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Drzwi

fot. Gerda

Kiedy wybiera siÚ drzwi, ïatwo o drobny bïÈd i spore kïopoty. Z niewiedzy
lub braku doĂwiadczenia ekipa moĝe
niewïaĂciwie je zamontowaÊ.
Moĝna teĝ nie popeïniÊ ĝadnego
bïÚdu, by potem nie mieÊ z drzwiami
ĝadnych problemów – i tu wïaĂnie
o tym wszystkim moĝna przeczytaÊ.

Emilia Rosïaniec

BïÚdy w wyborze
i montaĝu drzwi
NiewïaĂciwy wybór drzwi wynika gïównie
z niedokïadnie okreĂlonych potrzeb. BïÚdy
montaĝowe zdarzajÈ siÚ najczÚĂciej amatorom, którzy próbujÈ ów montaĝ wykonaÊ samodzielnie.
Niedokïadne wymierzenie oĂcieĝa
Zanim kupi siÚ drzwi, trzeba dokïadnie wymierzyÊ oĂcieĝe, czyli otwór drzwiowy. BïÈd
pomiaru moĝe sprawiÊ, ĝe kupimy drzwi niepasujÈce do naszego oĂcieĝa:
zbyt ciasno przylegajÈce do oĂcieĝa, co uniemoĝliwi wprowadzenie zalecanej iloĂci pianki uszczelniajÈcej,
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Wybór
i montaĝ
drzwi

zbyt luěno osadzone, wskutek czego nadmierne luzy wokóï oĂcieĝnicy uniemoĝliwiÈ
w peïni stabilne jej zamocowanie.
Nasza rada. Wymiary oĂcieĝnicy drzwi
powinny byÊ mniejsze niĝ wymiary oĂcieĝa o 1 do 3 cm.
WiÚkszoĂÊ oferowanych drzwi ma wymiary moduïowe: dïugoĂÊ i szerokoĂÊ drzwi
w Ăwietle oĂcieĝnic sÈ wielokrotnoĂciÈ moduïu M = 100 mm.
Standardowe wymiary drzwi i oĂcieĝnic
SzerokoĂÊ standardowa drzwi uchylnych: 60,
70, 80, 90 lub 100 cm. SzerokoĂÊ zalecana zaleĝnie od przeznaczenia pomieszczeñ:
pokoje, kuchnia ïazienki – min. 80 cm,

pomieszczenia gospodarcze, spiĝarnia, garderoba – 70 cm.
SzerokoĂÊ skrzydeï drzwi przesuwnych
– najczÚĂciej 80–100 cm; szerokoĂÊ dwuskrzydïowych drzwi przesuwnych nie moĝe przekraczaÊ 240 cm.
WysokoĂÊ standardowa drzwi wynosi zazwyczaj 203 cm. Zwykle nie jest trudne zamówienie drzwi o kilka centymetrów wyĝszych
lub niĝszych niĝ standardowe, gdy to potrzebne np. ze wzglÚdu na podniesienie poziomu
posadzki. Problemem moĝe byÊ skrócenie tych
drzwi, w których konieczne byïoby przycinanie.
SzerokoĂÊ oĂcieĝnic staïych wynosi 6 lub
10 cm, regulowane moĝna dobraÊ do kaĝdej gruboĂci Ăciany, jednak regulacjÚ moĝ-
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zakres regulacji ok. 2 cm

OĂcieĝnica regulowana. OĂcieĝnice te dostÚpne sÈ w wymiarach przyrastajÈcych co 2 cm. Niestety
sÈ nawet dwa razy droĝsze niĝ oĂcieĝnice standardowe

Drzwi lewe – zawiasy widoczne po lewej stronie

Odwrotne ustawienie
oĂcieĝnicy
Odwrócenie oĂcieĝnicy spowoduje taki sam problem jak
pomylenie drzwi lewych z prawymi – skrzydïo bÚdzie siÚ
otwieraïo w nieodpowiednim
kierunku.

