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Prawe czy lewe
To jest najprostszy sposób na dzielenie

drzwi. Aby ustaliæ, z którymi mamy do
czynienia trzeba spojrzeæ na nie od strony
zawiasów. U prawych s¹ widoczne po pra-
wej stronie �, u lewych po lewej �. Które
dobraæ do danego pomieszczenia – to za-
le¿y od potrzeb. Powinny siê tak otwieraæ,

by nie utrudnia³y ruchu i zachêca³y do
wejœcia, czyli nie powinny zas³aniaæ wnê-
trza. Gdy trzeba je wymieniæ ze wzglêdu
na u³atwienie komunikacji, warto wzi¹æ
pod uwagê to, ¿e np. konieczne bêdzie
tak¿e prze³o¿enie w³¹cznika œwiat³a. 

Z czego siê sk³adaj¹
Drzwi to oœcie¿nica (zwana te¿ framug¹

lub futryn¹) i skrzyd³o (jedno lub dwa) uzu-
pe³nione okuciami (zawiasy, klamki, zam-
ki). Oœcie¿nica jest ram¹, w której osadza
siê skrzyd³o. Mo¿e byæ z materia³u takiego,
jak skrzyd³o albo metalowa. Typowe oœcie¿-
nice mo¿na montowaæ na œcianach gruboœci
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Drzwi wewnêtrzne nie
musz¹ dawaæ poczucia
bezpieczeñstwa,
ale powinny przynajmniej
w pewnym stopniu
chroniæ przed dŸwiêkami
dochodz¹cymi z innych
pomieszczeñ. Przede
wszystkim zaœ musz¹
ozdabiaæ, pasowaæ do
charakteru domu.

ZWYKŁE
i ŁAMANE

D r z w i  w e w n ę t r z n e
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fot. Pol-Skone
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� Drzwi lewe

� Drzwi prawe



do 10 cm. Znacznie praktyczniejsze s¹
oœcie¿nice regulowane. Pozwalaj¹ na mon-
ta¿ nawet, gdy œciany s¹ bardzo cienkie
(7,5 cm) lub grube, np. do 30 cm. Gdy œcia-
ny s¹ jeszcze grubsze, producenci zalecaj¹
sk³adanie dwóch oœcie¿nic w jedn¹. Po³¹-
czenia oœcie¿nicy ze œcian¹ maskuje siê tzw.
opaskami, czyli listwami  oraz æwieræwa³ka-
mi. Zamontowana na obwodzie oœcie¿nicy
uszczelka wycisza drzwi i chroni przed
przenikaniem dŸwiêków a tak¿e kurzu.
Drzwi nale¿y kupowaæ w komplecie – skrzy-
d³a wraz z oœcie¿nic¹ i okuciami, wtedy ele-
menty bêd¹ dobrze do siebie pasowa³y.

Skrzyd³a drzwiowe mog¹ byæ z wielu
ró¿nych materia³ów, od drewna, przez ma-
teria³y drewnopochodne, po tworzywa
sztuczne, szk³o hartowane, metal. Wybór
zale¿y od gustu, potrzeb i stylu mieszkania.
W zale¿noœci od funkcji drzwi (pokojowe,
³azienkowe) wyposa¿a siê je w ró¿nego cha-
rakteru okucia. 

Drzwi najlepiej wstawiaæ, gdy œciany
i pod³ogi s¹ wykoñczone. Wtedy znane s¹
wymiary otworów drzwiowych, liczone
od posadzki do sufitu, i gruboœci œcian
³¹cznie z tynkiem (wa¿ne przy ustalaniu
szerokoœci oœcie¿nicy). 

Typy i wymiary
Drzwi wewnêtrzne mog¹ byæ rozwie-

rane, w których jedno lub dwa skrzyd³a
otwieraj¹ siê na jedn¹ stronê, wahad³o-
we, czyli otwieraj¹ce siê na dwie strony,
przesuwane oraz sk³adane i harmonij-
kowe, których skrzyd³a s¹ zbudowane
z w¹skich elementów po³¹czonych zawia-
sami i w trakcie zamykania sk³adaj¹ siê
w drobniejsz¹ lub szersz¹ harmonijkê.

Standardowe wymiary drzwi jedno-
skrzyd³owych to 60, 70, 80 i 90 cm, a wyso-
koœæ od 205 do 210 cm. Dwuskrzyd³owe s¹
szersze, maj¹ 120, 140, 160 i 180 cm. Wiêk-
szoœæ producentów oferuje tak¿e mo¿liwoœæ

zrobienia drzwi nietypowych, ale oczywi-
œcie koszty s¹ znacznie wy¿sze. Niezbêdne
jest wtedy precyzyjne ustalenie ich wymia-
rów �. 

