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W
zornictwo, kolor i wielkoœæ

drzwi zewnêtrznych powinny

pasowaæ do architektury bu-

dynku. Designerzy reprezentuj¹ w tym

wypadku dwa skrajnie ró¿ne podejœcia.

Pierwsze z nich polega na zharmonizowa-

niu wygl¹du drzwi z wygl¹dem elewacji

(tradycyjne w wygl¹dzie dla œcian stylizo-

wanych na stare – oszczêdne i „ch³odne”

dla fasad nowoczesnych), drugie zaœ na

œwiadomym wykorzystaniu kontrastu (je-

¿eli w wystroju domu przewa¿aj¹ linie po-

ziome warto, aby drzwi mia³y jakiœ piono-

wy akcent). Wygl¹d skrzyde³ mo¿na te¿

dobraæ w taki sposób, aby pasowa³y do

stylistyki oraz koloru okien. Drzwi po-

winny byæ jednak zawsze dopasowane do

wielkoœci domu oraz jego proporcji.

Wymiary drzwi zewnêtrznych reguluj¹

przepisy. Musz¹ mieæ minimum 90 cm sze-

rokoœci i co najmniej 200 cm wysokoœci.

Przy drzwiach dwuskrzyd³owych jedno ze

skrzyde³ musi mieæ minimum 90 cm szero-

koœci (wymiary drugiego s¹ dowolne).

Producenci oferuj¹ tak szerok¹ gamê go-

towych wzorów, ¿e bez trudu mo¿na do-

braæ skrzyd³o drzwiowe, którego wygl¹d

bêdzie odpowiada³ naszym potrzebom.

Dla szczególnych indywidualistów istnie-

je oczywiœcie mo¿liwoœæ z³o¿enia indywi-

dualnego zamówienia (zarówno jeœli cho-

dzi o wymiary, jak i o wzory, kolory, a tak-

¿e rodzaje zabezpieczeñ). Nale¿y jednak

pamiêtaæ, ¿e takie drzwi mog¹ byæ do 40%

dro¿sze od standardowych.

Przed z³o¿eniem zamówienia warto prze-

myœleæ w jaki sposób bêd¹ zamyka³y siê

drzwi – do wewn¹trz, czy na zewn¹trz. Spe-

cjaliœci s¹ zgodni, ¿e drugi wariant jest bar-

dziej korzystny. Po pierwsze takie skrzyd³o

znacznie trudniej jest wypchn¹æ z zawia-

sów, po drugie drzwi s¹ szczelniejsze, po-

niewa¿ wiatr dociska je do oœcie¿nicy.

BOGATY WYBÓR
Przy zakupie drzwi zewnêtrznych mo¿na

wybieraæ pomiêdzy rozmaitymi materia-

³ami. Skrzyd³a wytwarzane s¹ bowiem z:

drewna, utwardzonego PVC, w³ókna

szklanego, stali oraz aluminium.

DRZWI DREWNIANE
Rama skrzyd³a powinna byæ wykonana

z drewna klejonego laminowanego, co za-

pobiega odkszta³caniu siê konstrukcji

pod wp³ywem wilgoci. Do wykonania

drzwi wykorzystuje siê najczêœciej drew-

no sosnowe i œwierkowe. Warto jednak za-

interesowaæ siê równie¿ wyrobami

z drewna drzew liœciastych (d¹b, jesion)

R A P O R T OKNA, DRZWI I BRAMY GARA¯OWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE
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Drzwi zewnêtrzne powinny byæ dla

z³odzieja barier¹ nie do przebycia.

Dlatego te¿ bezpieczeñstwo jest

jednym z g³ównych kryteriów przy ich

wyborze. Warto jednak zadbaæ, aby

drzwi naszego domu by³y równie¿

odporne na dzia³anie warunków 

atmosferycznych, ciep³e i ma³o

przenikliwe dla ha³asu.

Otwarte dla goœci,
zamkniête dla z³odzieja

MAREK ¯̄ELKOWSKI
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oraz egzotycznych (m.in. mahoñ), gdy¿

wielu specjalistów od wzornictwa uznaje

ich estetykê za niezwykle ciekaw¹. Do

wytwarzania skrzyde³ producenci bardzo

chêtnie stosuj¹ p³yty drewnopochodne

HDF. Mog¹ one byæ p³askie lub wyt³acza-

ne oraz pokryte naturalnym drewnianym

fornirem, oklein¹, laminatem (o struktu-

rze drewna), malowane b¹dŸ te¿ lakiero-

wane.

