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OKNA, DRZWI I BRAMY GARA¯OWE

D

rzwi nie s¹ jedynie przegrod¹ oddzielaj¹c¹ od siebie poszczególne
pomieszczenia w mieszkaniu i daj¹c¹ jego mieszkañcom poczucie intymnoœci. Ich zadanie polega równie¿ na
stworzeniu bariery maj¹cej odpowiednie
w³aœciwoœci akustyczne a czasami i termoizolacyjne. Wybieraj¹c drzwi nale¿y
kierowaæ siê wiêc nie tylko ich wygl¹dem,
ale równie¿ ich walorami u¿ytkowymi
i funkcjami jakie maj¹ spe³niaæ. Na przyk³ad jeœli pomieszczenia s¹ ciasne, to warto przemyœleæ, czy zamiast drzwi skrzyd³owych nie zastosowaæ przesuwnych,
sk³adanych lub harmonijkowych.

fot. URZÊDOWSKI

WIADOMOŒCI
PODSTAWOWE

DRZWI WEWNÊTRZNE

Drzwi sk³adaj¹ siê z trzech wa¿nych elementów. Pierwszym z nich jest oœcie¿nica nazywana potocznie futryn¹. Wykonana jest z drewna lub metalu i zamontowana na sta³e w otworze drzwiowym (oœcie¿y). Uzupe³nieniem tego elementu s¹ przewa¿nie listwy maskuj¹ce,
które przytwierdza siê na styku oœcie¿nicy z murem. Ich zadaniem, poza walorami ozdobnymi, jest ukrycie ewentualnych niedok³adnoœci powsta³ych podczas monta¿u. Ruchomy element zamykaj¹cy otwór ograniczony futryn¹ nazywany jest skrzyd³em drzwiowym. Mo¿e
ono mieæ charakter przylgowy lub bezprzylgowy. Pierwsze z nich maj¹ tzw.
przylgê – listwê, która po zamkniêciu
Budowa drzwi wewnêtrznych

Dla ozdoby
i wygody

oœcie¿nica

skrzyd³o drzwiowe

MAREK ¯ELKOWSKI
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fot. NATURA

okucia

Drzwi wewnêtrzne mog¹ byæ w mieszkaniu wspania³ym elementem dekoracyjnym. Bogata oferta producentów pozwala dopasowaæ ich wygl¹d do charakteru
wnêtrza i upodobañ klienta. Przy wyborze drzwi warto
jednak kierowaæ siê nie tylko ich wygl¹dem, lecz
tak¿e szeregiem innych przes³anek.
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Specjalne zawiasy umo¿liwiaj¹ otwieranie
drzwi wahad³owych w obie strony oraz samoczynne zamykanie

drzwi zachodzi na oœcie¿nicê (na ca³ym
jej obwodzie). Trzecim elementem decyduj¹cym o wygl¹dzie i funkcjonalnoœci
drzwi s¹ okucia. Sk³adaj¹ siê na nie:
szyldy, rozetki do zamków i klamek,
klamki, zawiasy, prowadnice, elementy
ozdobne itp.

SPOSOBY OTWIERANIA
Najbardziej rozpowszechnionym i najczêœciej wybieranym typem drzwi s¹ drzwi
rozwieralne. Wprawdzie zajmuj¹ one sporo
miejsca, ale s¹ proste w monta¿u i funkcjo-

fot. INTERDOOR

Zawiasy dwuskrzyde³kowe coraz czêœciej zastêpowane s¹ zawiasami trójskrzyde³kowymi. W tych
zawiasach dwa skrzyde³ka przytwierdzone s¹ do
oœcie¿nicy, a jedno ze skrzyde³ek zamocowane jest
na krawêdzi skrzyd³a drzwiowego

Dwuskrzyd³owa wersja drzwi przesuwnych mo¿e pe³niæ rolê eleganckiego wejœcia do pomieszczeñ reprezentacyjnych

Przed ostateczn¹ decyzj¹ o zakupie drzwi, warto zastanowiæ siê, czy bêd¹ one pasowa³y do wystroju wnêtrza, w którym maj¹ byæ zamontowane. Wa¿ny jest nie tylko wygl¹d
drzwi, ale równie¿ ich funkcjonalnoœæ
nalne. Drzwi tego typu otwieraj¹ siê poprzez obrót, którego oœ le¿y przy jednej
z bocznych krawêdzi skrzyd³a. Najczêœciej
mo¿na je uchylaæ w jedn¹ stronê, ale odmian¹ typu rozwieralnego s¹ drzwi wahad³owe. Specjalne zawiasy umo¿liwiaj¹ ich
otwieranie w obie strony oraz samoczynne
zamykanie. Przy zakupie drzwi rozwieralnych niezbêdne jest abyœmy potrafili okreœliæ, czy potrzebujemy drzwi lewych, czy te¿
prawych. Aby to ustaliæ nale¿y stan¹æ przed
drzwiami w taki sposób, aby otwiera³y siê
w nasz¹ stronê. Je¿eli zawiasy usytuowane
s¹ po lewej stronie, to mamy do czynienia
z drzwiami lewymi, jeœli natomiast po prawej, to z prawymi.
Drzwi przesuwne sprawdzaj¹ siê znakomicie w miejscach o niewielkim metra¿u (korytarze, ma³e pokoje). Otwieranie tego rodzaju skrzyde³ nie powoduje bowiem zmniejszania siê powierzchni
pomieszczeñ. Drzwi przesuwaj¹ siê na
szynach – prowadnicach równolegle do
p³aszczyzny œciany (mog¹ na ni¹ zachodziæ lub chowaæ siê w jej wnêtrzu). Wersja dwuskrzyd³owa mo¿e pe³niæ rolê
eleganckiego wejœcia do pomieszczeñ
reprezentacyjnych, szczególnie, gdy zostanie zaopatrzona w system synchronicznego rozsuwania (poruszenie jednego skrzyd³a powoduje przemieszczanie
siê drugiego).

Drzwi sk³adane zwane te¿ ³amanymi, albo
ksi¹¿kowymi znajduj¹ zastosowanie przede
wszystkim w garderobach oraz spi¿arniach.
Ich skrzyd³o sk³adane jest na pó³ i porusza
siê w prowadnicach. Drzwi tego rodzaju
równie¿ nie zajmuj¹ wiele miejsca, ale poniewa¿ przysuwane s¹ do oœcie¿nicy, to zwê¿aj¹ nieco przejœcie.
Odmian¹ drzwi sk³adanych s¹ drzwi harmonijkowe. Zbudowane s¹ z w¹skich paneW tym rodzaju drzwi skrzyd³o sk³adane jest na pó³
i porusza siê w prowadnicach
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NA CO WARTO
ZWRÓCIÆ UWAGÊ
PRZY ZAKUPIE DRZWI?
Przy zakupie, oprócz wymiaru
œwiat³a otworu oœcie¿nicy, trzeba
znaæ tak¿e gruboœæ œciany, a przede
wszystkim miejsce zamontowania
zawiasów w oœcie¿nicy – od tego
zale¿y, czy kupimy drzwi prawe
czy lewe.
Pomiarów najlepiej jest dokonywaæ po
po³o¿eniu posadzki oraz otynkowaniu
œcian.
Q Warto przemyœleæ, czy wybrane
drzwi (ich zdobienia, kolor) nie utrudni¹ póŸniejszych zmian w aran¿acji
wnêtrza.
Q Nale¿y siê zastanowiæ, czy wybór
okreœlonego rodzaju drzwi nie spowoduje np. obijania mebli, albo k³opotów
w poruszaniu siê po mieszkaniu.
Q Nale¿y siê zastanowiæ, czy drzwi
maj¹ byæ oszklone – czy chcemy dodatkowo doœwietliæ ciemne pomieszczenie czy zachowaæ w pokoju atmosferê intymnoœci.
Q Warto pamiêtaæ, ¿e wszystkie
drzwi znajduj¹ce siê w danym pomieszczeniu powinny mieæ ten sam
wzór.
Q Ze wzglêdów bezpieczeñstwa drzwi
w ³azienkach, toaletach i kot³owniach
powinny otwieraæ siê na zewn¹trz,
w innych pomieszczeniach kierunek
otwierania drzwi uzale¿niony jest od
wygody mieszkañców.
Q Trzeba siê zastanowiæ, czy zapewni¹ nam bezpieczeñstwo i bêd¹ mia³y
dobr¹ izolacjê ciepln¹ i akustyczn¹.
Drzwi wewnêtrzne powinny gwarantowaæ prawid³ow¹ komunikacjê pomiêdzy pomieszczeniami, zachowuj¹c jednoczeœnie funkcjê izolacyjn¹.
Q Nie mniejsz¹ rolê odgrywa wybór
koloru okleiny, która mo¿e byæ bia³a
lub imitowaæ szlachetny rodzaj drewna. Istotne jest równie¿ wype³nienie
skrzyd³a drzwiowego w drzwiach
czêœciowo przeszklonych.
Mo¿e to byæ szk³o p³askie, hartowane,
ornamentowe w ró¿nych kolorach,
co ma istotny wp³yw na wystrój
wnêtrza.
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fot. NATURA

Q

Szyba osadzona w skrzydle drzwiowym umo¿liwia doœwietlenie pomieszczeñ pozbawionych okien

li (drewno, p³yty wiórowe, tworzywo
sztuczne), które po³¹czone s¹ elastycznymi
taœmami. Podczas rozsuwania drzwi sk³adaj¹ siê w harmonijkê przy jednej z bocznych
krawêdzi oœcie¿nicy.

BUDOWA I MATERIA£Y
Drewno jest materia³em, który ma wiele zalet u¿ytkowych i dlatego od dawna by³o wykorzystywane do wyrobu drzwi. Z punktu
widzenia producenta oraz nabywcy szczególnie cennymi cechami tego materia³u
s¹: dobra izolacyjnoœæ cieplna, stosunkowo du¿a wytrzyma³oœæ (zw³aszcza w zestawieniu z mas¹) oraz ma³a rozszerzalnoœæ. Na rynku spotykane s¹ drzwi z litego
drewna, ale materia³ ten, niestety, ma równie¿ wady: ma³¹ odpornoœæ na wilgoæ,
a tak¿e sk³onnoœæ do wypaczania siê. Wysokie wymagania stawiane nowoczesnym
drzwiom sk³oni³y wiêc producentów do
stosowania tzw. klejonki. Powstaje ona
z warstw drewna u³o¿onych w ten sposób,
¿e w s¹siaduj¹cych warstwach s³oje biegn¹
przeciwbie¿nie. Powstaje w ten sposób laminat, który jest odporny na odkszta³cenia.
Innymi drewnopochodnymi materia³ami,
które stosuje siê do wyrobu drzwi s¹ p³yty
MDF (Medium Density Fibreboard) oraz
HDF (Hight Density Fibreboard). Powstaj¹ one w wyniku sprasowania (w warunkach
wysokiej temperatury i ciœnienia) w³ókien

drewna wraz ze zwi¹zkami ³¹cz¹cymi
i utwardzaj¹cymi. Jest to materia³ bardzo
jednorodny, pozbawiony niedoskona³oœci
(sêki, pêkniêcia), co czyni go doskona³ym
pó³produktem do wytwarzania miêdzy innymi drzwi. P³yty MDF i HDF maj¹ bardzo g³adk¹ powierzchniê, co umo¿liwia stosowanie szerokiej gamy lakierów i ok³adzin
do ich wykoñczenia.
Drzwi z drewna maj¹ najczêœciej konstrukcjê ramow¹. Sztywnoœæ nadaje im wykonana z laminatu rama, która pe³ni rolê
szkieletu konstrukcyjnego. Pola miêdzy elementami ramy mog¹ byæ wype³nione p³ycinami wykonanymi z desek, sklejki, szk³a,
tworzywa lub p³yt MDF, HDF. S¹ to tzw.
drzwi p³ycinowe.
Wraz z postêpem technologii materia³owej
tradycyjne drzwi ramowe s¹ coraz czêœciej
wypierane przez konstrukcje p³ytowe.
Lekki i wytrzyma³y materia³ jakim s¹ p³yty
MDF i HDF pozwala na wykonywanie
drzwi z litego materia³u lub z jego dwóch
cienkich warstw przytwierdzonych do ramiaka. W drugim przypadku woln¹ przestrzeñ wype³nia siê zwykle materia³ami
dŸwiêkoch³onnymi (kartonem – plaster
miodu, p³yt¹ wiórow¹ itp.).
Producenci oferuj¹ równie¿ drzwi p³ytowop³ycinowe. S¹ one wykonane w ten sposób,
¿e wygl¹daj¹ jak p³ycinowe, ale ich budowa
ma charakter p³ytowy (p³yty s¹ profilowa-
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DRZWI WEWNÊTRZNE

Sposób wykoñczenia drzwi decyduje nie tylko o estetyce, ale
ma równie¿ wp³yw na zabezpieczenie ich przed czynnikami
zewnêtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, wilgoæ)
ne w ten sposób, aby imitowa³y p³yciny).
Na rynku dostêpne s¹ równie¿ p³ytowe
drzwi stalowe. Ich rama skonstruowana
jest z k¹towników lub p³askowników i pokryta arkuszami ocynkowanej blachy o gruboœci od
2-4 mm. Wolna przestrzeñ
pomiêdzy p³ytami wype³niona jest przewa¿nie we³n¹
mineraln¹ lub piank¹ poliuretanow¹.

Skrzyd³a drzwiowe malowane s¹ najczêœciej lakierami akrylowymi (wodorozcieñczalnymi) nanoszonych natryskowo. U¿ywane s¹ zarówno pokrycia
transparentne (przez które widoczny
jest rysunek drewna) jak i kryj¹ce.
Do pokrywania powierzchni drzwi
stosowane s¹ równie¿ okleiny. Mog¹
byæ wykonane z kolorowych folii lub
z naturalnego drewna. Do wykoñczenia
skrzyde³ wewnêtrznych drzwi stalowych u¿ywa siê natomiast odpornych
na œcieranie lakierów proszkowych.
Powierzchnia drzwi mo¿e byæ g³adka
b¹dŸ ozdobiona rozmaitymi ¿³obieniami lub wyt³oczeniami. Innym wa¿nym
elementem pe³ni¹cym rolê zarówno
ozdobn¹ jak i praktyczn¹ s¹ przeszklenia. Z jednej strony, dziêki bogactwu
gatunków i barw materia³u mo¿liwe jest
dobranie drzwi do charakteru wnêtrza,
z drugiej – szk³o osadzone w skrzydle
umo¿liwia doœwietlenie pomieszczeñ
pozbawionych okien np. korytarze.
Klienci maj¹ do wyboru ca³¹ masê mo¿liwych rozwi¹zañ.

WA¯NE
SZCZEGÓ£Y

fot. NATURA

WYGL¥D

Drzwi ³azienkowe i WC powinny mieæ w dolnej czêœci otwory o ³¹cznej powierzchni min. 220 cm2

Drzwi znajduj¹ce siê w handlu musz¹ mieæ œwiadectwa
przydatnoœci do stosowania w budownictwie oraz
odpowiednie aprobaty techniczne ITB (Instytut Techniki
Budowlanej). Tylko wówczas mo¿emy
mieæ pewnoœæ, ¿e nie wydzielaj¹ one np.
toksycznych substancji, s¹ trwa³e i niezawodne. Warto pamiêtaæ równie¿ o kilku „drobiazgach” zwi¹zanych z montowaniem drzwi. Rozporz¹dzenie ministra dotycz¹ce warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki
mówi m.in., i¿ nie powinno siê ju¿ stosowaæ wysokich progów. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e: w przypadku drzwi kuchennych, miêdzy doln¹ krawêdzi¹ skrzyd³a a
pod³og¹ powinna znajdowaæ siê przynajmniej 2,5-centymetrowa przerwa (u³atwia
równomierny przep³yw powietrza), drzwi
³azienkowe i WC powinny otwieraæ siê na
zewn¹trz i mieæ w dolnej czêœci otwory
o ³¹cznej powierzchni min. 220 cm2.
W handlu dostêpne s¹ drzwi o ró¿nych
szerokoœciach (od 60 cm). Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w nowych budynkach
wolno obecnie stosowaæ drzwi, które
w œwietle oœcie¿nicy maj¹ minimum
80 cm (w mieszkaniach) oraz 90 cm
(w obiektach u¿ytecznoœci publicznej). Q
Dane teleadresowe wiod¹cych producentów
oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy
na nastêpnej stronie.

RODZAJE SZK£A U¯YWANEGO DO PRZESZKLENIA DRZWI
Q

Q

Q

Q

Q

ornamentowe – ma wyt³aczan¹ powierzchniê i wystêpuje w wielu kolorach, wzorach oraz mo¿e
mieæ ró¿ny stopieñ przejrzystoœci
matowe – jego powierzchnia jest jakby zamglona (wykorzystywane s¹ tafle jednolicie zmatowionego szk³a, a tak¿e szyby z przeŸroczystymi aplikacjami lub szyby przeŸroczyste z aplikacjami
matowymi)
kolorowe – mog¹ byæ barwione na etapie produkcji lub pokryte lakierem (istnieje mo¿liwoœæ
wykonywania wzorów)
witra¿owe – niezwykle dekoracyjne, ale te¿ dosyæ drogie (namiastk¹ mo¿e byæ u¿ycie kolorowych folii lub farb do malowania na szkle)
poliwêglan (szk³o organiczne) – materia³ ten jest niezwykle odporny na st³uczenie

GDZIE JAKIE DRZWI?
Drzwi wysokie zawsze by³y uznawane
za bardziej reprezentacyjne. Ponadto,
gdy s¹ otwarte, lepiej ³¹cz¹ pomieszczenia. Przebiegaj¹c wzrokiem po suficie,
nie natrafia siê na nadpro¿e nad otworem drzwiowym, dziêki czemu przestrzeñ
wydaje siê wiêksza.
Q W ma³ym pomieszczeniu warto zamontowaæ drzwi lustrzane, które powiêksz¹ je optycznie. Takie drzwi dobrze
sprawdzaj¹ siê tak¿e w holu, ³azience,
sypialni czy garderobie.
Q Drzwi do ³azienki dziel¹ pomieszczenia o ró¿nej temperaturze i wilgotnoœci.
Powinny wiêc zapewniaæ odpowiedni¹
izolacyjnoœæ termiczn¹ i byæ odporne na
wilgoæ. Stanowi¹ równie¿ granicê stref
o mniejszej i wiêkszej prywatnoœci, dlatego powinny izolowaæ optycznie oraz
akustycznie.
Q Odpowiednio dobieraj¹c wielkoœæ
drzwi mo¿na optycznie poprawiæ proporcje pomieszczeñ. Niskie pomieszczenia
bêd¹ sprawia³y wra¿enie wy¿szych, jeœli
prowadz¹ce do nich drzwi bêd¹ siêga³y
do sufitu.
Q

S£OWNICZEK
Filongi – grube wype³nienia ram
drzwiowych wykonane z litego drewna
ozdobione frezem na krawêdziach.
Fornir – bardzo cienkie p³aty drewna,
które uzyskuje siê dziêki skrawaniu p³askiemu lub obwodowemu. Poniewa¿ jest
to naturalne wykoñczenie drzwi, mo¿na
je bez obaw bejcowaæ lub lakierowaæ. Na
rynku wystêpuje równie¿ fornir modyfikowany, który wytwarza siê sklejaj¹c
p³aty naturalnego forniru. Uzyskany pó³produkt tnie siê nastêpnie prostopadle
do sklejeñ. Mo¿na uzyskaæ w ten sposób
wzory niespotykane w naturze.
Intarsje – ozdoba uzyskiwane dziêki
wstawianiu w drewniane powierzchnie
elementów z innych gatunków drewna
(czasami podbarwianych). Nowe elementy
dopasowuje siê bardzo starannie, tak ¿e
szczeliny s¹ niewidoczne. Dziêki tej technice zdobniczej mo¿na uzyskaæ rozmaite,
czasami bardzo skomplikowane wzory.
P³yciny – cienkie, p³askie elementy wype³niaj¹ce ramy drzwiowe (drewno,
sklejka, szk³o, tworzywo).
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