RAPORT
OKNA, DRZWI,
BRAMY GARA¿OWE
Drzwi wewnÚtrzne
i zewnÚtrzne
Emilia Rosïaniec

Jest wiele kwestii,
które moglibyĂmy
poruszyÊ przy okazji
tematu o drzwiach
wewnÚtrznych
i zewnÚtrznych.
Nie wszystkie jednak
sÈ pomocne i tym
samym istotne
dla potencjalnych
inwestorów.
Przedstawiamy
zatem tylko te, które
naprawdÚ interesujÈ
naszych Czytelników.
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To co

fot. Sokóïka Okna i Drzwi

naprawdÚ
istotne
Drzwi wewnÚtrzne

Bogata oferta producentów drzwi sprawia, ĝe kaĝdy bez ĝadnych trudnoĂci moĝe dobraÊ odpowiedni dla siebie model. Tym jednak, co moĝe odebraÊ wartoĂÊ zakupionym drzwiom, jest nieprawidïowy montaĝ. Dlatego wïaĂnie zleÊmy go fachowcom.
Dystrybutorzy znanych marek i markety budowlane bardzo czÚsto proponujÈ usïugi
przeszkolonych ekip.
Poniĝej przedstawiamy najczÚstsze bïÚdy popeïniane przy samodzielnym montaĝu, ich skutki mogÈ nas zmusiÊ do zakupu nowych drzwi. WyjaĂniamy takĝe, jak
uniknÈÊ podobnych sytuacji, czyli jak powinien przebiegaÊ profesjonalny montaĝ.
Zebrane informacje pozwolÈ skontrolowaÊ fachowców i uĂwiadomiÈ, na co zwróciÊ
uwagÚ przy odbiorze gotowych drzwi.
Gdy drzwi...
...otwierajÈ siÚ w zïym kierunku
PrzyczynÈ jest odwrotne zamontowanie oĂcieĝnicy (ramy, w której osadzone sÈ
drzwi). To podstawowy bïÈd popeïniany przy samodzielnym montaĝu. Recepta
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jednak na poprawny montaĝ jest prosta.
OĂcieĝnica skïada siÚ z jednego poziomego elementu i dwóch pionowych. Na jednym z pionowych nawiercony jest otwór na
zaczep zamka, na drugim sïupy zawiasowe. Jeĝeli drzwi majÈ otwieraÊ siÚ na prawÈ stronÚ, oĂcieĝnicÚ naleĝy montowaÊ tak,
aby sïupy zawiasowe takĝe znajdowaïy siÚ
po prawej stronie. Odwrotnie postÚpujemy,
gdy drzwi majÈ byÊ otwierane na lewÈ stronÚ.

s y m 9, 4 cm
a
dla lna gru
tej o
b
Ă ci e o Ă Ê Ă c
iany
ĝnic
y)

zakres regulacji
ok. 2 cm

...samoczynnie otwierajÈ siÚ, szorujÈ po
posadzce i skrzypiÈ
To efekt niedokïadnego wypoziomowania
oĂcieĝnicy i/lub wyregulowania zawiasów.
Po wstawieniu oĂcieĝnicy w otwór
i wstÚpnym zablokowaniu jej we wïaĂci-

OĂcieĝnica regulowana – jej szerokoĂÊ dostosowuje siÚ do gruboĂci Ăciany. OĂcieĝnice te dostÚpne
sÈ w wymiarach przyrastajÈcych co 2 cm. Takie oĂcieĝnice sÈ ïatwiejsze w montaĝu i demontaĝu; ich
cena moĝe byÊ nawet 100% wyĝsza od ceny oĂcieĝnic tradycyjnych – staïych

Minimalny odstÚp drzwi od sÈsiedniej Ăciany
prostopadïej powinien wynosiÊ – 8 cm; od
Ăciany z grzejnikiem – 20 cm; odstÚp od Ăciany
z szafÈ – 70 cm. Jeĝeli te odstÚpy sÈ mniejsze,
powinniĂmy zastosowaÊ tzw. odbojnik do drzwi
zabezpieczajÈcy elementy za drzwiami oraz same
drzwi przed uderzeniami. Odbojnik montuje siÚ
w odlegïoĂci ok. 15 cm od krawÚdzi skrzydïa (od
strony klamki). Moĝna takĝe zastosowaÊ, pokazany
za zdjÚciu, stoper drzwiowy, który zatrzymuje
skrzydïo pod okreĂlonym kÈtem
rozwarcia

Budowa drzwi wewnÚtrznych
Skrzydïa drzwi wewnÚtrznych (a takĝe zewnÚtrznych, rys. na ostatniej stronie) wystÚpujÈ
w dwóch odmianach – zaleĝnie od konstrukcji:
Skrzydïa pïycinowe
Konstrukcja tych drzwi, tj. rama z drewna litego lub klejonego warstwowo, widoczna jest
z zewnÈtrz. W jej wgïÚbieniach osadzone sÈ pïyciny (kasetony) z drewna litego, sklejki, tworzyw sztucznych lub pïyty MDF.
Skrzydïa pïytowe
Drewniana rama tych drzwi jest niewidoczna, bo obïoĝona z obu stron pïytami drewnopochodnymi (HDF, MDF lub sklejka). Jej wypeïnieniem zaĂ jest pïyta wiórowa.

fot. G-U Polska

fot. Technidoor

fot. Technidoor

Sposób i kierunek otwierania drzwi naleĝy zaplanowaÊ ze szczególnÈ ostroĝnoĂciÈ. Ma to wielkie
znaczenie – zwïaszcza w ciasnych pomieszczeniach, ale nawet tam – jak widaÊ na zdjÚciu – moĝna
znaleěÊ optymalne rozwiÈzania

fot. Stolarstwo Blachnio

W tym miejscu, 15 cm od
krawÚdzi skrzydïa, powinien
znajdowaÊ siÚ odbojnik
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JeĂli nie tradycyjne – rozwieralne, to...
Przesuwne – skrzydïa takich drzwi podwieszone sÈ do prowadnicy w górnej czÚĂci otworu drzwiowego i poruszajÈ siÚ po szynie; po otwarciu skrzydïa mogÈ:
zachodziÊ na ĂcianÚ – w tym przypadku zajmujÈ doĂÊ duĝÈ czÚĂÊ Ăciany, dlatego w tym
miejscu nie moĝna stawiaÊ mebli ani nic wieszaÊ;
chowaÊ siÚ w kasecie – sÈ wiÚc
niewidoczne, zatem ĂcianÚ, w której
umieszczona jest kaseta, moĝna wykorzystaÊ w dowolny sposób.
Skïadane – ich skrzydïa takĝe poruszajÈ siÚ po szynie umieszczonej
w górnej czÚĂci otworu drzwiowego, a przy otwieraniu skïadajÈ siÚ
jak parawan. Po caïkowitym zïoĝeniu nie zajmujÈ miejsca po bokach,
ale zmniejszajÈ szerokoĂÊ otworu
drzwiowego. Drzwi skïadane wystÚpujÈ w dwóch wersjach:

Po trwaïym zamocowaniu oĂcieĝnicy na
koïki lub kotwy naleĝy zabezpieczyÊ jÈ taĂmÈ malarskÈ i wypeïniÊ pianÈ montaĝowÈ luzy miÚdzy oĂcieĝnicÈ a ĂcianÈ. Na czas
schniÚcia pianki (czyli wtedy, gdy ta powiÚksza swojÈ objÚtoĂÊ) konieczne jest uĝycie poziomych rozpórek (listew lub narzÚdzi specjalistycznych), aby zapobiec przewÚĝeniu
w Ăwietle oĂcieĝnicy, przez co drzwi nie bÚdÈ
siÚ domykaÊ.
Przy zastosowaniu listew jako rozpórek naleĝy zabezpieczyÊ elementy pionowe
oĂcieĝnicy, uĝywajÈc miÚkkiej podkïadki pod
listwy, np. grubej tektury.
Dopiero po utwardzeniu piany moĝna dociÈÊ jej nadmiar, usunÈÊ kliny i miejsca po
nich takĝe wypeïniÊ pianÈ. Do montaĝu
drzwi zaleca siÚ stosowanie pian niskoprÚĝnych.

fot. Sapeli

Drzwi zewnÚtrzne

Drzwi przesuwane chowajÈce siÚ w kasecie to doskonaïe
rozwiÈzanie wszÚdzie tam, gdzie brakuje miejsca. Ruch
skrzydeï drzwiowych nie ogranicza ani przestrzeni przed
i za otworem drzwiowym, ani po jego bokach

harmonijkowej
ïamanej
Drzwi harmonijkowe majÈ wiÚcej ïamanych pionowych czÚĂci poïÈczonych zawiasami niĝ ïamane.
Drzwi skïadane po caïkowitym zïoĝeniu zajmujÈ
niewielkÈ przestrzeñ przed i za otworem drzwiowym,
zmniejszajÈ takĝe jego szerokoĂÊ. Poniewaĝ w niewielkim
stopniu izolujÈ akustycznie, najlepiej montowaÊ je tam,
gdzie nie zaleĝy nam na wytïumianiu děwiÚków
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oĂcieĝnicy; koïki wbijamy w przygotowane otwory i przykrÚcamy je do momentu,
w którym poczujemy lekki opór), nakïadamy skrzydïo drzwiowe i sprawdzamy, czy
te poprawnie poruszajÈ siÚ na zawiasach.
JeĂli nie, trzeba je odpowiednio wyregulowaÊ (regulacja w pionie – poruszenie skrzydïa w lewo i w prawo, regulacja w pionie
– przesuniÚcie skrzydïa w górÚ i w dóï, regulacja docisku skrzydïa do oĂcieĝnicy).
Nie powinno siÚ do tego uĝywaÊ metalowych podkïadek zakïadanych na trzpieñ:
Ăwiadczyïoby to o zïym wymierzeniu otworu i nieprawidïowej regulacji.

Izolacja cieplna
Wedïug najnowszego RozporzÈdzenia
Ministra Infrastruktury wspóïczynnik przenikania ciepïa U – okreĂlajÈcy iloĂÊ ciepïa
uciekajÈcego przez przegrody nie powinien
przekraczaÊ 2,6 W/(m2•K). Zaleca siÚ jednak
wybór drzwi o znacznie niĝszym wspóïczynniku (dostÚpne sÈ juĝ modele o tym
wspóïczynniku dla drzwi:
drewnianych U = 1,2 W/(m2•K),
Zamek elektroniczny. Budowa takich zamków
w wiÚkszoĂci opiera siÚ na konstrukcji zamka
wpuszczanego. ÈczÈ one w sobie elementy
mechaniczne i te sterowane elektronicznie.
Zamki elektroniczne mogÈ byÊ sterowane kodem
z klawiatury lub kartÈ typu cheap, zwanÈ iButon
(dotykowa)

...nie domykajÈ siÚ
Taka sytuacja moĝe mieÊ miejsce, gdy dopuĂci siÚ do tego, by pÚczniejÈca pianka wypaczyïa oĂcieĝnice.

fot. Lob

wym poïoĝeniu drewnianymi lub plastikowymi klinami, konieczne jest sprawdzenie
poziomicÈ pionu i poziomu. W razie niezgodnoĂci poïoĝenie oĂcieĝnicy naleĝy poprawiÊ gumowym mïotkiem i odpowiednio
dopasowaÊ kliny, aby ustabilizowaÊ ostateczne poïoĝenie oĂcieĝnicy. Ponadto naleĝy sprawdziÊ kÈtownikiem, czy miÚdzy
pionowymi elementami a górnÈ czÚĂciÈ
oĂcieĝnicy sÈ kÈty proste. Warto teĝ sprawdziÊ przekÈtne oĂcieĝnicy – powinny byÊ
takie same.
Po osadzeniu oĂcieĝnicy w otworze
drzwiowym (oĂcieĝu) i jej trwaïym zespoleniu z nim kotwami (co najmniej 6 do drzwi
jednoskrzydïowych i 8 do dwuskrzydïowych) lub koïkami rozporowymi (co najmniej 2 na kaĝdym sïupie – jeden 20 cm od
podïogi, drugi 20 cm od górnego elementu

Drzwi zewnÚtrzne powinny przede wszystkim dobrze chroniÊ przed ucieczkÈ ciepïa, zapewniaÊ bezpieczeñstwo i wygodÚ.
Przyjrzyjmy siÚ zatem kaĝdemu z tych elementów.
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z PVC U = 1,3 W/(m2•K),
aluminiowych U = 1,1 W/(m2•K)).
Podobnie jak przy wyborze
okien, przed zakupem drzwi naleĝy upewniÊ siÚ u sprzedawcy, ĝe
okreĂlona na etykiecie produktu
wartoĂÊ wspóïczynnika U dotyczy
caïych drzwi, nie ich poszczególnych elementów, np. tych docieplonych piankÈ.

fot. Lupol

Bezpieczeñstwo
Wybór drzwi o zwiÚkszonej odpornoĂci na wïamanie jest zasadny tylko wówczas, gdy caïy
budynek jest odpowiednio zabezpieczony (okna i drzwi balkonowe
takĝe charakteryzujÈ siÚ zwiÚkszonÈ odpornoĂciÈ na wïamanie
i/lub wyposaĝone sÈ w rolety zewnÚtrzne). Drzwi o takiej cesze
majÈ klasÚ odpornoĂci C i deklaracjÚ zgodnoĂci z aprobatÈ technicznÈ.
OĂcieĝnica, skrzydïo i zamek drzwi
szczególnie odpornych na wïamanie muszÈ
wytrzymaÊ próby wywaĝenia, wyïamania
lub przewiercenia.

Drzwi zewnÚtrzne dwuskrzydïowe. Na co dzieñ
moĝna korzystaÊ tylko z jednego skrzydïa,
a w razie potrzeby otworzyÊ takĝe drugie. Takie
rozwiÈzanie gwarantuje wygodÚ uĝytkowania
i zmniejsza iloĂÊ uciekajÈcego ciepïa w stosunku
do tej, która mogïaby mieÊ miejsce podczas
otwierania i zamykania duĝych pojedynczych
skrzydeï

OĂcieĝnica – najlepiej sprawdzi
siÚ oĂcieĝnica stalowa przytwierdzona do muru za pomocÈ kotew
i obmurowana.
Skrzydïo – powinno byÊ zbudowane ze stalowej ramy i wzmocnione kratownicÈ z metalowych prÚtów. Przestrzeñ pomiÚdzy nimi
wypeïnia izolacja termiczna i akustyczna – z pianki poliuretanowej,
weïny mineralnej lub styropianu.
Od zewnÈtrz skrzydïo przykrywa
blacha stalowa gruboĂci od 2 mm.
W konstrukcji takiego skrzydïa
mogÈ znajdowaÊ siÚ takĝe obrotowe prÚty stalowe, które przekrÚcajÈ
siÚ podczas próby przeciÚcia, uniemoĝliwiajÈc pracÚ narzÚdziom tnÈcym.
Zamek – powinien byÊ atestowany i mieÊ klasÚ odpornoĂci C.
Zamek od zewnÈtrz naleĝy zabezpieczyÊ osïonkami z mocnej
stali, które uniemoĝliwiÈ jego przewiercenie. Dodatkowo moĝna zamontowaÊ zamki
pomocnicze.
Warto zainwestowaÊ w zamek elektroniczny. W takim przypadku klucz powiREKLAMA
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Budowa drzwi zewnÚtrznych
Pïycinowe – przestrzeñ ramy noĂnej wypeïniona jest materiaïem izolacyjnym oraz pïycinami (kasetonami). Zaleĝnie od materiaïu tych
elementów drzwi mogÈ byÊ: drewniane (a),
z pakietem szybowym (b) oraz aluminiowe (c).
W tych pierwszych materiaï izolacyjny znajduje
siÚ jedynie miÚdzy dwoma warstwami sklejki.
Jeĝeli drzwi drewniane sÈ nieocieplone, wówczas
duĝÈ rolÚ odgrywa gruboĂÊ pïycin. W drzwiach
z pakietem szybowym za izolacyjnoĂÊ termicznÈ
odpowiada gaz szlachetny w szybie zespolonej.
W trzecim przypadku miÚdzy pïycinami z blachy
aluminiowej umieszczona jest warstwa ociepleniowa z pianki poliuretanowej – to ona chroni
przed nadmiernÈ ucieczkÈ ciepïa.
Pïytowe – rama takich drzwi jest od zewnÈtrz w caïoĂci pokryta pïytÈ wykoñczeniowÈ, od Ărodka zaĂ wypeïnia jÈ ocieplenie.
Ramy takich drzwi wykonuje siÚ z drewna lub
metalu, wykoñczeniem natomiast moĝe byÊ
np. z wïókna szklanego (d), drewna (e), sklejki, HDF-u lub wytïaczanej blachy.

b

a
rama z drewna
klejonego

materiaï
termoizolacyjny

pïyciny
rama ze sklejki

d

rama
z drewna klejonego
materiaï
termoizolacyjny

c
przeszklenie

zespolona szyba
wypeïniona gazem
szkachetnym

e

rama z drewna klejonego

rama
z drewna klejonego
materiaï
termoizolacyjny

ocieplenie
z pianki
poliuretanowej

rama
z aluminium

pïycina z blachy
aluminiowej

nien mieÊ zastrzeĝone kopiowanie oraz jak
najwiÚkszÈ liczbÚ kombinacji kodu. Wiele
zamków elektronicznych ma podwójny
system otwierania – w przypadku awarii
jednego z nich bez problemu moĝna otworzyÊ drzwi drugim.
Wygoda
Aby korzystanie z drzwi zewnÚtrznych
byïo komfortowe, naleĝy szczególnie
ostroĝnie przemyĂleÊ kwestiÚ ich wymiarów oraz kierunku otwierania.
Wymiary – przy ich ustalaniu naleĝy braÊ pod uwagÚ wymiar otworu po zamontowaniu oĂcieĝnicy (szerokoĂÊ przygotowanego do wstawienia drzwi otworu
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tïoczona pïyta
z wïókna szklanego

powinna byÊ o 12–15 cm wiÚksza niĝ szerokoĂÊ oĂcieĝnicy, wysokoĂÊ zaĂ wiÚksza
o 6–7 cm). SzerokoĂÊ drzwi zewnÚtrznych
nie moĝe byÊ mniejsza niĝ 90 cm, a wysokoĂÊ nie powinna mieÊ mniej niĝ 201 cm.
Wymiary drzwi zewnÚtrznych naleĝy
dobieraÊ do indywidualnych potrzeb. Im
bÚdÈ wiÚksze, tym ïatwiej bÚdzie wnosiÊ
do domu meble i sprzÚty.
Kierunek otwierania – zaleĝy od tego,
ile miejsca jest przed drzwiami – na zewnÈtrz i w Ărodku. Drzwi otwierane na
zewnÈtrz pozwolÈ nam zaoszczÚdziÊ
przestrzeñ w przedsionku i nie bÚdÈ kolidowaïy z innymi drzwiami. Drzwi takie sÈ o ok. 3 cm dïuĝsze niĝ te otwierane

wzmocnienie
z blachy

pïyta z drewna

do Ărodka (poziom posadzki przedsionka
jest zazwyczaj wyĝszy od tego na zewnÈtrz
– aby zapobiec dostawaniu siÚ wody opadowej do Ărodka).
Jeĝeli na zewnÈtrz przed drzwiami jest
niewiele miejsca i ich otwarcie bÚdzie
zmuszaïo stojÈce przed nimi osoby do cofniÚcia siÚ na schody, lepiej, aby 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, np. opadów
deszczu. Ponadto zawiasy znajdujÈce siÚ
od wewnÈtrz utrudniajÈ wywaĝenie skrzydïa.
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