Wzmocnienie drzwi drewnianych mo¿e

stanowiæ stalowa blacha ukryta pod ok³a-

dzinami.

Do niew¹tpliwych zalet drzwi drewnia-

nych nale¿y ich dobra izolacyjnoœæ aku-

styczna i termiczna, a tak¿e bardzo ma³a

rozszerzalnoœæ cieplna. G³ówn¹ wad¹ jest

natomiast wra¿liwoœæ na zmiany wilgot-

noœci. Eliminuje siê j¹ poprzez impregna-

cjê drewna oraz nak³adanie fornirów lub

pow³ok malarskich, winylowych itp.

DRZWI Z UTWARDZONEGO PVC
Rama skrzyd³a zbudowana jest z wieloko-

morowych profili PVC wzmocnionych

wk³adami ze stali ocynkowanej lub alumi-

nium. Dla polepszenia izolacyjnoœci ciepl-

nej i akustycznej poszczególnych elemen-

tów stosowana jest pianka poliuretanowa.

W ramie osadzone s¹ g³adkie lub wyt³acza-

ne panele z PVC (równie¿ ocieplone pian-

k¹). Producenci dbaj¹, aby iloœæ dostêpnych

kszta³tów i kolorów owych paneli by³a jak

najwiêksza. Drzwi z PVC mog¹ byæ barwio-

ne na etapie produkcji materia³u lub wy-

koñczone foli¹, oklein¹ z PVC. 

Warto nadmieniæ, ¿e ten rodzaj drzwi cha-

rakteryzuj¹ najlepsze wspó³czynniki dŸwiê-

koch³onnoœci oraz dobra izolacyjnoœæ ciepl-

na. Wœród zalet wymieniæ nale¿y z pewno-

œci¹ ich lekkoœæ, ³atwoœæ monta¿u i utrzy-

mania w czystoœci oraz nisk¹ cenê. Do naj-

wiêkszych wad zaliczyæ nale¿y natomiast

to, ¿e zniszczonego skrzyd³a nie mo¿na na-

prawiæ. Mo¿liwe jest tylko niwelowanie

drobnych uszkodzeñ specjaln¹ past¹.

DRZWI Z W£ÓKNA SZKLANEGO
Fiberglass – kompozyt poliestrowo-szkla-

ny (popularnie zwany w³óknem szkla-

nym) to nowoczesny materia³, który ³¹czy

w sobie: lekkoœæ wytrzyma³oœæ i odpornoœæ

aluminium, brak koniecznoœci konserwacji

DRZWI ZEWNÊTRZNE

Drzwi stanowi¹ wizytówkê domu, wiêc mimo swojej solid-
nej budowy i antyw³amaniowej funkcji powinny mieæ este-
tyczny, „przyjazny” wygl¹d. Obecnie producenci oferuj¹
ca³y szereg mo¿liwych wykoñczeñ i szerok¹ gamê kolorów

Wzornictwo, kkolor ii wwielkoœæ ddrzwi zzewnêtrznych ppowinny ppasowaæ ddo wwygl¹du eelewacji ooraz
architektury bbudynku

JAK CCZYŒCIÆ
I KKONSERWOWAÆ
Drewniane – œrodkami do pielêgnacji

drewna w postaci mleka lub pasty. 

Takie drzwi trzeba zwykle odnawiaæ –

zazwyczaj jest to konieczne co 4-8 lat.

Mo¿na je pomalowaæ, polakierowaæ lub

odœwie¿yæ lakierem renowacyjnym.

Najlepiej zrobiæ to zanim jeszcze bar-

dzo siê zniszcz¹, bo wtedy trzeba bê-

dzie je szlifowaæ i ponownie malowaæ

lub lakierowaæ, co jest doœæ ¿mudne.

Z PPVC – zabrudzenia zmywa siê wod¹

z dodatkiem ³agodnego detergentu. Nie

wolno ich myæ œrodkami zawieraj¹cymi

alkohol, octany oraz rozpuszczalniki,

które niszcz¹ powierzchniê drzwi.

