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Z
aleca siê, by drzwi wewnêtrzne ku-

powaæ dopiero w momencie, gdy

skrystalizuje siê koncepcja wykoñ-

czenia wnêtrza. Bo z czego by one nie by-

³y wykonane i jakie dziêki temu mia³y pa-

rametry – oczekuje siê od nich przede

wszystkim – wygl¹du. I tu mo¿e pojawiæ

siê problem, gdy¿ na niektóre wymarzone

modele mo¿na czekaæ nawet pó³ roku. Ci

którzy doœwiadczyli takich terminów z³o-

œliwie polecaj¹ zamawianie drzwi wraz

z rozpoczêciem budowy domu. Ale wtedy

mo¿emy jeszcze nie wiedzieæ czego chce-

my i potrzebujemy. A ³atwiej ustalimy

czego potrzebujemy, gdy dowiemy siê ja-

kie mamy mo¿liwoœci. 

JAKIE MATERIA£Y 
Drzwi wewnêtrzne najczêœciej wykonane

s¹ z drewna, litego lub klejonego war-

stwowo. To drugie jest bardziej popular-

ne, g³ównie ze wzglêdu na ni¿sz¹ cenê

i bardzo wysokie parametry techniczne

drzwi, wysok¹ wytrzyma³oœæ i odpornoœæ

na paczenie siê. Najczêœciej stosowane

gatunki drewna to: sosna, d¹b, buk, ma-

hoñ i jesion. Znacznie tañsze s¹ drzwi

wykonane z p³yt drewnopochodnych –

g³adkich lub t³oczonych p³yt wiórowych

albo pilœniowych – zwyk³ych, MDF

i HDF. Najczêœciej wykorzystuje siê p³y-

ty MDF (twarde) i HDF (bardzo twar-

de). Ró¿ni¹ siê one sposobem wytwarza-

nia oraz gêstoœci¹. Im wartoœæ ta wiêk-

sza, tym materia³ trwalszy i drzwi mniej

siê pacz¹. Oba rodzaje p³yt s¹ l¿ejsze od

litego drewna i bardziej od niego odpor-

ne na pêkanie oraz rozszczepianie. Coraz

bardziej popularnym materia³em staje

siê szk³o. Najczêœciej tafle szk³a montuje

siê w w¹skich aluminiowych lub drew-

nianych ramach. Mo¿na równie¿ kupiæ

drzwi szklane bezramowe, wówczas taflê

szk³a umieszcza siê jedynie w zawiasach

i tzw. pochwycie, stosowanym zamiast

klamki. Aby takie drzwi by³y bezpiecz-

ne, wykonuje siê je ze szk³a hartowanego

lub klejonego. W przypadku zbicia,

szk³o hartowane rozsypie siê na kawa³ki
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Wewnêtrzne, nie musz¹ mieæ wzmocnieñ czy kilku

zamków. Zamykaj¹ pomieszczenia, pozwalaj¹c 

domownikom zachowaæ intymnoœæ. Ale nie jest to ich

jedyne zadanie, mog¹ du¿o wiêcej, np. przeszklone

mog¹ doœwietliæ ciemne wnêtrza, a efektownie 

wykoñczone bêd¹ oryginaln¹ dekoracj¹.
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o nieostrych brzegach, a folia zabezpie-

czaj¹ca szk³o klejone zapobiegnie rozsy-

paniu siê szyby na kawa³ki. 

NIUANSE KONSTRUKCJI
Skrzyd³o drzwiowe mo¿e mieæ konstrukcjê

p³ytow¹ lub p³ycinow¹. Drzwi p³ytowe wy-

konane s¹ z jednolitej p³yty z materia³ów

drewnopochodnych lub czêœciej z ramy

drewnianej pokrytej  cienk¹ p³yt¹. Nieco

inaczej zbudowane s¹ drzwi p³ycinowe –

skrzyd³o takich drzwi sk³ada siê z dwóch

elementów: ramy i jej wype³nienia, czyli

p³ycin. Rama najczêœciej wykonana jest

z drewna litego lub klejonego warstwowo,

a p³yciny z drewna litego, sklejki, two-

rzyw sztucznych lub szk³a. P³yciny mog¹

mieæ ró¿ne kszta³ty i wymiary. Mo¿na

równie¿ kupiæ rozwi¹zanie poœrednie,

czyli drzwi p³ytowo-p³ycinowe. W takich

skrzyd³ach na drewnian¹ ramê, nak³ada

siê p³ytê drewnopodobn¹ z t³oczeniami

w kszta³cie p³ycin. Jedne i drugie mog¹

byæ przylgowe i bezprzylgowe. Te pierw-

sze maj¹ specjalne pionowe wyciêcia na

krawêdziach skrzyde³, które zwiêkszaj¹

powierzchniê przylegania ich do oœcie¿ni-

cy. Drzwi bezprzylgowe takich wyciêæ nie

maj¹. Równie wa¿na jest oœcie¿nica (fu-

tryna). Najlepiej kupowaæ j¹ razem ze

skrzyd³em. Najwygodniej jest kupiæ

oœcie¿nice regulowanej szerokoœci, od 7,5

do 9,5 cm lub od 9,5 do 11,5 cm, dziêki cze-

mu mo¿na dopasowaæ je do ka¿dej gruboœci

œciany. Wiêkszoœæ drzwi zawiesza siê na

dwóch zawiasach, w tych ciê¿szych powi-

nien byæ jeszcze trzeci poœrodku. Jakoœæ za-

wiasów i ich zamocowanie wp³ywaj¹ na

trwa³oœæ oraz komfort eksploatacji drzwi.

Zawiasy bowiem musz¹ udŸwign¹æ ciê-

¿ar skrzyd³a, od nich te¿ zale¿y, czy z ³a-

twoœci¹ drzwi bêd¹ siê otwiera³y i czy

w czasie otwierania nie bêd¹ skrzypia³y.

Niektóre zawiasy pozwalaj¹ na korygo-

wanie wysokoœci zawieszenia skrzyd³a

wzglêdem oœcie¿nicy. Stosuj¹c specjalne

okucia, mo¿na tradycyjne skrzyd³a za-
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Drzwi ssk³adane jjak hharmonijka bbardzo ddobrze
sprawdzaj¹ ssiê ww w¹skich ppomieszczeniach
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BY DDOBRZE KKUPIÆ
Zanim zdecydujemy, które drzwi wy-

braæ, sprawdŸmy, co wliczone jest

w ich cenê. 

Pierwsza rzecz to oœcie¿nica. Niektó-

re firmy oferuj¹ j¹ w komplecie ze skrzy-

d³em. To plus, bo bêdzie w tym samym

kolorze. Takie oœcie¿nice s¹ jednak zwy-

kle standardowej szerokoœci i nie do ka¿-

dej œciany pasuj¹. Jeœli mamy grube mu-

ry, potrzebna bêdzie szersza lub regulo-

wana, a to dodatkowy wydatek (przewy¿-

szaj¹cy czasami cenê samych drzwi). 

Podobnie, gdy mamy star¹, metalow¹

framugê i nie chcemy wykuwaæ jej ze

œciany. Na rynku s¹ dostêpne nak³adki,

ale za nie te¿ trzeba zap³aciæ dodatkowo.

Wtedy lepiej kupiæ drzwi z odpowiedni¹

oœcie¿nic¹ u przedstawiciela firmy, ni¿

w markecie p³aciæ za komplet, z którego

czêœæ siê nie przyda.

W przypadku drzwi przeszklonych

wa¿ne jest, jakie szk³o producent oferuje

w standardzie. Czêsto na folderach wi-

dzimy piêkne, szklane tafle, za które jed-

nak trzeba dop³aciæ. W cenie podstawo-

wej dostajemy zupe³nie inne, ju¿ nie tak

atrakcyjne. Zwracajmy uwagê na liczbê

zawiasów (lepsze drzwi mocowane s¹ na

trzech, wiêc nie opuszczaj¹ siê tak ³a-

two), czy w cenê skrzyd³a wliczona jest

wk³adka patentowa (zamek na klucz),

blokada do drzwi ³azienkowych.

Najczêœciej cena drzwi obejmuje

skrzyd³o z zawiasami i zamkiem. Za

klamkê, szyld i futrynê trzeba zap³aciæ

dodatkowo. Najwygodniej wszystkie

elementy kupiæ w jednym miejscu. Choæ

zdecydowanie najwiêkszy wybór kla-

mek znajdziemy w marketach budowla-

nych. Dystrybutorzy drzwi na ogó³ maj¹

asortyment tylko jednego lub dwóch

producentów okuæ i – obowi¹zkowe

w ³azience – wywietrzniki.

SprawdŸmy termin realizacji zamó-

wienia.

p³yty aluminiowe

wykoñczenie
rama z izolacj¹

p³yta wiórowa
oœcie¿nica listwy ozdobne

kasetony
rama

p³yty wiórowe

oœcie¿nica

„Rozebrane” nna cczêœci ddrzwi pp³ytowe i p³ycinowe

fo
t.

 GG
LA

SP
O

L

Drzwi wwykonane ww cca³oœci zze sszk³a tto ppropozycja
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montowaæ jako wahad³owe. W drzwiach

wahad³owych obrót skrzyd³a wzglêdem

osi pionowej, przechodz¹cej przez bocz-

n¹ krawêdŸ, jest mo¿liwy w obie strony.

Takie drzwi zamykaj¹ siê samoczynnie.

WYKOÑCZENIE
POWIERZCHNI
W zale¿noœci od materia³u, z jakiego drzwi

zosta³y wykonane mog¹ byæ wykoñczone

na kilka ró¿nych sposobów. Drzwi drewnia-

ne zwykle wykañcza siê tak, aby zachowaæ

naturalny rysunek s³ojów drewna, maluj¹c

je bezbarwnym lakierem. Farby kryj¹ce

(akrylowe) stosuje siê rzadziej. Drzwi wyko-

nane z p³yt drewnopochodnych maluje siê

farbami akrylowymi lub pokrywa oklein¹.

Najczêœciej okleiny imituj¹ drewno. Ale

mo¿na równie¿ kupiæ drzwi z jednobarw-

nym, kolorowym laminatem. Za drzwi ma-

lowane na zamówienie na dowolny kolor

trzeba zap³aciæ ok. 20% wiêcej. Mo¿na rów-

nie¿ wybraæ drzwi czêœciowo przeszklone,

z wkomponowanym przezroczystym, mato-

wym, barwionym lub malowanym szk³em.

Dla osób lubi¹cych nieco bardziej dekora-

cyjny styl ciekawym pomys³em mog¹ byæ

drzwi z kolorowymi witra¿ami. Zamawiaj¹c

drzwi u stolarza, mo¿na wybraæ skrzyd³a

w wersji z niewykoñczon¹ powierzchni¹.

Mo¿na je wówczas wykoñczyæ dowolnym

sposobem, np. maluj¹c na kolor pasuj¹cy do

stylu i kolorystyki wnêtrza. Najd³u¿ej trze-

ba bêdzie czekaæ na drzwi z drewna egzo-

tycznego.

ROZWIERALNE KONTRA
PRZESUWNE I SK£ADANE
Modeli drzwi wewnêtrznych jest na ryn-

ku bardzo du¿o. Producenci przeœcigaj¹

siê w wykorzystywaniu coraz to nowych

materia³ów, kombinacji wzorów i kolo-

rów. Miêdzy innymi z tego powodu wy-

d³u¿y siê czas realizacji zamówienia (¿a-

den producent nie robi zapasów tak

ogromnej oferty). Dlatego warto odpo-

wiednio wczeœnie zorientowaæ siê, czego

bêdziemy potrzebowali (na niektóre

drzwi katalogowe te¿ mo¿emy czekaæ

bardzo d³ugo). Poza budow¹ i rodzajem

wykoñczenia powierzchni ró¿ni¹ siê

przede wszystkim sposobem otwierania.

Wybór zale¿y g³ównie od wzglêdów funk-

cjonalnych i iloœci miejsca, jak¹ zajm¹

konkretne drzwi. Warto pamiêtaæ, o tym,

by otwarte skrzyd³a drzwi nie blokowa³y

komunikacji, np. przejœcia przez w¹ski

korytarz.

Tradycyjne, najbardziej popularne i ofe-

rowane w najszerszym asortymencie s¹

drzwi rozwieralne. Nadaj¹ siê do wnêtrz,

w których jest odpowiednio du¿o miejsca

na ich otwieranie. Najpopularniejsze s¹

drzwi jednoskrzyd³owe, ale mo¿na te¿

kupiæ dwu-, trzy- a nawet czteroskrzyd³o-

we. Mog¹ byæ lewe – z zawiasami z lewej

PRZEGL¥D RYNKU
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DO PPARY ZZ DDRZWIAMI
Warto dobraæ odpowiednie klamki. Dla

tych, którzy przywi¹zuj¹ wagê do piêk-

nego detalu to istotny szczegó³ wykoñ-

czenia wnêtrza. Nie rzuca siê w oczy,

lecz z u¿ytkownikami po-

zostaje w codzien-

nym, bliskim kontak-

cie. St¹d ich kszta³ty

przyjazne dla d³oni i ele-

ganckie. Wybieraæ mo¿emy spoœród

nowoczesnych – wykonanych z two-

rzyw sztucznych, lub tradycyjnych –

mosiê¿nych, rzadziej aluminiowych.

Mo¿na te¿ kupiæ modele ³¹czone ze

szk³em, drewnem lub kolorow¹ ¿ywic¹.

Powierzchnia klamki mo¿e byæ b³ysz-

cz¹ca lub mato-

wa, niklowana,

patynowana,

a nawet poz³acana. W zale¿noœci od

stylu wnêtrza mo¿emy dopasowaæ mo-

dele stylizowane na stare, bogato zdo-

bione lub bardzo nowoczesne, proste

kszta³ty. Przy wyborze tych kunsztow-

nych akcesoriów nale¿y zwróciæ uwagê

na ich konstrukcjê. Dobre maj¹ sprê¿y-

ny po obu stronach, dziêki czemu „nie

opadaj¹” w miarê u¿ytkowania, co rów-

nie¿ chroni zamek. Mocuje siê je na

specjalnych nitach, wiêc nie ma obaw,

¿e klamka zostanie nam w rêku po za-

mkniêciu drzwi. 

Odmian¹ klamek s¹ ga³ki,

oferowane równie¿ 

w „ró¿nych kolorach i stylach”.
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Drzwi ddwuskrzyd³owe ((pe³ne llub pprzeszklone) zzajmuj¹ ssporo mmiejsca, aale ppozwalaj¹ ootworzyæ pprzestrzeñ ppomiêdzy pomieszczeniami
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EL Kratki lub rozety wentylacyjne s¹ potrzebne nie tylko
w drzwiach do ³azienki, warto zamontowaæ je równie¿
w drzwiach do garderoby.
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strony, lub prawe – z zawiasami z prawej

strony. Drzwi dwuskrzyd³owe natomiast

otwieraj¹ siê na dwie strony i zabieraj¹

miejsce z obu stron. Standardowe drzwi

maj¹ wysokoœæ 203 cm, niektóre modele

mo¿na skracaæ o kilka centymetrów. 

Alternatyw¹ dla drzwi rozwieralnych s¹

drzwi przesuwne – sk³adaj¹ siê z jedne-

go lub dwu skrzyde³ przesuwanych na

szynie. Mog¹ mieæ jedno lub dwa skrzy-

d³a, najczêœciej szerokoœci od 80 do

100 cm. £¹czna szerokoœæ dwuskrzy-

d³owych drzwi przesuwnych nie powin-

na przekraczaæ 240 cm. Sprawdzaj¹ siê

szczególnie tam, gdzie nie ma miejsca

na zamontowanie tradycyjnych drzwi,

w w¹skich pomieszczeniach oraz do za-

budowy garderób, wnêk i schowków.

Skrzyd³a podwiesza siê na wózkach do

prowadnicy, zamontowanej na górze

otworu drzwiowego. Po otwarciu skrzy-

d³a mog¹ zachodziæ na œcianê lub wsu-

waæ siê do kasety schowanej w œcianie.

Drzwi zachodz¹ce na œcianê po otwarciu

zas³aniaj¹ jej spory fragment; dlatego

nie mo¿na w tym miejscu nic wieszaæ

ani ustawiaæ przy niej mebli. Du¿o bar-

dziej efektowne s¹ drzwi ze skrzyd³ami

chowanymi w œcianie. Po otwarciu s¹

niewidoczne, a s¹siaduj¹c¹ z nimi œcia-

nê mo¿na wykorzystaæ w dowolny spo-

sób. O takim rozwi¹zaniu najlepiej po-

myœleæ ju¿ na etapie budowy domu, by

bez problemów zamontowaæ metalow¹

kasetê w œcianie. W domu ju¿ istniej¹-

cym trzeba bêdzie zbudowaæ œciankê

os³onow¹ z profili stalowych i p³yt gip-

sowo-kartonowych. Drzwi wewnêtrzne

to nie tylko drzwi do pokoju, ³azienki

czy kuchni, to równie¿ drzwi do garde-

roby lub spi¿arni. Do zamykania takich

pomieszczeñ bardzo dobrze sprawdzaj¹

siê drzwi sk³adane (³amane lub  harmo-

DRZWI WEWNÊTRZNE

DO PPOKOJU,
KUCHNI II ££AZIENKI
Do ppokoju – najczêœciej maj¹ 80 cm sze-

rokoœci, ale w starym budownictwie

mo¿na spotkaæ drzwi wê¿sze 60 lub

70 cm, producenci oferuj¹ równie¿ drzwi

w takich szerokoœciach. Mog¹ otwieraæ

siê zarówno do wewn¹trz, jak i na ze-

wn¹trz pomieszczenia.

Do kkuchni – powinny mieæ co najmniej

80 cm szerokoœci, nie powinny mieæ progu,

na którym mo¿na siê potkn¹æ nios¹c np.

gor¹c¹ herbatê.

Do ³³azienek ii WWC – szerokoœæ min.

80 cm, powinny otwieraæ siê na ze-

wn¹trz (ze wzglêdów bezpieczeñstwa)

i w dolnej czêœci mieæ otwory zapewnia-

j¹ce wentylacjê: kratki (drewniane lub

z tworzywa sztucznego), lub bardziej es-

tetyczne rozety (metalowe lub z tworzy-

wa sztucznego w ró¿nych kolorach).

Dziêki nim i lepszej cyrkulacji powietrza

z pomieszczenia usuwany jest nadmiar

wilgoci. Aby ³azienka lub w.c. by³y do-

brze wentylowane, otwory powinny mieæ

³¹czny przekrój co najmniej 220 cm2.

Montuj¹c cztery rozety, uzyskujemy

³¹czny przekrój tylko oko³o 30 cm2. Wte-

dy najprostszym rozwi¹zaniem jest pod-

ciêcie skrzyd³a drzwi tak, aby nad pod-

³og¹ powsta³a szczelina 2,5 cm. 

W ³azience warto pomyœleæ o progu, da-

je on wiêksze szanse na unikniêcie zala-

nia ca³ego mieszkania, w przypadku np.

awarii pralki i wylania siê z niej wody.
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Szklane ddrzwi pprzesuwane po sszynie zzamonto-
wanej nnad ffutryn¹

Sposób ootwierania ddrzwi pprzes¹dza oo iiloœci mmiejsca ppotrzebnej ddo iich ootwarcia

drzwi rrozwieralne drzwi wwahad³owe drzwi ³³amane

drzwi hharmonijkowe drzwi pprzesuwne nnaœcienne
drzwi pprzesuwne

chowane ww œœcianie

miejsce
potrzebne do otwarcia

drzwi zamkniête drzwi zamkniête drzwi zamkniête

drzwi zamkniêtedrzwi zamkniêtedrzwi zamkniête

miejsce
potrzebne do otwarcia

miejsce
potrzebne do otwarcia

miejsce
potrzebne do otwarcia

miejsce
potrzebne do otwarcia

miejsce
potrzebne do otwarcia

Kolorowe, mmalowane sszk³o
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nijkowe), sk³adaj¹ce siê jak parawan.

Takie drzwi maj¹ skrzyd³o podzielone

na dwie lub wiêcej pionowych czêœci,

po³¹czonych zawiasami sztywnymi lub

miêkkimi. Ich g³ówn¹  zalet¹ jest to, ze

nie zajmuj¹ miejsca ani przed skrzy-

d³em, ani po stronie jego odsuwania, ale

po z³o¿eniu zmniejszaj¹ szerokoœæ

otworu drzwiowego. Skrzyd³o drzwi po-

rusza siê po szynie zamontowanej do

górnej czêœci oœcie¿nicy. D³ugoœæ szyny

równa jest szerokoœci otworu. Poniewa¿

skrzyd³a drzwi s¹ lekkie, producenci

czêsto podwieszaj¹ je tylko na górnej

szynie, co w powi¹zaniu z nie zawsze

najwy¿szej jakoœci materia³em, mo¿e

znacznie utrudniaæ swobodne i lekkie

przesuwanie drzwi. W drzwiach sk³ada-

nych z up³ywem czasu pomiêdzy seg-

mentami mog¹ powstawaæ przeœwity.

Najwiêksz¹ wad¹ takich drzwi jest s³aba

izolacyjnoœæ akustyczna miêdzy po-

mieszczeniami.

WYŒCIG
Z CZASEM
Zakup drzwi nie jest wiêc spraw¹ pro-

st¹, a na pewno nie zawsze szybk¹. Bo

choæ mo¿liwoœci wyboru s¹ prawie nie-

ograniczone to czas oczekiwania na za-

mówione drzwi ju¿ nie jest tak optymi-

styczny. Teraz, kiedy prawie ka¿dy ma

w domu dostêp do internetu przejrzenie

oferty producentów mo¿e zaj¹æ jeden

wieczór, podjêcie ostatecznej decyzje

zwykle wymaga „obejrzenia z bliska”

drzwi i udania siê w tym celu do naj-

bli¿szego dystrybutora. I tu mo¿e siê

okazaæ, ¿e na wybrane drzwi, mimo, ¿e

katalogowe, trzeba bêdzie czekaæ nawet

kilkanaœcie tygodni. Mo¿na wprawdzie

sprawdziæ u innego dystrybutora ter-

min realizacji zamówienia, ale zwykle

nie ró¿ni¹ siê one znacz¹co. Dlatego

warto uwzglêdniæ to w harmonogramie

prac wykoñczeniowych.         

138

Kontrastowe ppo³¹czenie mmlecznego sszk³a ii cciemnego ddrewna
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+ kupuj¹c drzwi o wysokim wspó³czynniku

izolacyjnoœci akustycznej, bêdziemy mieli pew-

noœæ, ¿e g³oœne rozmowy, czy muzyka w pokoju

nastolatka nie bêd¹ nam   przeszkadzaæ. Niektó-

rzy producenci badaj¹ swoje drzwi pod tym

wzglêdem. Najczêœciej Rw wynosi 20 dB, ale

mo¿na kupiæ drzwi o Rw znacznie wy¿szym, wy-

nosz¹cym nawet 30 dB. Takie drzwi odizoluj¹

nas od ha³asów przenikaj¹cych z s¹siednich po-

mieszczeñ.

Jeœli niedok³adnie wymierzymy otwór

drzwiowy, bêdzie problem z póŸniejszym dopa-

sowaniem zakupionych drzwi. Pomiaru nale¿y

dokonaæ wtedy, gdy le¿y ju¿ posadzka. Mierzy

siê wysokoœæ otworu drzwiowego przy obu jego

krawêdziach i szerokoœæ na górze i na dole, gdy

wyniki nie s¹ identyczne, przyjmuje siê wymiar

mniejszy (nie wylicza siê œredniej). Warto rów-

nie¿ zmierzyæ przek¹tne otworu drzwiowego, by

mieæ pewnoœæ, ¿e k¹ty w naro¿nikach s¹ ideal-

nie proste. Jeœli kupujemy tylko same drzwi,

bez futryny, wówczas zmierzyæ nale¿y szero-

koœæ pomiêdzy wg³êbieniami oœcie¿nicy, w jej

najg³êbszym miejscu.

Zamawiaj¹c drzwi o niestandardowych wy-

miarach lub specjalnym wykoñczeniu musimy li-

czyæ siê z tym, ¿e nie tylko bêdziemy na nie d³u-

go czekaæ, ale równie¿ znacznie wiêcej za nie

zap³acimy. Warto wiêc zastanowiæ siê ju¿ pod-

czas planowania umiejscowienia i rozmiarów

drzwi nad tym, czy nie lepiej (taniej) dostoso-

waæ otwory drzwiowe do obowi¹zuj¹cych stan-

dardów.

mit O ddrzwiach wwewnêtrznych mmyœli ssiê ddo-

piero nna eetapie wwykañczania ddomu.

Choæ drzwi wewnêtrzne montuje siê prawie na

koñcu prac wykoñczeniowych, gdy pokoje s¹ ju¿

otynkowane, œciany pomalowane, a pod³ogi u³o-

¿one, to o ich wyborze i zakupie warto pomy-

œleæ ju¿ na etapie stanu surowego. Ju¿ wtedy

dok³adnie trzeba ustaliæ, jakie wymiary ze-

wnêtrzne bêdzie mia³a oœcie¿nica drzwiowa.

Pozostawiony dla niej otwór powinien byæ

o 3-4 cm szerszy. Wówczas trzeba te¿ ustaliæ

w³aœciwy poziom posadzek, by unikn¹æ koniecz-

noœci przycinania skrzyde³ drzwiowych podczas

ich monta¿u.

mit Drzwi ddo wwszystkich ppomieszczeñ ppowinny

byæ ttakie ssame ii ddobierane wwg jjednego kklucza.

Dobór kolorystyki i kszta³tu drzwi jest spraw¹

indywidualn¹ i nie istnieje tu ¿adna ¿elazna za-

sada, której trzeba siê trzymaæ. Niektórzy do-

bieraj¹ kolorystykê drzwi do koloru stolarki

okiennej, inni do koloru pod³óg, a jeszcze inni

do ka¿dego pomieszczenia montuj¹ drzwi kolo-

rystycznie pasuj¹ce do danego wnêtrza.
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