REKLAMA

Wybór drzwi otwierajÈcych siÚ
w zïym kierunku
W takiej sytuacji drzwi, zamiast otwieraÊ siÚ
w zaplanowanÈ stronÚ (np. na ĂcianÚ, przy której
jest otwór, czy na zewnÈtrz
ïazienki), otwieraïyby siÚ
w stronÚ przeciwnÈ, co
moĝe byÊ w konflikcie
z bezpieczeñstwem (gdyby
np. drzwi do ïazienki lub do
kotïowni miaïy siÚ otwieraÊ do Ărodka, zamiast na
zewnÈtrz, jak tego wymagajÈ przepisy), utrudniaÊ
aranĝacjÚ wnÚtrz (jeĂli zamiast na ĂcianÚ, miaïyby siÚ
otwieraÊ na pokój) czy tarasowaÊ przejĂcie w wÈskim
korytarzu (gdy zamiast do
pomieszczeñ drzwi miaïyby siÚ otwieraÊ w stronÚ takiego korytarza).
Nasza rada. Kierunek
otwierania drzwi zaleĝy od rodzaju pomieszczenia:

w ïazienkach i kotïowni muszÈ otwieraÊ
siÚ na zewnÈtrz,
w niewielkich holach lub korytarzach powinny otwieraÊ siÚ do Ărodka pokojów, by nie
blokowaïy przejĂcia lub o siebie nawzajem nie
uderzaïy.
Zaleĝnie od tego oraz od kierunku, w którym wygodniej bÚdzie je otwieraÊ, wybiera
siÚ drzwi lewe lub prawe.
Drzwi lewe majÈ zawiasy widoczne po lewej
stronie, a we wnÚtrzu, do którego siÚ otwierajÈ, musi byÊ miejsce po ich lewej stronie na
swobodny ruch skrzydïa.
Drzwi prawe majÈ zawiasy
widoczne po prawej stronie
i wymagajÈ takiej przestrzeni
z prawej strony.
OczywiĂcie drzwi dwuskrzydïowe wymagajÈ wolnej
przestrzeni na otwierajÈce siÚ
skrzydïa z obu stron.
Przed zamówieniem drzwi
wewnÚtrznych warto orientacyjnie zaplanowaÊ aranĝacjÚ
pomieszczeñ, co uïatwi decyzjÚ, gdzie lepsze bÚdÈ drzwi
lewe, a gdzie prawe.

fot. Mochnik

na wykonaÊ tylko w zakresie ok. 2 cm, np.
z moĝliwoĂciÈ poszerzenia z 7,5 do 9,4 cm lub
z 9,5 do 11,5 cm. PamiÚtajmy, ĝe zewnÚtrzne
wymiary oĂcieĝnic regulowanych powinny
byÊ mniejsze od wymiarów oĂcieĝa o 1,5 cm
(wolne miejsce miÚdzy drzwiami a oĂcieĝnicÈ wypeïni pianka montaĝowa).
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fot. Dewro

Aranĝacja
pomieszczeñ
– koniecznie przed
wyborem drzwi
Drzwi wejĂciowe otwierane na zewnÈtrz pozwalajÈ zaoszczÚdziÊ nieco miejsca w maïym
przedsionku i nie kolidujÈ z innymi drzwiami.
Drzwi takie powinny byÊ zwykle ok. 3 cm dïuĝsze
niĝ otwierane do Ărodka, bo poziom posadzki
przedsionka jest zazwyczaj wyĝszy niĝ podestu
zewnÚtrznego, aby woda opadowa nie wnikaïa
do wnÚtrza.
Jeĝeli na zewnÈtrz przed drzwiami jest niewiele miejsca i ich otwarcie zmuszaïoby stojÈce
przed nimi osoby do cofniÚcia siÚ na schody, lepiej, aby drzwi otwieraïy siÚ do Ărodka – oczywiĂcie jeĂli jest tam wystarczajÈco duĝo miejsca.
Drzwi otwierane do Ărodka sÈ w mniejszym stopniu naraĝone na niekorzystne dziaïanie warunków atmosferycznych. Ponadto zawiasy znajdujÈce siÚ od wewnÈtrz utrudniajÈ wywaĝenie
skrzydïa. Trzeba jednak dodaÊ, ĝe drzwi tak montowane sÈ mniej szczelne, gdy wieje silny wiatr.