Zwykle drzwi wykonuje siê na zamó-
wienie, nawet na typowe zwykle trzeba
czekaæ kilka dni. Tylko du¿e sklepy, hur-
townie i markety budowlane sprzedaj¹
drzwi „od rêki”, ale nie dotyczy to mode-
li bardziej wyrafinowanych i dro¿szych.
Takie, nawet w tego typu sklepach, trzeba
zamawiaæ. 

Konstrukcja skrzyde³
Wiêkszoœæ drzwi ma konstrukcjê ra-

mow¹. Producenci oferuj¹ te¿ drzwi z li-
tego lub klejonego drewna oraz z tafli
szk³a hartowanego, ale s¹ one znacznie
dro¿sze. W drzwiach ramowych element
konstrukcyjny to rama, najczêœciej z kle-
jonego drewna, czêsto uzupe³niana ele-
mentami z materia³ów drewnopochod-
nych (np. z p³yty MDF, sklejki) lub w ca-
³oœci zrobiona z p³yty MDF. Rama mo¿e
byæ oklejona obustronnie p³ytami (wtedy
drzwi nazywane s¹ p³ytowymi) lub wy-
pe³niona p³ycinami z dowolnie wybrane-
go materia³u (drewno, p³yty wiórowe, pil-
œniowe, p³yty MDF, HDF, p³ycina forni-
rowana, szk³o). Konstrukcja niektórych
nowoczesnych p³ycin umo¿liwia umiesz-
czenie wewn¹trz nich materia³u termo-
izolacyjnego. Zdarzaj¹ siê te¿ modele
skonstruowane tak, ¿e wygl¹daj¹ jak p³y-
cinowe, a s¹ zbudowane jak p³ytowe z we-
wnêtrzn¹ warstw¹ izolacyjn¹ �. 

Drzwi p³ytowe tak¿e wewn¹trz s¹ wy-
pe³niane materia³ami stabilizuj¹cymi i wy-
ciszaj¹cymi. Mo¿e to byæ kilka warstw tek-
tury sklejonych ze sob¹ – tzw. plaster mio-
du, ale tak¿e drewno, sklejka, p³yta wiórowa
lub pilœniowa, p³yta MDF. Producenci zwy-
kle podaj¹ izolacyjnoœæ skrzyd³a. Te najle-
piej wyciszaj¹ce powinny mieæ izolacyjnoœæ
co najmniej 27 dB. Izolacyjnoœæ drzwi po-
prawia tak¿e odpowiednie wyprofilowanie
skrzyd³a i wyposa¿enie go w uszczelkê przy-
klejon¹ na obwodzie – takie drzwi nazywa-
ne s¹ przylgowymi. Bezprzylgowe mniej
dok³adnie dotykaj¹ do oœcie¿nicy, wiêc go-
rzej t³umi¹ ha³as i przepuszczaj¹ kurz. 

Wykoñczenie  
Wszystkie materia³y drewnopochod-

ne i drewno mog¹ byæ wykoñczone na ró¿-
ne sposoby. Najtañsze s¹ drzwi malowane
farbami kryj¹cymi (pozwala to ukryæ wady
surowca), poza tym s¹ drzwi lakierowane,
laminowane tworzywami o wzorze drew-
nopodobnym lub innym, oraz fornirowa-
ne. Forniry pochodz¹ z drewna krajowego
(d¹b, jesion, brzoza, olcha, orzech itp.) lub
z egzotycznego, np. mahoñ, jatoba, iroko,
tek i wiele innych. Forniry, lakierowane
kilkoma warstwami lakierów wodoodpor-
nych, choæ dro¿sze od innych materia³ów
wykoñczeniowych, s¹ odporniejsze na zu-
¿ycie ni¿ malowane lub lakierowane. Dro¿-
sze modele mog¹ byæ nawet wykoñczone
kilkoma gatunkami drewna – intarsjowane
lub podrzeŸbiane �. 
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oœcie¿nica

skrzyd³o
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b

c

œciana œciana

� Zamawiaj¹c drzwi nietypowe trzeba staran-
nie zmierzyæ ich wielkoœæ: a) szerokoœæ skrzy-
d³a, b) skrzyd³o z oœcie¿nic¹, c) szerokoœæ
otworu drzwiowego

� Czasem tylko wprawne oko potrafi odró¿niæ
drzwi p³ycinowe od p³ytowych;
tu drzwi wykoñczone t³oczon¹ p³yt¹ HDF
(fot. Porta KMI Poland)

