widzia em
okno przesuwane na bok.

– W przypadku du ych powierzchni 
oszklonych, w a nie takich jak drzwi ta-
rasowe, rzeczywi cie stosuje si  okna prze-
suwne na prowadnicach. Wynika to z tego, 
e ramy znacznych rozmiarów s  ci kie

i zwyk e zawiasy mog yby nie wytrzyma
takiego obci enia. Z tego powodu nawet 
zwyk e, rozwierane okna nie mog  mie
zbyt du ej powierzchni i wymagaj  po-
dzia u (który wp ywa ponadto na estetyk
okna). W mniejszych pomieszczeniach 
dominuj  okna jedno- i dwuskrzyd owe.
Kilka skrzyde  to widok charakterystyczny 

przede wszystkim w salonach. Unowocze-
ni  bry  budynku mo na montuj c okna 

panoramiczne – dzi ki wzmocnionym 
profi lom realne jest uzyskanie szklanej ta-
fl i o szeroko ci nawet kilku metrów. Takie 
rozwi zanie sporo jednak kosztuje, podob-
nie jak inne niestandardowe wyroby, np. 
okno o nietypowym kszta cie czy nawet 
skrzyd o z tzw. szprosami, czyli listwami 
dziel cymi je na mniejsze pola.

Dok adny koszt stolarki okiennej po-
znamy u producenta/dostawcy, poniewa
okna wytwarza si  na zamówienie, pod 
konkretne wymiary.

– Na jakim etapie budowy domu najle-
piej montowa  okna?

– Okna osadza si  na koniec stanu su-
rowego, kiedy mury s  wysuszone. Ten 
etap ma bardzo istotne znaczenie. Na nic 
bowiem zdadz  si wietnie dobrane okna, 
je li ekipa monta owa pope ni b dy. 
Fachowców najlepiej wybra  korzystaj c
z rekomendacji dostawcy okien. Przed roz-

W przypadku du ych przeszkle , najlepszym 
rozwi zaniem s  drzwi przesuwne. ALUPLAST
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pocz ciem prac nale y z nimi dok adnie
omówi  zakres robót, czas pracy i sposób 
monta u.

– Zaraz, zaraz, czy to oznacza, e okna 
mo na montowa  na ró ne sposoby?

– Tak, cz  ekip nadal montuje okna 
jedynie z u yciem pianki monta owej.
To sposób znany od lat, chocia  obecnie 
niezalecany.

– Czyli mo na inaczej?

– Oczywi cie. Du o skuteczniejszy jest 
monta  warstwowy z u yciem ta m
rozpr nych lub ta m paroszczelnych 
i tzw. ciep ych parapetów. Co prawda jest 
dro szy i wymaga wi kszej wprawy, ale 
znacznie poprawia w a ciwo ci izolacyjne 
miejsca styku okna ze cian . Polega na 
dodaniu od wewn trznej strony pomiesz-
czenia ta my paroszczelnej, która unie-

mo liwi wnikanie w piank  monta ow
pary wodnej i wilgoci z wn trza budynku. 
Od zewn trz piank  zakrywa si  natomiast 
specjaln  foli  paroprzepuszczaln  i wo-
doodporn , która b dzie chroni  szczelin
przed wilgoci  i podmuchami wiatru. 
Dodatkowe uszczelnienie przestrzeni pod 
oknem zapewni zamontowanie ciep ych
parapetów. S  to odpowiednio wyprofi lo-
wane kszta tki z twardego polistyrenu lub 
styropianu EPS. Zmniejszaj  ucieczk  cie-
p a i s  oparciem dla parapetu wewn trz-
nego i zewn trznego.

– W a nie, parapety! Kompletnie o nich 
zapomnia em.

– No i na czym postawi by pan kwiatki? 
Oczywi cie artuj , rola parapetów wy-
kracza poza funkcj  pe nienia podstawki 
pod ro liny doniczkowe. Przede wszystkim 
zabezpieczaj  przed uszkodzeniami wn k
okienn , pe ni  te  funkcj  dekoracyjn .
Tradycyjnym materia em na parapety 
wewn trzne jest ponadczasowe drew-
no, aczkolwiek mo na wybra  parapety 
z materia ów drewnopochodnych (np. 
p yty wiórowej), z kamienia (np. granitu 
lub marmuru), z kamienia syntetycznego 
z domieszk ywic i pigmentów, z masy 
akrylowej z wype niaczami, czy wreszcie 
z p ytek ceramicznych. Podczas monta u
nale y wsun  kraw d  parapetu pod 
o cie nic  okna na g boko  min. 1 cm, 
a miejsce styku wype ni  mas  uszczelnia-
j c . Podokiennik powinien by  zaklino-
wany w otworach wyci tych w cianach
po obu stronach okna na g boko  3–5 cm.
Odleg o  parapetu od grzejnika ma 
wynosi  10–20 cm, co zapewni w a ciw
cyrkulacj  powietrza.

Elementy systemu tzw. ciep ego monta u: 
a – ta ma paroszczelna (od strony wn trza),
b – ta ma rozpr na, c – hydroizolacyjna ta ma 
paroprzepuszczalna, d – termoizolacyjna pian-
ka monta owa

a

b

c
d
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– Co z parapetami zewn trznymi? Czy s
niezb dne?

– Tak, bez nich fragment ciany pod 
oknem ulega by zawilgoceniu. Podo-
kienniki zewn trzne produkowane s
g ównie z powlekanej blachy stalowej, 

aluminium, kamienia lub ceramiki. 
Osadzaj c parapet trzeba pami ta
o tym, aby jego nachylenie wynosi-
o przynajmniej 5 stopni w kierunku 

zewn trznym, aby umo liwi  odp yw
wody opadowej. Podokiennik musi by
wysuni ty ok. 5 cm poza lico ciany, 
a jego zewn trzna kraw d  uformowana 
w tzw. kapinos (zako czenie wymusza-
j ce na sp ywaj cej wodzie opadanie 
przed licem ciany).