fot. Drew-Holtz

a

Sposób i kierunek otwierania drzwi wewnÚtrznych ma duĝe znaczenie dla komfortu mieszkania. W wÈskich korytarzach najlepiej sprawdzÈ
siÚ drzwi otwierane do Ărodka pomieszczenia
(a). W maïych przestrzeniach egzamin zdajÈ
drzwi przesuwne – na ruch ich skrzydïa nie jest
potrzebna przestrzeñ przed i za otworem. JeĂli
drzwi chowajÈ siÚ w kasecie, nie zajmujÈ takĝe
miejsca po bokach otworu (b), jeĂli jednak bÚdÈ
montowane na profilu przyĂciennym – bÚdÈ nachodziÊ na sÈsiedniÈ ĂcianÚ, przy której trzeba
pozostawiÊ miejsce (c) i (d)

b
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fot. BTK

fot. Glass House
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Nasza rada. Przed zamocowaniem oĂcieĝnicy
trzeba siÚ upewniÊ, ĝe zostaïa odpowiednio ustawiona w otworze. W jednym ze stojaków oĂcieĝnicy nawiercony jest otwór na zaczep zamka, na
drugim sÈ osadzone zawiasy. Jeĝeli drzwi majÈ
otwieraÊ siÚ w prawÈ stronÚ, oĂcieĝnicÚ naleĝy
zamontowaÊ tak, aby widziane przez nas zawiasy takĝe znajdowaïy siÚ po prawej stronie.
Zaniedbanie poziomowania oĂcieĝnicy
i regulacji zawiasów
Ustawienie oĂcieĝnicy na oko i niewyregulowanie zawiasów moĝe spowodowaÊ samoczynne otwieranie siÚ lub zamykanie drzwi,
skrzypienie podczas ruchów oraz ocieranie
siÚ skrzydïa o posadzkÚ.
Nasza rada. Po wstawieniu oĂcieĝnicy w otwór
i wstÚpnym zablokowaniu jej we wïaĂciwym
poïoĝeniu drewnianymi lub plastikowymi klinami konieczne jest sprawdzenie poziomnicÈ,
czy wszystkie pïaszczyzny stojaków sÈ pionowe,
a górna czÚĂÊ oĂcieĝnicy pod nadproĝem – pozioma. Odchyïki naleĝy skorygowaÊ gumowym
mïotkiem i odpowiednio ustabilizowaÊ klinami
wïaĂciwe ustawienie oĂcieĝnicy. SprawdziÊ teĝ
naleĝy kÈtownikiem, czy kÈty miÚdzy stojakami a poziomym górnym elementem oĂcieĝnicy sÈ
proste. JeĂli oĂcieĝnica jest poprawnie ustawiona,
jej przekÈtne powinny byÊ identyczne.
Po skorygowaniu ustawienia oĂcieĝnicy
i ustabilizowaniu jej koïkami, mocuje siÚ jednym z dwóch sposobów:
kotwami – w liczbie co najmniej:
– 6 szt. do drzwi jednoskrzydïowych,
– 8 szt. do dwuskrzydïowych.
Rozmieszczenie i liczba kotew zaleĝy od wymiarów oĂcieĝnicy. NajczÚĂciej mocuje siÚ po
trzy kotwy na stojakach. Najwyĝej przytwierdzona kotwa powinna znajdowaÊ siÚ 40 cm
poniĝej naroĝnika.
Kotwy trzeba przytwierdziÊ takĝe do górnej czÚĂci oĂcieĝnicy, jeĂli jej dïugoĂÊ przekracza 1 m. JeĂli ma ona dïugoĂÊ do 2 m, stosuje siÚ jednÈ kotwÚ, jeĂli do 3 m, uĝywa siÚ
trzech kotew (skrajne powinno siÚ mocowaÊ
w odlegïoĂci ok. 50 cm od naroĝy).
JednoczeĂnie w oĂcieĝnicy i podïoĝu wierci siÚ otwór. W nim umieszcza siÚ kotwÚ i lekko przybija mïotkiem. NastÚpnie dokrÚca siÚ
ĂrubÚ i nakïada zaĂlepkÚ.
koïkami rozporowymi: co najmniej 2 szt.
w kaĝdym stojaku: jeden – 20 cm od podïogi, drugi – 20 cm od poziomego elementu oĂcieĝnicy.
Koïki wbija siÚ w przygotowane otwory i przykrÚca je do lekkiego oporu, po czym nakïada
skrzydïo drzwiowe i sprawdza, czy dobrze porusza siÚ ono na zawiasach. JeĂli w czasie montaĝu powstaïy niewielkie (dopuszczalne do