Drobne uszkodzenia mo¿na zaszpachlo-

waæ specjaln¹ past¹ do naprawy drzwi

z PVC albo zamalowaæ je korektorem

w odpowiednim kolorze. Nie mo¿na ich

odnawiaæ, jak tych z drewna.

Z ww³ókna sszklanego ii aaluminiowe – wy-

starczy mycie wod¹ z detergentem. Nie

wymagaj¹ konserwacji. Do zmiany ich

koloru potrzebne bêdzie lakierowanie

proszkowe, co powinni zrobiæ fachowcy

(najlepiej producent).

Stalowe te¿ siê myje wod¹ z detergen-

tem. Polakierowane mo¿na odnowiæ

albo polakierowaæ same rysy.

Drzwi antyw³amaniowe zwykle maj¹

2-letni¹ gwarancjê. Uszkodzone w tym

czasie skrzyd³a, zamki lub oœcie¿nica

z winy producenta lub w³amywacza,

zwykle zostaj¹ naprawione bezp³atnie.

Jeœli uszkodzeniu ulegnie ok³adzina

drzwi lub straci atrakcyjny wygl¹d,

skrzyd³o mo¿na wymieniæ na nowe albo

zamówiæ u producenta now¹ ok³adzinê.

Wymiana nie jest skomplikowana, ale

lepiej zatrudniæ do tego autoryzowan¹

firmê.
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Drzwiom zz ww³ókna sszklanego mmo¿na nnadaæ sstrukturê
drewna ii ttradycyjne tt³oczenia, ddziêki cczemu
do zz³udzenia pprzypominaj¹ ddrzwi ddrewniane

drzwi zewnetrzne.qxd  2007-04-26  10:10  Page 95



i ³atwoœæ pielêgnacji, któr¹ oferuje PVC,

a tak¿e ciep³o i wygl¹d drewna. Drzwi wy-

konane z fiberglassu nie rozsychaj¹ siê, s¹

odporne na dzia³anie s³oñca i wilgoci, maj¹

bardzo dobre parametry termoizolacyjne

i akustyczne. Skrzyd³a mog¹ byæ g³adkie

lub t³oczone w nowoczesnych wzorach oraz

wykoñczone lakierem w dowolnym kolorze

(w trakcie eksploatacji mog¹ byæ dowolnie

przemalowywane). Drzwiom mo¿na rów-

nie¿ nadaæ strukturê drewna i tradycyjne

t³oczenia, dziêki czemu do z³udzenia przy-

pominaj¹ drzwi drewniane.

Drzwi z kompozytu poliestrowo-szklanego

charakteryzuj¹ siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹

mechaniczn¹, dziêki czemu nie wymagaj¹

dodatkowego usztywnienia profilami stalo-

wymi. Maj¹ wiêc mniejsz¹ wagê i gruboœæ

skrzyd³a ni¿ drzwi z PVC, aluminium czy

drewna. Wype³nione w ca³oœci utwardzon¹

pian¹ poliuretanow¹ cechuj¹ siê doskona³¹

izolacyjnoœci¹ ciepln¹ i ma³¹ wyd³u¿alno-

œci¹ termiczn¹. Warto jednak podkreœliæ, ¿e

drzwi z w³ókna szklanego nie nale¿¹ do

tanich.

DRZWI STALOWE
Ze stali ocynkowanej mog¹ byæ wykonane

zarówno oœcie¿nice, ramy oraz wzmacnia-

j¹cy ruszt (drzwi antyw³amaniowe), jak

i ca³e skrzyd³o. Niektórzy producenci

przytwierdzaj¹ natomiast p³yty stalowe

do ramy drewnianej. Drzwi ocieplone s¹

sztywn¹ piank¹ poliuretanow¹. Po-

wierzchnia blachy powlekana jest zazwy-

czaj foli¹ PVC (o ró¿nych kolorach i fak-

turach) lub lakierowana na dowolny ko-

lor. Mo¿e byæ równie¿ wyt³aczana lub po-

kryta p³yt¹ HDF.

Ten rodzaj drzwi dziêki swojej konstruk-

cji jest bardzo odporny na rozbicie, wy-

wa¿enie i inne zabiegi w³amywaczy. Wy-

trzyma³oœæ jest jednak okupiona znacz-

nym ciê¿arem drzwi.

DRZWI ALUMINIOWE
Ramy skrzyde³ wykonane s¹ z wieloko-

morowych profili aluminiowych. Alumi-

niowe s¹ równie¿ panele wype³niaj¹ce ra-

mê (ocieplone piank¹ poliuretanow¹, po-

liamidem zbrojonym w³óknem wêglo-

wym, styropianem lub we³n¹ mineraln¹).

Powierzchnia metalu mo¿e byæ anodowa-

na (kontrolowane poddawanie powierzch-

ni aluminium procesowi utleniania,

w wyniku którego mo¿na uzyskaæ ró¿ne

barwy), malowana proszkowo lub wykoñ-

czona oklein¹.

Drzwi aluminiowe charakteryzuje du¿a

dŸwiêkoch³onnoœæ (lepsza ni¿ skrzyde³

drewnianych), trwa³oœæ i sztywnoœæ kon-

strukcji. Zmiana ich koloru jest mo¿liwa

dziêki lakierowaniu proszkowemu. S¹

ma³o odporne na uszkodzenia mecha-

niczne np. wgniecenia. Ich design pasuje

raczej do domów nowoczesnych ni¿ do

tradycyjnych.

PRZESZKLENIA
Drzwi zewnêtrzne mog¹ byæ czêœciowo

przeszklone. U¿ywa siê do tego celu szyb:

podwójnych, potrójnych lub zespolo-

nych. Przeszklenia mog¹ byæ ponadto wy-

konane z szyb: antyw³amaniowych,

ognioodpornych lub nawet kuloodpor-

nych. W drzwiach zewnêtrznych stosuje

siê szk³o: przezroczyste, matowe, wenec-

kie (pó³przepuszczalne), antisol oraz fu-

singowe (metoda fusingu polega na wta-

pianiu w masê szklan¹ ró¿nokolorowego

szk³a oraz tlenków metali). Szyba mo¿e

byæ podzielona szprosami, które mog¹

byæ zamontowane w przestrzeni miêdzy

taflami szk³a lub naklejane na powierzch-

niê okienka. Spotykane s¹ równie¿ szpro-

sy, które mo¿na w razie potrzeby zdemon-

towaæ.

Drzwi antyw³amaniowe nie powinny

mieæ jednak zbyt du¿ych przeszkleñ, po-

niewa¿ os³abiaj¹ one skrzyd³o (nawet jeœli

wykonane s¹ z najmocniejszych szyb an-

tyw³amaniowych klasy P8).

IZOLACYJNOŒÆ
Drzwi zewnêtrzne musz¹ stanowiæ szczeln¹

barierê oddzielaj¹c¹ wnêtrze domu od œwia-

ta zewnêtrznego. Powinny chroniæ domow-

ników przed zimnem i wilgoci¹, a tak¿e ha-

³asem. Dobre dopasowanie skrzyd³a oraz

oœcie¿nicy nie jest gwarantem szczelnoœci

drzwi. Pomiêdzy tymi elementami musi siê

bowiem znajdowaæ w¹ska szczelina, dziêki

której drzwi nie zakleszczaj¹ siê w otworze.

Ich szczelnoœæ zale¿y wobec tego od uszcze-

lek znajduj¹cych siê na styku skrzyd³a

i oœcie¿nicy. Podczas zamykania drzwi

uszczelki (z gumy syntetycznej, termopla-

stycznego tworzywa lub silikonu) zostaj¹

dociœniête i wype³niaj¹ szczelinê na obwo-

dzie skrzyd³a.

Prawdziwym sprawdzianem jakoœci kon-

strukcji drzwi jest uszczelnienie czêœci pro-

gowej. Próg mo¿e byæ wykonany z profilu

aluminiowego, stalowego k¹townika lub

gumowej uszczelki o odpowiednim kszta³-

cie. W drzwiach z PVC oraz aluminium

wystêpuj¹ progi ze szczotk¹, zderzakiem,

R A P O R T
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NA CCO ZZWRACAÆ UUWAGÊ
WYBIERAJ¥C DDRZWI
WEJŒCIOWE?
n Izolacyjnoœæ ttermiczna – dobre