� Drewno pozwala zrobiæ z drzwi dzie³o sztuki
(fot. Massiv-Holz)
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Mo¿na je wykoñczyæ na ró¿ne sposo-
by, lakierami, farbami, które podkreœlaj¹
naturalny kolor surowca lub je zmieniaj¹,
podbarwiaj¹, albo mo¿na je tak¿e posta-
rzaæ przez patynowanie. Drzwi drewniane
malowane maj¹ bardzo g³adk¹ powierzch-
niê, dziêki kilkakrotnemu szlifowaniu
powierzchni. Bardzo istotne jest, ¿e drob-
ne naprawy uszkodzeñ drzwi z drewna s¹
mo¿liwe w warunkach domowych. Po wy-
szlifowaniu powierzchni wystarczy uby-
tek zamalowaæ.

Drzwi z p³yt MDF lub HDF charak-
teryzuj¹ siê niezwyk³¹ dok³adnoœci¹ wy-
koñczenia, co wynika z ³atwoœci obróbki
surowca. Materia³y te tak¿e mo¿na zdobiæ
w sposób niedostêpny innym surowcom
(t³oczenie, skomplikowane frezy itd.).
Maj¹ jednak tê wadê, ¿e nie³atwo napra-
wiæ ich uszkodzenia, gdy¿ s¹ barwione
tylko powierzchniowo, a i struktura mate-
ria³u na to nie pozwala.

Drzwi z przeszkleniami s¹ bardzo
praktyczne tam, gdzie warto zadbaæ o do-
œwietlenie pomieszczenia �. Ma³e okien-
ko w drzwiach ³azienkowych pozwala zo-
rientowaæ siê, czy pomieszczenie jest wol-
ne. W drzwiach najczêœciej stosuje siê
szk³o nieca³kowicie przezroczyste, nie-
kiedy ornamentowe. Producenci standar-
dowo oferuj¹ przeszklenia z najtañszego
surowca, za inne trzeba dop³acaæ. Ma³e
otwory mo¿na wype³niæ szk³em zwyk³ym
lub kryszta³owym. Ozdobne frezowania
krawêdzi zwiêkszaj¹ koszty. Dostêpne s¹
tak¿e szyby witra¿owe, palone, piaskowa-
ne, mro¿one. Wszystkie mog¹ byæ bia³e

lub kolorowe. W wiêkszych otworach, np.
przy podziale skrzyd³a na dwie czêœci,
trzeba zadbaæ o bezpieczeñstwo i wstawiæ
szyby klejone, przedzielone wewn¹trz fo-
li¹. W efekcie drzwi do z³udzenia przypo-
minaj¹ takie, które wype³niono szk³em
piaskowanym. Drzwi z³o¿one z jednej ta-
fli szk³a robi siê tylko ze szk³a bezpiecz-
nego lub hartowanego. Po st³uczeniu nie
rozpadaj¹ siê na du¿e, ostre kawa³ki, lecz
na bardzo drobne. Umieszczona wew-
n¹trz szk³a bezpiecznego folia utrzymuje
fragmenty na swoim miejscu. Do zawie-
szenia takiego skrzyd³a niezbêdne s¹ spe-
cjalne okucia do szk³a, wytrzymuj¹ce
doœæ du¿y ciê¿ar. 

Okucia
Zgodnie z zaleceniami producentów

najlepiej kupowaæ drzwi w komplecie
z okuciami. Wtedy utrzymuje siê wa¿noœæ
gwarancji, które zwykle dotycz¹ ca³oœci
produktów. Okucia to zwykle  zawiasy
i zamki. Standardowo zawiasy s¹ regulo-
wane, czyli mo¿na dok³adnie ustawiæ
drzwi wzglêdem oœcie¿nicy w dwóch,
a czasem w trzech  p³aszczyznach (unieœæ
lub opuœciæ i odchyliæ). 

Mo¿na kupiæ zawiasy oddzielnie, ale
trzeba wtedy dok³adnie dobraæ je do ciê-
¿aru i wielkoœci skrzyde³. 

Do drzwi stylowych pasuj¹ zawiasy
ozdobne, przewa¿nie mosiê¿ne. Gdy
skrzyd³o jest ciê¿kie (np. drewniane) bar-
dzo czêsto trzeba zastosowaæ nie dwa, ale
trzy komplety zawiasów. 