Drzwi
a

b

Jeĝeli drzwi osadza siÚ przed poïoĝeniem posadzek, przed osadzeniem oĂcieĝnicy trzeba
wyznaczyÊ punkt odniesienia, tzw. punkt „0”
– zamocowanie drzwi wedïug tego punktu sprawi, ĝe znajdÈ siÚ one na odpowiedniej wysokoĂci wzglÚdem posadzki. Punkt ten moĝe byÊ
wyznaczony np. przez niwelator (a). Pod stojaki
umieszcza siÚ kliny, aby zablokowaÊ oĂcieĝnicÚ
na wysokoĂci wczeĂniej wyznaczonej (b)

3 mm) róĝnice dïugoĂci przekÈtnych oĂcieĝnicy
naleĝy wyregulowaÊ okucia. Po regulacji luzy
wrÚbowe pomiÚdzy skrzydïem a oĂcieĝnicÈ powinny byÊ takie same na dïugoĂci i szerokoĂci
drzwi. Zakres regulacji okuÊ moĝna odnaleěÊ
we wskazaniach producenta i szczegóïowych
instrukcjach okuÊ.
NieumiejÚtne naïoĝenie pianki
Naïoĝenie pianki w nadmiarze moĝe wypaczyÊ oĂcieĝnicÚ, przez co skrzydïa drzwi przestanÈ do niej pasowaÊ. W konsekwencji drzwi
nie moĝna domknÈÊ.
Nasza rada. Po zamocowaniu oĂcieĝnicy na
trwaïe – na koïki lub kotwy, naleĝy zabezpieczyÊ jÈ taĂmÈ malarskÈ i wypeïniÊ luzy miÚdzy oĂcieĝnicÈ a ĂcianÈ piankÈ montaĝowÈ.
Na czas, gdy pianka powiÚksza swojÈ objÚtoĂÊ,
miÚdzy stojaki oĂcieĝnicy trzeba wstawiÊ poziome rozpórki (drewniane lub specjalistyczne do montaĝu stolarki), aby zapobiec odksztaïceniu jej przez ekspandujÈcÈ piankÚ. Miejsca
oparcia rozpórek na stojakach warto ochroniÊ
podkïadkami z filcu lub grubej tektury.
Dopiero po zwiÈzaniu pianki moĝna dociÈÊ jej nadmiar, usunÈÊ kliny i miejsca po
nich takĝe wypeïniÊ piankÈ. Do montaĝu
drzwi zaleca siÚ stosowanie pianek niskoprÚĝnych.

1. Przed wstawieniem oĂcieĝnicy
otwór trzeba oczyĂciÊ, a nastÚpnie
zwilĝyÊ wodÈ, aby poprawiÊ przyczepnoĂÊ pianki montaĝowej, którÈ
póěniej naïoĝymy.
2. NastÚpnie, posïugujÈc siÚ poziomnicÈ, naleĝy ustawiÊ oĂcieĝnicÚ i, po
wypionowaniu jej, zablokowaÊ klinami. Kolejna czynnoĂÊ to sprawdzenie, czy miÚdzy stojakami a ryglem
oĂcieĝnicy sÈ kÈty proste (a, b, c).
3. JeĂli poïoĝenie oĂcieĝnicy jest
poprawne, w stojaku z zawiasami
moĝna nawierciÊ otwory: jeden
– 20 cm nad podïogÈ, drugi – w takiej samej odlegïoĂci od poziomej
czÚĂci oĂcieĝnicy. Przez otwory
w oĂcieĝnicy naleĝy wywierciÊ
otwory w Ăcianie, a nastÚpnie wbiÊ
w nie koïki rozporowe i dokrÚciÊ je
do lekkiego oporu (d, e).
Uwaga! Zbyt mocne przykrÚcenie
koïków moĝe spowodowaÊ wygiÚcie oĂcieĝnicy.
4. Kolejny krok to zawieszenie
skrzydeï drzwiowych i sprawdzenie,
czy wïaĂciwie siÚ poruszajÈ. Ewentualnych poprawek dokonuje siÚ przez
zmianÚ poïoĝenia klinów w niezamocowanym na staïe stojaku. Kiedy
wszystko dziaïa poprawnie, naleĝy
zdjÈÊ skrzydïo z zawiasów i przymocowaÊ drugi stojak – tak samo jak
stojak z zawiasami.
5. NastÚpnie zamocowane stojaki
naleĝy okleiÊ taĂmÈ malarskÈ i po
tym zabezpieczeniu w Ăwietle
oĂcieĝnicy umieĂciÊ rozpórki drewniane z miÚkkimi podkïadkami na
koñcach (rozpórki moĝna umieĂciÊ
takĝe przed nawierceniem otworów
w Ăcianie) (f).
6. Dopiero wtedy moĝna przystÈpiÊ
do wypeïniania piankÈ montaĝowÈ
(najlepiej niskoprÚĝnÈ) szczelin pomiÚdzy oĂcieĝnicÈ a ĂcianÈ. Gdy
pianka stwardnieje, jej nadmiar trzeba usunÈÊ noĝem. NastÚpnie wyjmuje siÚ kliny i otwory po nich takĝe
uzupeïnia piankÈ. Na tak przymocowanej oĂcieĝnicy zawiesza siÚ skrzydïo (g, h).
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c
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g