drzwi powinny mieæ wspó³czynnik

przenikania ciep³a U<2 W/(m2K).
n Bezpieczeñstwo – drzwi zewnêtrzne

powinny mieæ co najmniej jeden za-

mek wielozapadkowy.
n Wykoñczenie – powinny byæ solidnie

i dok³adnie wykonane oraz powinny

mieæ na obwodzie uszczelki. 
n Marka pproducenta – lepiej kupowaæ

drzwi u producenta, który wykonuje

je seryjnie i posiada sieæ autoryzo-

wanych dystrybutorów. 
n Gwarancja – na jaki okres czasu jest

udzielana i czy obowi¹zuje w przypad-

ku samodzielnego monta¿u.
n Certyfikaty – nale¿y sprawdziæ czy

wyrób ma certy fikaty zaœwiadczaj¹-

ce o produkcji zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w polskich nor-

mach.
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W ddrzwiach zzewnêtrznych sstosuje ssiê sszk³o: pprzezroczyste, mmatowe, wweneckie (pó³przepuszczalne), aantisol
oraz ffusingowe
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uszczelk¹ lub okapnikiem. Na rynku poja-

wi³y siê jakiœ czas temu progi o regulowa-

nej wysokoœci. Maj¹ one sporo zalet. 

Automatycznie dopasowuj¹ siê do

ukszta³towania pod³ogi, chroni¹ przed

przep³ywem powietrza i nie dopuszczaj¹

do przenikania œwiat³a. Usuwaj¹ siê przy

otwieraniu skrzyd³a.

Drzwi nie mog¹ obni¿aæ parametrów œcia-

ny, w której s¹ zamontowane zarówno je-

œli chodzi o izolacyjnoœæ ciepln¹, jak

i akustyczn¹. Wed³ug normy, wspó³czyn-

nik przenikania ciep³a U dla drzwi ze-

wnêtrznych nie powinien byæ wy¿szy ni¿

2,6 W/(m2K). O ochronie termicznej de-

cyduj¹ przede wszystkim: materia³, ro-

dzaj ocieplenia oraz konstrukcja skrzyd³a

i oœcie¿nicy.

Drzwi z litego drewna charakteryzuje U na

poziomie 1,8-2,6 W/(m2K). Dla drzwi

drewnianych ocieplonych (tak¿e z p³yty

warstwowej) jego wartoœæ wynosi 0,9 do

2,6 W/(m2K). Skrzyd³a z PVC zabezpie-

czone s¹ piank¹ poliuretanow¹, a wk³adki

termoizolacyjne wype³niaj¹ równie¿ pro-

file. Zapewnia to U w przedziale od 1,3 do

2,5 W/(m2K). W drzwiach wykonanych

z aluminium w zale¿noœci od rodzaju izo-

lacji wspó³czynnik przenikania ciep³a wy-

nosi od 1,1 do 2,5 W/(m2K).  Skrzyd³a sta-

DRZWI ZEWNÊTRZNE

W œœcianie jjednowarstwowej ddrzwi ppowinny
byæ uumieszczone ww ppo³owie jjej ggruboœci

W œœcianie ddwuwarstwowej ddrzwi zzaleca ssiê
montowaæ jjak nnajbli¿ej  kkrawêdzi zzewnêtrznej
œciany nnoœnej

W œœcianie oo bbudowie ttrójwarstwowej ddrzwi
powinno ssiê uumieszczaæ ww pp³aszczyŸnie oocieplenia
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lowe ociepla siê piank¹ poliuretanow¹ lub

we³n¹ mineraln¹. Ich U wynosi zazwyczaj

1,8-2,6 W/(m2K), ale bywa te¿ czasami

mniejsze ni¿ 1,0 W/(m2K). Drzwi z w³ókna

szklanego maj¹ natomiast wspó³czynnik

przenikania ciep³a od 1,3 do 1,6 W/(m2K).

Ocieplenie zabezpiecza drzwi równie¿

pod wzglêdem akustycznym. Producenci

nie s¹ zobowi¹zani do podawania parame-

trów tej ochrony, wiêc przy zakupie drzwi

warto zwróciæ uwagê, czy maj¹ one cha-

rakter przylgowy oraz czy wyposa¿one s¹

w uszczelkê (przynajmniej jedn¹!) na ca-

³ym obwodzie. Cechy te wp³ywaj¹ bo-

wiem w istotny sposób na poziom zabez-

pieczenia przed ha³asem. Izolacyjnoœæ

akustyczna drzwi okreœlana jest przez

wspó³czynnik Rw. Im jest on wy¿szy tym

lepsze s¹ w³asnoœci t³umienia dŸwiêków.