Zamki w drzwiach wewnêtrznych
pe³ni¹ mniej istotn¹ funkcjê ni¿ w ze-
wnêtrznych (czasem producenci standar-

dowo montuj¹ klamki bez zamka). Stosu-
je siê proste zamki tradycyjne, na zwyk³y
klucz, chocia¿ mo¿na tak¿e zamontowaæ
wk³adkê patentow¹, a w drzwiach ³azien-
kowych zamek z blokad¹ od wewn¹trz.
Blokady mog¹ byæ wystylizowane na sta-
roœwieckie (ma³a ozdobna klameczka,
kluczyk) lub nowoczesne (kuliste pokrê-
t³a, przyciski w klamce, itp.).

Klamki i szyldy (rozetki) lub ga³ki
z zamkiem dokupuje siê oddzielnie. Mo-
g¹ byæ z ró¿nych materia³ów (metal chro-
mowany, niklowany, powlekany tworzy-
wem, mosiê¿ne, ozdabiane drewnem, por-
celan¹). Dobiera siê je do charakteru i wy-
koñczenia drzwi, wiêc maj¹ tak¿e ró¿ne
formy i styl �. 

Drzwi przesuwane 
Omawiamy je oddzielnie, poniewa¿ s¹

coraz modniejsze. Drzwi te zajmuj¹ mniej
miejsca ni¿ klasyczne. Wygl¹daj¹ jak tra-
dycyjne, jeœli maj¹ skrzyd³a wykonane
z materia³ów takich samych jak skrzyd³a
drzwi otwieranych. Drzwi przesuwane
mog¹ byæ jedno- lub kilkuskrzyd³owe.
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� Modne wzory przeszkleñ (fot. Techni-Door)

� Oprócz klamek lub ga³ek mo¿na wybraæ
tak¿e uchwyty typu prêt (fot. Impexmebel)

W drzwiach ³azienkowych przepisy za-
lecaj¹ wycinanie otworów wentylacyjnych.
Zsumowana powierzchnia otworów powin-
na wynosiæ co najmniej 220 cm2. Zwykle s¹
to otwory okr¹g³e, standardowo maj¹ ok.
7,5 cm œrednicy. Do nich montuje siê tule-
je, najczêœciej metalowe lub metalizowane
plastikowe. Czasami tak¿e wycina siê pro-
stok¹tny otwór, w który wstawia siê gotow¹
kratkê wentylacyjn¹.

Drzwi z drewna klejonego s¹ znacznie odporniejsze na paczenie i wytrzymalsze ni¿
wykonane z drewna litego



Mo¿na je zamontowaæ tak, by przesuwa³y
siê po œcianie albo chowa³y w ni¹.
W pierwszym przypadku skrzyd³o mon-
tuje siê na wózkach do szyny (stalowej lub
aluminiowej) zamocowanej do œciany lub
sufitu. Stalowe s¹ tañsze, ale w prowadni-
cy aluminiowej drzwi poruszaj¹ siê ciszej.
W czêœci rozwi¹zañ skrzyd³o na dole
przesuwa siê w prowadnicy wpuszczonej
w pod³ogê (ten model najlepiej montowaæ
w trakcie uk³adania posadzki), w innych
stabilizuje je prowadnik – sztyft, po któ-
rym przesuwa siê skrzyd³o. Prowadnik
wchodzi w wy¿³obienie w dolnej krawê-
dzi skrzyd³a. Drzwi szklane umocowuje
siê na dole w specjalnej obejmie �. Stan-
dardowe prowadnice maj¹ 6 cm szeroko-
œci. Do drzwi dwuskrzyd³owych montuje
siê cieñsze, 4-centymetrowe. Wózki pro-
wadnicy s¹ stalowe, czêsto pokrywane te-
flonem. Niektóre modele maj¹ wózki z ³o-
¿yskami, dziêki czemu przesuwanie jest
³atwiejsze i cichsze. Wózki montowane s¹
do skrzyd³a na dwa sposoby. Uchwyt mo-
¿e byæ przymocowany do górnej krawêdzi
skrzyd³a, wtedy miêdzy nim a prowadni-
c¹ pozostaje szersza szpara (wymaga to
szerszej listwy maskuj¹cej) albo uchwyt
jest wpuszczony w skrzyd³o, niewidocz-
ny, a skrzyd³o zamocowane bardzo blisko
prowadnicy.  

Drzwi na szynie mo¿na przesuwaæ na
jedn¹ lub dwie strony, to zale¿y od miej-
sca na œcianie. Gdy s¹ przesuwane na jed-
n¹ stronê prowadnica musi byæ nieco
d³u¿sza ni¿ podwójna szerokoœæ skrzyd³a,
wtedy otwór mo¿na ods³oniæ ca³kowicie.
Gdy skrzyd³a s¹ dwa, a drzwi przesuwaj¹
siê na dwie strony – prowadnica musi
mieæ d³ugoœæ wiêksz¹ ni¿ szerokoœæ
skrzyd³a razy cztery 	. 