h

fot. Classen Pol

Jak montowaÊ
drzwi
wewnÚtrzne?

BUDUJEMY DOM

5/2010

55

BUDUJEMY BEZ B}DÓW – B3

a

b

warstwa
ocieplenia

oĂcieĝnica

c

warstwa
ocieplenia

skrzydïo
skrzydïo

skrzydïo
oĂcieĝnica
oĂcieĝnica

Sposoby usytuowania drzwi zewnÚtrznych w Ăcianie: (a) jednowarstwowej, (b) dwuwarstwowej, (c) trójwarstwowej

Podstawowe zasady montaĝu drzwi zewnÚtrznych
Podobnie jak okna, takĝe drzwi wejĂciowe oraz garaĝowe sytuuje siÚ w róĝnych miejscach przekroju Ăciany zewnÚtrznej – zaleĝnie od jej konstrukcji:
w jednowarstwowej – w poïowie gruboĂci Ăciany;
w dwuwarstwowej – na zewnÚtrznej krawÚdzi warstwy noĂnej, tak aby
wÚgarek utworzony z materiaïu termoizolacyjnego osïaniaï okoïo 2/3 szerokoĂci oĂcieĝnicy. W domach energooszczÚdnych, w których izolacja ma
gruboĂÊ 15–20 cm, drzwi naleĝy mocowaÊ w warstwie termoizolacji (w
pobliĝu krawÚdzi warstwy noĂnej Ăciany);

w trójwarstwowych – najczÚĂciej w warstwie konstrukcyjnej (z wÚgarkiem z materiaïu ociepleniowego i elewacji) ze wzglÚdu na wytrzymaïoĂÊ na wywaĝenie. OtwierajÈ siÚ wtedy na nie wiÚcej niĝ 90°, dlatego czÚsto montowane sÈ w warstwie elewacyjnej z dodatkowym przewiÈzaniem miÚdzy warstwami konstrukcyjnymi a elewacyjnymi.
Uwaga! GïÚbokoĂÊ osadzenia elementów mocujÈcych powinna wynosiÊ
min. 10 cm w Ăcianach o duĝej wytrzymaïoĂci (np. z cegïy peïnej) i przynajmniej 15 cm w Ăcianach z pustaków lub betonu komórkowego.

fot. Domino

Odbojnik. Chroni drzwi oraz
elementy, na które siÚ otwierajÈ, przed uderzeniem. Stosuje
siÚ go, jeĂli minimalne odstÚpy
drzwi od elementów znajdujÈcych siÚ za nimi nie sÈ zachowane.
Minimalne odlegïoĂci drzwi od:
sÈsiedniej Ăciany prostopadïej
do nich – 8 cm,
Ăciany z grzejnikiem – 20 cm,
Ăciany z szafÈ – 70 cm.
Odbojniki mocuje siÚ ok. 15 cm
od krawÚdzi (z klamkÈ) skrzydïa
w miejscu, w którym skrzydïo powinno zatrzymaÊ siÚ po otwarciu.
Zamiast odbojnika moĝna zastosowaÊ stoper drzwiowy – zatrzymuje on skrzydïo pod okreĂlonym kÈtem
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fot. Euronord

fot. Robelit

fot. Myczkowski
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Klamka z zamkiem elektronicznym. Èczy
elementy mechaniczne (konstrukcyjnie zamek
taki przypomina zamek wpuszczany) i elektroniczne. Zamkami steruje sie poprzez kod
z klawiatury lub kartÈ typu cheap – dotykowÈ

