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PRZEGLĄD RYNKU

zanim wejdziesz

DO ŚRODKA
Buduj¹cy domy
w poszukiwaniu
wybranych artyku³ów
spêdzaj¹ d³ugie godziny
w sklepach. Wybór
produktów, w tym oczywiœcie drzwi, jest ogromny,
a tylko na pozór wszystkie drzwi s¹ podobne.
Aleksander Rembisz

rzwi do domu czy mieszkania musz¹
zapewniaæ przede wszystkim bezpieczeñstwo. Nie mniej wa¿na jest jednak
ochrona przed czynnikami zewnêtrznymi
– wiatrem, deszczem, ha³asem.
Oko³o po³owy w³amañ do domów dokonywanych jest przez drzwi. Decyzja
o wyborze rodzaju drzwi zale¿y zarówno
od oceny stopnia zagro¿enia domu, jak
i w³aœciwej koncepcji ochrony domu. Jeœli za³o¿ymy, ¿e powstrzymanie z³odzieja
nast¹pi na zewn¹trz domu (brama, monitoring zewnêtrzny, alarm, pies itd.) to wystarczy zamontowaæ dobre drzwi zewnêtrzne, najlepiej z autoryzowanym

D

fot. Interdoor

zamkiem. Jeœli nie posiadamy takich zabezpieczeñ lub po prostu chcemy byæ spokojniejsi warto wybraæ drzwi antyw³amaniowe.
Przy wyborze drzwi wejœciowych
nale¿y zwróciæ uwagê na ich solidne
wykonanie i trwa³oœæ. Drzwi powinny
byæ równie¿ dobrane stylistycznie oraz
kolorystycznie do elewacji budynku (do
stolarki okiennej i pokrycia dachowego)
a jednoczeœnie do wystroju wnêtrza.
Dlatego ich obie strony mog¹ mieæ ró¿ny kolor.

Jakoœæ = trwa³oœæ
Niektóre elementy drzwi mo¿na oceniæ na pierwszy rzut oka – jakoœæ farby,
wykoñczenie, fakturê. S¹ jednak szczegó³y niewidoczne, a znacznie wa¿niejsze dla
trwa³oœci drzwi. Poznaæ je mo¿emy
sprawdzaj¹c certyfikaty i normy jakoœci,
jakimi dysponuje producent. Najlepiej
korzystaæ z oferty renomowanych firm –
przy zakupie dowiedzieæ siê, czy wytwórca ma dokumenty gwarantuj¹ce wysok¹
jakoœæ produktu.
Dwie najwa¿niejsze instytucje zajmuj¹ce siê ocen¹ jakoœci drzwi to Instytut Techniki Budowlanej i Pañstwowy
Zak³ad Higieny. Pierwszy z nich wydaje certyfikaty zgodnoœci i aprobaty
techniczne, drugi – atesty higieniczne.
Drzwiom antyw³amaniowym przypisany jest dodatkowo certyfikat potwierdzaj¹cy odpornoœæ na w³amanie, wydawany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – pe³na lista firm, które otrzyma³y
taki certyfikat dostêpna jest pod adresem
www.imp.edu.pl/cert/cert_drzwi_c.html
Kupuj¹c drzwi warto wybraæ firmê,
w której, oprócz wysokiej jakoœci, otrzymamy te¿ fachow¹ pomoc przy wyborze,
transport oraz profesjonalny monta¿.

Drzwi zewnêtrzne
Nic tak nie zdobi budynku, jak z gustem zaprojektowane wejœcie. Stoj¹c
przed drzwiami nie zdajemy sobie zazwyczaj sprawy, ¿e jest to z³o¿ona konstrukcja, która oprócz funkcji zdobnej, ma
równie¿ odgradzaæ domowników od
czynników zewnêtrznych i chroniæ przed
intruzem. Drzwi zewnêtrzne kojarzone s¹
najczêœciej z drzwiami wejœciowymi do
budynku. Podobn¹ funkcjê pe³ni¹ te¿
drzwi prowadz¹ce z klatki schodowej do
mieszkañ. Nazywa siê je drzwiami wejœciowymi do mieszkañ i nie musz¹ byæ tak
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Drzwi zewnętrzne i antywłamaniowe
odporne na czynniki zewnêtrzne, jak
drzwi wejœciowe do budynku.

>>

Z czego sk³adaj¹ siê drzwi zewnêtrzne?

I

Ostatnia warstwa
W przypadku drzwi pe³nych o ich
wygl¹dzie decyduje poszycie. P³yty drewniane po wypolerowaniu s¹ najczêœciej
impregnowane i lakierowane. Dla uzyskania ostatecznego efektu u¿ywa siê równie¿
farb akrylowych (transparentnych lub
kryj¹cych) oraz emalii chemoutwardzalnych 1. P³yty drewnopochodne s¹ najczêœciej fornirowane. Poszycie z blachy
stalowej jest zwykle lakierowane, pokryte
winylem lub oklein¹ drewnopodobn¹ 2.
Skrzyd³o drzwiowe z elementów PVC pokryte jest foli¹ z pow³ok¹ akrylow¹, oklein¹ PVC lub malowane farb¹. PVC mo¿e
te¿ byæ barwione w masie w procesie produkcji. Blacha aluminiowa jest malowana proszkowo lub anodowana. Powierzchnia mo¿e byæ matowa lub z po³yskiem.
HDF (twarda p³yta pilœniowa o powierzchni g³adkiej lub t³oczonej) – w odró¿nieniu od p³yt p³askich, t³oczone p³yty

Oœcie¿nica (framuga) mo¿e byæ wykonana z elementów drewnianych, aluminiowych lub stalowych.
Najtrwalsze i najbardziej wytrzyma³e s¹ oœcie¿nice stalowe. Na nich to najczêœciej osadza siê drzwi
antyw³amaniowe. Oœcie¿nicê mocuje siê w œcianie za pomoc¹ kotew lub obmurowuj¹c j¹. Oœcie¿nice,
szczególnie stalowe i aluminiowe bardzo dobrze przewodz¹ ciep³o, mog¹ wiêc byæ przyczyn¹ powstawania mostków termicznych. Dlatego nale¿y je ocieplaæ.
I Skrzyd³o jest konstrukcj¹ ramow¹ obustronnie ob³o¿on¹ p³ytami lub wype³nion¹ p³ycinami. Dodatkowym usztywnieniem ramy s¹ poziome ramiaki. Pola miêdzy poziomymi ramiakami wype³niaj¹
p³yciny.
drzwi p³ytowe

drzwi p³ycinowe
p³yta wiórowa

listwy ozdobne

p³yty aluminiowe

oœcie¿nica

oœcie¿nica

1 Drzwi drewniane mog¹ byæ
wykoñczone
kasetonami
(fot. Humdrex)
rama z izolacj¹
wykoñczenie

2 Poszycie tych
drzwi jest wykonane z blachy
stalowej
w okleinie
drewnopodobnej
(fot. Boryszew)

kasetony

p³yty wiórowe
rama

Drzwi drewniane maj¹ ramê z dêbu, mahoniu, sosny, œwierku a nawet z drzew egzotycznych,
W drzwiach z PVC i aluminiowych rama wykonana jest z profili komorowych. Dla zwiêkszenia izolacyjnoœci termicznej i akustycznej skrzyd³o izolowane jest we³n¹ mineraln¹, styropianem, piank¹ poliuretanow¹ lub panelami izolacyjnymi. Poszycie skrzyd³a mo¿e byæ wykonane ze sklejki, p³yt HDF (lub
MDF), PVC, blachy stalowej lub aluminiowej, paneli typu sandwich.
Skrzyd³o jest wyposa¿one w uszczelkê obwodow¹ wykonan¹ z silikonu lub EPDM. Chroni ona
przed utrat¹ ciep³a, ha³asem i zanieczyszczeniami. Dodatkowym uszczelnieniem drzwi jest próg – element drewniany, stalowy, aluminiowy lub odpowiednio wyprofilowana uszczelka gumowa.
I Okucia to zamek (lub zamki), klamka i zawiasy. Klamka i zamek s¹ os³oniête szyldem lub rozet¹.
Drzwi wejœciowe powinny mieæ trzy zawiasy umo¿liwiaj¹ce precyzyjn¹ regulacjê po³o¿enia skrzyd³a.
Standardem s¹ dwa zamki: podklamkowy (montowany razem z kalmk¹) i wpuszczany (z wymienn¹
wk³adk¹). Dodatkowym zabezpieczeniem mo¿e byæ zamek wierzchni z zasuwami od wewn¹trz lub zapornica. Monta¿ dodatkowego zamka os³abia konstrukcjê skrzyd³a. Lepszym rozwi¹zaniem jest zamek
z wielopunktowym ryglowaniem.

drzwiowe HDF imituj¹ frezy o niemal
dowolnym kszta³cie i fakturê naturalnego
drewna. Powierzchnia p³yt mo¿e byæ dowolnie wykoñczona. Spotkamy drzwi malowane, lakierowane, pokryte oklein¹, laminatem lub fornirem. Od sposobu wykoñczenia p³yty w g³ównej mierze zale¿y
cena skrzyd³a drzwiowego.

Przeszklenia
W drzwiach zewnêtrznych stosuje siê
szyby dekoracyjne (kolorowe, ornamentowe, witra¿owe), antyw³amaniowe lub
nawet kuloodporne. Przeszklone mo¿e
byæ skrzyd³o drzwi – ca³e lub jego czêœæ.
Stosuje siê te¿ naœwietla – ruchome lub
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PRZEGLĄD RYNKU
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zalegaj¹cy œnieg
utrudni otwieranie drzwi, dlatego warto
je zadaszyæ, os³oniæ od wiatru mocuj¹c
os³ony lub umieœciæ we wnêce. Zadaszenie ochroni przed deszczem i œniegiem,
gdy bêdziemy szukaæ kluczy.
Z kolei drzwi otwieraj¹ce siê do wewn¹trz zajmuj¹ sporo miejsca w sieni. Ma
to szczególne znaczenie, gdy jest ona niewielka, a na œcianie przy wejœciu umieœcimy wieszak na p³aszcze.

sta³e, umieszczane z boku drzwi lub ponad nimi 3.
Pionowe boczne naœwietla mog¹ stanowiæ drugie skrzyd³o drzwi. Jest ono na
ogó³ wê¿sze i na co dzieñ nieu¿ywane.
Otwiera siê je dopiero, gdy potrzebne jest
szersze wejœcie.

Ile skrzyde³?
Drzwi wejœciowe mog¹ mieæ jedno lub
dwa skrzyd³a 4. Wybór jest przede wszystkim podyktowany gustem w³aœcicieli i zasobnoœci¹ portfela. Wydaje siê, ¿e szersze,
efektowne drzwi bardziej „zapraszaj¹” do
domu. Obie wersje drzwi mog¹ mieæ te same parametry wytrzyma³oœciowe.
Jeœli dom jest skierowany wejœciem
do ulicy – a frontowa elewacja wychodzi
na ogród i znajd¹ siê tam drzwi balkonowe prowadz¹ce na taras – to mo¿e siê okazaæ, ¿e du¿e, ozdobne drzwi nie bêd¹ dobrze wygl¹da³y w tym miejscu.

>>

Ciep³o i cicho

4 Przyk³ad drzwi dwuskrzyd³owych
(fot. Porta Fenster)

Jeœli zaœ usytuowanie budynku pozwala wyeksponowaæ wejœcie, warto wybraæ drzwi, które ozdobi¹ elewacjê.

Wymiary
Z ³ukiem czy bez?

Wed³ug rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, wejœciowe i wewnêtrzne drzwi jednoskrzyd³owe musz¹ mieæ minimum 0,9 m szerokoœci. Wysokoœæ drzwi powinna
wynosiæ co najmniej 2 m. Zdarza siê równie¿,
szczególnie w rezydencjach, ¿e drzwi wejœciowe do
budynku maj¹ dwa skrzyd³a: tej samej lub ró¿nej
szerokoœci. Szerokoœæ drugiego skrzyd³a nie jest
okreœlona przepisami.

3 Drzwi mog¹ byæ ozdobione sta³ym naœwietlem (fot. KMW Format)

Standardowe skrzyd³o drzwiowe
jest prostok¹tem, ale na zamówienie
mo¿e mieæ kszta³t ³ukowy 5. Nad
drzwiami lub po bokach mo¿na zamontowaæ naœwietla – sta³e elementy przeszklone doœwietlaj¹ce wnêtrze – które
równie¿ wp³ywaj¹ na wygl¹d drzwi.

W prawo czy w lewo?
Drzwi prawe lub lewe – to istotna ró¿nica przy ich osadzaniu i jednoczeœnie
przyczyna czêstych pomy³ek kupuj¹cych.
Gdy stoimy twarz¹ do drzwi po tej ich
stronie, w któr¹ siê otwieraj¹ i widzimy
zawiasy z lewej strony (klamka z prawej),
to patrzymy na drzwi tzw. lewe. Sytuacja
odwrotna – z prawej s¹ zawiasy, a klamka
z lewej strony – jasno okreœla, ¿e stoimy
przed drzwiami tzw. prawymi. Stoj¹c
przed drzwiami dwuskrzyd³owymi musimy okreœliæ, jak zawieszone jest skrzyd³o
otwierane – z prawej czy z lewej strony.

Drzwi zewnêtrzne powinny byæ odpowiednio ciche i ciep³e. Podwy¿szon¹
izolacyjnoœci¹ termiczn¹ powinny siê
charakteryzowaæ szczególnie drzwi
wejœciowe do budynku, natomiast
w drzwiach wejœciowych do mieszkañ
bardziej istotna jest podwy¿szona izolacyjnoœæ akustyczna.
Wspó³czynnik przenikania ciep³a U
drzwi wejœciowych nie powinien przekraczaæ 2,6 W/m2K, a producenci bez trudu
osi¹gaj¹ o wiele ni¿sze wartoœci.
Izolacyjnoœæ akustyczna drzwi w du¿ym stopniu zale¿y od wype³nienia skrzyd³a i jego masy. Zastosowane rozwi¹zania
technologiczno-materia³owe pozwalaj¹ na
uzyskanie wspó³czynnika izolacyjnoœci
akustycznej w granicach 47 dB. Dla porównania: dŸwiêk odpowiadaj¹cy wspó³czynnikowi zaledwie 27 dB zag³usza odg³osy k¹pieli.

Drzwi ekskluzywne
Obecnie budowane domy s¹ bardzo
zró¿nicowane architektonicznie. Wielu
inwestorów decyduje siê na nietuzinkowe
rozwi¹zania. Do takich zaœ czêsto potrzebne s¹ równie niebanalne drzwi.
Chc¹c sprostaæ potrzebom odbiorców,
producenci stolarki budowlanej wzbogacili swoj¹ ofertê o rzeŸbione portale,
ozdobne wrota z metalu, czy lekkie konstrukcje przeszklone 6. Takie rozwi¹zania znakomicie sprawdzaj¹ siê zarówno

Na zewn¹trz czy do œrodka?
Wybór nale¿y do kupuj¹cego, a przepisy nie narzucaj¹ rozwi¹zania. Niemniej
jednak drzwi otwierane na zewn¹trz wymagaj¹ szerszego podestu, by otwarte
skrzyd³o nie zmusi³o osoby wchodz¹cej
do wycofania siê na schody.
Drzwi otwierane na zewn¹trz s¹ jednak szczelniejsze, gdy¿ podmuchy silnego
wiatru dociskaj¹ skrzyd³o do oœcie¿nicy.
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Drzwi zewnętrzne i antywłamaniowe
Dziêki warstwowej budowie eliminowane s¹, powstaj¹ce w trakcie d³ugotrwa³ego u¿ytkowania, odkszta³cenia charakterystyczne dla dawnych konstrukcji
drewnianych.
Oœcie¿nice w takich drzwiach równie¿ s¹ metalowe.

Na wysoki po³ysk

6 Te drzwi bêd¹ pasowa³y do niebanalnej
architektury (fot. Massiv-Holz)

w budynkach nowoczesnych, jak i w stylizowanych oraz zabytkowych.
W okaza³ych domach drzwi musz¹
byæ przede wszystkim reprezentacyjne.
Najczêœciej s¹ dwuskrzyd³owe, otoczone
dodatkowo bocznymi i górnymi naœwietlami. Skrzyd³a takich drzwi mog¹ byæ
pe³ne, czêsto bogato zdobione, lub – w zale¿noœci od stylu – dodatkowo przeszklone. Asortyment szk³a jest bardzo bogaty.
Stosuje siê szk³o mozaikowe, witra¿owe,
oprawne w metal szybki o fazowanych krawêdziach, czy wreszcie wypuk³e szybki panoramiczne 7. Drzwi pe³ne s¹ wykañczane szlachetnymi fornirami drewna egzotycznego i rodzimego a tak¿e bogato profilowanymi listwami ozdobnymi.

Masywne wejœcie
Budynki w zabudowie miejskiej, czêsto na niewielkich dzia³kach, zazwyczaj
skierowane s¹ elewacj¹ frontow¹ w stronê
ogrodu. Wówczas drzwi wejœciowe s¹ najczêœciej masywne, chroni¹ce przed mo¿liwoœci¹ zajrzenia do wnêtrza. Powszechnie
stosowanym rozwi¹zaniem s¹ drzwi klejone warstwowo, z wewnêtrznym szkieletem metalowym. Konstrukcja z profili
metalowych, wzmacniana dodatkowo
w miejscach montowania zamków i rygli,
wype³niana jest materia³ami ocieplaj¹cymi i wyg³uszaj¹cymi, nastêpnie obustronnie ok³adana p³ytami z blachy – najczêœciej cynkowanej, a nastêpnie wykañczana ozdobnymi panelami stanowi¹cymi
zewnêtrzn¹ warstwê drzwi. Tak zbudowane drzwi równie¿ umo¿liwiaj¹ umieszczanie ozdobnych przeszkleñ.

Ka¿de drzwi po pewnym czasie wymagaj¹ konserwacji. Drzwi drewniane mo¿na
czyœciæ œrodkami do konserwacji tego materia³u – pastami, mleczkiem. Z bardzo
zniszczonego skrzyd³a nale¿y usun¹æ star¹
pow³okê, a ubytki uzupe³niæ szpachl¹ do
drewna. Nastêpnie powierzchniê trzeba delikatnie przeszlifowaæ i ponownie pomalowaæ lub polakierowaæ.
Zabrudzone drzwi z PVC czyœci siê
wod¹ z ³agodnymi detergentami. Elementów wyraŸnie uszkodzonych nie mo¿na
naprawiæ, natomiast drobne zarysowania
zabezpiecza siê specjaln¹ past¹ lub pisakiem korekcyjnym. Elementy stalowe nale¿y oczyœciæ, odt³uœciæ i ponownie pokryæ
farb¹ do metalu. Rzadko zachodzi potrzeba malowania elementów stalowych skrzyd³a, gdy¿ poszycie z blachy jest wykoñczone oklein¹ lub fornirem. Elementy aluminiowe przemywa siê mokr¹ szmatk¹,
a zmiana koloru poszycia mo¿liwa jest jedynie w specjalistycznych zak³adach.

>>

Drzwi – sposób
na intruza

Sposób pierwszy: wzmocnienie istniej¹cych drzwi dziêki zaopatrzeniu ich
w odpowiednie atestowane zamki, blokady, zawiasy, obramowania przeciwwywa¿eniowe, szerokok¹tny wizjer, a tak¿e obijaj¹c blach¹ i, ewentualnie, montuj¹c elektroniczny system sygnalizuj¹cy próbê naruszenia drzwi.
Sposób drugi: wymiana drzwi na atestowane drzwi antyw³amaniowe, co wi¹¿e
siê tak¿e z wymian¹ oœcie¿nicy.
Sposób trzeci (sporadycznie stosowany): monta¿ podwójnych drzwi: na
zewn¹trz standardowych (wzmocnionych),
od œrodka zaœ antyw³amaniowych.

galwanizowania. Przymocowana jest ona
do prêtów punktowo – za pomoc¹ spawów. Blacha stalowa wykañczana jest zazwyczaj oklein¹ z PVC w kolorach: bia³ym, czarnym, br¹zowym lub oklein¹
drewnopodobn¹; mo¿e mieæ tak¿e fakturê tego materia³u. Wersje bardziej ekskluzywne mog¹ mieæ p³aszczyzny fornirowa8 Budowa drzwi antyw³amaniowych
(fot. Key-Lock Polska 2000)

Drzwi
antyw³amaniowe
Drzwi antyw³amaniowe to solidna
konstrukcja z hartowanych prêtów stalowych o œrednicy kilku milimetrów 8.
Izolacjê termiczn¹ stanowi styropian lub
we³na mineralna. Szkielet skrzyd³a pokryty jest dwoma arkuszami blachy – po
stronie zewnêtrznej i wewnêtrznej – zabezpieczonej przed korozj¹ w procesie
7 Drzwi z przeszkleniem witra¿owym
(fot. Vitrobud)

prêty
z hartowanej
stali

we³na
mineralna

poszycie
z blachy

zamek ryglowany
wielopunktowo
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PRZEGLĄD RYNKU
ne szlachetnymi gatunkami drewna lub
wyt³aczane – na wzór drzwi p³ycinowych.
Skrzyd³o uszczelniane jest obwodow¹
uszczelk¹ silikonow¹ lub z EPDM.

Nie tylko jednoskrzyd³owe.....
Drzwi antyw³amaniowe mog¹ byæ zarówno jedno- jak i dwuskrzyd³owe 9.
Drugie rozwi¹zanie stosowane jest
w drzwiach wejœciowych do budynków.
Drugie skrzyd³o nie musi byæ tej samej
szerokoœci. Dodatkow¹ dekoracj¹ mog¹
byæ naœwietla i kute elementy stalowe.
Przeszklenia w drzwiach antyw³amaniowych musi charakteryzowaæ odpowiednia
odpornoœæ na w³amanie.

Mocne i ciep³e
Drzwi antyw³amaniowe s¹ oferowane
z izolacj¹ termiczn¹ lub bez niej. Drzwi
izolowane stosujemy zazwyczaj jako zewnêtrzne. Drzwi pozbawione izolacji –
w budynkach wielorodzinnych jako prowadz¹ce do poszczególnych mieszkañ, zaœ

po>> Bezpieczeñstwo
twierdzone certyfikatem
Drzwiami antyw³amaniowymi mo¿na nazywaæ tylko drzwi klasy C (wed³ug klasyfikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej). Te same drzwi
okreœlane zgodnie z norm¹ europejsk¹ bêd¹ odpowiada³y klasie 3 lub 4. Drzwi klasy A lub B (czyli 1 lub 2 zgodnie z norm¹ europejsk¹) nie stanowi¹ natomiast wystarczaj¹cej przeszkody dla
w³amywacza.
Drzwi antyw³amaniowe (z wizjerem, odpowiednio wytrzyma³ym naœwietlem, z zapornicami
i blokadami przeciwwywa¿eniowymi) klasy C opieraj¹ siê próbie w³amania przy u¿yciu ³omu, m³otka,
wiertarki czy innych narzêdzi przez ok. 1 godzinê.
Potwierdzeniem odpornoœci na w³amanie drzwi
jest atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Centralnego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Przemys³u Wyposa¿enia Budownictwa „Metalplast”.

Jak to sprawdziæ?
producent lub sprzedawca powinien w ka¿dej
chwili okazaæ odpowiedni dokument;
I na rancie od strony zawiasów powinna byæ
umieszczona tabliczka znamionowa z numerem
atestu, klas¹ wyrobu i nazw¹ producenta;
I ostatecznie, na stronie internetowej IMP mo¿na sprawdziæ, czy dana firma widnieje na liœcie
producentów drzwi antyw³amaniowych – jest to
jednak œrodek zastêpczy i nie wystarczaj¹cy do
okreœlenia klasy drzwi.
I

154

2005

5

w domach jednorodzinnych – w celu oddzielenia mieszkania np. od gara¿u.
Zawsze trzeba sprawdziæ, czy dane
drzwi mog¹ byæ montowane jako zewnêtrzne. Jeœli bowiem nie maj¹ izolacji,
zw³aszcza w zimie mo¿e siê wykraplaæ po
ich stronie wewnêtrznej wilgoæ.

Solidne osadzenie
W¹tpliwoœci dotycz¹ce wymiany lub
pozostawienia oœcie¿nicy, materia³u,
z którego powinna byæ wykonana (drewniana, stalowa), sposobu mocowania
w murze, powinien rozwi¹zaæ producent
drzwi, gdy¿ to on najlepiej wie, jakie osadzenie jego wyrobu jest najlepsze. Oœcie¿nica – jej sposób zakotwiczenia w murze
i wytrzyma³oœæ na dzia³ania si³owe – ma
równie wa¿ne znaczenie dla ochrony wejœcia, jak wytrzyma³oœæ skrzyd³a.
Oœcie¿nica drzwi antyw³amaniowych jest przewa¿nie wykonana z kszta³towników stalowych (gr. blachy 1,5 mm)
– sporadycznie adaptuje siê istniej¹c¹
oœcie¿nicê drewnian¹. Mocowana jest
w murze za pomoc¹ kotew (trzy po bokach i po jednej w nadpro¿u i progu),
a nastêpnie obmurowywana. Mo¿e byæ
dodatkowo wype³niona betonem lub
piank¹ poliuretanow¹. Mocowanie oœcie¿nicy na sam¹ tylko piankê jest niedopuszczalne. Oœcie¿nica utrzymuje bowiem
skrzyd³o drzwiowe na zaledwie trzech zawiasach. Masa takiego skrzyd³a to niekiedy ponad 100 kg.
Oœcie¿nica ma kilka dodatkowych
otworów, które umo¿liwiaj¹ kilkupunktowe ryglowanie skrzyd³a drzwiowego.
Zawiasy musz¹ zapewniæ p³ynne
otwieranie i zamykanie drzwi, oraz uniemo¿liwiæ wyjêcie skrzyd³a z oœcie¿nicy.
Po stronie zawiasów umieszcza siê bolce
przeciwwywa¿eniowe, które nawet w przypadku przeciêcia zawiasów utrzymuj¹
skrzyd³o w oœcie¿nicy.
Standardowo oœcie¿nica mo¿e byæ lakierowana proszkowo w kilku kolorach
z palety RAL lub wykoñczona w kolorze
skrzyd³a drzwi -.

Zamki
Zamek to istotny element ka¿dych
drzwi !. Jego budowa, sposób mocowania i stosowane zabezpieczenia to g³ówne
kryteria klasyfikacji. Oferta rynku okuæ
jest ogromna, a w odczuciu kupuj¹cego
zamek musi byæ przede wszystkim solidny. Panuje równie¿ przeœwiadczenie, ¿e

!

Zapamiêtaj

Posiadanie drzwi atestowanych klasy C
jest jednym z warunków uzyskania zni¿ki
na zakup polisy ubezpieczeniowej chroni¹cej przed skutkami kradzie¿y. Wysokoœæ
zni¿ek z tego tytu³u w niektórych firmach
ubezpieczeniowych przekracza 20%.

jeden zamek w drzwiach to za ma³o, dlatego czêstym widokiem s¹ drzwi do
mieszkañ wyposa¿one w trzy zamki.
Uwaga. Nie zaleca siê montowania
wiêcej ni¿ trzech zamków w drzwiach
standardowych i wiêcej ni¿ dwóch zamków w drzwiach antyw³amaniowych.
Dobrej klasy drzwi antyw³amaniowe maj¹
z regu³y jeden zamek z bolcami wysuwanymi przynajmniej w trzech kierunkach.
Dokonuj¹c samodzielnie zakupu
zamka nale¿y upewniæ siê, w któr¹ stronê
otwieraj¹ siê drzwi. Niektóre zamki nadaj¹ siê tylko do drzwi prawo- inne do lewostronnych.

Kilka cylindrów do jednego zamka
Stosuje siê kilka standardów wk³adek, które – bez wzglêdu na producenta –
s¹ miêdzy sob¹ wymienne, lecz s¹ tak¿e
takie, które pasuj¹ do zamków tylko jednego producenta. Zamki mog¹ byæ wtedy
ró¿ne, ale pasuje do nich ten sam typ
9 Drzwi antyw³amaniowe mog¹ byæ ozdobne
i „lekkie” optycznie (fot. Dormet)
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Drzwi zewnętrzne i antywłamaniowe
Mocowanie oœcie¿nicy musi wytrzymaæ obci¹¿enie
nawet 100 kg – tyle mo¿e wa¿yæ skrzyd³o drzwiowe
Niektóre firmy na czas budowy lub
remontu domu daj¹ wk³adki o uproszczonej budowie, które ju¿ po wprowadzeniu
siê lokatorów s¹ wymieniane na „normalne”, o pe³nej wytrzyma³oœci. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu unika siê dorobienia klucza przez osobê niepowo³an¹.

Wygoda i bezpieczeñstwo

- Zazwyczaj oœcie¿nica drzwi antyw³amaniowych jest wykoñczona w kolorze skrzyd³a
drzwiowego (fot. J&W)

wk³adki. Najbardziej ró¿norodna jest
oferta tzw. eurowk³adek – nie nale¿y ich
myliæ z wk³adkami Yeti. S¹ one oferowane w co najmniej kilkuset wykonaniach
ró¿ni¹cych siê d³ugoœci¹ (ze wzglêdu na
gruboœæ drzwi), rodzajami kluczy, sposobem otwierania od strony wnêtrza (klucz,
ga³ka). Wybór zamka z wymiennymi
wk³adkami jest szczególnie polecany
w takich sytuacjach, jak remont czy wynajêcie domu. Warto bowiem mieæ pewnoœæ, ¿e osoby niepowo³ane nie dostan¹
siê póŸniej do wnêtrza.
! Tak wygl¹da wewn¹trz antyw³amaniowa
wk³adka bêbenkowa (fot. Metalplast LOB)

Obs³uga zamka powinna byæ ³atwa
i wygodna – bez u¿ycia si³y. Istotny jest
równie¿ kszta³t otworu i klucza, u³o¿enie
go w d³oni (szczególnie wa¿ne podczas
otwierania drzwi w ciemnoœci).
Istotnym atutem jest mo¿liwoœæ dorobienia klucza tylko u producenta na podstawie kodowanej karty otrzymywanej
podczas zakupu. Jest to rozwi¹zanie bezpieczne, lecz mo¿e siê okazaæ k³opotliwe
(zw³aszcza w miejscowoœciach oddalonych od punktów dorabiania takich kluczy).
Od strony mieszkania zamek powinien otwieraæ siê przez pokrêcenie ga³ki
lub przesuniêcie zasuwy, tak aby w razie
po¿aru mo¿na by³o szybko uciec, nie szukaj¹c klucza. Chocia¿ wielu u¿ytkowników traktuje zamkniêcie drzwi na klucz
od wewn¹trz jako zabezpieczenie podczas
snu, to jednak lepszym rozwi¹zaniem jest
wyposa¿enie drzwi w solidn¹ zapornicê
(opcjonalnie po³¹czon¹ z alarmem) @.
Niektóre wykonania zamków s¹ fabrycznie przystosowane do wspó³pracy z systemem alarmowym. Zamki bêd¹ce czêœci¹
rozbudowanego systemu alarmowego mog¹ mieæ zamontowane czujniki nacisku
uruchamiaj¹ce alarm przy próbie si³owego otwarcia drzwi, czujniki sygnalizuj¹ce
otwarcie lub zamkniêcie zamka, a tak¿e
mog¹ byæ wyposa¿one w otwieranie sterowane elektronicznie.
I

@ Zamek wierzchni z zapornic¹
(fot. Metalplast LOB)

>>

Wyposa¿enie drzwi
antyw³amaniowych

Standard: centralny zamek podklamkowy zapewniaj¹cy wielopunktowe blokowanie w trzech
kierunkach (tj. góra, strona zawiasowa i zamkowa), dodatkowe wzmocnienie w rejonie zamka
centralnego, dwustronna wk³adka cylindryczna
typu EURO z kompletem kilku kluczy, maj¹ca certyfikat klasy C (najwy¿szej odpornoœci na w³amanie), klamki i okucia chroni¹ce zamek, wizjer szerokok¹tny 180°, kaseton teleskopowy w kolorze
skrzyd³a, którego dolna krawêdŸ wyposa¿ona jest
w szczotkê uszczelniaj¹c¹.
Za dop³at¹: dodatkowe elementy wyposa¿enia i wykoñczenia: zasuwa, próg drewniany, dodatkowe zamki, dwukolorowe wykoñczenie drzwi
(inny kolor z zewn¹trz, inny od œrodka), niestandardowy wymiar.

>>

Uwaga na wysokoœæ

Drzwi antyw³amaniowe, jeœli nie s¹ do tego
fabrycznie przystosowane (regulacja u do³u
drzwi), mog¹ po ich zamontowaniu uniemo¿liwiaæ
jakiekolwiek zmiany wysokoœci posadzki.
Rozwi¹zaniem jest monta¿ drzwi przed wylaniem posadzki lub kupno drzwi z regulowanym teleskopowo kasetonem dolnym, umo¿liwiaj¹cym
regulacjê w zakresie ±3 cm.

>>

Bezpieczny zamek

Musi mieæ on atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub/i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, albo Centralnego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Przemys³u Wyposa¿enia
Budownictwa „Metalplast”. Atest klasy C daje
gwarancjê, ¿e zamek jest trwa³y, trudny do zniszczenia i ¿e nie upora siê z nim w³amywacz z ³omem.
Zamki atestowane s¹ dostatecznie wytrzyma³e, aby uniemo¿liwiæ przestêpcy ich zniszczenie lub
otwarcie za pomoc¹ np. ³omu (zbyt ma³a si³a, by
zrobiæ to w pojedynkê). Zmusza to przestêpców do
dzia³ania w grupie lub korzystania z narzêdzi, które
czyni¹ ha³as. To zaœ mo¿e zwróciæ uwagê s¹siadów.
Zamek atestowany jest zabezpieczony przed
zniszczeniem w wyniku nawiercenia. Chroni¹
przed tym specjalnie ukszta³towane i wykonane
zabezpieczenia, k tóre powoduj¹ ³amanie lub
zeœlizgiwanie siê wiert³a. Wiêkszoœæ atestowanych zamków ma wbudowane takie wk³adki fabrycznie (a jeœli nie, mo¿na jee dokupiæ). Zabezpieczenia przed przewierceniem mog¹ mieæ te¿ same
wk³adki (cylindry).
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PRZEGLĄD RYNKU
Drzwi zewnętrzne
Drzwi Juwent ST –
skrzyd³o drzwiowe
g³adkie, t³oczone lub
t³oczone z przeszkleniem (szyba bezpieczna).
Zamek g³ówny 3-ryglowy z wk³adk¹, szyldy z klamkami w kolorze z³ota lub satynowane, bolce antywywa¿eniowe.
Cena brutto: 910 z³.
JUWENT

Drzwi
zewnêtrzne
Fregata – szerokoœæ 90
cm, wykonane z drewna klejonego warstwowo. Skrzyd³a dodatkowo s¹ oklejone sklejk¹.
Za dop³at¹ drzwi mog¹
byæ wzmocnione blach¹ stalow¹. W standardzie dwie uszczelki
(wewnêtrzna i zewnêtrzna) oraz próg
aluminiowy wpuszczany w posadzkê. Drzwi
s¹ wyposa¿one w blokadê przeciwwywa¿eniow¹. Skrzyd³o jest impregnowane i dwukrotnie malowane akrylow¹ farb¹ wodn¹.
Cena brutto: 2820 z³.
HUMDREX

Info Rynek – firmy
Drzwi Monako – rozwieralne,
jednoskrzyd³owe, pe³ne, o szerokoœci 90 cm. Oœcie¿nice ze
stalowych
kszta³towników
zimnogiêtych lub z wyselekcjonowanego drewna klejonego. Rama skrzyd³a dwustronnie ob³o¿ona blach¹ stalow¹
o gr. 0,6 mm, wype³nienie
z pianki poliuretanowej; dodatkowe wzmocnienia w miejscach mocowania zawiasów
i zamków; skrzyd³o wykonane w wersji bezprzylgowej.
Drzwi malowane na kolor bia³y i br¹zowy, lub
w okleinie drewnopodobnej (mahoñ, buk, d¹b).
Zamek: wpuszczany z wk³adk¹ patentow¹
GERDA ZW100; opcjonalnie trzybolcowy zamek nadklamkowy.
Cena brutto: 1200 z³.
BORYSZEW

Drzwi Euronord Classic z wyt³aczanej blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej pow³ok¹ Perfect Paint, dostêpne równie¿
w kolorze bia³ym. Szklone szyb¹ bezpieczn¹. Drzwi s¹ wyposa¿one w 2 zamki 3-trzpieniowe, blokady antywywa¿eniowe,
uszczelki magnetyczne i kompresyjne oraz próg aluminiowy.
Oœcie¿nica stalowa. Szerokoœæ
drzwi 90 cm i wysokoœæ 206 cm.
Cena brutto: kolor br¹zowy
1410 z³, kolor bia³y 1300 z³.
EURONORD

Drzwi antywłamaniowe
Drzwi antyw³amaniowe D-Code jednoskrzyd³owe. Zamek mechaniczny z wbudowanym systemem elektronicznym dodatkowo zabezpieczaj¹cym przed
w³amaniem. Wykoñczenie drzwi – ok³adzina drewniana. Za dop³at¹ – malowanie lakierem transparentnym
lub farb¹ kryj¹c¹. Szyba antyw³amaniowa,
mo¿liwoœæ wykonania doœwietli górnych
i bocznych po³¹czonych z oœcie¿nic¹.
Cena brutto od 2620 z³.
DIERRE
Drzwi Juwent AS3 – o zwiêkszonej odpornoœci na w³amanie (klasa C). Skrzyd³o
drzwiowe jest zbrojone i wype³nione piank¹ poliuretanow¹. Kaseton jest regulowany
w zakresie 0-8 cm. Zamek
g³ówny 4-ryglowy klasy C
z wk³adk¹. Szyldy równie¿
klasy C z klamkami w kolorze
srebra, z³ota i oliwki. Bolce antywywa¿eniowe.
Cena brutto: 1650 z³.
JUWENT
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Info rynek

Drzwi metalowe
o szerokoœci 140200 cm i wysokoœci
210-240 cm, ob³o¿one wyk³adzin¹
drewnian¹
lub
MDF, wyposa¿one
w zamek centralny
rozporowy firmy
SAB.
Szk³o refleksyjne.
Wzór i kolor dowolny.
Cena brutto: 5124 z³.
DORMET

Drzwi metalowe ob³o¿one
wyk³adzin¹ drewnian¹ lub
MDF. Wyposa¿one w zamek
centralny rozporowy firmy
SAB. Wymiary drzwi: szerokoœæ od 90 do 110 cm, wysokoœci od 200 do 220 cm. Szk³o refleksyjne Ph. Wzór i kolor dowolny.
Cena brutto: 2928 z³.
DORMET

Drzwi zewnêtrzne
BORYSZEW
ZAK£ADY CHEMICZNE I TWORZYW
SZTUCZNYCH
(46) 863 02 01 www.boryszew.com.pl
BUMAX
(52) 330 60 00 www.bumax.pl
EURONORD ENTERPRISE LTD
(58) 345 12 01 www.euronord.com.pl
HUMDREX
STOLARSKI ZAK£AD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY
(89) 648 41 40 www.humdrex.com.pl
INTERDREX (INTERDOOR)
(58) 572 26 50 www.interdoor.pl
KMW FORMAT
(71) 315 70 88 www. kmwformat.pl
MALWINA I ADAM
(58) 552 84 51 www.drzwiokna.pl
MASSIV-HOLZ
(17) 221 65 69 www.drzwi.rzeszow.pl
PORTA FENSTER
(22) 828 09 47 www.porta-fenster.pl
PORTA KMI POLAND
(58) 677 81 00 www.porta.com.pl
SOKÓ£KA OKNA I DRZWI
0 800 122 822
www.sokolkasa.pl
VITROBUD (witra¿e)
(77) 441 64 84 www.vitrobud.com.pl

Drzwi antyw³amaniowe
DIERRE POLSKA
(22) 611 97 99 www.dierre.com.pl
DORMET
(22) 789 53 98 www. dormet.com.pl
GERDA Sp. z o.o.
0 800 888 999 www.gerda.pl
HARDMET
ZAK£AD MECHANIKI PERCYZYJNEJ
(22) 751 03 26 www.hardmet.com.pl
INTERDREX (INTERDOOR)
(58) 572 26 50 www.interdoor.pl
J&W
(22) 622 80 08 www. jiw.com.pl
JUWENT
(81) 865 26 34 www.juwent.pl
KEY-LOCK POLSKA 2000
(22) 738 31 83 www.key-lock.com.pl
METALPLAST LOB
(65) 529 22 25 www.lob.pl
PORTA KMI POLAND
(58) 677 81 00 www.porta.com pl
WITEX SUPER-LOCK LTD
(22) 562 30 50
www.witex-sl.pl

Drzwi Garda D.L. – najwy¿sza klasa odpornoœci na
w³amanie, wykonywane pod wymiar, otwierane do
œrodka lub na zewn¹trz pomieszczenia chronionego. Skrzyd³o pokryte obustronnie blach¹ stalow¹,
izolowane we³n¹ mineraln¹. Oœcie¿nica stalowa po³¹czona z progiem. Atestowany
zamek rozporowy klasy C, wielopunktowy, blokuj¹cy w górê,
zamek dodatkowy z wk³adk¹
z pokrêt³em – gratis. Wykoñczenie: lakier, okleina, tapicerka,
p³yty MDF, fornir, kasetony
drewniane.
Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia
drzwi z przeszkleniem (równie¿
z Certyfikatem).
Cena brutto – zale¿na od wykoñczenia: od 1770 z³.
J&W

