fot. Interdoor

PRZEGLkD RYNKU

Utrzymane
w ramie!

Drzwi wewnÚtrzne
i zewnÚtrzne
Emilia Rosïaniec

SkrzypiÈ, wypaczajÈ
siÚ, nie domykajÈ, nie
izolujÈ, nie tïumiÈ, nie
chroniÈ – jednym sïowem
przeszkadzajÈ. Drzwi
– dowiedz siÚ jak i co
wybraÊ, aby nie ĝaïowaÊ
decyzji.
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Elementy podstawowe
Aby dobrze wybraÊ drzwi, musimy wiedzieÊ, ĝe na efekt koñcowy skïada siÚ wiele
elementów. Wiedza na temat budowy drzwi i moĝliwoĂci wyboru ich poszczególnych
czÚĂci, pomoĝe podjÈÊ wïaĂciwÈ decyzjÚ.
OĂcieĝnica. Stalowa lub drewniana rama nazywana fachowo oĂcieĝnicÈ, a potocznie futrynÈ, umieszczona jest w otworze drzwiowym – oĂcieĝu. OĂcieĝnice mogÈ
byÊ staïe lub regulowane: gruboĂÊ staïej to 6 lub 10 cm, regulowana wyposaĝona jest
w listwy obejmujÈce, które umoĝliwiajÈ dopasowanie jej gruboĂci do gruboĂci muru;
stosuje siÚ jÈ, gdy jego szerokoĂÊ wynosi wiÚcej niĝ 7,5 cm i nie przekracza 30 cm.
OĂcieĝnice regulowane sÈ ïatwiejsze w montaĝu i demontaĝu, ale takĝe sporo droĝsze
od staïych – od 50 do 100%.
Skrzydïo drzwiowe. To ruchomy element, który otwiera lub zamyka otwór drzwiowy. Ze wzglÚdu na uksztaïtowanie krawÚdzi skrzydïa w miejscu poïÈczenia z oĂcieĝnicÈ, rozróĝnia siÚ skrzydïa przylgowe lub bezprzylgowe. Przylgowe majÈ specjalne
pionowe wyciÚcia na krawÚdziach skrzydeï, zwiÚkszajÈce powierzchniÚ przylegania
skrzydïa do oĂcieĝnicy. Bezprzylgowe takich wyciÚÊ nie majÈ. Skrzydïo moĝe mieÊ
konstrukcjÚ pïycinowÈ lub pïytowÈ. Szkieletem konstrukcyjnym tych pierwszych
jest rama z drewna litego lub klejonego warstwowo, podzielona sïupkami. Przestrzeñ
pomiÚdzy nimi wypeïniajÈ pïyciny z drewna litego, sklejki, tworzyw sztucznych

lub pïyty MDF. Pïyciny moga mieÊ róĝne
ksztaïty i wymiary.
Drzwi o konstrukcji pïycinowej coraz
czÚĂciej sÈ wypierane przez te o konstrukcji
pïytowej, które ïudzÈco przypominajÈ drzwi
z litego drewna. Ich konstrukcjÚ stanowi
rama z laminatu drewnianego, z przytwierdzonymi do niego okïadzinami z pïyty
wiórowej.

Drzwi zewnÚtrzne
Z uwagi na miejsce zamontowania powinny
speïniaÊ wymogi narzucone przez normÚ
budowlanÈ oraz te, zwiÈzane z przydzielonÈ
im funkcjÈ.
IzolacyjnoĂÊ cieplna. Zgodnie z przepisami wspóïczynnik przenikania ciepïa

fot. Budmax

fot. Natura

Zgodnie
z warunkami
wiÚkszoĂci
ubezpieczycieli
drzwi zewnÚtrzne
oszklone,
prowadzÈce
do mieszkania,
nie mogÈ byÊ
zaopatrzone
w zamki, które
moĝna otworzyÊ
bez klucza przez
otwór wybity
w szybie

fot. UrzÚdowski

Drzwi wewnÚtrzne i zewnÚtrzne

powinien ksztaïtowaÊ siÚ na poziomie
2,6 W/(m2·K). WiÚkszoĂÊ dostÚpnych na
rynku drzwi zewnÚtrznych speïnia ten
warunek, uzyskujÈc czÚsto ciepïochronnoĂÊ
bliskÈ 2 W/(m2·K).
IzolacyjnoĂÊ akustyczna. Wprawdzie
normy nie okreĂlajÈ jej minimalnego poziomu,
ale warto, aby děwiÚkoszczelnoĂÊ drzwi
zewnÚtrznych byïa zbliĝona do 30 dB. Poziom
36 dB (i wiÚcej) oznacza juĝ bardzo skutecznÈ
ochronÚ akustycznÈ.
WytrzymaïoĂÊ. Nawet najprostsze drzwi
wzmocnione powinny mieÊ co najmniej
trzy pary zawiasów i dwa zamki (w tym
jeden kilkupunktowy, wyposaĝony w zespóï
bolców). Warto, aby parametry techniczne
drzwi zewnÚtrznych pozwalaïy zaliczyÊ je

do grupy antywïamaniowych. O poziomie
odpornoĂci na wïamanie Ăwiadczy
klasa drzwi – A, B lub C (wïaĂciwoĂci
wytrzymaïoĂciowe wzrastajÈ zgodnie
z kolejnoĂciÈ alfabetycznÈ), okreĂlajÈca
m.in. czas niezbÚdny do sforsowania drzwi.
KlasÚ nadajÈ uprawnione do tego placówki
atestujÈce – Instytuty: Techniki Budowlanej
i Mechaniki Precyzyjnej oraz Centralne
Laboratorium Kryminalistyki KGP.

Drzwi wewnÚtrzne
Nie stawia siÚ im tak zïoĝonych wymagañ,
jak drzwiom zewnÚtrznym. Nie muszÈ
stanowiÊ przegrody termoizolacyjnej, choÊ
dobrze, by podwyĝszona ciepïochronnoĂÊ
cechowaïa skrzydïa ïÈczÈce sieñ oraz

fot. Sokóïka

ZewnÚtrzne od wewnÈtrz. Wzornictwo, kolor, wielkoĂÊ drzwi zewnÚtrznych powinny pasowaÊ do architektury budynku. To waĝne, aby harmonizowaïy
z elewacjÈ domu oraz kolorem i materiaïem okien. Jednak równie istotne jest to, aby dobrze zakomponowaÊ je ze stylem wnÚtrza domu
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Stop ogniowi!
Prawo nie narzuca wïaĂcicielom domów jednorodzinnych obowiÈzku montaĝu drzwi przeciwpoĝarowych; wymóg taki powstaje tylko w szczególnych przypadkach, np. w kotïowni
z kotïem wÚglowym o mocy przekraczajÈcej 30 kW. Warto jednak znaÊ symbolikÚ okreĂlajÈcÈ stopieñ ochrony ogniowej drzwi. Decyduje o niej czas (okreĂlany w minutach) potrzebny, by ogieñ przeniknÈï przez przegrodÚ. Na klasÚ odpornoĂci ogniowej drzwi majÈ wpïyw
dwa parametry: szczelnoĂÊ ogniowa E oraz izolacyjnoĂÊ ogniowa I. Klasa wymagana dla
wiÚkszoĂci zastosowañ to EI30 lub EI60. W ofercie producentów obok drzwi technicznych,
najczÚĂciej lakierowanych proszkowo, moĝna znaleěÊ takĝe wyroby stylistyczne dostosowane do okreĂlonych wnÚtrz.

garaĝ ze strefÈ mieszkalnÈ. Warto takĝe,
w przypadku drzwi do sypialni, pokojów
dzieciÚcych i gabinetu, zadbaÊ o dobrÈ
děwiÚkoszczelnoĂÊ.
Drzwi do ïazienki i WC powinny umoĝliwiaÊ dobrÈ wentylacjÚ. SïuĝÈ temu otwory
w dolnej czÚĂci skrzydïa w postaci wmontowanych tulei lub podïuĝnego okienka zakrytego kratkÈ. Èczna powierzchnia otworów nie powinna byÊ mniejsza niĝ 220 cm2.
Drzwi z otworami warto zamontowaÊ takĝe
w pralni, gdzie poziom wilgotnoĂci jest
zazwyczaj podwyĝszony.
Trzeba pamiÚtaÊ równieĝ o tym, ĝe drzwi
dajÈ moĝliwoĂÊ poĂredniego doĂwietlenia
pomieszczeñ. WstawiajÈc skrzydïo z czÚĂciÈ
przeszklonÈ, moĝna wpuĂciÊ Ăwiatïo
dzienne do ciemnego holu, korytarza czy
na podest piÚtra. CzÚsto drzwi takie sprawdzajÈ siÚ w pokoju dzieciÚcym – maluchy
chÚtniej zasypiajÈ przy smugach ciepïego
Ăwiatïa z przedpokoju. Z uwagi na ich

”

PrzeglÈdajÈc oferty,
zwracajmy uwagÚ na to,
czy producent podaje
cenÚ jedynie skrzydeï
drzwiowych czy caïego
kompletu; taka czujnoĂÊ
pozwoli nam sporo
zaoszczÚdziÊ!

”

bezpieczeñstwo przeszklenie nie powinno
byÊ jednak zbyt duĝe. Lepszy wybór to kilka
niewielkich szybek – na rynku moĝna dziĂ
znaleěÊ fantazyjne i zabawne kompozycje.
W miejscach, gdzie Ăwiatïa dziennego
brakuje najbardziej, moĝna wstawiÊ drzwi
szklane: transparentne, piaskowane lub
ornamentowe. DostÚpne sÈ one w postaci
tafli bezpiecznego szkïa, oprawionej w cienkie ramki stalowe lub drewniane. Moĝna
zdecydowaÊ siÚ takĝe na drzwi bezramowe,

Po kolei
Drzwi nie ulegnÈ uszkodzeniu, bÚdÈ siÚ
ïatwo i szczelnie domykaÊ, a skrzydïo lekko
przesuwaÊ tylko wówczas, jeĂli caïoĂÊ zostanie poprawnie zamontowana. NajwiÚkszy
wpïyw na funkcjonalnoĂÊ ma montaĝ
oĂcieĝnicy.
Najpopularniejsze oĂcieĝnice z drewna
i materiaïów drewnopochodnych wstawia
siÚ pod koniec budowy, gdy tynki wewnÚtrzne sÈ juĝ suche, a podïogi uïoĝone
i wykoñczone.
OĂcieĝnice metalowe sÈ mniej efektowne, ale znacznie bardziej odporne na
uszkodzenia. Montuje siÚ je bezpoĂrednio
w nieotynkowanych murach, na etapie
stanu surowego.
Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe uĝywanie popularnej
pianki montaĝowej bÚdzie wïaĂciwe tylko
w przypadku drzwi lekkich, np. z poszyciem
z pïyt drewnopochodnych i takim samym
z wypeïnieniem o strukturze plastra miodu.
Przy czym uĝycie pianki wymaga pewnej
wprawy; ïatwo zaaplikowaÊ jej zbyt duĝo,
co w efekcie rozprÚĝania spowoduje kïopoty
z domykaniem drzwi. Solidniejsze i trwalsze
zamocowanie zapewniÈ kotwy, którymi przyDrzwi harmonijkowe najlepiej sprawdzÈ siÚ
w wÈskich pomieszczeniach

fot. Pol-Skone
fot. Marley

Jeĝeli do danego pomieszczenia potrzebujemy dwoje drzwi rozwieralnych dobierzmy je tak, aby
zachowaÊ spójnoĂÊ stylu a jednoczeĂnie nie dopuĂciÊ do monotonii. Moĝemy wybraÊ na przykïad drzwi
wykonane z tego samego materiaïu i w tym samym kolorze, lecz róĝnego rodzaju – peïne i przeszklone

wyposaĝone jedynie w zawiasy i uchwyt.
Nowoczesne drzwi wewnÚtrzne sÈ
fabrycznie przystosowane do montaĝu zamków i choÊ w pokojach wïasnego domu nie
trzeba zwykle zamykaÊ siÚ na klucz, warto
mieÊ takÈ moĝliwoĂÊ w ïazience, toalecie
i w choÊby jednym pokoju, np. tam, gdzie
pracujemy i trzymamy waĝne dokumenty.
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Drzwi wewnÚtrzne i zewnÚtrzne
REKLAMA

twierdza siÚ profil ramy do muru. Widoczne elementy mocowania, np.
gïówki Ărub moĝna zamaskowaÊ specjalnymi nakïadkami. Przy takim
montaĝu pianka peïni jedynie funkcjÚ izolacyjnÈ i uszczelniajÈcÈ,
a takĝe – usztywnia oĂcieĝnicÚ. Równie trwaïe zamocowanie zapewniajÈ ïÈczniki, do których przykrÚca siÚ specjalne uchwyty poïÈczone
z oĂcieĝnicÈ od wewnÈtrz.
Zdarza siÚ, ĝe ciÚĝkie drzwi trzeba osadziÊ w Ăcianie z lekkich
elementów, np. z betonu komórkowego. Wówczas, by zapobiec
uszkodzeniu Ăciany i uniemoĝliwiÊ przypadkowe wywaĝenie
skrzydïa razem z oĂcieĝnicÈ, na obwodzie otworu drzwiowego
wykonuje siÚ betonowÈ ramÚ wzmacniajÈcÈ oĂcieĝe.
Niezaleĝnie od rodzaju wybranych drzwi, najkorzystniej zamówiÊ je razem z usïugÈ montaĝu; w przypadku drzwi antywïamaniowych jest to zwykle warunek uprawniajÈcy do uzyskania gwarancji
producenta.

Jak kupowaÊ drzwi?

fot. Interdoor

KupujÈc drzwi zewnÚtrzne, trzeba zwróciÊ uwagÚ na solidnoĂÊ ich
wykoñczenia, stopieñ izolacyjnoĂci materiaïu wypeïniajÈcego
oraz na zamki. JeĂli drzwi wyposaĝone sÈ tylko w jeden zamek
podklamkowy, warto spytaÊ o moĝliwoĂÊ domontowania zamka
patentowego – to wydatek rzÚdu 300–400 zï, ale na pewno opïacalny. Naleĝy sprawdziÊ, czy zawiasy sÈ regulowane, w przypadku
drzwi zewnÚtrznych, poddawanych zmiennej temperaturze
i wilgotnoĂci, to bardzo waĝne: po upïywie kilku miesiÚcy korekta
zawieszenia moĝe okazaÊ siÚ konieczna.
Przy porównywaniu cen podobnych modeli drzwi – tak
zewnÚtrznych, jak i wewnÚtrznych – warto zwróciÊ uwagÚ, co
wchodzi w skïad oferty. Moĝe bowiem zdarzyÊ siÚ tak, ĝe o wyĝszej
cenie decydujÈ elementy, których nie ma konkurencyjny wyrób,
a których dokupienie do drzwi o niĝszej cenie wyjĂciowej bÚdzie
mniej opïacalne.
WybierajÈc drzwi do pomieszczeñ o Ăcianach wykonanych
w lekkim systemie szkieletowym, nie naleĝy decydowaÊ siÚ na
drewniane – najciÚĝsze. Ich masa w poïÈczeniu z duĝÈ siïÈ rozwarcia moĝe uszkodziÊ lekkÈ ĂciankÚ, powodujÈc nawet wyrwanie
oĂcieĝnicy.
Warto teĝ, by oĂcieĝnice miaïy regulowanÈ szerokoĂÊ – bÚdzie
moĝna zamontowaÊ je w Ăcianie dowolnej gruboĂci.
fot. Drewood

fot. Interdoor

Bogata oferta wzornicza i róĝnorodnoĂÊ kolorystyczna oklein naturalnych
daje moĝliwoĂÊ dopasowania drzwi wewnÚtrznych do kaĝdego wnÚtrza

Przed zamieszkaniem
O zakupie drzwi wejĂciowych myĂlimy juĝ pod koniec pierwszego
etapu budowy, gdy trzeba zamykaÊ tzw. stan surowy. To wtedy
kryje siÚ dach, wstawia okna, bramÚ garaĝowÈ i wïaĂnie drzwi
wejĂciowe. BÚdÈ one stale uĝywane i… niszczone w czasie przeprowadzania prac wykoñczeniowych. Przez drzwi przenoszone bÚdÈ
liczne sprzÚty i przedmioty – duĝe, nieporÚczne, moĝe ostre, a na
pewno brudne. Dlatego nie warto w trakcie budowy inwestowaÊ
w eleganckie i drogie drzwi. Lepiej kupiÊ mniej reprezentacyjne
– solidne i mocne, ale tañsze, by po zakoñczeniu „ciÚĝkich robót”
móc wstawiÊ je w wejĂciu do kotïowni lub pomiÚdzy domem a garaĝem. Wstawienie drzwi tymczasowych ma jeszcze jednÈ zaletÚ
– pozwala rozwiÈzaÊ problem kluczy, do których dostÚp w trakcie
Drzwi przesuwne; zachodzÈce na ĂcianÚ i chowane w kasecie – na te
drugie trzeba zdecydowaÊ siÚ juĝ na etapie budowy domu, aby bez przeszkód
zainstalowaÊ kasetÚ. W gotowym domu montaĝ takich drzwi wymaga
zabudowania Ăciany osïonowej z pïyt gipsowo-kartonowych mocowanych na
szkielecie z profili stalowych
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Montaĝ od podstaw
KROK 1 Zmierzenie otworu, w którym majÈ zostaÊ zamontowane drzwi; powinien on byÊ
o ok. 4 cm szerszy i o 2 cm wyĝszy od zewnÚtrznych wymiarów oĂcieĝnicy.
KROK 2 Wyrównanie powierzchni oĂcieĝy, uzupeïnienie ubytków zaprawÈ.
KROK 3 Ustawienie oĂcieĝnicy w otworze, a nastÚpnie zablokowanie jej w obu górnych naroĝnikach za pomocÈ drewnianych klinów.
KROK 4 Kontrola prawidïowoĂci wszystkich kÈtów prostych i zgodnoĂci oĂcieĝnicy z pionem w obu pïaszczyznach: równolegïej i prostopadïej do Ăciany.
KROK 5 Umieszczenie w wÈskiej szczelinie pomiÚdzy oĂcieĝÈ a bokami oĂcieĝnicy drewnianych klocków dystansowych: po trzy z kaĝdej strony otworu. JeĂli zamontowane majÈ byÊ
drzwi ciÚĝkie, w miejscach klocków naleĝy wywierciÊ w oĂcieĝy otwory pod kotwy.
KROK 6 Wstawienie w miejscach osadzenia klocków w Ăwietle oĂcieĝnicy poprzeczek rozporowych (ich koñcówki naleĝy zabezpieczyÊ podkïadkami, by nie uszkodziÊ wykoñczenia
oĂcieĝnicy).
KROK 7 Po ostatecznym skontrolowaniu prostoliniowoĂci oĂcieĝnicy, wprowadzenie w szczelinÚ pomiÚdzy niÈ a murem niskoprÚĝnej pianki montaĝowej.
KROK 8 Zawieszenie skrzydïa i sprawdzenie, czy drzwi siÚ prawidïowo domykajÈ i czy skrzydïo przesuwa siÚ bez problemu, a takĝe – czy ewentualne niedoskonaïoĂci moĝna naprawiÊ
za pomocÈ regulacji zawiasów.
KROK 9 ObciÚcie wystajÈcej ze szczeliny pianki. Ewentualne szpary moĝna zamaskowaÊ za
pomocÈ listew lub opasek.

Montaĝ drzwi antywïamaniowych jest czÚsto
podstawÈ uzyskania ulgi ubezpieczeniowej
budowy ma przecieĝ co najmniej jedna osoba spoza grona domowników. Tylko wstawienie po zakoñczeniu budowy nowych
drzwi wejĂciowych z nowymi zamkami da
nam pewnoĂÊ, ĝe jesteĂmy jedynymi posiadaczami kompletu otwierajÈcych je kluczy.

mieszczeniach kierunek otwierania moĝemy
wybraÊ sami. DecyzjÚ najlepiej podjÈÊ przed
ukïadaniem instalacji elektrycznej; wïÈczniki oĂwietlenia powinny byÊ umieszczone
przy ruchomej krawÚdzi drzwi, w pobliĝu
klamki.

PrzygotowaÊ miejsce

Bez kolizji

Drzwi wewnÚtrzne to zwykle jedna z ostatnich inwestycji podczas budowy. I sïusznie,
bo (tak, jak w przypadku zewnÚtrznych)
wyjÈtkowo ïatwo je zniszczyÊ. Jednak juĝ na
etapie robót murarskich warto zastanowiÊ
siÚ nad odpowiednimi wymiarami otworów;
pozwoli to uniknÈÊ podkuwania czy sztukowania murów. Szczególnie trudno zmieniÊ
wysokoĂÊ otworu drzwiowego, poniewaĝ
wieñczy go betonowe, zbrojone nadproĝe.
Drzwi stanÈ siÚ ozdobÈ, jeĂli nie tylko
ich styl, ale i rozmiar bÚdzie dostosowany
do proporcji wnÚtrz. W ogromnym salonie
wysokoĂci 3,20 m zwykïe skrzydïo o standardowych wymiarach nie zrobi dobrego
wraĝenia; lepiej zaplanowaÊ tam drzwi
dwuskrzydïowe. Dobrze teĝ odpowiednio
wczeĂniej zdecydowaÊ, w którÈ stronÚ
skrzydïa bÚdÈ siÚ otwieraÊ. W ïazience,
toalecie i kotïowni drzwi muszÈ uchylaÊ siÚ
na zewnÈtrz; natomiast w pozostaïych po-

Drzwi przede wszystkim powinny otwieraÊ
siÚ bezkolizyjnie (pole zakreĂlane przez
skrzydïo nie moĝe zachodziÊ na pole
skrzydïa drzwi sÈsiednich), o co w Ăredniej
wielkoĂci domu jednorodzinnym nietrudno.
Warto teĝ, by zachÚcaïy do wejĂcia, nie
zasïaniajÈc znacznej czÚĂci wnÚtrza, do
którego prowadzÈ, dlatego najlepiej jeĂli
skrzydïo otwiera siÚ „na ĂcianÚ”.
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Zakup atestowanych
drzwi antywïamaniowych
ma sens tylko wówczas,
gdy pozostaïe otwory
(okna, drzwi tarasowe
i gospodarcze) równieĝ
cechuje podwyĝszona
klasa ochrony
antywïamaniowej

”

Najpopularniejsze sÈ drzwi jednoskrzydïowe rozwieralne, w których dïuĝszy
bok skrzydïa mocowany jest do oĂcieĝnicy
parÈ zawiasów. SÈ bardzo funkcjonalne,
zwïaszcza w standardowym wymiarze
(90 × 200 cm). Otwarcie szerszego skrzydïa
– np. szerokoĂci 1 m – bÚdzie wymagaïo
duĝo miejsca i uĝycia proporcjonalnie wiÚkszej siïy. Drzwi takie mogÈ byÊ prawe (stojÈc
przed nimi, widzimy zawiasy z prawej
strony) lub lewe (zawiasy widoczne z lewej
strony). W przypadku drzwi dwuskrzydïowych wariant zaleĝy od tego, które skrzydïo
otwiera siÚ jako pierwsze. JeĂli to zamocowane zawiasami po prawej stronie, wówczas drzwi okreĂla siÚ jako prawe. Inny rodzaj stanowiÈ drzwi przesuwane; skïadajÈ
siÚ z jednego lub kilku skrzydeï (szerokoĂci
od 80 do 100 cm) przesuwanych po szynie
i podwieszanych do prowadnicy zamontowanej w górnej czÚĂci otworu drzwiowego.
Po otwarciu mogÈ zachodziÊ na ĂcianÚ lub
chowaÊ siÚ w kasecie. Kolejnym rozwiÈzaniem sÈ drzwi skïadane, których skrzydïo
„ïamane” jest na póï w pionie. WymagajÈ
niewiele miejsca, ale ich funkcjonalnoĂÊ jest
ograniczona, gdyĝ zïoĝone skrzydïo zwÚĝa
przejĂcie, zmniejszajÈc Ăwiatïo oĂcieĝnicy.
SprawdzÈ siÚ za to w spiĝarni z ruchomymi
póïkami. Ich wariant dwuskrzydïowy
(w którym ïamane jest kaĝde ze skrzydeï)
bÚdzie doskonaïÈ oprawÈ szerokiego wejĂcia
do salonu czy jadalni. Drzwi harmonijkowe
to mniej okazaïa odmiana drzwi skïadanych. Zbudowane sÈ z wÈskich paneli (szer.
5–10 cm), poïÈczonych podïuĝnymi przegubami z tworzywa sztucznego. Dawniej montowano je gïównie w garderobach, jednak
dziÚki technologii podwieszania systemu
prowadnicowego i eleganckim materiaïom
drzwi takie nadajÈ siÚ teĝ do pomieszczeñ
reprezentacyjnych.

Uwaga! Nie wchodziÊ!
W zakup atestowanych drzwi antywïamaniowych warto zainwestowaÊ wtedy, gdy
pozostaïe otwory (okna, drzwi tarasowe
i gospodarcze) równieĝ cechuje podwyĝszona klasa ochrony antywïamaniowej. Naleĝy
przy tym dokïadnie sprawdziÊ dokumentacjÚ drzwi; zdarza siÚ, ĝe jako antywïamaniowe oferowane sÈ zwykïe drzwi wzmocnione. Atestowane drzwi sprzedawane sÈ
zawsze jako wyrób kompletny, z oĂcieĝnicÈ,
okuciami i zamkami, do których klucze
moĝna dorobiÊ tylko we wskazanych przez
producenta punktach. Wymiana jednego
z elementów zestawu powoduje automatycz-

Drzwi wewnÚtrzne i zewnÚtrzne
W trakcie
trwania prac
wykoñczeniowych, nie
warto inwestowaÊ w reprezentacyjne drzwi
zewnÚtrzne;
znacznie lepiej zamontowaÊ takie,
które póěniej
bÚdzie moĝna
wykorzystaÊ
w pomieszczeniu gospodarczym lub
domowej siïowni

