
Wybór drzwi zewnêtrznych jest du¿y.
Zadowoleni bêd¹ ci, którzy poszukuj¹
drzwi odpornych na w³amanie, jak
i amatorzy drzwi eleganckich. Du¿a
konkurencja na rynku sprawi³a, ¿e na-
wet producenci  drzwi antyw³amanio-
wych oferuj¹ je w wielu wersjach wy-
koñczenia, coraz bardziej estetycznych.
Mo¿na kupiæ oklejone foli¹ PVC ale te¿
wykoñczone panelami MDF lub drew-
nianymi. Z kolei drzwi drewniane wy-
posa¿ane s¹ w zamki z atestami, okucia
antywywa¿eniowe (a w nazwie maj¹ –
drzwi wzmocnione). Wykonane s¹ z do-
brej jakoœci drewna, czêsto klejonego
warstwowo co sprawia, ¿e materia³ siê
nie wypacza. Tak wiêc nie musimy ju¿
wybieraæ miêdzy odpornoœci¹ na w³a-
manie a estetyk¹. Warto jednak zainte-
resowaæ siê producentem. Kupuj¹c pro-
dukt firmy, która ma ugruntowan¹ po-
zycjê na rynku (lub sprawdzon¹ przez
znajomych) mo¿emy mieæ pewnoœæ, ¿e
wybrany przez nas produkt spe³ni wy-
magania. Ponadto przedstawiciel firmy
mo¿e przyjechaæ na budowê, aby zmie-
rzyæ otwór drzwiowy – pozwoli to unik-
n¹æ b³êdów pomiarowych.
Sprzedawcy podkreœlaj¹, ¿e najwiêcej
pomy³ek powstaje w trakcie zamawiania
drzwi i gdy trzeba odpowiedzieæ na py-
tanie: lewe czy prawe? A to czy maj¹ byæ
otwierane na praw¹, czy lew¹ stronê za-
le¿y od ich usytuowania. Drzwi lewe (w
których widaæ zawiasy z lewej strony)
bêd¹ niepraktyczne, jeœli bêd¹ osadzone
blisko œciany z prawej strony. Producen-
ci polecaj¹ drzwi otwierane na zewn¹trz,
poniewa¿ s¹ szczelniejsze, a podmuchy
wiatru dociskaj¹ skrzyd³o do oœcie¿nicy.
Jeœli zdecydujemy siê na takie rozwi¹za-
nie pamiêtajmy, ¿e wejœcie do domu po-

winno byæ wówczas zadaszone lub
umieszczone we wnêce, bo zalegaj¹cy zi-
m¹ œnieg utrudni otwierania drzwi. Ta-
kie drzwi s¹ równie¿ bezpieczniejsze,
gdy¿ s¹ trudniejsze do wywa¿enia. Ale
jeœli dom ma w¹ski podest lepiej wybraæ
takie, które otwieraj¹ siê do wewn¹trz.
Drzwi powinny byæ proporcjonalne do
wielkoœci domu i pasowaæ do jego archi-
tektury. Mog¹ wspó³graæ z wykoñcze-
niem œcian lub wyró¿niaæ siê przemyœla-
nym kontrastem. Do nowoczesnej ele-
wacji pasuj¹ drzwi z metalu lub szk³a.
W domach o stylu dworkowym dobrze
wygl¹daj¹ drzwi drewniane z piêknie
rozrzeŸbion¹ p³aszczyzn¹ skrzyd³a. Ko-
lor i wykoñczenie drzwi powinno siê do-
bieraæ do stylistyki okien. Do drewnia-
nych okien pasuj¹ drzwi wykonane z te-
go samego gatunku drewna. Warto tak¿e
powtórzyæ kszta³t okien (lub jego ele-
menty), np. gruboœæ ramy, gêstoœæ
i uk³ad szprosów w szybie. Wybieraj¹c
drzwi p³acimy za: skrzyd³o, oœcie¿nicê,
okucia, próg, uszczelki, klamki, szyldy
i czêsto wk³adki patentowe (choæ nie-
które firmy w podstawowej ofercie pro-
ponuj¹ zwyk³e wk³adki). 
Zgodnie z przepisami drzwi wejœciowe
jednoskrzyd³owe musz¹ mieæ szerokoœæ
co najmniej 0,9 m i wysokoœæ co naj-
mniej 2 m (ale nie wiêcej ni¿ 2,2 m dla
drzwi standardowych).  Dla drzwi dwu-
skrzyd³owych przepisy wypowiadaj¹ siê
tylko co do jednego skrzyd³a (0,9 m),
drugie mo¿e mieæ dowoln¹ szerokoœæ.
Drzwi robione na zamówienie mog¹
mieæ dowolnie wiêksze wymiary.

