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MIESZKAJMY
BEZPIECZNIE
Maj¹c w³asny dom robimy wszystko, aby nasze
mienie by³o bezpieczne. Coraz wiêcej osób instaluje
systemy alarmowe lub wynajmuje ochronê. Ale wielu
inwestorów nie poprzestaje na tym.
Mechaniczne zabezpieczenie sprowadza siê
przede wszystkim do zainstalowania odpornych na
w³amanie drzwi – koniecznie z odpowiednimi zamkami. Ale w przeciwieñstwie do mieszkania w bloku,
w domu jednorodzinnym to nie wystarczy. Jeœli ju¿ s¹
dobre drzwi, trzeba równie¿ zabezpieczyæ okna, ale
tym zajmiemy siê w artykule „Chronimy okna”.
Opracowanie: Anna Grocholska

Drzwi antyw³amaniowe
S¹ to drzwi o odpowiedniej konstrukcji, wyposa¿one w odporne na w³amanie
zawiasy oraz blokady antywywa¿eniowe
w postaci bolców lub rygli.
Oferta rynkowa jest bardzo bogata
i nie wszystkie wyroby rzeczywiœcie spe³niaj¹ wymagania antyw³amaniowe. W naszym artykule omawiamy takie drzwi,
które skutecznie ochroni¹ dom.

Rodzaje drzwi
Drzwi antyw³amaniowe, tak jak
wszystkie inne mog¹ byæ prawe lub lewe.
Drzwi s¹ prawe, jeœli otwieraj¹c je do siebie widzimy zawiasy z prawej strony.
I odwrotnie: w drzwiach lewych przy
otwieraniu ich do siebie, zawiasy s¹ z lewej strony. Drzwi produkuje siê w dwóch
typach: jako otwierane na zewn¹trz oraz
do wewn¹trz pomieszczenia. Niektórzy
producenci oferuj¹ jednak tak¹ konstrukcjê drzwi, ¿e te same, zale¿nie od sposobu
zamontowania mog¹ byæ otwierane do
wewn¹trz lub na zewn¹trz. Drzwi mog¹
byæ jedno– lub dwuskrzyd³owe.
Najczêstsze wymiary drzwi antyw³amaniowych to szerokoœæ 80, 90, 100 cm
oraz wysokoœæ 195-205 cm. Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia drzwi szerszych, a tak¿e drzwi dwuskrzyd³owych – za dodatkow¹ op³at¹.
Drzwi, jeœli maj¹ byæ antyw³amaniowe, musz¹ mieæ œwiadectwo (atest) potwierdzaj¹ce klasê odpornoœci na w³amanie „C”.
Budowa drzwi
Dobre drzwi antyw³amaniowe wykonuje siê z dwóch blach stalowych zazwyczaj ocynkowanych, gruboœci najczêœciej
1,5 mm, choæ niektórzy producenci stosuj¹ blachy grubsze, ale zdarzaj¹ siê te¿
cieñsze – np. 1,25 mm. Pomiêdzy nimi
znajduje siê kratownica z zimnogiêtych
profili oraz prêtów stalowych. Wiêkszoœæ
drzwi zewnêtrznych jest wype³niona materia³em termoizolacyjnym. Izolacjê stanowi samogasn¹ca, bezfreonowa pianka
poliuretanowa, lub wype³nienie z we³ny
mineralnej . Rzadziej spotyka siê wype³nienie z p³yt styropianowych. Zale¿-

O wytrzyma³oœci na w³amanie decyduje nie tylko konstrukcja drzwi, ale te¿ rodzaje
i sposób zamocowania zamków oraz sposób wykonania futryny i zakotwienia jej w œcianie.
W drzwiach otwieranych na zewn¹trz znajduj¹ce siê od strony zewnêtrznej zawiasy
musz¹ byæ tak skonstruowane, ¿eby nie mo¿na by³o ich wybiæ. Oœcie¿nica musi byæ tak
zamontowana w murze, aby nie by³o mo¿liwe jej wyrwanie.
Warto te¿ wiedzieæ, ¿e trudniej jest dostaæ siê przez drzwi otwierane na zewn¹trz, nie
mo¿na ich bowiem wepchn¹æ do œrodka.
Wa¿ne jest, aby zarówno drzwi, jak i zamki mia³y najwy¿sz¹ klasê odpornoœci na w³amanie – „C”. Oznacza to, ¿e drzwi musz¹ oprzeæ siê próbie w³amania przez 1 godzinê.
Wymagany jest atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Niektóre firmy ubezpieczeniowe udzielaj¹ do 30% zni¿ki, jeœli w domu s¹ drzwi antyw³amaniowe.
fot. J&W
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 Budowa drzwi antyw³amaniowych
(fot. Zbigmet)

nie od konstrukcji i wype³nienia p³at
drzwi mo¿e wa¿yæ od 30 do ponad 60 kg.
W drzwiach znajduje siê wizjer, który
w produktach antyw³amaniowych jest panoramiczny – o k¹cie 120°.
Drzwi musz¹ byæ wyposa¿one w stalowe zawiasy (najlepiej gdy s¹ trzy) oraz
klamkê, lub ga³kê do otwierania. Odpornoœæ na w³amanie podnosi system sta³ych
bolców antywywa¿eniowych od strony zawiasowej. Stosuje siê 3 lub 5 rygli, najczêœciej o œrednicy 18 mm.
Zawiasy mog¹ byæ wyposa¿one w system smarowania, a dolny zawias dodatkowo w ³o¿ysko oporowe, które zapobiega
opadaniu drzwi.
W niektórych drzwiach zastosowano
specjalny wk³ad umo¿liwiaj¹cy zamontowanie dowolnego zamka nawierzchniowego jako dodatkowego.
Oœcie¿nica równie¿ powinna byæ stalowa, z blachy o gruboœci co najmniej takiej, jak pokrycie p³ata drzwi. Mo¿e byæ
ob³o¿ona drewnem. Jej zamontowanie
musi uniemo¿liwiaæ wyrwanie z muru.
Niektórzy producenci oferuj¹ drzwi
z progiem o regulowanej wysokoœci, co
umo¿liwia dopasowanie dolnej krawêdzi
do p³aszczyzny pod³ogi oraz dok³adne
przyleganie dolnej uszczelki. Korzystniejsze jest jednak robienie drzwi na zamówienie, ze sta³ym progiem, bowiem
ruchomy os³abia konstrukcjê oœcie¿nicy.
Niektórzy producenci wykonuj¹ tzw.
próg automatyczny, który dopasowuje siê
do ukszta³towania pod³ogi i usuwa siê automatycznie przy otwieraniu drzwi.

Wykoñczenie
Drzwi mog¹ byæ wykoñczone lakierem lub oklein¹ drewnopodobn¹ oraz laminowane foliami z PVC w kolorach naturalnego drewna i bia³ym. Czêsto spotyka siê wykoñczenie p³ytami MDF w ró¿nych barwach . P³yty s¹ z zewn¹trz pokryte lakierem chemoutwardzalnym, co
chroni je przed wp³ywami atmosferycznymi. P³yty s¹ naklejane na p³at drzwiowy klejem poliuretanowym. Mo¿na te¿
naklejaæ na p³yty kasetony oraz fornir
drewniany lub sklejkê wodoodporn¹.
Dziêki powleczeniu odpornym na warunki atmosferyczne lakierem nie ulegnie on
zniszczeniu. Innym, ekskluzywnym rodzajem wykoñczenia jest skóra. Takie
drzwi s¹ bardzo efektowne, ale niestety
równie¿ drogie.
Drzwi antyw³amaniowe mog¹ mieæ
przeszklenia z szyby antyw³amaniowej
o klasie odpornoœci P5. Szyba mo¿e byæ
barwiona, matowiona lub witra¿owa. Stosowane jest równie¿ szk³o typu Antisol.
Poniewa¿ witra¿e i Antisol nie s¹ odporne
na w³amanie, mog¹ stanowiæ jedynie jedn¹ z warstw przeszklenia.
Przeszklenia na ogó³ nie maj¹ du¿ych
powierzchni. W niektórych modelach
drzwi jest te¿ nad nimi tzw. doœwietle –
równie¿ z szyb¹ antyw³amaniow¹ !.

maj¹ca zabezpieczenia zapobiegaj¹ce
przewierceniu oraz zastawki uniemo¿liwiaj¹ce otwarcie wytrychami.
Dodatkow¹ ochronê zapewni wk³adce
bêbenkowej tarcza drzwiowa (tzw. szyld).
Podstaw¹ dorobienia klucza do zamka w autoryzowanym punkcie danego
producenta jest najczêœciej okazanie do³¹czonej do zamka karty kodowej oraz jednego klucza z numerem kodowym zgodnym z kart¹.
Wk³adki bêbenkowe s¹ istotnym elementem zamków wpuszczanych. Oferowane s¹ w szerokiej gamie wymiarów, co
pozwala na dobranie odpowiedniej
wk³adki do niemal ka¿dego rodzaju
drzwi. Znormalizowane wymiary zapewniaj¹ ich prawid³ow¹ wspó³pracê z ka¿dym rodzajem zamków wpuszczanych.

Zamki
Drzwi musz¹ byæ wyposa¿one we
wpuszczany zamek g³ówny, który mo¿e
byæ wyposa¿ony we wk³adkê. Zamek powinien byæ umieszczony w kieszeni odpornej na zniszczenie. Stosuje siê zamki
ryglowe oraz zatrzaskowo-ryglowe. Konstrukcja zamka zapewnia mo¿liwoœæ
wspó³pracy ze stalowymi bolcami oraz
zamkami pomocniczymi, zwiêkszaj¹c
tym samym liczbê punktów ryglowania
skrzyd³a drzwi w oœcie¿nicy ". Czêsto
stosuje siê bolce rygluj¹ce drzwi w pionie
(góra – dó³).
Sam mechanizm zamka chroni¹
przed przewierceniem dwie stalowe,
utwardzone nak³adki. Wzbogacenie stali
molibdenem zwiêksza twardoœæ oraz odpornoœæ na kruszenie siê.
Przyk³adowo, zamek odporny na w³amanie mo¿e mieæ nastêpuj¹c¹ konstrukcjê: hartowana p³ytka w korpusie zamka
chroni¹ca go przed próbami przewiercenia nawet za pomoc¹ utwardzonych wierte³, 6-zastawkowa wk³adka cylindryczna

Ró¿ne wykoñczenie drzwi (fot. Hardmet)

! Przeszklenia mog¹ znajdowaæ siê w p³acie drzwi lub z boku; mo¿liwe jest te¿ wykonanie tzw. doœwietli (fot. Hardmet)
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blachy stalowej i umo¿liwia tylko uchylenie drzwi. Sztywny ³añcuch stosuje siê
w drzwiach otwieranych do wewn¹trz.

Jeden klucz do wszystkiego

" Zamek g³ówny wspó³pracuj¹cy z bolcami
rygluj¹cymi (fot. Hardmet)

siê przez obrót pokrêt³a w dwóch pozycjach. Pierwsza umo¿liwia otwarcie zamka zarówno z zewn¹trz, jak i z wewn¹trz.
W drugiej pozycji zamek zamkniêty kluczem od zewn¹trz mo¿na otworzyæ tak¿e
jedynie z zewn¹trz. W zamierzeniu producentów mo¿e to utrudniæ w³amywaczowi np. wyniesienie du¿ych rzeczy, jeœli
dosta³ siê do domu przez okno.
Niektórzy producenci oferuj¹ specjalny rygiel z „g³ówk¹ gwoŸdzia”, który blokuje drzwi w ramie. Po przekrêceniu klucza w zamku przesuwa siê i wykonuje obrót o 90°, uniemo¿liwiaj¹c wyszarpniêcie
drzwi od zewn¹trz.
Sztywny ³añcuch – tzw. zapornica,
jest to wyposa¿enie niektórych modeli
zamków, zastêpuj¹ce ³añcuch tradycyjny.
Wykonany jest z p³askownika z grubej

Mo¿liwe jest umieszczenie we wszystkich zamkach ujednoliconych wk³adek
bêbenkowych. W ten sposób jednym kluczem mo¿na otworzyæ drzwi wejœciowe,
drzwi do gara¿u, a nawet skrzynkê pocztow¹.
Z kolei rozwi¹zaniem maj¹cym na celu uniemo¿liwienie osobom niepowo³anym dostanie siê do konkretnych pomieszczeñ jest system Master Key. Aby
otworzyæ wszystkie drzwi w budynku
tworzy siê tzw. klucz Master. Jeœli zatrudniamy pomoc domow¹, mo¿emy daæ jej
klucz, którym bêdzie mog³a otworzyæ tylko wybrane pomieszczenia (patrz tab. 1).
Mo¿liwie jest zastosowanie tego systemu w ju¿ istniej¹cych zamkach. Polega to
na wymianie wk³adów w zamkach na takie, które maj¹ zakodowany podzia³ dostêpu okreœlony wed³ug potrzeb zamawiaj¹cego.
Ka¿dy system ma swoj¹ kartê z numerem; na jej podstawie dokonywane s¹
rozszerzenia systemu i dorabianie kluczy.
Klucz ma specjalny profil, który zabezpiecza przed niekontrolowanym jego dorobieniem.
I
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Brama wjazdowa

x

Furtka

x

Brama gara¿owa

x

Rolety zewnêtrzne

x

Piwnica

x

x

x

x

S³u¿by techniczne - klucz indywidualny

PLAN
KLUCZA

S³u¿by techniczne - klucz grupowy

# Zamek nawierzchniowy z blokad¹ przeciwwywa¿eniow¹ (fot. Gerda)

Pomoc domowa - klucz grupowy

Tabela 1 Kolejnoœæ dostêpu w systemie Master Key

Dzieci - klucz grupowy

Wk³adki s¹ odporne na próby otwarcia wytrychem oraz na przewiercenie, nawet utwardzanym wiert³em. Iloœæ kombinacji wzoru klucza gwarantuje niepowtarzalnoœæ ka¿dej wk³adki. Wk³adki zazwyczaj s¹ sprzedawane w komplecie z kluczami.
Tarcze drzwiowe (tzw. szyldy) najczêœciej s¹ przeznaczone do monta¿u
w drzwiach o gruboœci od 38 do 48 mm –
istotna jest d³ugoœæ œrub mocuj¹cych. Stosuje siê œruby imbusowe o du¿ej œrednicy.
Tarcze powinny mieæ hartowan¹ os³onê
wk³adki bêbenkowej z obrotowym kr¹¿kiem, który zabezpiecza wk³adkê przed
wyrwaniem i uniemo¿liwia jej przewiercenie.
Tarcze produkowane s¹ w kolorach
bia³ym, z³otym, srebrnym, jako satynowane, matowe lub b³yszcz¹ce.
Zazwyczaj tarcze oferowane s¹
w komplecie z klamkami.
Zamki, wk³adki i tarcze drzwiowe
musz¹ mieæ odpornoœæ na w³amanie
w klasie „C”. Powinny mieæ równie¿ atest
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Dobrze, jeœli s¹ zaakceptowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
KG Policji.
Zamki nawierzchniowe umieszczane
s¹ na wierzchu drzwi od strony wewnêtrznej #. Zamek mo¿e byæ jedno– lub wieloryglowy, zatem blokuje drzwi w jednym
lub kilku punktach. Rygle mog¹ byæ
umieszczone przy zamku lub na obwodzie p³ata drzwiowego. Zasuwy zamyka
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Drzwi wejœciowe frontowe

x

Drzwi wejœciowe awaryjne

x

x
x

x

Wejœcie na poddasze

x

x

Szafa

x

Skrzynka na listy

x

K³ódka przy œmietniku

x

Zewnêtrzna szafka z zaworem gazu

x

x
x

