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Nowa stolarka

Okna 

Materia

W domu jednorodzinnym najcz ciej stosuje si  tylko dwa rodzaje okien: 

drewniane lub plastikowe. Cho  mo na równie  kupi  okna aluminiowe, alu-

miniowo-drewniane lub z w ókna szklanego.

 Drewniane – z regu y s  dro sze o 20-30% od plastikowych i wymagaj

okresowej konserwacji (malowania). Maj  jednak dobr  izolacyjno  ciepln ,

du  sztywno  i stabilno  wymiarów – nadaj  si  do du ych przeszkle .

 Plastikowe – nie wymagaj adnej konserwacji, s  ta sze i odporne na dzia-

anie wilgoci i grzybów. Niestety, w razie uszkodzenia ramy nie mo na ich na-

prawi . Oprócz najbardziej popularnych bia ych mo na zamówi  okna wyko -

czone kolorow  lub drewnopodobn  oklein  (dro sze od bia ych o 15% – kolor 

jednostronny, o 30% – kolor dwustronny). 

Je li okna i drzwi s

wypaczone, spróchnia e, maj

obluzowane i zu yte okucia 

i trudno si  domykaj , pora je 

po prostu wymieni . Nowe nie 

tylko atwiej b dzie zamyka

i otwiera , ale poprawi

te  bilans cieplny budynku, 

bo b d  mia y du o wy sze 

wspó czynniki przenikania 

ciep a ni  stara stolarka. 

B d  te  szczelniejsze i lepiej 

wycisz  ha as z zewn trz
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1. Demonta  starej stolarki

2.  Ustawienie i podparcie 

okien

3. Mocowanie okna

4.  Zwil enie powierzchni 

roboczej przed 

wype nieniem piank

poliuretanow

5.  Wype nienie i uszczelnienie 

szczeliny mi dzy oknem 

a cian

6.  Usuni cie nadmiaru pianki 

monta owej

7. Monta  parapetów

8. Obróbka tynkarska okna

9.  Sprz tanie stanowiska 

pracy

10. Regulacja oku  okiennych

Okna mocuje si  do muru na dy-

ble lub kotwy i uszczelnia poli-

uretanow  piank  monta ow ,

która wspomaga w a ciwe mo-

cowanie. Nieszczelne styki okna 

ze cianami mog  by  przyczy-

n  ich zamakania i przemarza-

nia, przenikania wiatru i ha asu 

do wn trza domu, dlatego osa-

dzanie i uszczelnianie okien na-

le y wykona  bardzo dok adnie. 

Elementy mocuj ce rozmiesz-

cza si  w odleg o ci 15-25 cm 

od ka dego naro a lub s upka. 

Odst py mi dzy nimi wzd u

obwodu ramy nie powinny by

wi ksze ni  80 cm, je li okno 

jest drewniane lub aluminiowe 

oraz 70 cm – je li jest plastikowe. 

Bardzo wa ne jest te  w a ci-

we rozmieszczenie klinów przy 

naro ach i s upkach, które sta-

bilizuj  okno na czas monta u.

Z e usytuowanie klinów grozi o-

by wygi ciem, przekoszeniem 

(wskutek tego okno ma nierów-

ne przek tne) albo zwichro-

waniem (jego naro a nie le

wtedy w tej samej p aszczy -

nie). Odkszta cone okna b d

si  trudno otwiera y i zamyka-

y. Sprawdzi  te  nale y poziom 

i pion montowanych okien. 

Monta  krok 
po kroku
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 Okna z PVC mog  mie  równie  nietypowe kszta ty

Wymiary i podzia y

Zanim zamówimy okna, warto si  zastanowi , czy nie zmieni  ich 

dotychczasowych wymiarów i podzia ów. Mo e stare okna by y po-

dzielone na kilka pól, które teraz warto zast pi  jednym? Trzeba te

pami ta , e stare okna maj  zazwyczaj w sze ramy ni  te produko-

wane obecnie (zw aszcza plastikowe) i powtórzenie podzia ów mo e

si wi za  ze znacznym zmniejszeniem przeszklonej powierzchni, 

a zredukowanie podzia ów to tak e  mniejsze koszty. Cena jednego 

du ego okna jednoskrzyd owego jest o ok. 30% ni sza ni  okna dwu-

skrzyd owego o takich samych wymiarach – pod jednym warun-

kiem: e s  to okna typowe. Za okna o niestandardowych wymiarach 

zap acimy wi cej. 

W miejscu, gdzie do okna b dzie atwy dost p z obu stron, nie-

zb dny do mycia i ewentualnej konserwacji, warto zastosowa  okna 

nieotwieralne. S  oko o 20% ta sze, bo maj  mniejsz  liczb  profili 

i nie wymagaj  oku , maj  te  cie sze ramy. Mo na zamontowa  je 

w przedsionku lub jako s siaduj ce z oknami balkonowymi.
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 Podczas piankowania du ych okien i drzwi 

trzeba zastosowa  rozpórki, które zabezpiecz

ram  przed wypchni ciem przez rozpr aj c

si  piank

 Okno musi by  montowane nie tylko na 

piank , ale te  dyble (stalowe ko ki rozporowe) 

lub stalowe kotwy. Ich liczba zale y od 

wielko ci okna. Zak ada si , e odleg o

pomi dzy punktami mocowania powinna 

wynosi  70 cm, przy czym od naro nika do 

pierwszego dybla nie powinna by  wi ksza 

ni  15 cm

dybel przechodzi 

bezpo rednio przez otwór 

w o cie nicy

kotwa stabilizuj ca 

okno w pionie

wkr t mocuj cy kotw

do o cie a musi by

dobrany do materia u,

z którego wykonana 

jest ciana

a b

a

b

ta ma rozpr na – uszczelnienie 

wodoszczelne i paroprzepuszczalne

pianka poliuretanowa – uszczelnienie 

cieplne i akustyczne

ta ma rozpr na – uszczelnienie 

wodoszczelne i paroprzepuszczalne

pianka poliuretanowa – uszczelnienie 

cieplne i akustyczne

masa silikonowa lub folia 

paroszczelna – uszczelnienie 

paroszczelne

dodatkowy wkr t

listwa przyokienna

listwa przyokienna
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Z profili okiennych mo na konstruowa  okna o ograniczonych wymiarach: wi ksze  by yby 

mniej trwa e, zbyt wiotkie i odkszta ca yby si  podczas u ytkowania.

Maksymalne wymiary skrzyde  z PVC to 150x150 cm (cho  od niektórych producentów 

us yszymy, e skrzyd o nie mo e by  szersze ni  120 cm), a skrzyd a balkonowego 100x240 

cm. Je li okna maj  by  wi ksze, musz  mie  skrzyd a wzmocnione szprosami konstruk-

cyjnymi.

Maksymalne wymiary skrzyd a drewnianego to 160x170 cm.

Wysoko  okien – niezale nie od rodzaju – nie powinna przekracza  2,5 m.

Uwaga! Dobieraj c  wielko  okien (zw aszcza tych montowanych na pi trze), warto wzi

pod uwag , czy da si  je wnie  przez drzwi wej ciowe.

Najwi ksze okna 

Okna z PVC mog

byc oklejone foli

drewnopodobn  w 16 

kolorach

 Zamocowanie o cie nicy okna do o cie a: 

bezpo rednio na dyble (a), po rednio na kotwy (b)

 Uszczelnienie po czenia okna ze cian : o cie nica bez w garka (a), z w garkiem (b)
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Kiedy wymienia  i kiedy zamawia ?

W bran y okiennej najgor tszym okresem jest 

jesie . Przed zbli aj c  si  zim  najwi cej in-

westorów przypomina sobie o nieszczelnych 

oknach i uciekaj cym przez nie cieple. Ze z o-

eniem zamówienia nie warto wi c czeka  do 

jesieni. Wtedy producenci okien s  najbardziej 

oblegani i na realizacje zamówienia trzeba 

czeka  d ugo, co mo e wstrzyma  wykonywa-

nie innych prac remontowych. Najwygodniej 

wi c zamówi  okna na co najmniej kilka tygo-

dni przed planowan  wymian .

Wymiana 10 okien w domu jednorodzin-

nym trwa 4-6 h. Prace te mo na wykonywa

równie  zim , pod warunkiem, e tempe-

ratura nie spadnie poni ej –10°C. W ni szej 

temperaturze pianka monta owa (stosowa-

na do uszczelniania okien) traci swoje w a-

ciwo ci.

Uszczelnianie

Przed u yciem pianki uszczelniaj cej po-

wierzchnie, do których b dzie ona przyle-

ga  (o cie e i ram  okienn ), trzeba zwil y

wod . Na czas uszczelniania piank  o cie -

nice nale y usztywni  – zamykaj c skrzy-

d a okien lub rozpieraj c je drewnianymi li-

stwami. Kiedy pianka zastygnie, wyci ga si

Przed monta em nale y obejrze  i dok adnie 

sprawdzi , czy:

okna s  zgodne z zamówieniem;

nie maj  wad, które mo na zauwa y  od razu 

(czyli uszkodze  mechanicznych);

maj  w a ciwy podzia  skrzyde  i kierunek 

ich otwierania;

Wszelkie niezgodno ci nale y reklamowa  od 

razu, jeszcze przed monta em okien. 

Podczas monta u nale y zwróci  szczególn

uwag  na to, czy:

o cie nice s  zamontowane idealnie w pio-

nie oraz idealnie w poziomie – to bardzo wa -

ny warunek! Monta y ci powinni pos ugi-

wa  si  dobrze wskazuj cymi poziomnicami. 

W trakcie mocowania dybli lub kotew powin-

ni sprawdza  poziomnic  prawid owe usta-

wienie ram;

ekipa mocuje okna na stalowe ko ki rozporo-

we, czyli dyble, lub kotwy stalowe. Mocowanie 

takie jest niezb dne, poniewa  sama pianka 

monta owa trzyma zbyt s abo. Liczba moco-

wa  zale y od wielko ci okna, a odleg o  mi -

dzy punktami mocowania powinna wynosi  ok. 

70 cm, a odleg o  od naro nika do pierwszego 

punktu – ok. 15 cm;

przy uszczelnianiu du ych okien i drzwi bal-

konowych zastosowano tymczasowe rozpórki, 

aby zabezpieczy  ram  przed zniekszta ceniem 

przez rozpr aj c  si  piank ;

w oknach z PVC nie pozas aniano otworów od-

wadniaj cych na dolnej ramie o cie nicy (futry-

ny). Woda opadowa ciekaj ca po p aszczy nie 

okien oraz wciekaj ca pod ramy skrzyde  przez 

nieszczelne przylgi i wp ywaj ca do wewn trz-

nych otworów odwadniaj cych przedostawa-

aby si  pod ram  i powodowa a zawilgocenie 

murów pod oknami. Z biegiem czasu na po-

wierzchni tynków pojawi yby si  wskutek tego 

grzyby ple niowe;

czy zabezpieczono silikonem szczelin  pomi -

dzy murem a oknem. Wype nienie to  stanowi izo-

lacj  przeciwwilgociow  i jest szczególnie  wa -

ne przy monta u parapetu zewn trznego, gdy

podczas obfitych deszczów woda mo e si  prze-

dostawa  pod ram  do rodka pomieszczenia. 

Szeroki parapet powinien by  dodatkowo przy-

mocowany ko kami rozporowymi tu  przy kra-

w dzi zewn trznej do cian pionowych;

czy parapet wewn trzny, je eli jest ci ki 

i znacznie wystaje poza mur, zamocowano do-

datkowo wspornikami.

Uwaga! Po zako czeniu prac monta owych 

trzeba, w obecno ci pracownika firmy, sprawdzi

funkcjonowanie wszystkich cz ci otwieranych. 

Je li razem z oknami wymieniamy parapety, na-

le y je równie  dok adnie obejrze .

Fachowy monta  jest bardzo wa ny, bowiem 

trwa o  okien a  w 50% zale y od jako ci ich 

zamontowania.

Fot. Villa Glass

Fabryczne punkty sprzedaży: 

Cieszyn ul. Stawowa14 a, tel./fax: 033 851 83 39

Opole ul. Wspólna 1 (Vinsar) tel. 077 47 44 224 w. 24

Rybnik ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 032 422-70-02

Jastrzębie (Creplast) ul. Harcerska 1A, tel. 032 471 95 86

Skoczów ul. Stalmacha 8 tel./fax: 033 479 36 60, 0509 227 628

Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 4, tel. 0 606 460 276

Produkcja: 

Puńców k/Cieszyna
ul. Kojkowicka 2
tel.: 033/852-92-12 
fax: 033/852-90-82

Najwa niejsze

REKLAMA

 Bardzo praktyczne, cho  na razie niezbyt 

popularne, s  okna wyposa one w zawiasy 

no ycowe
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drewniane kliny, a pozosta e po nich pustki wype nia si  piank .

Aby uszczelnienie by o skuteczne, piank  poliuretanow  powinno si

zabezpieczy  od wewn trz materia em paroszczelnym chroni cym j

przed wnikaniem pary wodnej z wn trza domu. W tym celu stosuje 

si  mas  silikonow , akrylow , ta m  uszczelniaj c  z pianki poliure-

tanowej albo foli  samoprzylepn  do uszczelnie  wewn trznych. Od 

zewn trz powinno si  stosowa  materia y chroni ce przed wod  desz-

czow , ale paroprzepuszczalne – na przyk ad ta my rozpr ne (ta my 

ze skompresowanej, mi kkiej pianki poliuretanowej nasyconej impre-

gnatem akrylowym, który zabezpiecza przed wch anianiem wilgo-

ci, pod wp ywem temperatury ta my rozpr aj  si  i zwi kszaj  w ten 

sposób swoj  obj to , po umieszczeniu w szczelinie zaczynaj  si

rozpr a  i ci le j  wype nia ). Chodzi o to, by woda nie mog a wcie-

ka  szparami do wn trza domu, a wilgo , która mimo uszczelnie

wniknie mi dzy ram  i cian , mog a uj  na zewn trz. 

Drzwi wewn trzne

Materia

Drewno. Mo e by  lite lub klejone warstwowo. To drugie jest bar-

dziej popularne, g ównie ze wzgl du na ni sz  cen  i bardzo dobre 

 Bardzo wa nym elementem drzwi zewn trznych s  zamki – najlepiej dwa 

niezale ne, z których przynajmniej jeden powinien by  atestowany. Jest to 

te  warunek otrzymania zni ki u ubezpieczyciela (a)

Niezale nie od materia u, wszystkie drzwi sprawiaj  wra enie l ejszych, 

je li maj  przeszklenia. W drzwiach antyw amaniowych stosuje si  na nie 

szyby podwójne, potrójne lub zespolone ze szk a hartowanego, a nawet 

kuloodpornego co najmniej klasy P5 (b)

Oryginalne drzwi wewn trzne mog  by  wykonane ze szk a malowanego, 

imituj cego kolorowy witra  (c)

a b c
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…warto si  upewni , co wliczone jest w podan  cen  – czy tylko skrzyd o, czy ca y kom-

plet z zawiasami, zamkiem, klamk , o cie nic  i ewentualnie szyb . Najcz ciej cena drzwi 

obejmuje tylko skrzyd o z zawiasami i zamkiem na klucz. Klamk , szyld i o cie nic   trzeba 

dokupi  oddzielnie. Najwygodniej wszystkie elementy kupi  w jednym miejscu, ale warto 

wiedzie , e klamki w zdecydowanie wi kszym wyborze  znajdziemy w marketach budow-

lanych. Dystrybutorzy drzwi na ogó  maj  je zwykle tylko od jednego lub dwóch producen-

tów oku .

Zanim kupisz drzwi...

parametry techniczne, wysok  wytrzyma o

i odporno  na paczenie si . Najcz ciej stoso-

wane gatunki drewna to: sosna, d b, buk, ma-

ho  i jesion.

P yty drewnopochodne. Mog  to by  g ad-

kie lub t oczone p yty wiórowe albo pil nio-

we – zwyk e, MDF i HDF. Najcz ciej sto-

suje si  p yty MDF (twarde) i HDF (bardzo 

twarde). Ró ni  si  one sposobem wytwarza-

nia oraz g sto ci . Im warto  ta jest wi k-

sza, tym materia  trwalszy i drzwi mniej si

pacz . P yty MDF maj  g sto  od 650 do 

850 kg/m3, a produkuje si  je z w ókna drew-

na wierkowego lub sosnowego. P yty HDF 

maj  g sto  powy ej 850 kg/m3 (o ok. 50% 

wi ksz  ni  lite drewno) i wytwarza si  je ze 

zr bków drewna. Oba rodzaje p yt s   bar-

dziej  odporne na p kanie oraz rozszczepianie 

ni  lite drewno.

Tafle szk a. Montowane s  w w skich alu-

miniowych albo drewnianych ramach lub 

bezramowo, wówczas tafl  szk a umieszcza 

si  jedynie w zawiasach i tzw. pochwycie, 

stosowanym zamiast klamki. Aby takie drzwi 

by y bezpieczne, wykonuje si  je ze szk a har-

towanego lub klejonego. Zbita szyba harto-

wana rozsypuje si  na kawa ki o nieostrych 

brzegach, a folia zabezpieczaj ca szk o klejo-

ne zapobiega jego rozsypaniu si  na kawa ki.

Monta

Przy wymianie drzwi stosuje si  podobne za-

sady, jak przy wymianie okien. Pozbywamy 

si  starej o cie nicy, przygotowujemy otwór 

z odpowiednim luzem na wypionowanie 

i wype nienie piank . K opotliwa mo e si

okaza  wymiana drzwi z  o cie nic  meta-

low , która cz sto jest osadzona w betono-

wej posadzce. Demonta u takich drzwi nie 

da si  przeprowadzi  bez uszkodzenia pod o-

gi, ok adzin ceramicznych i tynków. Dlatego 

wymian  drzwi dobrze jest zaplanowa cz-

nie z remontem cian i pod óg. Mo na te  za-

mówi  nowe skrzyd a drzwiowe do starych 

o cie nic, ale takie skrzyd a b d  dro sze, 

a stara o cie nica mo e je nieco szpeci .

O cie nice

Przebieg pracy przy wymianie drzwi za-

le y od tego, jak  zastosujemy o cie nic .

O cie nic  tradycyjn  instaluje si  bowiem 

przed napraw  lub remontem cian, a regulo-

wan  – po wszelkich wyko czeniach. 

Uwaga! Przed zastosowaniem pianki uszczel-

niaj cej trzeba zawsze zastosowa  rozpórki, 
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z tym, e o cie nice regulowane – które naj-

cz ciej s  z p yty MDF (mniej sztywnej ni

tradycyjne elementy z pe nego drewna klejo-

nego) – nale y rozeprze  przynajmniej cztere-

ma rozpórkami, a piank  monta ow  nale y

pos ugiwa  si  ostro nie, aby nie dopu ci  do 

wygi cia o cie nicy. 

Piank  monta ow  stosuje si  tylko tak ,

która przeznaczona jest do monta u stolar-

ki (wi kszo  producentów oznacza j  zielo-

n  zatyczk ).

Okucia

Zawiasy. Wi kszo  drzwi zawiesza si  na 

dwóch zawiasach, w niektórych jest jeszcze 

trzeci po rodku. Od jako ci zawiasów i ich 

zamocowania zale y trwa o  oraz wygoda  

u ytkowania drzwi. Zawiasy musz  bowiem 

d wiga  ci ar skrzyd a, od nich te  zale-

y, z jak atwo ci  drzwi b d  si  otwiera y

i czy w czasie otwierania nie b d  skrzypia-

y. Niektóre zawiasy umo liwiaj   korygowa-

nie wysoko ci zawieszenia skrzyd a wzgl -

dem o cie nicy. 

Klamki, szyldy i rozetki. Zwykle dokupuje 

si  je osobno. Mog  by  wykonane z mosi dzu 

lub stali nierdzewnej, rzadziej z aluminium, 

s  te  modele czone ze szk em, drewnem 

lub kolorow ywic . Powierzchnia klamki 

mo e by  b yszcz ca lub matowa, niklowana, 

patynowana, a nawet poz acana. 

Drzwi wej ciowe

Materia

Na rynku jest sporo firm oferuj cych do-

brej jako ci drzwi wej ciowe z drewna, stali 

i z PVC. Kupi  mo na tak e drzwi wykonane 

z aluminium i w ókna szklanego, ale w do-

mach jednorodzinnych stosuje si  je rzadko. 

Drewniane. Najcz ciej s  z drewna sosno-

wego albo wierkowego lub z drewna li cia-

stego (d bowe, jesionowe) lub egzotycznego 

(tek, maho ). Najlepiej, gdy rama skrzyd a jest 

wykonana z drewna klejonego, bo to zapobie-

gnie wypaczaniu si  ca ej konstrukcji. Drzwi 

mog  by  wzmocnione blachami stalowymi 

umieszczanymi pod ok adzinami z drewna. 

Powierzchnia skrzyde  drzwi drewnianych 

mo e by  g adka lub ozdobiona listwami b d

kasetonami. Przed wilgoci  i wp ywami at-

mosferycznymi zabezpieczane s  lakierem, 

impregnatami, farbami akrylowymi (trans-

parentnymi lub kryj cymi), emali  chemo-

utwardzaln  lub te  pokryciem z forniru albo 

pow ok  winylow .

Z PVC. Profile w takich drzwiach powin-

ny mie  minimum dwie komory. Mog  by

usztywnione  wk adkami stalowymi lub alu-

miniowymi, wentylowane i uszczelniane 

piank  poliuretanow . Drzwi maj  trwa e ko-

lory, jednak trzeba pami ta , e uszkodzo-

nych powierzchni nie mo na odnowi . Nie da 

si  ich pomalowa , mo na jedynie zatuszowa

drobne uszkodzenia specjalnymi preparatami. 

Stalowe. W takich drzwiach ze stali ocyn-

kowanej s  g ównie o cie nice, ramy i ruszt 

usztywniaj cy. Blach  stalow  mo e by  rów-

nie  ob o one ca e skrzyd o (wówczas jest po-

lakierowana lub powleczona foli  PVC imitu-

j c  drewno albo jednokolorow ). S  równie

drzwi, w których p yty stalowe mocowane 

s  do ramy drewnianej i wyka czane lakie-

rem lub foli  z wyt oczonym rysunkiem s o-

jów drewna. 

Aluminiowe. Maj  ramy z dwu- lub trzy-

komorowych profili. Najcz ciej wype nie-

niem drzwi s  szyby ze szk a hartowanego 

lub panele z blachy aluminiowej ocieplone 

piank  poliuretanow , ale do domów jednoro-

dzinnych najlepiej nadaj  si  te wyko czone 

okleinami drewnopodobnymi. Drzwi alumi-

niowe s  wytrzyma e, ale atwo robi  si  na 

nich wgniecenia.

Monta

Przebiega podobnie jak przy wymianie wszyst-

kich drzwi i okien, z tym, e ze wzgl du na 

znaczny ci ar skrzyd a oraz cz stotliwo

jego otwierania i zamykania zamocowanie 

o cie nicy powinno by  szczególnie mocne i 

stabilne: najlepiej na ko ki rozpr ne (dyble) 

przynajmniej w trzech miejscach o cie nicy. 

Je li ciana jest trójwarstwowa i drzwi monto-

wane s  w linii ocieplenia, konieczne jest u y-

cie specjalnych k towników przeznaczonych 

do monta u drzwi  zewn trznych.

Najlepiej, gdy drzwi wej ciowe otwieraj  si

na zewn trz. Decyduj  o tym wzgl dy bezpie-

cze stwa oraz wygoda i ergonomia (podczas 

wiatru s  bardziej szczelne, bo uszczelki s

dociskane). Zyskujemy te  miejsce w przed-

sionku. Wyj tkiem mo e by  sytuacja, gdy na 

zewn trz s  schody z ma ym podestem przed 

drzwiami – wtedy konieczne jest otwieranie 

ich do rodka. Takie drzwi stosuje si  rów-

nie  w górach, gdzie s  wysokie niegi.

Drzwi po otwarciu nie powinny uderza

o w garek ani o cian , dlatego warto zamon-

towa  uniemo liwiaj ce to odboje.

Obróbki tynkarskie wykonuje si  podobnie 

jak po wymianie okien czy drzwi wewn trz-

nych. Ostatnim etapem wymiany jest takie 

wyregulowanie zawiasów, by klucze przekr -

ca y si  w zamkach bez oporów, a bolce wcho-

dzi y bez ocierania w gniazda o cie nicy.

Je li przedsionek lub przedpokój s  s a-

bo o wietlone, warto rozwa y  zastoso-

wanie bocznych i/lub górnych do wietli. 

Rozwi zanie to daje du o wiat a i poprawia 

wygl d elewacji. 

Drzwi wej ciowe powinny by  odporne na w amanie i mie  dobr  izolacyjno  ciepln  i aku-

styczn . Wed ug normy, wspó czynnik przenikania ciep a U drzwi wej ciowych powinien by

nie wi kszy ni  2,6 W/(m²K). O izolacyjno ci decyduje masa skrzyd a oraz warstwa umieszczo-

nego w ramie ocieplenia  – z we ny mineralnej, styropianu lub pianki poliuretanowej. Dobr

izolacyjno  – 1,2-2 W/(m²K) – maj  drzwi drewniane ocieplone styropianem. W drzwiach 

z PVC izolacj  jest pianka poliuretanowa (wk adki termoizolacyjne umieszczane s  równie

w profilach), dzi ki czemu ich izolacyjno  cieplna wynosi 1,3-2,5 W/(m²K). Drzwi stalowe 

ociepla si  piank  poliuretanow  lub we n  mineraln  i mog  mie  U nawet mniejsze od 1,0. 

W drzwiach wej ciowych izolacja cieplna s u y równie  jako izolacja akustyczna.

Ciep e i bezpieczne

warstwa 

ocieplenia

 Drzwi zewn trzne musz  mie  bardzo 

stabilnie zamontowan  o cie nic , najlepiej 

na dyble – tylko w przypadku monta u w linii 

ocieplenia konieczne jest u ycie kotew 

monta owych