Dobre parametry
Szukaj¹c tych jedynych i niepowtarzal-
nych drzwi nie mo¿na zapomnieæ o ich

178 2 0 0 7 3

D
R

Z
W

I
Z
E
W

N
Ê
T
R

Z
N

E
Bezpieczny dom, to dom dobrze zamkniêty. 

Tylko, czy najwa¿niejsze jest to aby kupowaæ od razu drzwi

antyw³amaniowe? Najlepiej ale i niekoniecznie. 

Je¿eli drzwi wejœciowe znajduj¹ siê na „widoku”

mo¿na rozwa¿yæ kupno drzwi tañszych.

Czyli, co tak naprawdê powinieneœ wiedzieæ, zanim wydasz
pieni¹dze na drzwi wejœciowe.

ANETA DDEMIANOWICZ

Drzwi wejœciowe to bez w¹tpienia wizytów-

ka domu. Aby by³y niepowtarzalne i jedyne

w swoim rodzaju, trzeba wykonaæ je raczej

na zamówienie. Wtedy mo¿emy mieæ pew-

noœæ, ¿e  dobrze wpasuj¹ siê w charakter

domu, a stylistyk¹ i detalami bêd¹ wspó³-

gra³y ze stolark¹ okienn¹. Producenci ofe-

ruj¹ wiele niestandardowych rozwi¹zañ.

Czêœæ z nich pochodzi z tzw. luksusowych

linii produktów, inne dostêpne s¹ jedynie

na indywidualne zamówienie. Przet³ocze-

nia, p³askorzeŸby na skrzydle, przeszklenia

czy rêcznie wykonane witra¿e dodaj¹

drzwiom elegancji. S¹ one

przy tym wytrzyma³e (wyko-

nane s¹ z mocnych ma-

teria³ów, szyby maj¹

wysok¹ klasê od-

pornoœci (nawet P4),

a witra¿e s¹ po³¹czone

trwale z drug¹ szyb¹

i zespolone z szyb¹ an-
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do otworu

o wymiarach

90x210 cm
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3288 z³ / 4011 z³
INTERDOOR
Tilos

Drzwi p³ytowe; 
rama wykonana jest 
z drewna iglastego; 
drzwi wype³nione s¹ 
p³yt¹ termoizolacyjn¹ 
ob³o¿on¹ wielop³ytow¹ 
konstrukcj¹ z p³yty MDF, 
blachy aluminiowej 
i wodoodpornej sklejki 
z drewna liœciastego; 
bezpieczna szyba

2835 z³ / 3459 z³
EURONORD
Belweder witra¿

Drzwi z kompozytu 
poliestrowo – szklanego 
z witra¿em (przyklejony 
od wewnêtrznej strony 
na szybê antyw³amaniow¹ 
o klasie odpornoœci P4)

wymiary: 99,8 x 209,5 cm wykoñczenie: sklejka z drewna 
liœciastego
wymiary: 90x210 cm

2578 z³ / 3145 z³
GERDA
Star SX

Drzwi antyw³amaniowe; centralny zamek
GERDA ZW 6000 SX 
z dwoma zamkami
pomocniczymi
uruchamiaj¹ 12 rygli, 
wk³adka bêbenkowa 
GERDA TYTAN RIM 
6000 SX, zamek 
dodatkowy ZW 550 
uruchamiaj¹cy 3 rygle; 
3 bolce antywywa¿eniowe

2280 z³ / 2781 z³
NICEWICZ
Model 10S

Drzwi drewniane; rama wykonana jest
z drewna iglastego; 
drzwi maj¹ refleksyjn¹, 
przyciemnian¹ szybê 
o klasie odpornoœci B2; 
dwa zamki

wykoñczenie: sklejka
z drewna liœciastego
wymiary: 90x210 cm

wykoñczenie: panelowe
wymiary: 90x210 cm

1815 z³ / 2214 z³
WITEX
WSL-2000 U 

Drzwi antyw³amaniowe z centralnym
zamkiem uruchamiaj¹cym 
8 rygli, dwustronna wk³adka 
cylindryczna typu MULTI-LOCK 
z 5-cioma kluczami, 
2 bolce przeciwwywa¿eniowe; 
zasuwka pe³ni¹ce funkcjê 
sztywnego ³añcucha

wybieramy drzwi zewnêtrzne

tyw³amaniow¹. Wiadomo, ¿e takie drzwi s¹

dro¿sze od klasycznych, dostêpnych prak-

tycznie od rêki. Mo¿emy zap³aciæ za nie na-

wet 20 tys. z³. 

Piêknie na drzwiach prezentuj¹ siê zdobio-

ne motywami zwierzêcymi czy roœlinnymi

klamki i ko³atki.  Najczê-

œciej odlewane s¹ z mo-

si¹dzu lub kute w ¿elazie,

a póŸniej patynowane,

chromowane b¹dŸ saty-

nowane. Takie „pere³ki”

mo¿na zdobyæ na tar-

gach staroci, i pamiêtaj-

my, ¿e takie akcesoria

odpowiednio kosztuj¹.

Byæ mo¿e tañszym roz-

wi¹zaniem oka¿e siê zamówienie takich

przedmiotów w pracowni artystycznej wy-

konuj¹cej odlewy z metali. Wówczas za ta-

k¹ klamkê (oczywiœcie z odpowiednio moc-

nym szyldem) zap³acimy ok. 220 z³, a za ko-

³atkê ok. 250 z³. 

wejœcie

1741 z³ / 2124 z³
INTERDOOR
Diament

Drzwi wzmacniane, rama wykonana
z klejonych warstwowo 
elementów drewna iglastego; 
wype³nienie to p³yta 
wiórowa we wnêtrzu 
której umieszczone s¹ 
prêty stalowe

wykoñczenie: p³yta MDF
wymiary: 90x210 cm

wykoñczenie: p³yty drewnopodobne
wymiary: 90x210 cm
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4500 z³ / 5490 z³
DORN
ADRIANNA

Drzwi
antyw³amaniowe;
szyba P4 
izolowana termicznie

wykoñczenie: kaseton
z drewna dêbowego barwionego na kolor orzech
wymiary: 90x210 cm

4155 z³ / 5069 z³
TOMSTOL
TYP 68

Drzwi z drewna 
sosnowego klejonego
warstwowo,
impregnowane 
i lakierowane w kolorze 
czereœnia; zamek 
uruchamia cztery rygle 
(klasa B), mosiê¿na 
klamka, szyba 
termoizolacyjna
antyw³amaniowa P4

wykoñczenie: p³ycina
impregnowana i malowana na kolor czereœnia
wymiary: 100x215 cm

3700 z³ / 4514 z³
GARTFEN

Drzwi drewniane; 
zamek listwowy na 
dwa zamki 
(drugi za dop³at¹) 
uruchamiaj¹cy 4 rygle; 
3 regulowane zawiasy; 
klamka
antyw³amaniowa;
szyba antyw³amaniowa

wykoñczenie: malowane
akrylowymi farbami drewno 
wymiary: 90x210 cm

podstawowej funkcji – ochronie wnêtrza
domu przed œwiatem zewnêtrznym, a wiêc
przed intruzem ale tak¿e przed deszczem,
wiatrem lub œniegiem. Dlatego wybieraj¹c
je, warto zwróciæ uwagê na to by dobrze
izolowa³y od ha³asu i by³y ciep³e. Pamiê-
taæ o tym trzeba szczególnie wtedy, gdy
w domu nie ma wiatro³apu i wchodzi siê
bezpoœrednio do holu. Im drzwi maj¹ ni¿-
szy wspó³czynnik przenikania ciep³a U,
tym mniej ciep³a przez nie ucieknie (nie
powinien przekraczaæ 2 W/(m2K)). Obec-
nie produkowane drzwi maj¹ tê wartoœæ
mieszcz¹c¹ siê ok. 1,5-2 W/(m2K). To,
w jaki sposób drzwi bêd¹ t³umi³y ha³as
z zewn¹trz zale¿y od wype³nienia skrzyd³a
i jego wagi. Wspó³czynnik izolacyjnoœci
akustycznej Rw powinien wynosiæ ok.
30 dB, i im jest wy¿szy, tym lepiej. W³aœci-
woœci termiczne i akustyczne drzwi s¹
wy¿sze dziêki zastosowaniu uszczelek
umieszczonych na ca³ym obwodzie drzwi.

Nie tylko wygl¹d
Przy wybieraniu drzwi warto tak¿e zwró-
ciæ uwagê na materia³, z którego s¹ wyko-
nane. Najwiêkszy wybór jest spoœród
drzwi drewnianych i stalowych. Nie warto
jednak podejmowaæ decyzji tylko ze
wzglêdu na to, ¿e ten akurat materia³ siê
nam podoba. Drzwi bêd¹ s³u¿y³y nam wie-
le lat, trzeba je wiêc bêdzie równie¿ kon-
serwowaæ – od tego zale¿y ich trwa³oœæ
i estetyka. ¯adnej konserwacji nie wyma-
gaj¹ drzwi stalowe. Maj¹ oœcie¿nice i ramy
wykonane ze stali ocynkowanej. Skrzyd³o
ob³o¿one jest równie¿ blach¹ lakierowan¹
lub powlekan¹ foli¹ PVC w dowolnym ko-
lorze. S¹ one ponadto odporne na zaryso-
wania i dzia³anie promieni s³onecznych.
Te, które wykoñczone s¹ p³ytami MDF lub
panelami drewnianymi wymagaj¹ pielê-
gnacji. Trzeba je czyœciæ specjalnymi œrod-
kami do pielêgnacji drewna oraz odnawiaæ
co kilka lat, a mimo to drzwi drewniane

ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem.
Mo¿na wybieraæ spoœród drzwi z drewna
sosnowego, œwierkowego, dêbowego, jesio-
nowego, bukowego, mahoniowego lub in-
nych. Najlepiej, jeœli drzwi drewniane ma-
j¹ ramê i skrzyd³o z drewna klejonego war-
stwowo, bo zapobiega to wypaczaniu siê
ca³ej konstrukcji. 
£atwe do utrzymania w czystoœci i nie wy-
magaj¹ce konserwacji, ale niepopularne
i ma³o odporne na dzia³anie promieni s³o-
necznych s¹ drzwi z PVC. Rama drzwi wy-
konana jest z profili dwu- lub trzykomoro-

wych wzmacnianych wk³adkami stalowy-
mi. Miêdzy profilami umieszcza siê p³yci-
ny lub przeszklenia. Oœcie¿nice i skrzyd³a
mog¹ byæ wykoñczone foli¹ z pow³ok¹
akrylow¹, oklein¹ PVC, malowane farb¹
lub barwione w masie. Drzwi z PVC maj¹
trwa³e kolory, ale uszkodzone trudno jest
naprawiæ. Drzwi aluminiowe s¹ l¿ejsze,
bardziej odporne na korozjê ni¿ stalowe
i nie wymagaj¹ konserwacji. S¹ wytrzyma-
³e, ale ³atwo mo¿na je uszkodziæ (wgniece-
nia). Ich skrzyd³a wykonane s¹ z profili
aluminiowych i wype³nione piank¹ poli-
uretanow¹. Ci¹gle ma³o popularne i rzad-
ko wybierane s¹ drzwi, które maj¹ skrzy-
d³a o konstrukcji p³ytowej wykonane
z w³ókna szklanego. Powierzchnia drzwi
malowana jest farb¹ lub pokrywana lami-
natami imituj¹cymi wzory i kolory natu-
ralnych gatunków drewna. S¹ lekkie –
skrzyd³o w standardowych wymiarach wa-
¿y zaledwie 20 kg, jest przy tym niezwykle
wytrzyma³e.  
Najwa¿niejszym konstrukcyjnym elemen-
tem skrzyd³a jest rama. Drzwi drewniane
maj¹ ramê z drewna,  PVC (dwu- lub trzy-
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komorowych profili), drzwi antyw³ama-
niowe – stalow¹. Na niej przymocowana
jest:

p³yta (g³adka, profilowana lub ozdo-
biona listwami), 
p³yciny (w skrzydle, którego rama
podzielona jest poprzecznymi ramia-
kami na mniejsze pola),
blacha (w drzwiach stalowych i an-
tyw³amaniowych).

Pod mocnym skrzyd³em 
Ka¿dy stara siê zabezpieczyæ dom jak
najlepiej. Jeœli w tym celu zakupione zo-
sta³y okna antyw³amaniowe i zainstalo-
wany system alarmowy, nie mo¿na po-
min¹æ zakupu drzwi antyw³amanio-
wych. Wygl¹daj¹ dzisiaj bardzo estetycz-
nie, a niektóre do z³udzenia przypomi-
naj¹ drzwi drewniane. Na rynku dostêp-
ne s¹ produkty o ró¿nym standardzie
wykoñczenia. Najprostsze i najtañsze
pokryte s¹ oklein¹ z folii PVC – mo¿na
przebieraæ w kolorach i wzorach. £ad-
niejsze, ale i dro¿sze, maj¹ rozrzeŸbion¹
p³aszczyznê panelu z przeszkleniami,
witra¿ami, nadstawkami czy ³ukiem. Po-

kryte s¹ ok³adzin¹ z p³yt MDF lub
drewnianych, a wygl¹dem do z³udzenia
przypominaj¹ drzwi drewniane. Przesz-
klone skrzyd³o nie tylko do-
œwietla przedsionek lub kory-
tarz, ale powiêksza pole widze-
nia osoby znajduj¹cej siê we-
wn¹trz. Szyby zamoco-
wane s¹ tak, by nie
mo¿na by³o odkrêciæ
ich od zewn¹trz i ma-
j¹ w³aœciwoœci an-
tyw³amaniowe (od klasy P2
do P6). Oœcie¿nica mo¿e byæ polakiero-
wana w kolorze skrzyd³a lub w kolorach
z palety RAL. 
Drzwi antyw³amaniowe nie s¹ lekkie,
wa¿¹ œrednio 60-90 kg. Wiêksze, z grub-
sz¹ blach¹ i prêtami osi¹gaj¹ nawet wagê
130 kg.
Drzwi antyw³amaniowe musz¹ wytrzy-
maæ próby wywa¿enia, wy³amania lub
przewiercenia zamka. Oœcie¿nica wyko-
nana ze stali powinna byæ zamocowana
do muru za pomoc¹ kotew a póŸniej ob-
murowana. Zbudowane ze stalowej ramy
skrzyd³o jest wzmocnione kratownic¹

z metalowych prêtów. Przestrzeñ pomiê-
dzy nimi wype³nia izolacja termiczna
i akustyczna – z pianki poliuretanowej,

we³ny mineralnej lub styropia-
nu. Ca³oœæ przykryta jest

blach¹ stalow¹ gruboœci
ok. 1,5-2 mm. Po³¹czenie
kratownicy z blach¹
drzwi sprawia, ¿e s¹ bar-
dziej sprê¿yste, a w kon-

sekwencji wytrzymal-
sze. Jeszcze trudniej-

sze do sforsowania jest
skrzyd³o, które w œrodku ma obrotowe
prêty stalowe – przekrêcaj¹ siê podczas
próby przeciêcia, uniemo¿liwiaj¹c pracê
narzêdziom tn¹cym. Drzwi antyw³ama-
niowe mocuje siê na trzech zawiasach.
Powinny one „chodziæ lekko” i zapew-
niaæ p³ynne otwieranie i zamykanie.
U¿ytkownicy nie powinni zdawaæ sobie
sprawy, ¿e drzwi s¹ bardzo ciê¿kie. 
Drzwi maj¹ tak¿e zamontowane bolce
antywywa¿eniowe, na których w przy-
padku przeciêcia zawiasów skrzyd³o
trzyma siê w oœcie¿nicy i nie jest mo¿li-
we jego wyjêcie. Kolej-

wybieramy drzwi zewnêtrzne

fo
t.

 LL
AR

S

REKLAMA

wybieramy drzwi zewnetrzne.qxd  2007-02-22  10:41  Page 181



nym zabezpieczeniem uniemo¿liwiaj¹cym
wywa¿enie drzwi mo¿e byæ zamontowany
metalowy próg, który ogranicza podwa¿e-
nie skrzyd³a.
Wybieraj¹c drzwi antyw³amaniowe

przede wszystkim nale¿y sprawdziæ ich

klasê odpornoœci na w³amanie. W Pol-
sce najwy¿sz¹ klas¹ odpornoœci jest klasa
C, wed³ug norm europejskich – 4. Nieste-
ty, czêsto zdarza siê, ¿e sprzedawcy pró-
buj¹ sprzedaæ zwyk³e drzwi wyposa¿one
jedynie w zamek klasy C, reklamuj¹c je
jako antyw³amaniowe. Aby nie kupiæ
drzwi jedynie wzmocnionych nale¿y
sprawdziæ, czy takie elementy, jak zamki,
tarcze drzwiowe, oœcie¿nice maj¹ równie¿
klasê C. Ceny najprostszych drzwi anty-
w³amaniowych zaczynaj¹ siê od 1400 z³.

