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OKNA, DRZWI, 
BRAMY GARA OWE

Drzwi wewn trzne

i zewn trzne

Emilia Ros aniec

To co

Drzwi wewn trzne 
Bogata oferta producentów drzwi sprawia, e ka dy bez adnych trudno ci mo e do-

bra  odpowiedni dla siebie model. Tym jednak, co mo e odebra  warto  zakupio-

nym drzwiom, jest nieprawid owy monta . Dlatego w a nie zle my go fachowcom. 

Dystrybutorzy znanych marek i markety budowlane bardzo cz sto proponuj  us ugi 

przeszkolonych ekip. 

 Poni ej przedstawiamy najcz stsze b dy pope niane przy samodzielnym mon-

ta u, ich skutki mog  nas zmusi  do zakupu nowych drzwi. Wyja niamy tak e, jak 

unikn  podobnych sytuacji, czyli jak powinien przebiega  profesjonalny monta .

Zebrane informacje pozwol  skontrolowa  fachowców i u wiadomi , na co zwróci

uwag  przy odbiorze gotowych drzwi.  

Gdy drzwi...

...otwieraj  si  w z ym kierunku

 Przyczyn  jest odwrotne zamontowanie o cie nicy (ramy, w której osadzone s

drzwi). To podstawowy b d pope niany przy samodzielnym monta u. Recepta 

Drzwi wewn trzne 
Bogata oferta producentów drzwi sprawia, e ka dy bez adnych trudno ci mo e do-

naprawd
istotne

fot. Sokó ka Okna i Drzwi

Jest wiele kwestii, 

które mogliby my 

poruszy  przy okazji 

tematu o drzwiach 

wewn trznych 

i zewn trznych. 

Nie wszystkie jednak 

s  pomocne i tym 

samym istotne 

dla potencjalnych 

inwestorów. 

Przedstawiamy 

zatem tylko te, które 

naprawd  interesuj

naszych Czytelników.
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jednak na poprawny monta  jest prosta. 

O cie nica sk ada si  z jednego poziome-

go elementu i dwóch pionowych. Na jed-

nym z pionowych nawiercony jest otwór na 

zaczep zamka, na drugim s upy zawiaso-

we. Je eli drzwi maj  otwiera  si  na pra-

w  stron , o cie nic  nale y montowa  tak, 

aby s upy zawiasowe tak e znajdowa y si

po prawej stronie. Odwrotnie post pujemy, 

gdy drzwi maj  by  otwierane na lew  stro-

n .

...samoczynnie otwieraj  si , szoruj  po 

posadzce i skrzypi

To efekt niedok adnego wypoziomowania 

o cie nicy i/lub wyregulowania zawiasów. 

 Po wstawieniu o cie nicy w otwór 

i wst pnym zablokowaniu jej we w a ci-

 Minimalny odst p drzwi od s siedniej ciany

prostopad ej powinien wynosi  – 8 cm; od 

ciany z grzejnikiem – 20 cm; odst p od ciany

z szaf  – 70 cm. Je eli te odst py s  mniejsze, 

powinni my zastosowa  tzw. odbojnik do drzwi  

zabezpieczaj cy elementy za drzwiami oraz same 

drzwi przed uderzeniami. Odbojnik montuje si

w odleg o ci ok. 15 cm od kraw dzi skrzyd a (od 

strony klamki). Mo na tak e zastosowa , pokazany 

za zdj ciu, stoper drzwiowy, który zatrzymuje 

skrzyd o pod okre lonym k tem

rozwarcia

fo
t.
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O cie nica regulowana – jej szeroko  dostosowuje si  do grubo ci ciany. O cie nice te dost pne 

s  w wymiarach przyrastaj cych co 2 cm. Takie o cie nice s atwiejsze w monta u i demonta u; ich 

cena mo e by  nawet 100% wy sza od ceny o cie nic tradycyjnych – sta ych

Skrzyd a drzwi wewn trznych (a tak e zewn trznych, rys. na ostatniej stronie) wyst puj

w dwóch odmianach – zale nie od konstrukcji:

Skrzyd a p ycinowe

Konstrukcja tych drzwi, tj. rama z drewna litego lub klejonego warstwowo, widoczna jest 

z zewn trz. W jej wg bieniach osadzone s  p yciny (kasetony) z drewna litego, sklejki, two-

rzyw sztucznych lub p yty MDF. 

Skrzyd a p ytowe

Drewniana rama tych drzwi jest niewidoczna, bo ob o ona z obu stron p ytami drewnopo-

chodnymi (HDF, MDF lub sklejka). Jej wype nieniem za  jest p yta wiórowa.

Budowa drzwi wewn trznych

fo
t.

 T
e
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id
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 Sposób i kierunek otwierania drzwi nale y zaplanowa  ze szczególn  ostro no ci . Ma to wielkie 

znaczenie – zw aszcza w ciasnych pomieszczeniach, ale nawet tam – jak wida  na zdj ciu – mo na 

znale  optymalne rozwi zania

W tym miejscu, 15 cm od 

kraw dzi skrzyd a, powinien 

znajdowa  si  odbojnik

fo
t.

 G
-U

 P
o

ls
k
a

7,5 cm 
(minimalna grubo

ciany dla tej o cie nicy)

9,4 cm

(maksymalna grubo
ciany

dla tej o cie nicy)

zakres regulacji 

ok. 2 cm
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wym po o eniu drewnianymi lub plastiko-

wymi klinami, konieczne jest sprawdzenie 

poziomic  pionu i poziomu. W razie nie-

zgodno ci po o enie o cie nicy nale y  po-

prawi  gumowym m otkiem i odpowiednio 

dopasowa  kliny, aby ustabilizowa  osta-

teczne po o enie o cie nicy. Ponadto na-

le y sprawdzi  k townikiem, czy mi dzy 

pionowymi elementami a górn  cz ci

o cie nicy s  k ty proste. Warto te  spraw-

dzi  przek tne o cie nicy – powinny by

takie same.      

 Po osadzeniu o cie nicy w otworze 

drzwiowym (o cie u) i jej trwa ym zespole-

niu z nim kotwami (co najmniej 6 do drzwi 

jednoskrzyd owych i 8 do dwuskrzyd o-

wych) lub ko kami rozporowymi (co naj-

mniej 2 na ka dym s upie – jeden 20 cm od 

pod ogi, drugi 20 cm od górnego elementu 

o cie nicy; ko ki wbijamy w przygotowa-

ne otwory i przykr camy je do momentu, 

w którym poczujemy lekki opór), nak ada-

my skrzyd o drzwiowe i sprawdzamy, czy 

te poprawnie poruszaj  si  na zawiasach.  

Je li nie, trzeba je odpowiednio wyregulo-

wa  (regulacja w pionie – poruszenie skrzy-

d a w lewo i w prawo, regulacja w pionie 

– przesuni cie skrzyd a w gór  i w dó , re-

gulacja docisku skrzyd a do o cie nicy). 

Nie powinno si  do tego u ywa  metalo-

wych podk adek zak adanych na trzpie :

wiadczy oby to o z ym wymierzeniu otwo-

ru i nieprawid owej regulacji.

...nie domykaj  si

Taka sytuacja mo e mie  miejsce, gdy do-

pu ci si  do tego, by p czniej ca pianka wy-

paczy a o cie nice.

Po trwa ym zamocowaniu o cie nicy na 

ko ki lub kotwy nale y zabezpieczy  j  ta-

m  malarsk  i wype ni  pian  monta o-

w  luzy mi dzy o cie nic  a cian . Na  czas 

schni cia pianki (czyli wtedy, gdy ta powi k-

sza swoj  obj to ) konieczne jest u ycie po-

ziomych rozpórek (listew lub narz dzi spe-

cjalistycznych), aby zapobiec przew eniu 

w wietle o cie nicy, przez co drzwi nie b d

si  domyka .

Przy zastosowaniu listew jako rozpó-

rek nale y zabezpieczy  elementy pionowe 

o cie nicy, u ywaj c mi kkiej podk adki pod 

listwy, np. grubej tektury.

Dopiero po utwardzeniu piany mo na do-

ci  jej nadmiar, usun  kliny i miejsca po 

nich tak e wype ni  pian . Do monta u

drzwi zaleca si  stosowanie pian niskopr -

nych.

Drzwi zewn trzne 
Drzwi zewn trzne powinny przede wszyst-

kim dobrze chroni  przed ucieczk  cie-

p a, zapewnia  bezpiecze stwo i wygod .

Przyjrzyjmy si  zatem ka demu z tych ele-

mentów.  

Izolacja cieplna

Wed ug najnowszego Rozporz dzenia 

Ministra Infrastruktury wspó czynnik prze-

nikania ciep a U – okre laj cy ilo  ciep a

uciekaj cego przez przegrody nie powinien 

przekracza  2,6 W/(m2•K). Zaleca si  jednak 

wybór drzwi o znacznie ni szym wspó -

czynniku (dost pne s  ju  modele o tym 

wspó czynniku dla drzwi: 

drewnianych U = 1,2 W/(m2•K), 

 Zamek elektroniczny. Budowa takich zamków 

w wi kszo ci opiera si  na  konstrukcji zamka 

wpuszczanego. cz  one w sobie elementy 

mechaniczne i te sterowane elektronicznie.  

Zamki elektroniczne mog  by  sterowane kodem 

z klawiatury lub kart  typu cheap, zwan  iButon 

(dotykowa)

fo
t.

 L
o

b

Przesuwne – skrzyd a takich drzwi podwieszone s  do prowadnicy w górnej cz ci otwo-

ru drzwiowego i poruszaj  si  po szynie; po otwarciu skrzyd a mog :

zachodzi  na cian  – w tym przypadku zajmuj  do  du  cz ciany, dlatego w tym 

miejscu nie mo na stawia  mebli ani nic wiesza ;

chowa  si  w kasecie – s  wi c

niewidoczne, zatem cian , w której 

umieszczona jest kaseta, mo na wy-

korzysta  w dowolny sposób.

Sk adane – ich skrzyd a tak e po-

ruszaj  si  po szynie umieszczonej 

w górnej cz ci otworu drzwiowe-

go, a przy otwieraniu sk adaj  si

jak parawan. Po ca kowitym z o e-

niu nie zajmuj  miejsca po bokach, 

ale zmniejszaj  szeroko  otworu 

drzwiowego. Drzwi sk adane wyst -

puj  w dwóch wersjach:

harmonijkowej

amanej

Drzwi harmonijkowe maj  wi cej amanych piono-

wych cz ci po czonych zawiasami ni amane.

Je li nie tradycyjne – rozwieralne, to...

fo
t.

 S
a

p
e
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 Drzwi sk adane po ca kowitym z o eniu zajmuj

niewielk  przestrze  przed i za otworem drzwiowym, 

zmniejszaj  tak e jego szeroko . Poniewa  w niewielkim 

stopniu izoluj  akustycznie, najlepiej montowa  je tam, 

gdzie nie zale y nam na wyt umianiu d wi ków

Drzwi przesuwane chowaj ce si  w kasecie to doskona e

rozwi zanie wsz dzie tam, gdzie brakuje miejsca. Ruch 

skrzyde  drzwiowych nie ogranicza ani przestrzeni przed 

i za otworem drzwiowym, ani po jego bokach
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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 nale-

y upewni  si  u sprzedawcy, e

okre lona na etykiecie produktu 

warto  wspó czynnika U dotyczy 

ca ych drzwi, nie ich poszczegól-

nych elementów, np. tych docie-

plonych piank .

Bezpiecze stwo

Wybór drzwi o zwi kszonej od-

porno ci na w amanie jest za-

sadny tylko wówczas, gdy ca y

budynek jest odpowiednio zabez-

pieczony (okna i drzwi balkonowe 

tak e charakteryzuj  si  zwi k-

szon  odporno ci  na w amanie 

i/lub wyposa one s  w rolety ze-

wn trzne). Drzwi o takiej cesze 

maj  klas  odporno ci C i dekla-

racj  zgodno ci z aprobat  tech-

niczn .

 O cie nica, skrzyd o i zamek drzwi 

szczególnie odpornych na w amanie musz

wytrzyma  próby wywa enia, wy amania 

lub przewiercenia.

O cie nica – najlepiej sprawdzi 

si  o cie nica stalowa przytwier-

dzona do muru za pomoc  kotew 

i obmurowana.

Skrzyd o – powinno by  zbudo-

wane ze stalowej ramy i wzmocnio-

ne kratownic  z metalowych pr -

tów. Przestrze  pomi dzy nimi 

wype nia izolacja termiczna i aku-

styczna – z pianki poliuretanowej, 

we ny mineralnej lub styropianu. 

Od zewn trz skrzyd o przykrywa 

blacha stalowa grubo ci od 2 mm. 

W konstrukcji takiego skrzyd a

mog  znajdowa  si  tak e obroto-

we pr ty stalowe, które przekr caj

si  podczas próby przeci cia, unie-

mo liwiaj c prac  narz dziom tn -

cym. 

Zamek – powinien by  atestowa-

ny i mie  klas  odporno ci C. 

Zamek od zewn trz nale y za-

bezpieczy  os onkami z mocnej 

stali, które uniemo liwi  jego przewierce-

nie. Dodatkowo mo na zamontowa  zamki 

pomocnicze. 

Warto zainwestowa  w zamek elektro-

niczny. W takim przypadku klucz powi-
REKLAMA

 Drzwi zewn trzne dwuskrzyd owe. Na co dzie

mo na korzysta  tylko z jednego skrzyd a,  

a w razie potrzeby otworzy  tak e drugie. Takie 

rozwi zanie gwarantuje wygod  u ytkowania 

i zmniejsza ilo  uciekaj cego ciep a w stosunku 

do tej, która mog aby mie  miejsce podczas 

otwierania i zamykania du ych pojedynczych 

skrzyde

fo
t.

 L
u

p
o

l
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nien mie  zastrze one kopiowanie oraz jak 

najwi ksz  liczb  kombinacji kodu. Wiele 

zamków elektronicznych ma podwójny 

system otwierania – w przypadku awarii 

jednego z nich bez problemu mo na otwo-

rzy  drzwi drugim. 

Wygoda

Aby korzystanie z drzwi zewn trznych 

by o komfortowe, nale y szczególnie 

ostro nie przemy le  kwesti  ich wymia-

rów oraz kierunku otwierania. 

Wymiary – przy ich ustalaniu nale-

y bra  pod uwag  wymiar otworu po za-

montowaniu o cie nicy (szeroko  przy-

gotowanego do wstawienia drzwi otworu 

powinna by  o 12–15 cm wi ksza ni  sze-

roko  o cie nicy, wysoko  za  wi ksza 

o 6–7 cm). Szeroko  drzwi zewn trznych 

nie mo e by  mniejsza ni  90 cm, a wyso-

ko  nie powinna mie  mniej ni  201 cm. 

Wymiary drzwi zewn trznych nale y

dobiera  do indywidualnych potrzeb. Im 

b d  wi ksze, tym atwiej b dzie wnosi

do domu meble i sprz ty. 

Kierunek otwierania – zale y od tego, 

ile miejsca jest przed drzwiami – na ze-

wn trz i w rodku. Drzwi otwierane na 

zewn trz pozwol  nam zaoszcz dzi

przestrze  w przedsionku i nie b d  ko-

lidowa y z innymi drzwiami. Drzwi ta-

kie  s  o ok. 3 cm d u sze ni  te otwierane 

do rodka (poziom posadzki przedsionka 

jest zazwyczaj wy szy od tego na zewn trz 

– aby zapobiec dostawaniu si  wody opado-

wej do rodka). 

Je eli na zewn trz przed drzwiami jest 

niewiele miejsca i ich otwarcie b dzie 

zmusza o stoj ce przed nimi osoby do cof-

ni cia si  na schody, lepiej, aby otwiera-

y si  do rodka – oczywi cie je li jest tam 

wystarczaj co du o miejsca. Drzwi otwie-

rane do rodka s  w mniejszym stopniu 

nara one na niekorzystne dzia anie wa-

runków atmosferycznych, np. opadów 

deszczu. Ponadto zawiasy znajduj ce si

od wewn trz utrudniaj  wywa enie skrzy-

d a.

P ycinowe – przestrze  ramy no nej wype -

niona jest materia em izolacyjnym oraz p yci-

nami (kasetonami). Zale nie od materia u tych 

elementów drzwi mog  by : drewniane (a),

z pakietem szybowym (b) oraz aluminiowe (c).

W tych pierwszych materia  izolacyjny znajduje 

si  jedynie mi dzy dwoma warstwami sklejki. 

Je eli drzwi drewniane s  nieocieplone, wówczas 

du  rol  odgrywa grubo  p ycin. W drzwiach 

z pakietem szybowym za izolacyjno  termiczn

odpowiada gaz szlachetny w szybie zespolonej. 

W trzecim przypadku mi dzy p ycinami z blachy 

aluminiowej umieszczona jest warstwa ocieple-

niowa z pianki poliuretanowej – to ona chroni 

przed nadmiern  ucieczk  ciep a.

P ytowe – rama takich drzwi jest od ze-

wn trz w ca o ci pokryta p yt  wyko cze-

niow , od rodka za  wype nia j  ocieplenie. 

Ramy takich drzwi wykonuje si  z drewna lub 

metalu, wyko czeniem natomiast mo e by

np. z w ókna szklanego (d), drewna (e), sklej-

ki, HDF-u lub wyt aczanej blachy.

Budowa drzwi zewn trznych

a b

d e

c

materia

termoizolacyjny

rama z drewna 

klejonego

p yciny

zespolona szyba 

wype niona gazem 

szkachetnym

rama ze sklejki rama z drewna klejonego

przeszklenie

ocieplenie

z pianki

poliuretanowej

p ycina z blachy

aluminiowej

rama

z aluminium

materia

termoizolacyjny

t oczona p yta 

z w ókna szklanego

rama

z drewna klejonego

materia

termoizolacyjny

rama

z drewna klejonego

p yta z drewnawzmocnienie

z blachy
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