Za najbardziej dŸwiêkoszczelne uchodz¹

drzwi z PVC z panelami wyg³uszaj¹cymi

(wspó³czynnik Rw mo¿e wynosiæ nawet

47 dB), jednak prawda jest taka, ¿e pozo-

sta³e rodzaje tylko nieznacznie im ustêpu-

j¹ (aluminium przeciêtnie 30-44 dB,

drewno 27-36 dB). Znacznie wa¿niejsza

od u¿ytego materia³u jest starannoœæ wy-

konania i zastosowanie odpowiednich

materia³ów izolacyjnych. 

BEZPIECZEÑSTWO
Drzwi wystêpuj¹ w trzech klasach odpor-

noœci A, B, C (1-6 wed³ug norm europej-

skich). Pierwsze dwie oznaczaj¹ jedynie

zwiêkszon¹ odpornoœæ na w³amanie. Do-

piero klasa C (odpowiada jej europejska

klasa 3-5) gwarantuje, ¿e zakupione drzwi

s¹ w stanie skutecznie zatrzymaæ z³odzie-

ja. Za ow¹ gwarancjê trzeba oczywiœcie

odpowiednio zap³aciæ. Nale¿y jednak pa-

miêtaæ, ¿e firmy asekuracyjne oferuj¹

zni¿ki przy ubezpieczeniach domów

z drzwiami antyw³amaniowymi (siêgaj¹

one 10-20%), a poza tym nie jesteœmy

zmuszani przez warunki polisy do monto-

wania dodatkowych zamków. W sumie

zakup drzwi klasy C wydaje siê rozs¹dn¹

i wcale nie tak drog¹ inwestycj¹.

Konstrukcja drzwi antyw³amaniowych

jest bardzo solidna i sk³ada siê z wysokiej

jakoœci elementów wykonanych ze stali

ocynkowanej. Rama skrzyd³a wzmocnio-

na jest kilkumilimetrowymi poziomymi

lub pionowymi prêtami (czasami kratow-

nic¹). Drzwi pokryte s¹ (jedno- lub dwu-

stronnie) stalow¹ blach¹ o gruboœci ³¹cz-

nej minimum 2 milimetry (mog¹ to byæ

dwa arkusze milimetrowe). Poszycie

skrzyd³a jest po³¹czone ze szkieletem me-

tod¹ zgrzewania, co gwarantuje, ¿e prak-

tycznie nie da siê rozmontowaæ skrzyd³a.

Przestrzeñ wewnêtrzna wype³niona jest

izolacj¹ termiczn¹ (styropianem, we³n¹

mineraln¹, piank¹ poliuretanow¹). Ka¿de

drzwi antyw³amaniowe musz¹ byæ wypo-

sa¿one w specjalne bolce antywywa¿enio-

we, które wsuwaj¹ siê w otwory w oœcie¿-

nicy. Dziêki temu skrzyd³a nie mo¿na

wy³amaæ, ani zdj¹æ go z zawiasów. Drzwi

klasy C musz¹ mieæ przynajmniej 3 za-

wiasy chronione metalowymi os³onami,

które zabezpieczaj¹ przed przeciêciem.

Niezwykle wa¿ny dla ochrony przed z³o-

dziejami jest równie¿ sposób blokowania

drzwi. Aby spe³nione by³y wymogi klasy C

w skrzydle musz¹ byæ zamontowane mi-

nimum dwa zamki, albo zamek wielo-

punktowy (centralny), który rygluje

skrzyd³o w minimum 3 miejscach odda-

lonych od siebie o 60 cm.

Warto pamiêtaæ, zwyk³e drzwi z zamkiem

klasy C nie nabieraj¹ automatycznie klasy

antyw³amaniowej. Podobnie jak niezwy-

kle nawet solidne skrzyd³o i oœcie¿nica

wyposa¿one w zamek bez certyfikatu! Te-

go rodzaju nadu¿ycia mog¹ siê jednak wy-

darzyæ tylko w przypadku produkcji ma-

³ych firm. Kupuj¹c drzwi antyw³amanio-

we u znanych i od lat obecnych na rynku

producentów mamy w³aœciwie gwarancjê,

¿e wszystkie normy odpornoœci zosta³y

zachowane.