Monta  warstwowy zak ada u ycie ta m roz-
pr nych i ciep ych parapetów. ALUPLAST

Sposoby monta u okien w cianie
jednowarstwowej (a), dwuwarstwowej (b)
i trójwarstwowej (c)

Nachylenie parapetu zewn trznego musi 
wynosi  minimum 5 stopni w kierunku ze-
wn trznym. RHEINZINK

a

b

c
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– Chcia bym ju  zako czy  temat okien, 
ale mam jeszcze jeden dylemat. Nie 
jestem przekonany do zamontowania 
okien w po aci dachowej. Czy taka inwe-
stycja nie jest ekstrawagancj ?

– Sk d e, okna dachowe to standard! 
To znakomity pomys  na do wietlenie
poddasza. Wyst puj  w ró nych wer-
sjach – jako obrotowe, kolankowe czy 
balkoniki dachowe. Wybór jest bardzo 
szeroki, co daje mo liwo ci niemal do-
wolnej aran acji poddasza. Bardzo efek-
townie wygl daj  w parach i zgrupowa-
ne po kilka, dzi ki nim pokoje poddasza 
oraz ca y budynek mog  zyska  wyj tko-
wo atrakcyjny wygl d.

Nie wiem czy pan wie, e na rynku do-
st pne s  te  okna do dachów ca kowicie 
p askich.

– Naprawd ?

– Tak, dzi ki nim mo na zyska  dodat-
kowe ród o wiat a dziennego, dlatego 

polecane s  szczególnie do pomiesz-
cze  mniej do wietlonych, jak azienki
czy korytarze. Poniewa  s  wyj tkowo 
nara one na dzia anie trudnych wa-
runków pogodowych, musz  spe nia
ostrzejsze standardy izolacyjne i bezpie-
cze stwa.

– No w a nie, czy przez okna dachowe 
nie dostanie si  do domu woda?

– Nie, pod warunkiem, e nie b dzie pan 
otwiera  okna podczas ulewy. Produko-
wane obecnie okna dachowe s  bardzo 
nowoczesne, szczelne i charakteryzuj
si  znakomitymi parametrami termoizo-
lacyjnymi, porównywalnymi z oknami 
fasadowymi. Oczywi cie musz  by  do-
brze zamontowane, ale tym zajmuje si
ekipa dekarska podczas wykonywania 
dachu – po przygotowaniu o acenia lub 
deskowania, a przed u o eniem pokrycia 
dachowego.

– Pewnie takie okna s  bardzo drogie?

Wybór okien dachowych jest bardzo szeroki, 
dzi ki czemu poddasze mo na zaaran owa
w niemal dowolny sposób. VELUX

Dzi ki zamontowaniu okna w dachu 
p askim, mo emy zyska  dodatkowe ród o
wiat a dziennego. FAKRO
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– Zazwyczaj s  dro sze od okien fasado-
wych o zbli onych parametrach i po-
wierzchni, lecz moim zdaniem warto 
rozwa y  tak  inwestycj , aby na pod-
daszu cieszy  si  komfortem i wygod .
Je li ju  na si  chce pan szuka  ich wad, 
wska  jedn  – w ciep e dni, dostaj ce si
przez okna dachowe promienie s oneczne
mog  by  bardzo uci liwe i nadmiernie 
nagrzewa  wn trza.

– Wiedzia em, e zbyt pi knie to wy-
gl da!

– Spokojnie, rozwi zanie tego problemu 
jest proste. Do ochrony okien dachowych 
s u  specjalne os ony, montowane we-

wn trz lub na zewn trz okien. W ród tych 
pierwszych najprostszym wariantem jest 
zamocowanie w górnej cz ci okna rolety, 
któr  w razie potrzeby rozwija si  r cznie.
Do wyboru s  te  wysuwane z kasety na 

Markizy stanowi  bardzo dobr  os on  prze-
ciws oneczn  okien dachowych. VELUX

Maksymalna temperatura w pomieszczeniu na poddaszu w upalny, letni dzie , w zale no ci 
od rodzaju zastosowanych akcesoriów ochronnych. ród o: FAKRO
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zasadzie harmonijki plisowane zas ony, 
lub – znane z okien fasadowych – aluzje.

Du o skuteczniejsze s  jednak os ony
zewn trzne. Rolety montowane na dachu, 
w przeciwie stwie do swoich wewn trz-
nych odpowiedników, wytwarzane s  nie 
z materia u, a z aluminiowych lameli, po-

czonych specjalnymi cznikami. Wysu-
waj  si  z umieszczonej nad oknem kasety 
i poruszaj  po bocznych prowadnicach. 
Umo liwiaj  ca kowite lub cz ciowe
zaciemnienie poddasza. Nie tylko chroni
przed s o cem, ograniczaj  poza tym stra-
ty ciep a w zimie, chroni  przed ha asem
z zewn trz i stanowi  zabezpieczenie 
antyw amaniowe. Alternatywn  os on  s
pó przezroczyste markizy wysuwane z ka-
sety – w przeciwie stwie do ca kowicie 
zas oni tej rolety, nie zas aniaj  bowiem 

zupe nie widoku przez okno, a dodatkowo 
t umi  odg osy spadaj cych kropel desz-
czu. Wytwarza si  je z w ókna szklanego 
lub wytrzyma ej siatki PVC, odpornej na 
dzia anie czynników atmosferycznych, 
w tym nawet bardzo silnego wiatru.

– W jaki sposób obs uguje si  takie 
os ony?

– Wi kszo ci  wymienionych os on mo na
sterowa  automatycznie, za pomoc  pilota 
albo umieszczonego na cianie panelu 
kontrolnego. Pr d czerpany jest z domowej 
sieci lub... z natury. Niektóre nowoczesne 
rolety i markizy solarne wyposa one s
bowiem w akumulator adowany z baterii 
s onecznej.

– Przejd my mo e do drzwi. Tylko od 
czego tu zacz ?

– Jak wiadomo, drzwi dziel  si  na 
zewn trzne (wej ciowe) i wewn trzne.
Zacznijmy od tych pierwszych. Wybieraj c
drzwi wej ciowe do domu, szczególn
uwag  nale y zwróci  na trzy parametry: 
termoizolacyjno , ochron  akustyczn
oraz odporno  na w amanie.

– To podobnie, jak w przypadku okien.

– Tak. Zgodnie z obowi zuj cymi prze-
pisami, drzwi zewn trzne powinny 
mie  wspó czynnik przenikania ciep a
U < 1,7 W/(m²•K). W 2017 r. b dzie on 
wynosi  1,5, a w 2021 r. 1,3 W/(m²•K).
Termoizolacyjno  zale y od konstrukcji 
i zastosowanych materia ów. Cieplejsze 
s  drzwi grubsze, z wi ksz  warstw
materia u izolacyjnego – styropianu, we ny

Rolety i markizy solarne sterowane s  dzi ki 
energii s onecznej. FAKRO
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mineralnej lub pianki poliuretanowej. 
Aby drzwi dobrze chroni y przed zimnem, 
musz  by  te  dobrze dopasowanie do 
o cie nicy. Istotne s  wi c uszczelki  na 
styku skrzyd a i o cie nicy oraz dobrze 
uszczelniona cz  progowa.

Ciep e i szczelne drzwi lepiej zabez-
pieczaj  dom równie  pod wzgl dem
akustycznym. Przy zakupie warto dodat-
kowo zwróci  uwag  na wspó czynnik
Rw (analogicznie jak przy doborze okien), 
okre laj cy izolacyjno  akustyczn . Im 
jest on wy szy, tym lepsze s  w asno ci
t umienia d wi ków. Cisz  i komfort 
w domu zapewni  drzwi o wspó czynniku 
Rw=30–35 dB.

– Pozostaje kwestia odporno ci na w a-
manie.

– To jeden z kluczowych parametrów. 
Drzwi, podobnie jak okna, produkowane 
s  w sze ciu klasach odporno ci Rc – od 
1 do 6. Im wy sza, tym wi ksza jest od-
porno  na w amanie. Drzwi ni szej klasy 
zapewniaj  tylko podstawow  ochron ,
te wy szej b d  stawia y opór nawet 
wówczas, gdy w amywacz b dzie u ywa

do ich sforsowania elektronarz dzi du ej
mocy. Tego typu modele maj  solidn  kon-
strukcj . Rama skrzyd a wzmocniona jest 
kilkumilimetrowymi poziomymi lub pio-
nowymi pr tami, a drzwi pokryte s  stalo-
w  blach  i maj  bolce antywywa eniowe,
które wsuwaj  si  w otwory w o cie nicy. 
Do tego dochodz  zamki wielopunktowe, 
lokowane w kilku miejscach na ca ej d u-
go ci skrzyd a oraz wzmocnione zawiasy 
chronione metalowymi os onami, zabez-
pieczaj cymi przed przeci ciem. Takie 
drzwi montuje si  na stalowej o cie nicy, 
która wymaga g bokiego zakotwienia 
w murze.

– A z jakich materia ów wytwarza si
drzwi zewn trzne?

Budowa drzwi antyw amaniowych

pr ty z hartowanej 

stali

we na 

mineralna

zamek 

ryglowany

wielopunktowy

poszycie 

z blachy
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– Do wyboru mamy drzwi wykonane 
z drewna, stali, PVC, w ókna szklanego lub 
z aluminium. Cz sto w jednym modelu 
spotyka si  ró ne materia y, np. skrzyd a
stalowe powlekane s  foli  PVC, a ramy 
skrzyd a z PVC wzmacniane aluminium. 
Ka dy materia  ma zalety i wady. Zalet
drzwi drewnianych jest dobra izolacyj-
no  akustyczna, a tak e bardzo ma a
rozszerzalno  cieplna. Wad  – wra liwo
na zmiany wilgotno ci. Drzwi stalowe 
s  bardzo odporne na zniszczenia, lecz 
ci kie. Z kolei skrzyd a z PVC charaktery-
zuj  si  bardzo dobr  d wi koch onno ci ,
izolacyjno ci  ciepln , lekko ci , atwo-
ci  monta u i utrzymania w czysto ci, ale 

po uszkodzeniu trudno je naprawi . Drzwi 
z w ókna szklanego maj  bardzo dobre 

parametry termoizolacyjne i akustyczne, 
s  lekkie, ale przy tym drogie. Natomiast 
skrzyd a aluminiowe zapewniaj  bardzo 
dobr  d wi koch onno , ale s  ma o
odporne na uszkodzenia mechaniczne, 
np. wgniecenia.

– Cz stym elementem w drzwiach jest 
te  szk o, prawda?

– Tak, drzwi zewn trzne mog  by  cz -
ciowo przeszklone. Do tego celu u ywa

si  mocniejszych szyb. Mog  by  prze-
zroczyste, matowe, pó przepuszczalne
lub fusingowe (metoda ich wytwarzania 
polega na wtapianiu w mas  szklan  ró -
nokolorowego szk a oraz tlenków metali). 
Aby wpu ci  do wn trza wi cej wiat a,

Kierunki otwierania drzwi 

zawiaszawias
drzwi prawedrzwi lewe
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nad skrzyd em mo na umie ci  nad wie-
tle w kszta cie prostok ta, odcinka ko a itp. 
Trzeba jednak pami ta , e du e prze-
szklenia to wi ksze ryzyko, e drzwi zosta-
n  sforsowane. Poza tym szk o w drzwiach 
nie zawsze pasuje do elewacji. Niektórzy 
inwestorzy bagatelizuj  t  kwesti , tym-
czasem zarówno wzornictwo, kolor, jak 
i wielko  drzwi zewn trznych, powinny 
pasowa  do architektury budynku.

– A co z innymi wymogami, stawianymi 
drzwiom?

– Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
drzwi zewn trzne musz  mie  minimum 
90 cm szeroko ci i co najmniej 200 cm 
wysoko ci w wietle o cie nicy. Standar-
dowe drzwi maj  kszta t prostok ta i s
jednoskrzyd owe, aczkolwiek pod tym 
wzgl dem nie ma adnych ogranicze
– na zamówienie mo na je np. zwie czy
ukiem.

Drzwi mog  si  otwiera  do wewn trz
lub na zewn trz. Korzystniejszy jest ten 
drugi wariant – takie skrzyd o znacznie 
trudniej jest wypchn  z zawiasów, poza 
tym taki model jest szczelniejszy, poniewa
wiatr dociska je wówczas do o cie nicy.

– Jakich rad dotycz cych monta u drzwi 
zewn trznych mo e mi pan udzieli ?

– Drzwi zewn trzne osadza si  podczas 
ostatniego etapu wyka czania domu, 
gdy pomieszczenia s  ju  otynkowane, 
pomalowane i u o ono pod ogi. Ale ju  na 
etapie stanu surowego trzeba ustali , jakie 
wymiary zewn trzne b d  mia y o cie ni-
ce drzwiowe. Pozostawione na nie otwory 
powinny by  o 3–4 cm szersze. Przed 

zamówieniem drzwi powinien by  te
ustalony poziom posadzek, aby podczas 
monta u nie trzeba by o przycina  skrzy-
de  drzwiowych.

W cianie jednowarstwowej drzwi 
powinny by  umieszczone w po owie jej 
grubo ci, w cianie dwuwarstwowej, zale-
ca si  je montowa  jak najbli ej kraw dzi
zewn trznej warstwy no nej, natomiast 
w cianie trójwarstwowej – w p aszczy nie
ocieplenia (cho  drzwi antyw amaniowe
bardzo cz sto kotwi si  bezpo rednio do 
ciany no nej).

Sam monta  wygl da podobnie jak 
w przypadku okien. Wa ne, aby prace pro-
wadzi  zgodnie z instrukcj  producenta. 
Po zawieszeniu skrzyd a nale y wyregulo-
wa  zawiasy tak, aby klucze przekr ca y
si  w zamkach bez oporów, a bolce wcho-
dzi y bez ocierania w gniazda o cie nicy. 

– Czas na drzwi wewn trzne. Temu 
elementowi nie trzeba chyba po wi ca
zbyt wiele miejsca?

– Wybaczy pan, lecz nie zgodz  si  z takim 
podej ciem. Przecie  drzwi wewn trzne to 
jeden z najcz ciej ogl danych i u ywa-
nych elementów domu! Ich zadaniem jest 
nie tylko oddzielanie, izolowanie akustycz-
ne i do wietlanie wn trz – drzwi pe ni  te
wa n  funkcj  dekoracyjn .

– Ma pan racj , panie in ynierze.
W domu ci gle otwiera si  jakie  drzwi, 
nawet za bardzo si  nad tym nie zasta-
nawiaj c. Czym wi c kierowa  si  przy 
ich wyborze?

– Drzwi powinny by  przede wszystkim 
solidne, bezpieczne, estetyczne oraz har-
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monizowa  z danym wn trzem. Skrzyd a
wewn trzne produkuje si  przewa nie
z drewna litego lub klejonego warstwo-
wo. W sprzeda y s  te  modele z p yt
drewnopochodnych. Ró ni  si  nie tylko 
materia em, z jakiego s  wykonane, 
ale tak e budow . Najwa niejszy jest 
podzia  na przylgowe – po zamkni ciu
wystaj ce nieco przed lico ciany, oraz 
bezprzylgowe, czyli zlicowane z jej 
p aszczyzn .

Do wyboru mamy drzwi pe ne i z prze-
szkleniami. Te pierwsze zaleca si  do 
pomieszcze , w których chcemy zacho-
wa  intymno . Drzwi z przeszklenia-
mi pozwol  z kolei do wietla  ciemne 
wn trza.

– Np. korytarz?

– Tak. Zwolennicy minimalistycznych 
rozwi za  mog  zdecydowa  si  na drzwi 
z aluminiow  o cie nic , która jest ukryta 
w murze. Jej monta  wymaga co prawda 
odpowiedniego przygotowania otworów 
drzwiowych, jednak efekt jest bardzo cie-
kawy – ukryta o cie nica sprawi, e drzwi 
wtapiaj  si  w cian .

– Wiem te , e drzwi mog  otwiera  si
w ró ny sposób.

– Brawo, nie wszyscy maj wiadomo ,
e istniej  drzwi inne ni  uchylne, zwane 

rozwieranymi. Wynika to z tego, e ten 
rodzaj jest zdecydowanie najpopular-
niejszy. Standardowa szeroko  skrzyde
drzwi uchylnych to: 70, 80, 90 i 100 cm, 
natomiast wysoko  to 203 cm. Wyst puj
jako jedno- lub dwuskrzyd owe. Ze wzgl -
dów bezpiecze stwa, drzwi w azienkach, 
toaletach, kuchniach i kot owniach musz
otwiera  si  na zewn trz. Wa ne tak e,
aby skrzyd a nie kolidowa y ze sob  przy 
otwieraniu i nie otwiera y si  na zewn trz
w pobli u ciasnych ci gów komunikacyj-
nych, bo mog yby stanowi  zagro enie dla 
przechodz cej osoby.

– Nie ka de pomieszczenie da si  za-
aran owa  tak, aby drzwi nie przeszka-
dza y.

– W mniej ustawnych pomieszczeniach, 
mo na zaplanowa  drzwi rozsuwane, 
które zajmuj  znacznie mniej miejsca, ni
rozwierane. Montuje si  je na dwa sposo-
by. Pierwszy polega na przytwierdzeniu 
do ciany prowadnicy, po której przesuwa 
si  skrzyd o (lub skrzyd a, poniewa  drzwi 
przesuwne wyst puj  równie  w wersji 
dwuskrzyd owej). Mankamentem takiego 
rozwi zania jest to, e ich w pobli u nie 
mo na ustawi adnych mebli, a sama 
prowadnica na cianie te  nie wygl da
zbyt efektownie. Wygodniejsze jest zamon-
towanie drzwi przesuwnych chowaj cych
si  w cianie – konstrukcja jest wtedy 
niewidoczna. Monta  wi e si  jednak 
z konieczno ci  wykucia w przegrodzie 

Drzwi przylgowe

Drzwi bezprzylgowe
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otworu, w którym ukryta b dzie specjalna 
kaseta na drzwi lub zamontowania kasety 
na cianie.

Alternatyw  s  drzwi harmonijkowe. 
Sk adaj  si  z paneli szeroko ci 5–10 cm, 

czonych pasami materia u z elastyczne-
go tworzywa lub p ótna. I te nie zajmuj
dodatkowej przestrzeni, poniewa  nie 
wychodz  poza o cie nic . Ich wad  jest 
to, e nieznacznie zmniejszaj  szeroko
otworu, poza tym nie stanowi  skutecznej 
bariery akustycznej i termicznej. 

W miejscach, w których nie da si
zastosowa  drzwi uchylnych, mo na
zamontowa  drzwi amane. Podobnie jak 
harmonijkowe, przesuwaj  s  po prowad-
nicach, ale z o one s  najcz ciej z dwóch 
paneli, po czonych ze sob  zawiasami. 
Sk adaj  si  w pó , za  po roz o eniu pra-
wie nie ró ni  si  od tradycyjnych drzwi 
uchylnych.

– W jaki sposób montuje si  drzwi we-
wn trzne?

– Sposób monta u zale y od rodzaju 
drzwi i materia u, z jakiego s  wykonane. 
Wskazówki zawarte s  zazwyczaj w in-
strukcji do czonej do modelu. General-

nie, o cie nice przeznaczone do lekkich 
drzwi p ycinowych osadza si  przewa nie
jedynie na piank  monta ow , natomiast 
ci sze, np. z litego drewna, wymagaj
dodatkowego zamocowania za pomoc
ko ków rozporowych.

Do wyboru mamy o cie nice sta e
i najpowszechniej obecnie stosowane 
regulowane. Te pierwsze maj  okre lon
szeroko , dopasowan  do standardowej 
grubo ci murów.

– A co z o cie nicami regulowanymi?

– W o cie nicach regulowanych szeroko
mo na zmienia  w okre lonym zakresie 
(najcz ciej 2 cm), co umo liwia atwe
dopasowanie do ró nych wymiarów. 

– Na co zwraca  uwag  podczas prac 
monta owych?

– Wspomn  o kilku typowych b dach,
które zdarzaj  si  przy tego typu pracach. 
Jednym z nich jest uzupe nianie zbyt 
szerokiej (powy ej 2–3 cm) szczeliny 
monta owej wokó  o cie nicy piank .
Takie rozwi zanie os abia mocowanie, 
dlatego zbyt szeroki otwór drzwiowy 
nale y zw zi , np. przyklejaj c paski 
z p yty gipsowo-kartonowej. Cz stym
b dem jest te  niedok adne ustawie-
nie o cie nicy. Prawid owo  nale y
sprawdzi  nie tylko poziomic , ale tak e
mierz c przek tne lub za pomoc  du ego
k townika, czy zachowany jest k t prosty 
pomi dzy bokami a poprzeczk . Zda-
rza si  równie , e ze wzgl du na zbyt 
niski otwór drzwiowy skrzyd o wymaga 
skrócenia. W takich przypadkach trzeba 
pami ta , e przyci cie wi cej ni  3 cm 
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skrzyd a mog oby doprowadzi  do jego 
deformacji. Co wi cej, niektórych typów 
skrzyde , ze wzgl du na rodzaj wykorzy-

stywanych zawiasów krytych, w ogóle 
nie wolno skraca .

– Do omówienia zosta a nam jeszcze 
kwestia bram gara owych...

– Tak, czego chcia by si  pan dowiedzie ?

– Hmm, nie za bardzo orientuj  si
w tym temacie. Nie jestem nawet do ko -
ca przekonany, czy tak  bram  powinie-
nem w ogóle montowa . Jednak widz ,
e wszyscy dooko a co  takiego maj .

– I nic dziwnego. Tak jak okna czy drzwi 

Zakres regulacji grubo ci o cie nicy

20 mm

minimum maksimum

DLA ZAAWANSOWANYCH
Drzwi w cianie g-k
Planuj c wstawienie drzwi w cianie z p yt gipsowo-kartonowych, w miejscu gdzie b dzie montowana 
o cie nica, osadza si  profi le o symbolu UA – wzmocnione, wykonane z grubszej blachy, si gaj ce do sufi -
tu. Przy moco waniu p yt g-k nie mo na czy  ich w miejscu, gdzie przebiega ten profi l (spoina szpachlowa 
b dzie p ka ), lecz nale y wyci  p yt  w w kszta cie litery L tak, aby styk wypada  w nadpro u w odleg o ci 
co najmniej 20 cm od brzegu otwo-
ru drzwiowego. Do  k opotliwe 
jest osa dzenie drzwi w istniej cej 
cianie g-k, gdy  z regu y wymaga 

to zdj cia op ytowania z obu stron, 
wstawienia dodatkowych profi li 
wzmocnionych i ponownego op y-
towania. Zamiast wzmocnionego 
profi lu mo na te  wstawi  kantówk
drewnian , np. profi l 5 × 10 cm, 
odpowiednio do grubo ci cianki. 
U góry powy ej o cie nicy czy si
je poprzeczk . To sztywniejsza kon-
strukcja ni  profi le stalowe. O cie -
nice w cianach g-k mocuje si  na 
piank  (po uprzednim odt uszcze-
niu powierzchni stela a) lub na bla-
chowkr ty o zalecanej przez produ-
centa rednicy i wype nia szczelin
piank .

profi l UW profi l CW z usztywnieniem do profi lu UA

60 cm 60 cm 60 cm (max. 62,5 cm)

profi l 

ryglowany

UW

o cie nica

nakladka mocuj ca

profi l 

CW

profi l UW

Osadzenie drzwi w cianie gipsowo-kartonowej
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s  niezb dnym elementem ka dego domu, 
tak brama jest standardowym wyposa-
eniem gara u. Stanowi nie tylko ochro-

n  przed z odziejami, ale tak e chroni 
wn trze przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi.

– Skoro to taki standard, to dlaczego 
w mojej okolicy niemal ka da brama 
wygl da inaczej?

– Poniewa  bram  nale y dopasowa  do 
indywidualnych potrzeb. Najbardziej 
rzucaj ca si  w oczy ró nica dotyczy 
ilo ci bram – niektórzy maj  jedn , inni 
dwie. Wi e si  to oczywi cie z liczb
samochodów, które parkuj  w gara u. Je li
jest to jedno auto, wówczas sprawa jest 
prosta – montuje si  pojedyncz  bram
o standardowych wymiarach. Natomiast 
gdy zaplanowali my miejsca postojowe 
na dwa samochody, mo emy zdecydo-
wa  si  na jedn  szersz  bram , lub dwie 
w sze. Jeden z wariantów trzeba wybra
jeszcze na etapie budowy domu, kiedy 
mo na dostosowa  otwór gara owy – albo 
przedzielaj c go s upkiem, albo wykonuj c
solidniejsze nadpro e o wi kszej rozpi -
to ci. W praktyce dwie pojedyncze bramy 
lepiej sprawdz  si  wtedy, gdy posiadamy 
dwa auta, a domownicy korzystaj  z nich 
o ró nych porach. W ten sposób ograni-
czymy straty ciep a uciekaj cego z gara u
przez szerok  bram .

– Czym jeszcze ró ni  si  bramy gara-
owe?

– Bramy gara owe ró ni  si  te  sposobem 
otwierania i sterowania, termoizolacyjno-
ci  oraz dodatkowymi elementami, np. 

z zakresu bezpiecze stwa. Wybieraj c
bram  gara ow , nale y bra  pod uwag
co najmniej kilka elementów, poniewa  od 
zastosowanych w rozwi za  zale y kom-
fort u ytkowania i bezpiecze stwo.

– Znowu mnie pan zaskoczy . Wydawa o
mi si , e temat bram szybko „odfajku-

Dwie pojedyncze bramy gara owe to dobre 
rozwi zanie w sytuacji, gdy posiadamy dwa 
auta, a domownicy korzystaj  z nich o ró nych 
porach. HÖRMANN

Kolorystyk  bramy gara owej warto 
dopasowa  do elewacji oraz stolarki okiennej 
i drzwiowej.  WI NIOWSKI
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j ”, a tu szykuje nam si  d u sza rozmo-
wa. Zacznijmy mo e od tych ró nych
sposobów otwierania.

– Obecnie najpopularniejsze s  bra-
my segmentowe. Sk adaj  si  z kilku 
segmentów (od 3 do 6), po czonych
zawiasami i zabezpieczonych uszczelka-
mi, chroni cymi przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. Panele na 
ogó  wykonane s  ze stali ocynkowanej 
i pokryte blach  stalow , a wyko czone
tworzywem sztucznym, drewnem, alu-
minium lub pomalowane farb  prosz-
kow . Wn trze takich modeli wype nia
si  przewa nie piank  poliuretanow ,
której zadaniem jest izolowanie cieplne 
i akustyczne. Produkuje si  je w dwóch 
wariantach – jako otwierane do góry lub 
na bok. W pierwszym p aszcz bramy po-
rusza si  wzd u  prowadnic pod sufi tem, 
natomiast w drugim – zachodzi na cian
gara u (te polecane s  do ni szych, ale 
szerszych gara y). Bramy segmentowe 
mo na zamontowa  w otworze wjazdo-
wym o dowolnym kszta cie, np. z nad-
pro em w kszta cie uku. Ich zalet  jest 
oszcz dno  miejsca i atwo  urucha-
miania. Poza tym s  szczelne, przez co 
bardzo dobrze trzymaj  ciep o, dlatego 
nadaj  si  do ogrzewanych gara y, uloko-
wanych w bryle domu.

– To ciekawe, by em przekonany, e
najpopularniejsze s  bramy, których 
skrzyd a podnosi si  do góry i chowa pod 
sufi tem.

– Mówi pan o bramach uchylnych. 
Rzeczywi cie, przez lata by y wybie-
rane najcz ciej, lecz obecnie ust pi y

pierwsze stwa bramom segmentowym. 
To dlatego, e s  niezbyt szczelne – ucieka 
przez nie sporo ciep a. Mimo to ci gle
ciesz  si  popularno ci , poniewa  s
wzgl dnie tanie, atwe w monta u i nadaj
si  do gara y bez nadpro a. Maj  prost
konstrukcj  – jednolita nie amana p yta
bramy, unosz c si  do góry na prowad-
nicach, najpierw zachodzi nad podjazd, 
a potem chowa si  pod sufi tem gara u.
Panele wykonane s  ze stali, rzadziej 
z aluminium lub drewna. Niestety, bramy 
uchylne wymagaj  nie tylko sporo miejsca 
w gara u, ale równie  na podje dzie
– podczas otwierania wysuwaj  si  nawet 
1 m przed gara .

– Widzia em te  bram  dzia aj c  jak 
zewn trzna roleta okienna.

– Ten typ to brama rolowana. Jej p aszcz
sk ada si  z w skich lameli stalowych lub 
aluminiowych, po czonych przegubowo 
na ca ej d ugo ci ramy, które s  nawijane 
na wa  umieszczony w znajduj cej si  nad 
otworem wjazdowym kasecie. Kupuje si
je w komplecie z nap dem. Bramy rolowa-
ne s  najdro sze z omawianych, ale maj
wiele zalet. Zajmuj  ma o miejsca, s
wygodne w obs udze, bezpieczne i nie 
wymagaj  d ugiego podjazdu do gara u.
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– A co z bramami, których skrzyd a
otwieraj  si  na bok, podobnie jak 
drzwi?

– Bramy rozwierane – jedno- lub dwu-
skrzyd owe – praktycznie odesz y ju  do 
lamusa. Aby otworzy  skrzyd o zamon-
towane na zawiasach, potrzeba bowiem 
sporo miejsca przed gara em. Dodatkowo 
zim  musimy najpierw usun  zalegaj cy
na podje dzie nieg. Kolejnym problemem 
jest nap d – w tego typu bramach trzeba 
zastosowa  dwa si owniki, co podra a
inwestycj .

– Nap d do bramy gara owej to chyba 
w ogóle droga zabawka?

– Koszt nap du to mniej wi cej 1/3 ceny 
bramy. Czy to wysoka cena za zapewnienie 
sobie wygodnego wjazdu do gara u bez 
konieczno ci wychodzenia z samochodu? 
Wydaje mi si , e nie. Szczególnie bior c
pod uwag  kapry ny klimat, jaki panuje 
w Polsce. 

– W sumie ma pan racj ... Czy do ka dej
bramy mo na dokupi  nap d?

Rodzaje bram gara owych: segmentowa 
górna (a), segmentowa boczna (b), uchylna (c), 
rolowana (d)

a

b

c

d
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– Tak, wszyscy licz cy si  producenci 
bram gara owych maj  w swojej ofercie 
nap dy do nich. Nap d dobiera si  do 
wielko ci bramy, jej konstrukcji, ci aru
oraz cz stotliwo ci otwierania i zamyka-
nia. Je eli b dzie za s aby – brama b dzie
wolno otwiera  si  i zamyka , a jego silnik 
szybciej si  zu yje. Nap d o zbyt du ej
mocy mo e z kolei spowodowa  uszkodze-
nie bramy. Dlatego dopasowanie najlepiej 
zleci  fachowcowi.

Producenci nap dów w specyfi kacjach 
podaj  te  szybko  otwierania i zamy-
kania bramy (przewa nie ok. 20 cm/s) 
i zapotrzebowanie na energi .

– W jaki sposób steruje si  tak  bram ?

– Bram  najwygodniej otwiera  za pomoc
pilota, wprost z samochodu lub z gara u.
Piloty dwukana owe, oprócz kierowania 
prac  bramy gara owej, zwykle obs uguj
te  bram  wjazdow . Czterokana owe
– zarz dzaj  dodatkowo np. o wietleniem
gara u, furtk , roletami okiennymi. Sygna
do otwarcia mo e by  ponadto przekazy-
wany za pomoc  sterownika umieszczo-
nego przy wje dzie do gara u lub karty 
zbli eniowej.

– Sporo tej elektroniki!

– To nie wszystko. Bramy wyposa one
s  te  w automatyczny uk ad od cza-
j cy, którego zadaniem jest zatrzymanie 
i cofni cie skrzyd a w momencie, gdy 
podczas zamykania natrafi  na jak
przeszkod . Niektóre modele maj
wbudowan  fotokomórk  – brama cofa 
si  po przerwaniu wi zki podczerwieni, 
lub inne udogodnienia, np. o wietlenie,

czy funkcj agodnego zatrzymania, 
co zapobiega uderzeniu o posadzk  przy 
zamykaniu bramy.

Do tego dochodz  zabezpieczenia 
antyw amaniowe – klamki obrotowe 
z ryglem, wzmocnione profi le czy hamulec 
elektromagnetyczny nap dzaj cego bram
si ownika, blokuj cy profi le w wale nawi-
jaj cym, co chroni przed podwa eniem
bramy. 

– A jak wygl da kwestia ciep ochronno-
ci bram gara owych? Czy ich producen-

ci równie  pos uguj  si  wspó czynni-
kiem U?

– Tak, zgodnie z aktualnymi przepi-
sami, brama gara u ogrzewanego nie 
mo e mie  wspó czynnika U wy szego
ni  1,7 W/(m²•K) i analogicznie jak w 
przypadku drzwi zewn trznych, jego 
wymagana warto  b dzie coraz ni sza
– 1,5 W/(m²•K) w 2017 r. i 1,3 W/(m²•K)
w 2021 r. Najcieplejsze bramy gara o-

Bram  gara ow  najwygodniej otwiera
za pomoc  pilota. HÖRMANN
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we, oferowane obecnie w sprzeda y, 
maj  wspó czynnik U=0,9 W/(m²•K).

– Wspomnia  pan o gara ach ogrzewa-
nych. A co z bramami gara y nieogrze-
wanych?

– W gara ach nieogrzewanych lub wolno 
stoj cych nie trzeba osadza  bram ocieplo-
nych, które maj  przecie  swoj  cen .

W pozosta ych przypadkach taka inwesty-
cja jest natomiast niezb dna.