Zamek klasy C
Drzwi to nie tylko skrzyd³o. Ich wa¿nym
elementem jest zamek. Bez dobrego i pra-
wid³owo zamocowanego zamka nie mo¿-
na mówiæ o bezpiecznych i dobrych
drzwiach. A powinny byæ one wyposa¿o-
ne przynajmniej w dwa zamki, w tym je-
den centralny (wpuszczany z wymienn¹
wk³adk¹). Zamek centralny uruchamia
rygle, które wysuwaj¹ siê w kilku kierun-
kach. Dobrze zabezpieczone drzwi maj¹
ich nawet 14, s³abiej – tylko 4. Wiêksza
liczba rygli podnosi odpornoœæ drzwi na
próbê wywa¿enia, ale te¿ ich cenê. Rygle
najczêœciej wysuwaj¹ siê w trzech kierun-
kach. Je¿eli wysuwaj¹ siê równie¿ w dó³,
nale¿y pamiêtaæ o czyszczeniu otworów,
by nie zalega³ w nich piach czy inne za-
nieczyszczenia.
Od strony zewnêtrznej zamek musi byæ
zabezpieczony os³onkami z mocnej stali,
które uniemo¿liwi¹ jego przewiercenie.
Jeœli chcemy zamontowaæ zamki pomoc-
nicze nale¿y zwróciæ uwagê na to, by
wierzchni mia³ odlewany korpus i za-
czep, a wk³adkê bêbenkow¹ zabezpie-
czon¹ przed przewierceniem. Warto
uzbroiæ drzwi w sztywn¹ zapornicê (od-
powiednik tradycyjnego ³añcucha), wi-
zjer lub ga³kê. Za dodatki czasami trze-
ba dop³aciæ, choæ niektórzy producenci
daj¹ je w wyposa¿eniu standardowym.

Wygoda otwierania
Czasami za póŸno uœwiadamiamy sobie,
jak wa¿na jest wygoda otwierania zam-
ka. Klucz w d³oni powinien bez proble-
mu ustawiaæ siê w pozycji prawid³owej
do w³o¿enia w zamek (jest to wa¿ne, gdy

otwieramy drzwi w ciemnoœci). Wa¿na
jest tak¿e ³atwoœæ zamykania i otwiera-
nia, by poradzi³y sobie z nimi dzieci
i osoby starsze. Pod uwagê warto wzi¹æ
równie¿ kszta³t klucza – jeœli ma ostre
krawêdzie mo¿e np. dziurawiæ kiesze-
nie. Klucz powinien mieæ zastrze¿one
kopiowanie i jak najwiêksz¹ liczbê kom-
binacji kodu. Dziêki temu bêdziemy
mieli pewnoœæ, ¿e nikt nieupowa¿niony
nie bêdzie móg³ dorobiæ klucza. Trady-
cyjny zamek mo¿na zast¹piæ sterowa-
nym elektronicznie. Wówczas drzwi
otwiera siê za pomoc¹ kodu, karty magne-
tycznej czy pilotem na podczerwieñ. Naj-
nowoczeœniejszym rozwi¹zaniem jest za-
mek biometryczny – otwierany za pomo-
c¹ odcisku palca. Niektóre zamki maj¹ za-
montowany czujnik nacisku, który urucha-
mia alarm w przypadku próby wywa¿enia
drzwi lub manipulacji. Wielu producentów
oferuje drzwi z wk³adkami budowlanymi,
które wymienia siê po zakoñczeniu budo-
wy. Uniemo¿liwi to dostanie siê do domu
osobom pracuj¹cym przy jego budowie.
Dobre drzwi zewnêtrzne maj¹:

co najmniej trzy zawiasy, przy czym
œrodkowy powinien znajdowaæ siê na
2/3 wysokoœci skrzyd³a;

zawiasy z blokad¹ antywywa¿eniow¹
i mo¿liwoœæ ich regulacji, by jak naj-
lepiej ustawiæ skrzyd³o;
oœcie¿nicê dobrze osadzon¹ i moco-
wan¹ kotwami a nastêpnie obmuro-
wan¹;
zamek centralny oraz mocn¹ klamkê
i szyldy;
uszczelki umieszczone na ca³ym ob-
wodzie skrzyd³a;

Izolacyjnoœæ ttermiczn¹ – dobre drzwi powinny

mieæ wspó³czynnik przenikania ciep³a 

U<2 W/(m2K).

Bezpieczeñstwo – drzwi zewnêtrzne powinny mieæ

co najmniej jeden zamek wielozapadkowy. 

Wykoñczenie – powinny byæ solidnie i dok³adnie

wykonane a na obwodzie powinny mieæ 

uszczelki.

Markê producenta – lepiej kupowaæ drzwi u pro-

ducenta, który wykonuje je seryjnie i ma sieæ auto-

ryzowanych dystrybutorów. 

Gwarancjê – na jaki okres czasu jest udzielana

i czy obowi¹zuje w przypadku samodzielnego mon-

ta¿u.

Certyfikaty – nale¿y sprawdziæ czy wyrób ma cer-

tyfikaty zaœwiadczaj¹ce o produkcji zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w polskich normach

ZWRÓÆ UUWAGÊ NNA:

WYBIERAMY I KUPUJEMY
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pianka poliuretanowa
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bolec przeciwwywa¿eniowy
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Andrzej rozpocz¹³ poszukiwania drzwi od
wizyt w kilku punktach sprzeda¿y. Te, które
obejrza³ by³y g³ównie drzwiami antyw³ama-
niowymi i nie podoba³y siê Annie. Zawsze
chcia³a mieæ piêkne drewniane drzwi z szyb¹
witra¿ow¹, a te wykoñczone by³y foli¹ PVC
i zupe³nie nie pasowa³y do charakteru domu.
Poza tym wspólnie doszli do wniosku, ¿e nie
potrzebuj¹ drzwi antyw³amaniowych – za-
mówili stolarkê okienn¹ bez wzmocnieñ an-
tyw³amaniowych, a wzmocnienie jedynie
wejœcia nie mia³oby sensu. Postanowili kupiæ
drzwi, ale tylko z zamkiem antyw³amanio-
wym i bolcami antywywa¿eniowymi. 

Na poszukiwania
do Internetu
Przejrzeli ofertê drzwi w Internecie. W taki
sposób naj³atwiej jest znaleŸæ producentów,
mo¿na tak¿e obejrzeæ wzory skrzyde³, a tak¿e
zdjêcia realizacji. Wypatrzyli kilka podob-
nych do siebie drzwi i sprawdzili ich ceny.
Okaza³o siê, ¿e drzwi z drewnianej ramy i ob-
³o¿one kasetonami z drewna liœciastego,
z szyb¹ antyw³amaniow¹ kosztuj¹ ok. 2800 z³
(z 22 proc. VAT). Po skontaktowaniu siê ze

sprzedawc¹ okaza³o siê, ¿e standardowe wy-
posa¿enie to za ma³o, jak na ich potrzeby.
Musieliby zamontowaæ dodatkowy zamek li-
stwowy uruchamiaj¹cy 4 rygle za ok. 250 z³,
antywywa¿eniow¹ listwê na ca³ej wysokoœci
skrzyd³a po stronie zamków za ok. 80 z³. Ra-
mê skrzyd³a dodatkowo mo¿na wzmocniæ
metalow¹ kantówk¹ za ok. 200 z³. £¹cznie ta-
kie drzwi kosztowa³by ok. 3400 z³. Postano-
wili poszukaæ dalej. Doszli do wniosku, ¿e za
ok. 3500 z³ mog¹ znaleŸæ ³adniejsze drzwi
z podobnymi wzmocnieniami. ZnaleŸli, na-
wet tañsze – za 2100 z³, z witra¿em, ale zu-
pe³nie nieznanej firmy. Pojechali je obejrzeæ,
a na miejscu okaza³o siê, ¿e witra¿ zamonto-
wany jest tak, jakby szyba mia³a wypaœæ od
samego dotkniêcia. Oczywiœcie, szybko zre-
zygnowali z ich zakupu. 

Jak od Tiffany’ego
Natomiast te drzwi od razu spodoba³y siê
Ani. Niepowtarzalny wzór owalnego witra¿a
oraz mo¿liwoœæ dobrania koloru skrzyd³a do
koloru okien wp³ynê³y w du¿ym stopniu na
podjêcie ostatecznej decyzji. Drzwi firmy Eu-
ronord z linii Prestige maj¹ ramê z klejonego
warstwowo drewna sosnowego, która wzmoc-

niona jest dodatkowo na ca³ej wysokoœci
skrzyd³a po stronie zamków. Skrzyd³o wy-
konane jest z profilowanych p³yt z tworzy-
wa wzmocnionego w³óknem szklanym.
Jest rêcznie bejcowane i kilkukrotnie lakie-
rowane. Do wyboru jest kilka kolorów: z³o-
ty d¹b, mahoñ, ciemny orzech oraz bia³e.
Wybieraj¹ ciemny orzech, bo taki kolor bê-
d¹ mia³y okna. Oœcie¿nica wykonana jest
z klejonki dêbowej,  bejcowanej na kolor
skrzyd³a i lakierowana. W komplecie jest
tak¿e aluminiowy próg. Drzwi wyposa¿one
s¹ w regulowane zawiasy antywywa¿enio-
we, dolny zamek i zamek listwowy Assa
Abloy – hakowy, klasy C z piêciopunkto-
wym ryglowaniem, do którego trzeba do-
kupiæ wk³adkê klasy C (ok. 117 z³). Drzwi
ocieplone s¹ piank¹ poliuretanow¹, a wi-
tra¿ naklejony jest na szybê antyw³amanio-
w¹ (klasy P4) od wewn¹trz. 

Bez monta¿u
Drzwi kosztuj¹ 2835 z³ netto, a wiêc jeœli
kupuje siê je bez monta¿u kosztuj¹
3459 z³ (z 22% VAT). Z monta¿em bêd¹
kosztowa³y ok. 3650 (za tak¹ ca³oœciow¹
us³ugê firma dolicza ok. 550 z³ i 7 proc.
VAT). Andrzej decyduje siê na zakup
drzwi bez monta¿u, poniewa¿ wykona go
ekipa montuj¹ca okna. Zamawiaj¹ wiêc
drzwi i bêd¹ czekaæ na nie oko³o piêciu
tygodni, poniewa¿ ta linia produktów ro-
biona jest na zamówienie. 
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3459 z³

W
pierwszym domu mia³em drzwi drew-

niane. We wiatro³apie by³o ciep³o i ci-

cho. Podkusi³o mnie jednak, by podczas

wymiany drzwi kupiæ drzwi metalowe ob³o-

¿one panelami z MDF -u. Wygl¹daj¹ bar-

dzo estetycznie, ale mimo zapewnieñ pro-

ducenta, ¿e dobrze izoluj¹ termicznie nie

jestem z nich zadowolony. Zim¹ we wiatro-

³apie jest bardzo zimno. Jeœli ktoœ wybiera

miêdzy drzwiami metalowymi i drewniany-

mi lepiej niech dok³adnie przemyœli t¹ de-

cyzjê.

Tomasz

K
upi³em drzwi, które sprzedawca reklamo-

wa³ jako antyw³amaniowe. Za drzwi

z przeszkleniem zap³aci³em 2 tys. z³. Bez

wiêkszych problemów szybkê mo¿na we-

pchn¹æ do œrodka. Co do monta¿u, to skrzy-

d³o wisi krzywo od roku, mimo ¿e by³o kilka-

krotnie naprawiane w ramach gwarancji. 

Drzwi zamykaj¹ siê jedynie przez trzaœniêcie.

Marek

N
ajwa¿niejszym kryterium wyboru

drzwi wejœciowych do domu by³ brak

koniecznoœci ich konserwacji. Takie drzwi

s¹ praktyczniejsze i wygodniejsze w u¿yt-

kowaniu. Drewno jest ³adniejsze od bla-

chy, ale trzeba je regularnie konserwowaæ

a je¿eli siê tego nie robi drzwi niszczej¹ po

kilku latach. Kupi³em drzwi Gerdy wykoñ-

czone foli¹ PVC i jestem z nich bardzo za-

dowolony. Wszystko dzia³a jak nale¿y.

Przez trzy lata u¿ytkowania musia³em jedy-

nie nasmarowaæ zawiasy. A jedyn¹ „awa-

ri¹” by³a koniecznoœæ wymiany uszczelki,

która kosztowa³a 10 z³, a jej wymiana zajê-

³a mi 5 minut.

Edward

Z DDOŒWIADCZEÑ CCZYTELNIKÓW

PRZYK£ADOWY WWYBÓR

zakup kontrolowany
pomagamy Czytelnikom wybraæ drzwi zewnêtrzne

POSZUKIWANE: drzwi wejœciowe do domu jedno-

rodzinnego do otworu 100x210 cm. Chcemy ku-

piæ drzwi drewniane lub wykoñczone panelami

drewnianymi, które bêd¹ pasowa³y do drewnia-

nych, br¹zowych okien. Andrzej i Anna chc¹, aby

drzwi by³y estetycznie wykoñczone, ale wyposa-

¿one w zamek centralny i szyldy antyw³amanio-

we. Ograniczeniem jest koszt – cena z monta¿em

nie mo¿e przekroczyæ 4000 z³.

fo
t.
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Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y
na www.budujemydom.pl/cozaile

Euronord

Belweder wwitra¿
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