WYBIERAMY
I KUPUJEMY
Drzwi
wewnÚtrzne
Maïgorzata Cuch

Kiedy kupuje siÚ drzwi
wewnÚtrzne,
trzeba znaÊ:
ich wymiary – w tym celu naleĝy zmierzyÊ wielkoