BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Trwaïe, tïumiÈce haïas

i efektowne
fot. Interdoor

Wybór drzwi
Tadeusz Lipski

Drzwi montowane w domach jednorodzinnych muszÈ speïniaÊ
odmienne wymagania w zaleĝnoĂci od tego, gdzie sÈ usytuowane
w Ăcianach zewnÚtrznych czy wewnÚtrznych oraz jakie pomieszczenia
oddzielajÈ. Niektóre muszÈ charakteryzowaÊ siÚ bardzo dobrÈ
izolacyjnoĂciÈ termicznÈ, inne akustycznÈ, jeszcze inne odpornoĂciÈ
antywïamaniowÈ lub przeciwogniowÈ. Dla kaĝdego inwestora waĝny
jest równieĝ ich wyglÈd i dopasowanie do stylu budynku – dlatego
wybór wcale nie jest prosty.
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fot. Semmelrock
fot. Domikon

Maïe drzwi w niewielkim domu sÈ funkcjonalne i ekonomiczne

fot. Wako
fot. Jezierski

Dwuskrzydïowe drzwi z ogromnym naĂwietlem sÈ dobrym rozwiÈzaniem
w domach z duĝym holem wejĂciowym

Do drewnianych domów najlepiej pasujÈ drewniane okna i drzwi, te wykonane
z PVC bÚdÈ wyglÈdaïy sztucznie

Drzwi w Ăcianach
Drzwi
zewnÚtrznych
zew
wnÚtrznych
Drzw
Drzwi
wi zewnÚtrzne i bramy garaĝowe sÈ
równie waĝnymi elementami budynku jak
okna. Wprawdzie peïniÈ róĝne funkcje (podobnie jak Ăciany chroniÈ przed warunkami atmosferycznymi, nieproszonymi goĂÊmi), ale muszÈ speïniaÊ podobne kryteria
techniczne. Równie oczywista jest ich rola
w wyglÈdzie zewnÚtrznym domów jednorodzinnych. Po prostu te stosunkowo niewielkie, ale wyraziste elementy budowlane na tyle zwracajÈ uwagÚ, ĝe zawsze warto
dostosowaÊ je do ogólnej koncepcji domu.
UmoĝliwiajÈ przecieĝ efektowne zaakcentowanie okreĂlonego stylu. Poza tym drzwi
wejĂciowe to swego rodzaju wizytówka
domu, poniewaĝ dla kaĝdego sÈ wïaĂciwie
pierwszym elementem (detalem) budynku
oglÈdanym z bliska. Zatem ich wyglÈd i jakoĂÊ sÈ bardzo waĝne dla tzw. pierwszego
wraĝenia.

Kontrastowy w stosunku do elewacji kolor stolarki okiennej
i drzwiowej uwydatnia te elementy budowlane

Dopasowanie drzwi
Dopaso
do arch
architektury budynku
Wprawd
Wprawdzie o gustach siÚ nie dyskutuje, ale
wïaĂciw
wïaĂciwie kaĝdy dom jest oceniany przez postronny
stronnych obserwatorów. Z tego wzglÚdu warto zwró
zwróciÊ uwagÚ na dobranie wïaĂciwych
proporc
proporcji, koloru i faktury drzwi.
W domach
do
duĝych o charakterze rezydencji zwy
zwykle najlepiej sprawdzajÈ siÚ drzwi
dwuskr
dwuskrzydïowe o szerokoĂci 180 cm (lub
wiÚcej), ewentualnie pojedyncze o szerokoĂci 100 cm z dodatkowym, bocznymi oraz
górnymi naĂwietlami. Wtedy bowiem zostanie podkreĂlona monumentalna architektura budynku i nawet bardzo duĝe drzwi nie
zdominujÈ elewacji frontowej. OczywiĂcie
w maïych domach o nieskomplikowanej
bryle lepsze bÚdÈ drzwi mniejsze, o skromniejszym wystroju, np. jednoskrzydïowe
o szerokoĂci 90–100 cm lub niesymetryczne dwuskrzydïowe o szerokoĂci 120–130 cm
(90+30–40 cm).

Korzystne, bo zwykle gustowne, bÚdzie zastosowanie jednakowego koloru drzwi oraz
okien. Biaïe ramy i biaïe drzwi lub okna
i drzwi drewniane bÈdě w innej jednakowej barwie to rozwiÈzanie klasyczne, a wiÚc
bezpieczne. Wskazane jest równieĝ wykorzystanie podobnych elementów np. ukïadu szprosów, ïukowego ksztaïtu nadproĝa,
zastosowanie ram o podobnej gruboĂci itd.
OczywiĂcie nieskorzystanie z tej zasady nie
jest bïÚdem, a czÚsto wrÚcz celowym zabiegiem. Trzeba jednak zdawaÊ sobie sprawÚ, ĝe
wtedy naprawdÚ trzeba wykazaÊ siÚ zmysïem
estetycznym, bo bardzo ïatwo moĝna popeïniÊ bïÈd i naraziÊ siÚ na ĂmiesznoĂÊ.
Warto równieĝ zdawaÊ sobie sprawÚ, ĝe
drzwi zewnÚtrzne sÈ elementem Ăcian i chcÈc
je wyróĝniÊ, najczÚĂciej dziaïa siÚ na zasadzie kontrastu. Na tle jasnego i gïadkiego tynku najczÚĂciej korzystnie wyglÈdajÈ drzwi dekoracyjne o wyraěnym przestrzennym kroju
(np. kasetonowe w barwie drewna). Z kolei do
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rama z drewna
klejonego

materiaï
termoizolacyjny

fot. Hörmann

rama
z drewna klejonego

Proste
metalowe drzwi
do pomieszczenia
gospodarczego

pïyciny

a

materiaï
termoizolacyjny

b
pïyta z drewna

Drewniane
drzwi z szybami
antyrefleksyjnymi
zapewniajÈ
Ăwiatïo w holu
i jednoczeĂnie
nie pozwalajÈ na
zaglÈdanie do
Ărodka

fot. Domex

wzmocnienie
z blachy

Schemat konstrukcji drzwi pïycinowych (a) i pïytowych (b)

elewacji z wyrazistych materiaïów, takich, jak
cegïy klinkierowe, pasujÈ jasne, gïadkie drzwi
o prostej formie. NowoczesnÈ architekturÚ dobrze uzupeïniajÈ drzwi z metalu i szkïa.
Konstrukcja drzwi
WïaĂciwie wszystkie rodzaje drzwi zbudowane sÈ z ramy noĂnej i róĝnego rodzaju okïadzin zewnÚtrznych. W zaleĝnoĂci od konstrukcji tych elementów drzwi mogÈ byÊ:
pïytowe, w których niewidoczne ramy obustronnie obïoĝone sÈ pïytami o rozmiarach
drzwi;
pïycinowe, w których widoczne ramy podzielone sÈ tzw. ramiakami na mniejsze pola
i wypeïnione kasetonami ze szkïa, sklejki,
materiaïu termoizolacyjego itp.
Gïówne elementy noĂne, czyli ramy, zwykle wykonane sÈ z drewna, ksztaïtowników
stalowych lub aluminiowych. Przestrzeñ wewnÚtrzna czÚsto wypeïniona jest materiaïem
izolacyjnym, takim jak pianka poliuretanowa,
weïna mineralna lub styropian. DziÚki temu
wzrasta izolacyjnoĂÊ termiczna i akustyczna drzwi. Ramy obite sÈ pïytami wiórowymi,
z tworzywa sztucznego, blachÈ stalowÈ i zwykle wykoñczone dodatkowÈ warstwÈ elewacyjnÈ z forniru, frezowanych pïyt MDF, laminatu szklanego lub aluminium.
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OĂcieĝnice, czyli futryny, sÈ waĝnym elementem drzwi zewnÚtrznych i najczÚĂciej
wykonuje siÚ je z solidnych ram drewnianych lub stalowych. OczywiĂcie zastosowanie uszczelek z kauczuku EPDM (na caïym
obwodzie) nie tylko zapewnia odpowiedni poziom szczelnoĂci drzwi, ale równieĝ przyczynia siÚ do zredukowania mostków termicznych i akustycznych na poïÈczeniu skrzydïa
z oĂcieĝnicÈ.
OdpornoĂÊ na warunki atmosferyczne
TrwaïoĂÊ drzwi zewnÚtrznych w duĝej mierze
zaleĝy od materiaïu z jakiego zostaïy wykonane, ale warto pamiÚtaÊ, ĝe drzwi otwierane
do Ărodka sÈ mniej naraĝone na niekorzystne
dziaïanie deszczu lub Ăniegu.
Konstrukcje drewniane powinny byÊ
klejone warstwowo oraz impregnowane.
DziÚki temu drzwi nie bÚdÈ siÚ paczyïy
i wchïaniaïy wilgoci. Wielokrotne powïoki
lakiernicze lub malarskie (olejne, akrylowe, winylowe, chemoutwardzalne) gwarantujÈ nie tylko odpowiedniÈ odpornoĂÊ na
sïoñce, deszcz i Ănieg trwaïoĂÊ, ale jednoczeĂnie podkreĂlajÈ piÚkno faktury naturalnego drewna. Drzwi o konstrukcji drewnianej bywajÈ pokryte okïadzinami z wïókna
szklanego i wtedy naleĝÈ do najbardziej od-

pornych na wszelkie przypadkowe uszkodzenia.
Drzwi z utwardzonego PVC juĝ z zaïoĝenia sÈ odporne na warunki atmosferyczne.
Wykonane z profili dwu-, trzykomorowych
i wykoñczone okleinÈ z PVC lub folii akrylowej sÈ jednak podatne na zarysowania.
Ze stali wytwarza siÚ gïównie oĂcieĝnice, ramy i wszelkie wzmocnienia drzwi antywïamaniowych. Jednak drzwi mogÈ byÊ
równieĝ obïoĝone odpowiednio wyprofilowanÈ blachÈ stalowÈ. Wtedy naleĝÈ do najbardziej odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Natomiast przed wpïywem warunków
atmosferycznych zabezpiecza je ocynkowanie
wszystkich elementów metalowych oraz powïoki lakiernicze.
Drzwi z anodowanego lub proszkowo lakierowanego aluminium naleĝÈ do najtrwalszych i najbardziej odpornych na warunki
atmosferyczne. Co waĝne, w ogóle nie wymagajÈ konserwacji. Bardzo czÚsto wykonuje siÚ
je z doĂÊ duĝymi przeszkleniami (z szyb hartowanych, zespolonych).
OdpornoĂÊ na wïamanie
Zapewnienie wïaĂciwego poziomu bezpieczeñstwa to jedno z najwaĝniejszych zadañ,
jakie muszÈ speïniaÊ drzwi wejĂciowe i bramy
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Wybór drzwi

oĂcieĝnica stalowa z blachy
1,5 mm; malowana; w kolorze
biaïym, brÈzowym, miodowym lub
laminowana

zamek górny 3-bolcowy

zamek dolny 1- lub 3-bolcowy

drewnopodobna folia PVC i folia
ochronna

trzy zawiasy regulowane
czopowo wkrÚcone z bolcami
antywywaĝeniowymi

zespóï szybowy – szyba
hartowana termicznie o gruboĂci
4 mm, ze szkïa budowlanego,
bezpiecznego

przetïocznia gïÚbokoĂci 7 mm

blacha stalowa, galwanizowana

pianka poliuretanowa wolna od
freonu

Budowa drzwi antywïamaniowych

fot. Gerda

fot. Boryszew

próg montaĝowy
rama z drewna, klejona
warstwowo

O tym, ĝe drzwi sÈ antywïamaniowe, moĝna siÚ
przekonaÊ dopiero po ich otworzeniu
REKLAMA
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fot. Dre

fot. Interno
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garaĝowe. Wiadomo bowiem, ĝe kaĝde urzÈdzenie (takĝe dom) jest tylko tak wytrzymaïe, czyli bezpieczne, jak jego najsïabsze ogniwo. OczywiĂcie Ăciany zawsze sÈ trudniejsze
do sforsowania niĝ ruchome, cieñsze i sïabsze
elementy budynku, takie jak okna czy drzwi.
Trzeba zatem zadbaÊ, aby byïy wystarczajÈco
mocne i odporne na zniszczenie. Zwykle zapewnia to odpowiednio masywna konstrukcja, ze stalowymi kratownicowymi wzmocnieniami, blokadami antywywaĝeniowymi,
osïoniÚtymi zawiasami, blaszanym poszyciem (gruboĂci 2 mm) i atestowanymi zamkami (klasa odpornoĂci C). OczywiĂcie znacznie
wiÚksze wymiary bram garaĝowych sprawiajÈ, ĝe zapewnienie wïaĂciwego poziomu
bezpieczeñstwa jest w tym przypadku trudniejsze i bardziej kosztowne. MiÚdzy innymi z tego wzglÚdu drzwi pomiÚdzy garaĝem
a czÚĂciÈ mieszkalnÈ budynku powinny charakteryzowaÊ siÚ podobnÈ odpornoĂciÈ na
wïamanie co drzwi wejĂciowe.
IzolacyjnoĂÊ termiczna i akustyczna
Drzwi zewnÚtrzne tak jak Ăciany i okna muszÈ charakteryzowaÊ siÚ odpowiedniÈ termoizolacyjnoĂciÈ. Jednak obowiÈzujÈce
w tym wzglÚdzie przepisy nie sÈ zbyt wymagajÈce i wystarczy, ĝe wspóïczynnik
przenikania ciepïa drzwi zewnÚtrznych wyniesie U<2,6 [W/(m2•K)]. OczywiĂcie naleĝy
dÈĝyÊ do tego, aby byï jak najniĝszy (w domach pasywnych U<0,8 [W/(m2•K)]). Dla
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fot. Budmax

Mocowanie
oĂcieĝnicy za pomocÈ
wkrÚtów kotwiÈcych

fot. Natura

Regulowanie
oĂcieĝnicy
za pomocÈ klinów

fot. Pol-Skone

Sposób usztywnienia oĂcieĝnicy podczas montaĝu

Przykïady kolorystyki, faktur i wzorów stosowanych w drzwach wewnÚtrznych

porównania okna muszÈ speïniaÊ warunek U<1,8 [W/(m2•K)], a Ăciany zewnÚtrzne U<0,3 [W/(m2•K)]. Róĝnice sÈ wiÚc bardzo duĝe. Trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe
powierzchnia drzwi wejĂciowych to zaledwie 2–3 m2, okien okoïo 20–40 m2, a Ăcian
zewnÚtrznych czÚsto ponad 150 m2. Na dodatek w wielu budynkach wejĂcie do domu
odbywa siÚ przez sieñ, wiatroïap czy hal,
czyli pomieszczenia stanowiÈce naturalnÈ ĂluzÚ (bufor termiczny) oddzielajÈcÈ pomieszczenia mieszkalne od warunków
zewnÚtrznych. OczywiĂcie garaĝ peïni podobnÈ funkcjÚ, choÊ najczÚĂciej panuje
w nim znacznie niĝsza temperatura – zwykle okoïo 4–8°C , a w wiatroïapie 14–18°C.
Zatem nawet przy ograniczonej termoizolacyjnoĂci zarówno drzwi zewnÚtrznych, jak
i bram garaĝowych przegrody te nie majÈ
wielkiego wpïywu na bilans energetyczny
budynku.
Podobnie jest z wymaganiami dotyczÈcymi izolacyjnoĂci akustycznej, które nie sÈ zbyt
rygorystyczne. Jednak w przypadku drzwi
wejĂciowych ich zdolnoĂÊ tïumienia haïasu
najczÚĂciej i tak jest na caïkiem dobrym poziomie. DziÚki masywnej konstrukcji speïniajÈcej
kryteria antywïamaniowe, niejako przy okazji zapewniona jest dobra izolacyjnoĂÊ akustyczna. Z kolei garaĝ nie jest pomieszczeniem
przeznaczonym na staïy pobyt ludzi, wiÚc nie
musi byÊ chroniony w równym stopniu, co
mieszkalne czÚĂci budynku.

Montaĝ drzwi zewnÚtrznych
W zaleĝnoĂci od konstrukcji Ăcian zewnÚtrznych drzwi wejĂciowe oraz garaĝowe montuje
siÚ podobnie jak okna, zwracajÈc uwagÚ, aby
nie powstaï obwodowy mostek termiczny:
w Ăcianie jednowarstwowej – w poïowie
gruboĂci Ăciany;
w Ăcianie dwuwarstwowej – na zewnÚtrznej krawÚdzi Ăciany noĂnej, tak aby wÚgarek utworzony z materiaïu termoizolacyjnego osïaniaï okoïo 2/3 szerokoĂci oĂcieĝnicy.
Z tym ĝe w domach energooszczÚdnych i pasywnych przy gruboĂci termoizolacji wynoszÈcej 15–20 cm, drzwi naleĝy mocowaÊ
w warstwie termoizolacji (w pobliĝu krawÚdzi
Ăciany noĂnej);
w Ăcianach trójwarstwowych – nad warstwÈ termoizolacji blisko Ăciany osïonowej.
Jednak warto pamiÚtaÊ, ĝe drzwi antywïamaniowe nawet w Ăcianach trójwarstwowych bardzo czÚsto kotwi siÚ bezpoĂrednio
do Ăciany noĂnej. Poza tym w nowoczesnych budynkach wskazane jest wïaĂciwe
zaizolowanie oraz trójwarstwowe uszczelnienie drzwi np. zgodnie z systemem
Illbruck i3, a nie tylko piankÈ montaĝowÈ
lub zaprawÈ cementowÈ.
Prace montaĝowe zawsze trzeba wykonywaÊ zgodnie z instrukcjÈ producenta, aby
nie utraciÊ gwarancji, a poza tym przestrzegaÊ kilku podstawowych zasad:
do oĂcieĝnicy naleĝy przykleiÊ taĂmÚ paroszczelnÈ i ewentualnie przykrÚciÊ wspor-
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Drzwi rozwieralne – sÈ najbardziej popularne
i dlatego oferowane w najwiÚkszym
asortymencie. MogÈ byÊ jedno- lub
dwuskrzydïowe. Ich gïówne zalety to
funkcjonalnoĂÊ i ïatwoĂÊ montaĝu. Natomiast
najwiÚkszym mankamentem jest spora iloĂÊ
miejsca wymagana do ich otworzenia

fot. Invado

fot. Pol-Skone
fot. Pol-Skone

Wybór drzwi

Drzwi ïamane lub harmonijkowe – zbudowane
sÈ z kilku poïÈczonych ze sobÈ elementów,
podwieszonych do prowadnicy. Nie sÈ zbyt
wygodne, zawÚĝajÈ Ăwiatïo otworu drzwiowego,
ale zabierajÈ niewiele miejsca przy otwieraniu.
Zwykle stosuje siÚ je w szafach wnÚkowych,
spiĝarniach itp.

Drzwi przesuwne – mogÈ byÊ naĂcienne lub
chowane w kasecie. Ich zaletÈ jest to, ĝe nie
wymagajÈ montowania oĂcieĝnicy i w przypadku
tych drugich praktycznie nie zajmujÈ miejsca po
otworzeniu

Sposób otwierania drzwi wewnÚtrznych
Od rodzaju drzwi zaleĝy nie tylko iloĂÊ miejsca niezbÚdnego do ich funkcjonowania, ale równieĝ sposób montaĝu, wyglÈd pomieszczenia oraz cena.
Oprócz przedstawionych powyĝej rodzajów drzwi, sÈ jeszcze rzadko stosowane w domach mieszkalnych, drzwi wahadïowe. WymagajÈ najwiÚcej miejsca przy
otwieraniu. Poza tym nie ma zbytniej potrzeby korzystania z ich podstawowej zalety, czyli otwierania bez korzystania z klamki przy intensywnym ruchu w obie strony

niki montaĝowe (w Ăcianach trój- i dwuwarstwowych);
oĂcieĝnicÚ drzwi trzeba umieĂciÊ
w otworze, ustaliÊ odpowiedniÈ wysokoĂÊ
nad przyszïÈ posadzkÈ, wypoziomowaÊ i za
pomocÈ drewnianych klinów unieruchomiÊ w otworze;
we wstÚpnie zamocowanÈ oĂcieĝnicÚ naleĝy zaïoĝyÊ skrzydïo drzwiowe, a nastÚpnie wyregulowaÊ wzajemne ustawienie elementów;
po sprawdzeniu ustawienia drzwi montuje siÚ 3 rozpórki, usztywniajÈce oĂcieĝnicÚ;
nastÚpnie trzeba sprawdziÊ dziaïanie
zamków i blokad antywywaĝeniowych
i zdjÈÊ skrzydïo drzwi;
wreszcie moĝna zakotwiÊ oĂcieĝnicÚ
w Ăcianie noĂnej. Trzeba tylko pamiÚtaÊ, ĝe
dïugoĂÊ osadzenia Ărub kotwiÈcych 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;
nastÚpnie szczeliny pomiÚdzy oĂcieĝnicÈ
a murem moĝna wypeïniÊ materiaïem termoizolacyjnym (ewentualnie zaprawÈ cementowÈ) i przykleiÊ uszczelkÚ paroprzepuszczalnÈ;
po zdemontowaniu rozpórek moĝna zamocowaÊ próg i zaïoĝyÊ skrzydïo – wszystkie elementy drzwi powinny dziaïaÊ poprawnie.

Drzwi wewnÚtrzne
Drzwi do pomieszczeñ sÈ nie tylko waĝnym elementem speïniajÈcym okreĂlone
funkcje, takie jak tïumienie haïasu, zapewnianie intymnoĂci (nawet bezpieczeñstwa)
czy spowalnianie rozprzestrzeniania siÚ
ognia. SÈ równieĝ istotnymi elementami
wystroju wnÚtrz i dlatego powinny pasowaÊ do obu pomieszczeñ, które oddzielajÈ.
MiÚdzy innymi z tego powodu dostÚpnych
jest wiele rodzajów drzwi, wykonanych
z róĝnych materiaïów i wykoñczonych
w rozmaity sposób.
Podobnie jak drzwi zewnÚtrzne mogÈ
mieÊ konstrukcjÚ pïytowÈ lub pïycinowÈ.
NajczÚĂciej wykonane sÈ z drewna
– litego lub klejonego oraz z pïyt drewnopochodnych. Jednak mogÈ byÊ zrobione
takĝe ze szkïa hartowanego lub PVC.
Powierzchnia drzwi moĝe byÊ wykoñczona naturalnym fornirem lub róĝnego rodzaju okleinami z tworzyw sztucznych,
ale najczÚĂciej po prostu lakierem lub farbÈ. Pïaszczyzny drzwi mogÈ byÊ gïadkie
lub wytïaczane, peïne lub czÚĂciowo przeszklone. Wtedy do wyboru jest szkïo przezroczyste, matowe, ornamentowe bÈdě witraĝowe.
SzerokoĂÊ standardowych, jednoskrzydïowch drzwi wewnÚtrznych wynosi
80 cm (wysokoĂÊ – 200 cm). Jednak w pomieszczeniach typu spiĝarnia czy garderoba dopuszcza siÚ stosowanie drzwi wÚĝ-

szych. OczywiĂcie dostÚpne sÈ równieĝ
drzwi dwuskrzydïowe o znacznie wiÚkszej
szerokoĂci (zwykle 170 cm).
IzolacyjnoĂÊ akustyczna
drzwi wewnÚtrznych
Wszelkie otwory w Ăcianach stanowiÈ mostek akustyczny. Dotyczy to równieĝ drzwi
wewnÚtrznych. Na ten parametr najczÚĂciej nie zwraca siÚ uwagi, a bywa istotny przy pracy w domu, gïoĂnym sïuchaniu muzyki, opiece nad osobami chorymi
lub starszych i wymagajÈcymi spokoju.
Niestety dla inwestorów czÚsto waĝniejszy
jest efektowny wyglÈd drzwi, przeszklenia
doĂwietlajÈce pomieszczenia wewnÚtrzne (korytarze) czy otwory umoĝliwiajÈce poprawne funkcjonowanie wentylacji. A te rozwiÈzania nie sprzyjajÈ dobrej
izolacyjnoĂci. Z tego wzglÚdu standardowe drzwi wewnÚtrzne zwykle speïnieniajÈ
niezbyt wygórowane podstawowe standardy normowe, czyli tïumiÈ děwiÚk najwyĝej o 20 dB. A wskazane byïyby o izolacyjnoĂci podobnej do Ăcian dziaïowych, czyli
na poziomie 27–35 dB. Warto wiÚc stosowaÊ drzwi peïne i ciÚĝkie np. z wypeïnieniem z litego drewna lub weïny mineralnej
na dodatek odpowiednio uszczelnione na
caïym obwodzie.
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