Oœcie¿nice drzwi antyw³amaniowych sta-

nowi¹ zawsze komplet ze skrzyd³em i wy-

prêty z hartowanej stali

we³na
mineralna

poszycie
z blachy 

zamek ryglowany
wielopunktowy

Budowa ddrzwi aantyw³amaniowych

Kupuj¹c drzwi klasy C mamy gwarancjê, ¿e w przypadku
w³amania przez 20 minut bêd¹ opieraæ siê z³odziejom tzn.
nie bêdzie ich mo¿na otworzyæ lub wyci¹æ w nich otworu
o wymiarach 40 x 40 cm

fo
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Kotwy sstalowe – w przypadku, gdy
oœcie¿nica mocowana jest do œcian
o wysokiej wytrzyma³oœci (ceg³a pe³na,
bloczki silikatowe, beton komórkowy
700) do zamocowania drzwi wystarcz¹
kotwy rozporowe, które wchodz¹
w mur na g³êbokoœæ 10 cm. W przypad-
ku œciany ze s³abszych materia³ów
(s³abszy beton komórkowy, pustaki) po-
winno siê u¿yæ tzw. kotew wklejanych,
które zag³êbiaj¹ siê w œcianê na 
15-20 cm.

Oœcie¿nica – w przypadku drzwi an-
tyw³amaniowych powinna byæ wykona-
na ze stali i zakotwiona w œcianie. U¿y-
wane s¹ wprawdzie tak¿e oœcie¿nice
nak³adkowe (nak³adane na star¹), ale
nie s¹ one tak mocne, a w dodatku
zmniejszaj¹ szerokoœæ przejœcia.

Kliny – pozwalaj¹ ustawiæ oœcie¿nicê
we w³aœciwym po³o¿eniu i unierucha-
miaj¹ j¹ podczas monta¿u. Po zasty-
gniêciu pianki monta¿owej powinny
byæ usuniête.

Oœcie¿e – otwór w œcianie. Jego
powierzchnie powinny byæ jak naj-
bardziej g³adkie. Przed wype³nie-
niem piank¹ szczeliny miêdzy
oœcie¿nic¹, a œcian¹ najlepiej zwil-
¿yæ krawêdzie oœcie¿a wod¹.

Luzy wwokó³ ddrzwi ii iich uuszczelnie-
nie – pozwalaj¹ na odpowiednie
ustawienie drzwi oraz ich ewentu-
alne lekkie odkszta³canie siê.  Luzy
powinny  byæ dobrze uszczelnione,
aby chroniæ domowników przed
wilgoci¹, ch³odem i ha³asem.

Skrzyd³o – wspó³czynnik przenika-
nia ciep³a w przypadku drzwi ze-
wnêtrznych nie mo¿e byæ wy¿szy
ni¿ 2,6 W/(m2K).

Punkty mmocowania – pionowe ele-
menty oœcie¿nicy (tzw. stojaki) za-
leca siê mocowaæ  przynajmniej
w trzech miejscach ka¿dy. Warto
zamocowaæ równie¿ górn¹ czêœæ
oœcie¿nicy do nadpro¿a za pomoc¹
przynajmniej jednej kotwy.

Próg ooœcie¿nicy – musi wystawaæ
na 0,5-3 cm ponad powierzchniê
pod³ogi.

Sposób uumocowania ddrzwi
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konane s¹ ze stalowych profili. Kotwi siê

je bardzo g³êboko w murze u¿ywaj¹c na

ogó³ 6 – 8 d³ugich dybli. Je¿eli œciana,

w której osadzane s¹ drzwi jest zbyt kru-

cha, to nale¿y wzmocniæ j¹ dodatkow¹

metalow¹ lub ¿elbetow¹ ram¹. Mo¿e siê

bowiem okazaæ, ¿e z³odzieje nie mog¹c

pokonaæ zabezpieczeñ wypchnêli futrynê

razem z kawa³kiem muru. Monta¿u drzwi

antyw³amaniowych lepiej nie dokonywaæ

samemu. Warto powierzyæ to zadanie au-

toryzowanej doœwiadczonej firmie. Jest to

wprawdzie dodatkowy wydatek, ale ma-

my pewnoœæ, ¿e wszystko zosta³o wykona-

ne tak, jak nale¿y. Wielu producentów

drzwi antyw³amaniowych uzale¿nia gwa-

rancjê od tego, czy ekipa montuj¹ca po-

siada³a odpowiednie uprawnienia.

Warto sprawdziæ, czy w drzwiach które

wybraliœmy wszystkie elementy, które de-

cyduj¹ o bezpieczeñstwie (zamki, ochron-

ne wk³adki, zawiasy) spe³niaj¹ wymogi

klasy C.

ZAMEK
Drzwi to nie tylko skrzyd³o i oœcie¿nica.

Skuteczna ochrona przed z³odziejami

mo¿liwa jest dopiero wówczas, gdy wypo-

sa¿one zostan¹ w szereg wa¿nych elemen-

tów, takich jak: odpowiednie zamki,

sztywne ³añcuchy, klamki z atestowanymi

szyldami, uszczelki oraz panoramiczny

wizjer.

Warto pamiêtaæ, ¿e o solidnoœci zamkniê-

cia drzwi wcale nie œwiadczy liczba zam-

ków. Znacznie wa¿niejsza jest ich jakoœæ.

W drzwiach standardowych nie zaleca siê

montowania wiêcej ni¿ trzech zamków

(najlepiej od ró¿nych producentów), a w

antyw³amaniowych wiêcej ni¿ dwóch.

Tak naprawdê wystarczy jednak jeden so-

lidny zamek pod warunkiem, ¿e ma wie-

lokrotne ryglowanie (w trzech, czterech,

piêciu miejscach). W ofercie wielu produ-

centów znajduj¹ siê tak¿e zamki, które

wyposa¿one s¹ w dodatkowe ryglowania

na obwodzie ca³ego skrzyd³a. n

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy

na nastêpnej stronie.

DRZWI ZZ „„KLAS¥”
Drzwi antyw³amaniowe trzeba wybieraæ takie, które maj¹ œwiadectwa badañ kwalifikacyj-

nych, czyli certy fikaty Instytutu Techniki Budowlanej i atesty Instytutu Mechaniki Precyzyj-

nej oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy G³ównej Policji. Sprzedawca

na ¿yczenie powinien okazaæ stosowne dokumenty. Przy zawiasach powinna byæ umocowa-

na tabliczka znamionowa z informacj¹ o producencie, numerem aprobaty, numerem fa-

brycznym i rokiem produkcji. ITB nadaje certy fikaty potwierdzaj¹ce antyw³amaniow¹ kla-

sê drzwi C (zgodnie z norm¹ europejsk¹ powinna to byæ klasa 4 a nawet 5), odpornoœæ

ogniow¹ oraz tzw. wskaŸnik klasy fikacji akustycznej. W aprobacie technicznej ITB okreœlo-

ne jest przeznaczenie i w³aœciwoœci techniczne drzwi oraz warunki, w jakich powinny byæ

one u¿ytkowane. Natomiast wszystkie drzwi musz¹ byæ sprawdzone pod wzglêdem bezpie-

czeñstwa u¿ytkowania – powinny mieæ atest higieniczny przyznawany przez Pañstwowy 

Zak³ad Higieny. Drzwi wejœciowe maj¹ najczêœciej 2 lata gwarancji, ale niektórzy produ-

cenci udzielaj¹ jej na okres  5, a nawet 10 lat. Zale¿y on od rodzaju materia³u, wykoñcze-

nia i wyposa¿enia.

Zamek
wielopunktowy fo
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Prenumerata e-wydania

BD mo¿esz czytaæ na monitorze swego komputera 
w postaci identycznej z wydaniem papierowym!

A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:
n wbudowane linki

klikasz i jesteœ na odpowiedniej stronie WWW
n hipertekstowy spis treœci i wyszukiwarka

od razu znajdziesz to, czego szukasz
n wygodne archiwum

czyli poprzednie wydania pod rêk¹
n multimedia

animacje, dŸwiêk, wideo

Prenumerata e-wydania jest bezp³atna
– zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata
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