Samozamykacz.
Zabezpiecza przed uderzeniem skrzydïa o futrynÚ,
tym samym eliminuje gïoĂne trzaskanie

DecydujÈc siÚ na drzwi szklane,
musimy takĝe dobraÊ odpowiednie okucia, które mogÈ staÊ siÚ
ich gïównÈ ozdobÈ

fot. Domino
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fot. Domino

Co dokupiÊ do drzwi?

Daszki nad drzwiami. ChroniÈ przed niepogodÈ i urozmaicajÈ wejĂcie

Drzwi antywïamaniowe
Klasy odpornoĂci na wïamanie
Drzwi antywïamaniowe sprzedaje siÚ
w komplecie z oĂcieĝnicÈ, zamkami, zawiasami, wkïadkÈ i dodatkowym wyposaĝeniem
– caïy ten komplet musi mieÊ co najmniej aprobatÚ technicznÈ oraz certyfikat Centralnego
Laboratorium Kryminalistyki Komendy Gïównej Policji lub Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
bÈdě Instytutu Techniki Budowlanej.
Drzwiom odpornym na wïamanie przypisuje
siÚ okreĂlonÈ klasÚ odpornoĂci (od A do C lub
– wedïug norm europejskich od 1 do 6). Drzwi
klas A i B majÈ jedynie podwyĝszonÈ odpornoĂÊ na wïamanie. NajwyĝszÈ odpornoĂciÈ
charakteryzujÈ siÚ drzwi klasy C (odpowiednio
– unijnie klasy 3–4) i te sÈ klasyfikowane jako
antywïamaniowe. Zniĝka w skïadce ubezpieczeniowej za drzwi antywïamaniowe. Jeĝeli
w domu zamontowane sÈ drzwi antywïamaniowe producenta, który ma podpisane umowy
z ubezpieczycielami, moĝna uzyskaÊ zniĝki
w skïadce ubezpieczeniowej.
Co wyróĝnia drzwi antywïamaniowe...
KonstrukcjÚ skrzydïa drzwi antywïamaniowych stanowi rama z ksztaïtowników stalowych usztywniona prÚtami i wypeïniona
izolacjÈ termicznÈ i akustycznÈ z pianki poliuretanowej, weïny mineralnej lub styropianu. Rama ma poszycie z blachy stalowej gruboĂci 1,5–2 mm. Konstrukcja taka zapewnia
drzwiom duĝÈ odpornoĂÊ na próby sforsowania. Jeszcze trudniejsze do sforsowania sÈ
drzwi, w których prÚty usztywniajÈce sÈ osadzone obrotowo, dziÚki czemu nie poddajÈ siÚ
narzÚdziom tnÈcym (podczas prób przecinania obracajÈ siÚ wokóï osi).
Zawiasy w drzwiach antywïamaniowych
powinny zapewniaÊ im ïatwe poruszanie siÚ,
profil
aluminiowy
stojak
oĂcieĝnicy

zamek
dodatkowy
zamek
gïówny

rygiel
oĂcieĝnicy
zalewany
betonem

Budowa drzwi antywïamaniowych
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Drzwi

Przykïadowe wypeïnienie drzwi antywïamaniowych – pïyta wiórowa wzmocniona prÚtami