Aby zapewni  dobr  izolacj  termiczn
i akustyczn , producenci stosuj  najcz -
ciej wspomnian  piank  poliuretanow

(styropian ma nieco gorsze w a ciwo ci).
Warstwa termoizolacyjna ma przewa -
nie 2–4 cm grubo ci i jest umieszczana 
pomi dzy wewn trznym i zewn trznym
poszyciem. Dodatkow  jej zalet  jest to, 

W zale no ci od wysoko ci nadpro a, dost pne s  ró ne rodzaje spr yn i typy prowadze  bram 
segmentowych. Na rysunkach pokazano poprawny monta  w odniesieniu do wysoko ci nadpro a

Minimalne wymagane nadpro e 22 cm

Spr yny naci gowe, brama z podwójnymi 
prowadnicami poziomymi

Minimalne wymagane nadpro e 40 cm

Spr yny skr tne montowane z przodu przy 
nadpro u, brama z pojedynczymi 
prowadnicami poziomymi

Minimalne wymagane nadpro e 20 cm

Spr yny skr tne montowane z przodu przy 
nadpro u, brama z podwójnymi 
prowadnicami poziomymi

Minimalne wymagane nadpro e 10 cm

Spr yny skr tne montowane na ko cu
prowadnic poziomych, brama z podwójnymi 
prowadnicami poziomymi
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e konstrukcja bramy jest sztywniejsza, 
a zatem bardziej odporna na wgniecenia. 
Co wi cej, dzi ki ociepleniu wyelimino-
wane zostaje zjawisko kondensacji pary 
wodnej na ca ej konstrukcji.

O szczelno ci bramy decyduj  te
czenia mi dzy segmentami oraz 

mi dzy bram  i o cie nic . Istotne jest, 
by wszystkie uszczelki by y dobrze 
spasowane, za  segmenty przylega y do 
siebie. Bardzo wa ny jest te  prawid owy
monta  bramy. 

– Prawid owy, czyli jaki?

– Aby unikn  b dów, najlepiej zatrudni
do tego wykwalifi kowan  ekip  polecon
przez dystrybutora bramy. Nie b dzie
wówczas obawy, e stracimy gwarancj  na 
bram , je li oka e si , e zosta a ona le
za o ona. Poza tym, zamawiaj c komplek-
sow  us ug , czyli kupuj c bram  wraz 
z monta em z przeznaczeniem do gara u
znajduj cego si  w bryle budynku, zap aci-
my tylko 8-procentowy VAT.

Monta  bramy uchylnej w wietle otworu wjazdowego

Monta  bramy uchylnej za otworem wjazdowym
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– Czy ka d  bram  montuje si  w taki 
sam sposób?

– Nie, ró nice s  znacz ce. Bramy segmen-
towe instaluje si  za otworem wjazdowym, 
w wyko czonym, otynkowanym i poma-
lowanym gara u, w którym wykonana jest 
tak e posadzka. Wysoko  nadpro a musi 
mie ci  si  w zakresie od 10 do 40 cm,
w zale no ci od modelu bramy. W przy-
padku skrzyde  otwieranych do góry, 
prowadnic  mocuje si  do cian gara u.
Prowadnic  dla bramy otwieranej na bok 
umieszcza si  za  na nadpro u, cianie lub 
w posadzce.

Bram  rolowan  równie  zak ada si
w wyko czonym ju  pomieszczeniu, ale 
nadpro e musi mie  wysoko  co najmniej 
30 cm, ewentualnie kaseta zmniejszy wy-
soko  wjazdu. Wa , na który nawijane s
lamele, mo na ulokowa  wewn trz gara u
lub na cianie zewn trznej.

Z kolei bramy uchylne montuje si
przewa nie w wietle otworu (mo na je 
zamontowa  za otworem, ale trzeba pozo-
stawi  szczeliny pomi dzy kraw dziami
otworu a skrzyd em). Prosz  jednak pami -
ta , e brama otwiera si  do góry i zwykle 
zmniejsza wysoko  gara u o oko o 20 cm. 

ciany pomieszczenia powinny zosta
wcze niej otynkowane, natomiast trzeba 
wstrzyma  si  z wykonaniem posadzki, 
gdy  próg bramy jest osadzany w pod o-
dze. W tym przypadku nadpro e powinno 
mie  ok. 10 cm wysoko ci.

– Na co zwróci  szczególn  uwag  pod-
czas monta u?

– Najwa niejsze jest staranne przytwier-
dzenie o cie nicy oraz prowadnic. Dzi ki

temu brama b dzie si  otwiera a lekko 
i s u y a przez lata. Istotne jest precy-
zyjne wypoziomowanie poszczególnych 
elementów oraz prawid owa liczba punk-
tów mocowa  prowadnic (przynajmniej 
cztery – to gwarantuje równomierny 
rozk ad obci e  dynamicznych i pozwa-
la unikn  odkszta ce  prowadnic, pod 
wp ywem ruchu i ci aru bramy). Ponad-
to wa ny jest dobór kotew – w stropach 
g sto ebrowych nale y u y  ko ków typu 
parasolka, w betonie ko ków stalowych, 
natomiast w pustakach – kotew skrzyde -
kowych.

Na ko cu prac monta owych nale y
wyregulowa  spr yny, wspomagaj ce
otwieranie i zamykanie bramy. Prawid o-
wo zamontowana brama nie mo e opa-
da , a do jej otwarcia nie trzeba u ywa
du ej si y.

– Czy bramy gara owe s  ca kowicie 
bezobs ugowe?

– Niestety nie. Bramy segmentowe i uchyl-
ne, oraz wszystkie zaopatrzone w auto-
matyczny nap d, raz w roku poddaje si
konserwacji. Warunkiem zachowania 
gwarancji s  regularne, profesjonalne prze-
gl dy techniczne, które obejmuj  spraw-
dzenie ogólnego stanu technicznego bramy 
i nap du, w tym sprawdzenie wywa enia
skrzyd a bramy i urz dze  zabezpieczaj -
cych, korekt  naci gu spr yn, regulacj
rolek bie nych i elementów blokuj cych
bram .

– Bardzo dzi kuj  za rozmow  i cenne 
rady. Do widzenia!

– Do widzenia, ycz  udanych wyborów!
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