Drzwi chowaj¹ce siê w œcianê wy-
magaj¹ zamontowania specjalnej kasety

z ocynkowanej blachy albo aluminium.
Mo¿na ni¹ zast¹piæ fragment œciany lub
przymocowaæ j¹ do istniej¹cej i obudowaæ
(œciana zostanie pogrubiona). 

W zale¿noœci od wielkoœci otworu
drzwi mo¿na przesuwaæ na jedn¹ stronê
lub dwie, czyli rozsuwaæ. Najszersze kase-
ty standardowo maj¹ ok. 160 cm szeroko-
œci, a ich gruboœæ przystosowana jest do
zamontowania w œcianie gruboœci
12,5 cm. Gruboœæ kaset robionych na za-
mówienie mo¿na dostosowaæ do liczby
wsuwanych w nie skrzyde³. Prowadnica
aluminiowa jest uzupe³niona przez sys-
tem wózków nylonowych z kó³kami teflo-
nowymi. 

Skrzyd³a drzwi przesuwanych, bez
wzglêdu na sposób monta¿u, kupuje siê
bez typowych okuæ, czyli zawiasów, kla-
mek i zamków. 

Montuje siê je z os³onami na elemen-
tach jezdnych, odbojami chroni¹cymi
przed wypadniêciem z prowadnicy i ude-
rzeniem o mur. W drzwiach kasetowych
mo¿na zamontowaæ tzw. szczotki, chro-
ni¹ce przed kurzem i klamki chowane
w skrzyd³o lub okucie zwane pochwytem
(uchwyt wpuszczony w p³aszczyznê
skrzyd³a).

Zwyk³ych skrzyde³ drzwiowych nie
mo¿na zamontowaæ jako przesuwanych.

Drzwi ³amane
Wybór materia³ów jest taki sam jak

przy innych typach drzwi. Szerokoœæ
i liczba skrzyde³ s¹ dostosowywane do
wymiarów otworu. 

Najczêœciej w domu jednorodzinnym
s¹ to drzwi sk³adane. Maj¹ jedno- lub
dwa skrzyd³a, ka¿de sk³adaj¹ce siê  przy-
najmniej z dwóch paneli ³¹czonych za-
wiasami. Mog¹ byæ ozdobione przeszkle-
niami. Z takich drzwi mo¿na wykonaæ
nawet du¿ej d³ugoœci przegrodê dziel¹c¹
w razie potrzeby np. du¿y salon na dwa
mniejsze pomieszczenia. 

Innym rodzajem drzwi ³amanych s¹
drzwi harmonijkowe, sk³adaj¹ce siê
z wielu bardzo w¹skich paneli. Maj¹ one
szerokoœæ 10-15 cm i gruboœæ ok. 1 cm.
Skrzyd³a ³¹czy siê na umocowane w kilku
miejscach zawiasy. W harmonijkowych
drewnianych stosuje siê czêsto parciane
taœmy, w wykonanych z tworzyw sztucz-
nych – ³¹czniki z tego samego materia³u.
Drzwi najpierw siê sk³adaj¹, a potem

mo¿na je rozsun¹æ na jedn¹ lub na dwie
strony.

W drzwiach sk³adanych skrzyd³a naj-
bli¿ej oœcie¿nicy musz¹ zostaæ umocowa-
ne na obrotowym czopie, nastêpne na
wózkach, które siê przesuwaj¹ wzd³u¿
prowadnicy. Stabilniejsze jest rozwi¹za-
nie z dodatkow¹ prowadnic¹ wmontowa-
n¹ w pod³ogê. Zapobiega ona kiwaniu siê
drzwi podczas ruchu. W harmonijkowych
w prowadnicy mocuje siê rolki. Do ciê¿-
szych tak¿e stosuje siê prowadnicê doln¹.
Takie systemy mo¿na kupiæ w komplecie
zwykle z oœcie¿nicami i listwami masku-
j¹cymi. 

�
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� Szklane drzwi przesuwane mog¹ tak¿e byæ
drzwiami na taras lub balkon (fot. Pol-Skone)

skrzyd³o

otwór

prowadnica

skrzyd³ootwór

prowadnica

skrzyd³o

	 Drzwi przesuwane: a) przy drzwiach jed-
noskrzyd³owych d³ugoœæ prowadnicy musi
byæ nieco wiêksza ni¿ podwójna szerokoœæ
skrzyd³a, b) przy drzwiach dwuskrzyd³owych
prowadnica musi byæ ponad czterokrotnie
d³u¿sza

a

b

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek na str. 168.

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl


