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³¹cz¹, dziel¹,

zdobi¹

drzwi wewnêtrzne
Mimo mody na ³¹czenie
pomieszczeñ i otwarte
przestrzenie, bez nich dom
nie by³by domem.
Drzwi zewnêtrzne odgradzaj¹
nasze domowe zacisze od
œwiata, a wewnêtrzne
pozwalaj¹ odpocz¹æ,
popracowaæ w ciszy,
znaleŸæ spokój i intymnoœæ.
I na dodatek mog¹ byæ
przepiêkn¹ ozdob¹.
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PE£NE
I PRZESZKLONE
Drzwi pe³ne – czyli w ca³oœci zabudowane –
zapewniaj¹ najlepsz¹ izolacjê akustyczn¹ i termiczn¹. Najlepiej wiêc sprawdz¹ siê w gabinetach – zapewni¹ ciszê wewn¹trz i u³atwi¹ koncentracjê, w sypialniach – pozwol¹ spokojnie
wypocz¹æ i zapewni¹ intymnoœæ, pokojach
m³odzie¿owych – dadz¹ dzieciom ha³asowaæ
do woli i s³uchaæ g³oœnej muzyki.

Jeœli chcemy doœwietliæ przedpokój czy
garderobê bez dostêpu œwiat³a dziennego, lepiej zastosowaæ drzwi przeszklone.
Maj¹ one wkomponowane przezroczyste,
matowe lub barwione szk³o, mo¿na tak¿e
dostaæ takie z rêcznie malowanymi witra¿ami. Drzwi przeszklone daj¹ wra¿enie
lekkoœci i nawet zamkniête w pewnym
stopniu ³¹cz¹ pomieszczenia z nimi granicz¹ce.

Drzwi mog¹ byæ wykonane z drewna, materia³ów drewnopochodnych, tworzywa sztucznego, szk³a hartowanego, a nawet metalu. Czasami ³¹cz¹ w sobie kilka materia³ów, tworz¹c
ciekaw¹ liniê i atrakcyjny zestaw kolorystyczny.

SKRZYDLATE
WNÊTRZE
Drzwi rozwieralne pasuj¹ do ka¿dego pomieszczenia, pod warunkiem, ¿e wnêtrze

fot. Pol Skone
1

fot. Stefania

2

O 1 Je¿eli do naszego salonu potrzebujemy wiêcej ni¿ jedn¹ parê drzwi, dobierzmy je tak,
aby zachowaæ spójnoœæ stylu, a jednoczeœnie nie dopuœciæ do monotonii. Mo¿emy wybraæ
na przyk³ad drzwi wykonane z tego samego materia³u i w tym samym kolorze, lecz ró¿nego
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rodzaju – pe³ne i przeszklone

O 2 Drzwi w jasnym kolorze na tle czekoladowej œciany z pasami œwiat³ocienia – idealnie
komponuj¹ siê ze szklan¹ œcian¹ na wprost nich
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fot. Interno
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jest przestronne, bowiem po otwarciu zajmuj¹ doœæ du¿o miejsca. Ze wzglêdu na funkcjonalnoœæ, uniwersalnoœæ i ³atwy monta¿ ciesz¹
siê one najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród inwestorów. Trzeba koniecznie zaplanowaæ
rozmieszczenie i kierunek otwierania drzwi
rozwieralnych – tak, aby po otwarciu nie blokowa³y przejœcia do poszczególnych pomieszczeñ. Podstawowa zasada mówi, ¿e po
otworzeniu drzwi powinny zajmowaæ jak naj-

fot. Eclisse
5

mniej miejsca w domu. Je¿eli zatem nasze
pokoje rozdziela w¹ski korytarz, wybierzmy
drzwi, których skrzyd³a bêd¹ siê otwieraæ do
wnêtrza, tak aby nie blokowaæ, i tak ciasnej,
przestrzeni komunikacyjnej. Trzeba wiêc
ustaliæ, czy potrzebne s¹ nam drzwi prawe
czy lewe.

PO SZYNIE
Na ma³ych przestrzeniach, gdzie liczy siê ka¿dy centymetr sprawdz¹ siê drzwi przesuwne.
Mo¿na je montowaæ tak, aby suwa³y siê po
œcianie lub chowa³y w ni¹ – wówczas umieszcza siê je w specjalnej kasecie. Decyduj¹c siê
na ten drugi rodzaj drzwi przesuwnych, unik-

4

O 3 Lekkoœæ i presti¿ – piêkne drzwi szklane
w drewnianym obramowaniu.
Naturalny fornir Merbau i hartowane szk³o
satynowe. Cena z regulowan¹ oœcie¿nic¹
1970 z³.

O 4 Drzwi chowane w œcianê, jednoskrzyd³owe; dziêki g³adkiej jasnej powierzchni
stanowi¹ niejako przed³u¿enie œciany

O 5 Drzwi chowane w œcianê, dwuskrzyd³owe; nawet po zamkniêciu nie narzucaj¹
siê domownikom – ich delikatna forma
daje piêkne efekty – przywo³uj¹c na myœl
muœniête mrozem okno

O 6 Lustrzane drzwi pozwalaj¹ optycznie
powiêkszyæ przestrzeñ – w tym przypadku
salon; dodatkowy efekt daj¹ ozdobne elementy skrzyde³ drzwiowych. Trudno zgadn¹æ, ¿e za œcian¹ (drzwiami) jest jeszcze
sypialnia

O 7 Drzwi rozwieralne mog¹ byæ pe³ne lub
przeszklone – mog¹ ³¹czyæ w sobie kilka
odcieni drewna, bywaj¹ zdobione dekoracyjnymi listwami, urozmaicaj¹ nasze wnêfot. Eclisse

trza szybkami o ró¿norodnej strukturze
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zawê¿aj¹ nieco przejœcie. Nie wymagaj¹
pozostawienia wolnego miejsca na œcianie obok.

WOKÓ£
SKRZYD£A

fot. Raumplus
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niemy koniecznoœci pozostawienia miejsca na
œcianie, po której mia³yby siê poruszaæ. Jednak trzeba siê na nie zdecydowaæ na etapie
budowy domu, aby bez problemu zamontowaæ kasetê. W domu ju¿ istniej¹cym zainstalowanie takich drzwi wymaga zbudowania œciany os³onowej z p³yt gipsowo-kartonowych
mocowanych na szkielecie z profili stalowych.
Natomiast na drzwi zachodz¹ce na œcianê
mo¿na zdecydowaæ siê w ka¿dym momencie.
Wybieraj¹c dla nich miejsce trzeba okreœliæ,
na któr¹ œcianê maj¹ zachodziæ, aby nie kolidowa³y z istniej¹cym lub zaplanowanym wystrojem, np. szafk¹, pó³k¹ czy obrazem.
Drzwi przesuwne œwietnie prezentuj¹ siê w salonach ³¹czonych z jadalni¹ – tworz¹ lekk¹,
nie dominuj¹c¹, choæ bardzo funkcjonaln¹
przegrodê.

W HARMONII...
Drzwi sk³adane i harmonijkowe znajduj¹
zastosowanie przede wszystkim w ma³ych
pomieszczeniach. S³u¿¹ na przyk³ad do
zamkniêcia wnêk, z którymi mog¹ stworzyæ spi¿arniê lub garderobê. Po otwarciu
drzwi takie zajmuj¹ niewiele miejsca, choæ

Drzwi to nie tylko ruchome skrzyd³a, ale
tak¿e rama, tj. oœcie¿nica, w której siê
prezentuj¹. Oœcie¿nice mog¹ byæ sta³e
lub regulowane: sta³a mo¿e mieæ jedn¹
z dwóch gruboœci: 6 lub 10 cm, regulowana ma listwy obejmuj¹ce, które umo¿liwiaj¹ dopasowanie jej do gruboœci muru.
Ta druga mo¿e byæ stosowana, gdy gruboœæ muru mieœci siê w zakresie od 7,5
do 30 cm.
Przy zakupie drzwi trzeba zwróciæ uwagê,
czy s¹ one sprzedawane razem z oœcie¿nic¹, czy te¿ trzeba bêdzie dobraæ j¹ osobno
i tak¿e oddzielnie za ni¹ zap³aciæ. Jest to
bardzo wa¿ne, poniewa¿ drzwi i oœcie¿nica
tworz¹ wspóln¹ ca³oœæ i musz¹ do siebie
pasowaæ.

WA¯NE
NIUANSE
Bardzo istotnym elementem w drzwiach wewnêtrznych, dope³niaj¹cym koñcowy efekt,
s¹ okucia, do których zalicza siê zawiasy,
klamki i zamki oraz elementy ozdobne – jak
szyldy i rozetki do zamków oraz klamek,

7

fot. Dewro
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By dobrze zamówiæ drzwi w sklepie musimy prawid³owo je zdefiniowaæ. Nale¿y ustaliæ, w któr¹ stronê powinno siê otwieraæ
skrzyd³o. Dostêpne s¹ dwa rodzaje drzwi:
lewe i prawe. Prosta zasada pozwoli to
ustaliæ: stajemy przed drzwiami w taki sposób, aby skrzyd³o otwiera³o siê w nasz¹
stronê. Je¿eli zawiasy drzwi znajduj¹ siê po
lewej stronie – s¹ to drzwi lewe, je¿eli po
prawej – s¹ to drzwi prawe.

fot. Entra

Prawe
do l ewego
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O 8 Symboliczna przegroda, która raczej
komunikuje o podziale ni¿ go tworzy.
Jednoczeœnie delikatne szklane drzwi s¹
dekoracyjnym akcentem w tym
harmonijnym wnêtrzu

O 9-10 Piêkne szklane drzwi, które niczym
obraz zdobi¹ wnêtrze. Skierowane na
drzwi promienie s³oneczne tworz¹ we
wnêtrzu prawdziwy teatr kolorów

O 11 Powierzchnia klamki mo¿e byæ
matowa lub b³yszcz¹ca, niklowana,
patynowana, a nawet poz³acana.
Bez problemu zatem mo¿emy dobraæ
klamki do drzwi i wnêtrz stylizowanych na
stare lub do tych nowoczesnych
fot. Kronopol
8

a tak¿e szyny, prowadnice
i elementy toczne. Z wnêtrzarskiego punktu widzenia najistotniejsze s¹ klamki, które ostatecznie wyznaczaj¹ styl
drzwi wewnêtrznych. Klamki zwykle dokupuje siê osobno, a ich wybór jest bardzo ró¿norodny. Mo¿emy wiêc wybieraæ
spoœród klamek z mosi¹dzu, stali nierdzewnej czy aluminium. Dostêpne s¹
tak¿e te ³¹czone ze szk³em, drewnem lub
Q
kolorow¹ ¿ywic¹.

fot. Impexmebel
fot. Praktiker
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fot. Villa Glass

fot. Villa Glass
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