Drzwi z zamkiem
elektronicznym

mineralnÈ). Poszycie drzwi wykonuje siÚ
z blachy stalowej gruboĂci 2-3 mm. Warstwa
wykoñczeniowa to najczÚĂciej drewno lub
okleina foliowa, dostÚpna w wielu wzorach
i odcieniach.
Drzwi osadza siÚ w stalowej oĂcieĝnicy,
zakotwionej w murze w sposób uniemoĝliwiajÈcy jej wyrwanie. Zestaw uzupeïniajÈ

zwykle trzy komplety zawiasów (do których po zamontowaniu nie ma dostÚpu
z zewnÈtrz) oraz co najmniej dwa zamki,
z których jeden uruchamia blokady ryglujÈce na obwodzie drzwi (na dwóch, trzech
lub czterech bokach). Zamek centralny jest
wpuszczany, a jego wkïadka musi mieÊ
klasÚ odpornoĂci C.
REKLAMA

fot. Hormann

nie utratÚ klasy antywïamaniowej, jest teĝ
zwykle zïamaniem warunków gwarancji.
KonstrukcjÚ takich drzwi tworzy rama
stalowa lub drewniana, wzmocniona
stalowymi profilami, do której mocuje
siÚ kratownicÚ ze stali. WewnÚtrzna
przestrzeñ rusztu kratownicy wypeïniana
jest materiaïem izolacyjnym (np. weïnÈ

fot. Dierre
fot. Hormann

OtwierajÈ siÚ przez zbliĝenie do wyĂwietlacza
elektronicznego klucza z kodem zaakceptowanym przez wïaĂciciela. Klucze mogÈ byÊ
zakodowane jako gïówne i wówczas umoĝliwiajÈ dostÚp do wszystkich funkcji: zapamiÚtywania innych kodów, upowaĝniania ich
i cofania upowaĝnienia, kasowania kluczy
zagubionych lub skradzionych. Ponadto kod
jednego klucza moĝe byÊ wpisany do pamiÚci
róĝnych drzwi – takie rozwiÈzanie daje moĝliwoĂÊ otwierania wielu drzwi: do biura, domku letniskowego, drzwi garaĝowych itd. jednym kluczem.
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INFO RYNEK

Ile kosztujÈ drzwi wewnÚtrzne?
szerokoĂÊ: 60-90 cm
kolor: cedr
przeszklenie:
szkïo chinchilla
Kosz, model Torino 6

328
zï

1208
zï**

szerokoĂÊ: 80-90 cm
kolor: biaïy
Nicewicz, model W11

1340
zï*

szerokoĂÊ: 60-110 cm
kolor: fornir wenge naturalne
Sapeli, model Tarugo 10

1464
zï

szerokoĂÊ: 60-90 cm
kolor: orzech wïoski
Entra, model A61

2428
zï*

*cena z oĂcieĝnicÈ
**cena z oĂcieĝnicÈ, zamkiem i caïym okuciem

pl

szerokoĂÊ: 70-90 cm
kolor: M2, dowolny
z podstawowej palety barw
UrzÚdowski,
model DW 127

szerokoĂÊ: 80-90 cm
kolor: biaïy
Nicewicz, model W09

1340
zï*

szerokoĂÊ: 70-90 cm
kolor: M2, dowolny z podstawowej palety barw
przeszklenie:
szkïo parsol brÈz
UrzÚdowski,
model DW 029C

1812
zï**

szerokoĂÊ: 80 cm
kolor: dÈb rustikal
Bumax, model DÈb03

2440
zï*

szerokoĂÊ: 60-90 cm
kolor: wenge
przeszklenie:
szkïo satinato
Kosz, model Domino 3

1208
zï

szerokoĂÊ: 60-110 cm
kolor: klon naturalny intarsja czereĂnia
przeszklenie:
szyba satynowana
Sapeli, model Kuk 81

1354
zï

szerokoĂÊ: 60-90 cm
kolor: wenge orvietto
Entra, model A24

2282
zï*

szerokoĂÊ: 60-90 cm
kolor: sosna brÈz
Bumax, model LG1201

2562
zï*

– ceny brutto –

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. Kliknij na w w w.budujemydom.pl
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUKTÓW!

INFO RYNEK
antywïamaniowe:
kl. 2; szerokoĂÊ:
80-90 cm;
rygle: 9; bolce
antywywaĝeniowe:
6; zamek:
podklamkowy
(listwowy);
wykoñczenie:
okleina
drewnopodobna
z PVC; wkïadka na
8 kluczy; próg ze
stali nierdzewnej;
gwarancja: 1 rok
KÚdziora,
model 221/41
1031
zï

Ile kosztujÈ drzwi zewnÚtrzne?

2170
zï

antywïaniowe: kl. 2;
szerokoĂÊ: 90 cm;
rygle: 2; bolce
antywywaĝeniowe:
10; zamek: listwowy;
wykoñczenie:
drewno sosnowe
klejone warstwowo,
szyba bezpieczna P4;
wkïadka na 3 klucze;
próg aluminiowy;
gwarancja: 2 lata
Stolbud
Wïoszczowa, model
DZ7 Majorka

3111
zï

2195
zï

drzwi wzmocnione,
szerokoĂÊ:
106-116 cm; bolce
antywywaĝeniowe:
3; zamek:
podklamkowy;
wykoñczenie:
drewno mahoñ,
szyba parsol brÈz;
wkïadka na 1 klucz;
próg aluminiowy;
gwarancja: 2 lata
UrzÚdowski,
model DZ 419

drzwi wzmocnione,
szerokoĂÊ:
80-90 cm; system
antywywaĝeniowy
„wrÚg francuski”;
zamek: podklamkowy
i nadklamkowy;
wykoñczenie:
drewno sosnowe
klejone warstwowo,
szyba bezpieczna P4;
wkïadka na 2 klucze;
próg aluminiowy;
gwarancja: 1 rok
Cal, model Cal 402

3397
zï

drzwi wzmocnione,
szerokoĂÊ:
100-110 cm; zamek:
podklamkowy
i nadklamkowy;
wykoñczenie:
drewno
meranti klejone
trójwarstwowo,
szyba bezpieczna P4;
wkïadka na 1 klucz;
gwarancja: 5 lat
Natura, model Twist

5300
zï

drzwi wzmocnione,
szerokoĂÊ:
80-90 cm;
rygle: 6; bolce
antywywaĝeniowe:
3; przeszklenie:
P4; zamek: górny
i podklamkowy;
wykoñczenie: pïyta
MDF powlekana foliÈ
drewnopodobnÈ
PVC; wkïadka na
5 kluczy; próg ze
stali nierdzewnej;
gwarancja: 2 lata
Gerda,
model GWX20 W53

drzwi wzmocnione,
szerokoĂÊ: 80 cm;
rygle: 4; bolce
antywywaĝeniowe: 4;
zamek: podklamkowy
i górny; wykoñczenie:
blacha (0,7 mm);
wkïadka na 2 klucze;
oĂcieĝnica metalowa;
gwarancja: 2 lata
Porta Kmi Poland,
model Granit

4743
zï

drzwi wzmocnione,
szerokoĂÊ: 90 cm;
rygle: 2; bolce
antywywaĝeniowe: 2;
zamek: podklamkowy
i nadklamkowy;
wykoñczenie: drewno
dÚbowe klejone
warstwowo, szyba
bezpieczna P4; wkïadka
na 2 klucze; gwarancja:
3 lata
Drewno-Rex,
model M 73
6500
zï

14 900
zï

drzwi wzmocnione,
szerokoĂÊ: 90 cm;
rygle: 2; bolce
antywywaĝeniowe:
2; zamek:
podklamkowy
i nadklamkowy;
wykoñczenie:
drewno
dÚbowe klejone
warstwowo, szyba
bezpieczna P4;
wkïadka na 2
klucze; gwarancja:
3 lata
Drewno-Rex,
model 270

– ceny brutto z oĂcieĝnicÈ –

PRZYDATNE ADRESY
CAL
BUMAX
DIERRE
DREWNO-REX
DREWOOD
ECLISE
ENTRA
GARTFEN
GERDA
HÖRMANN
INTERDOOR

087 563 11 13
052 330 60 00
022 611 97 73
017 222 15 75
083 355 15 66
058 531 19 95
058 692 04 50
032 435 33 88
022 329 10 48
061 819 73 00
058 572 26 50

pl

www.calsc.com.pl
www.bumax.com.pl
www.dirre.com.pl
www.drewnorex.pl
www.drewood.pl
www.eclisse.pl
www.entra.com.pl
www.gartfen.com.pl
www.gerda.pl
www.hormann.pl
www.interdoor.pl

K}DZIORA
KOSZ
MARLEY
NATURA
NICEWICZ
POL-SKONE
PORTA KMI POLAND
SAPELI
SOKÓKA
STOLBUD WOSZCZOWA
URZ}DOWSKI

046 862 17 70
034 351 05 51
022 847 51 40
081 444 55 22
086 278 22 28
081 745 81 24
058 677 81 00
032 330 60 50
085 722 02 11
041 394 48 08
074 816 39 00

www.kedziora.pl
www.kosz.com.pl
www.marley.com.pl
www.natura.pl
www.nicewicz.pl
www.pol-skone.com.pl
www.porta.com.pl
www.sapeli.pl
www.sokolkasa.pl
www.stolbud.pl
www.urzedowski.com.pl

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. Kliknij na w w w.budujemydom.pl
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUKTÓW!