ale jednoczeĂnie uniemoĝliwiÊ wyjÚcie skrzydïa z oĂcieĝnicy. Dlatego teĝ na skrzydle znajdujÈ siÚ bolce antywywaĝeniowe, które utrzymujÈ skrzydïo w oĂcieĝnicy w razie przeciÚcia
zawiasów. Kolejnym zabezpieczeniem uniemoĝliwiajÈcym wywaĝenie drzwi moĝe byÊ
zamontowanie metalowego progu, który ogranicza moĝliwoĂÊ podwaĝenia skrzydïa.
Waĝnym elementem drzwi antywïamaniowych jest atestowany, wpuszczany zamek
centralny z wymiennÈ wkïadkÈ o klasie odpornoĂci C. Uruchamia on rygle, które wysuwajÈ siÚ w kilku kierunkach. Dobrze zabezpieczone drzwi majÈ ich nawet 14, sïabiej – tylko
4. WiÚksza liczba rygli podnosi odpornoĂÊ
drzwi na próbÚ wywaĝenia, ale teĝ ich cenÚ.
Rygle majÈ najczÚĂciej 14 mm Ărednicy i wysuwajÈ siÚ w trzech kierunkach. Jeĝeli wysuwajÈ
siÚ równieĝ w dóï, naleĝy pamiÚtaÊ o czyszczeniu otworów na nie z pyïu i piasku.
Od zewnÈtrz zamek powinien byÊ zabezpieczony osïonkami stalowymi uniemoĝliwiajÈcymi jego przewiercenie. Ewentualne zamki
pomocnicze powinny mieÊ odlewany korpus
i zaczep, a wkïadkÚ bÚbenkowÈ zabezpieczonÈ
przed przewierceniem.
...a jak je moĝna dodatkowo wyposaĝyÊ
Drzwi antywïamaniowe warto uzbroiÊ
w sztywnÈ zapornicÚ (odpowiednik ïañcucha) i wizjer. Za dodatki czasami trzeba dopïaciÊ, choÊ niektórzy producenci zapewniajÈ
je w wyposaĝeniu standardowym.
Niektóre zamki majÈ zamontowany czujnik
nacisku, uruchamiajÈcy alarm w razie próby
wywaĝenia drzwi lub manipulacji przy zamku.
weïna
Klucz powinien mieÊ zastrzeĝone kopiowanie i jak najwiÚkszÈ liczbÚ kombinacji kodu, dziÚki czemu nikt nieupowaĝniony nie
blacha
ocynkowana
bÚdzie mógï dorobiÊ kluczy.
NajnowoczeĂniejszym rozwiÈzaniem jest zamek biometryczny
skrzydïo
– otwierany odciskiem palca.
Wiele zamków elektronicznych
ma podwójny system otwierania
– w razie awarii
oĂcieĝnica
jednego z nich bez problemu moĝna otworzyÊ drzwi drugim.
Uwaga! Na czas budowy
w drzwiach antywïamaniowych
warto zamontowaÊ wkïadkÚ bu-

dowlanÈ, a dopiero po zakoñczeniu budowy
wymieniÊ jÈ na zamek docelowy.
Wskazówki montaĝu
Przed zamontowaniem drzwi trzeba sprawdziÊ wytrzymaïoĂÊ oĂcieĝa. JeĂli materiaï
Ăcian jest kruchy (beton komórkowy z niĝszych odmian, pustaki ceramiczne), oĂcieĝe wymaga wzmocnienia ramÈ ĝelbetowÈ lub
stalowÈ.
OĂcieĝnicÚ drzwi antywïamaniowych moĝna przymocowaÊ do oĂcieĝy dyblami – najlepiej po 6 dybli na kaĝdym ze stojaków lub na
specjalne koïki rozporowe.
Przestrzeñ miÚdzy oĂcieĝnicÈ metalowÈ
a murem naleĝy wypeïniÊ zaprawÈ murarskÈ przy uĝyciu np. lejka budowlanego: takie
wypeïnienie skutecznie usztywnia oĂcieĝnicÚ i czyni pewniejszym jej zamocowanie.

SzczelinÚ miÚdzy oĂcieĝnicÈ drzwi antywïamaniowych a murem wypeïnia siÚ zaprawÈ murarskÈ

Dla zapewnienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy na caïym obwodzie oĂcieĝnicy, podczas zalewania naleĝy opukiwaÊ
stojaki i poziomy element oĂcieĝnicy mïotkiem gumowym.

Ile to kosztuje?
Ceny drzwi wewnÚtrznych:
z litego drewna
– 350–4000 zï/szt.
z okïadzinÈ drewnopochodnÈ
– 100–700 zï/szt.
Koszt montaĝu nowych drzwi wewnÚtrznych: 150 zï/szt.
Ceny drzwi zewnÚtrznych:
drewnianych
– 2000–9000 zï/szt.
stalowych
– 1000–5000 zï/szt.
Koszt montaĝu nowych drzwi zewnÚtrznych: 200 zï/szt.

BUDUJEMY DOM

5/2010

57

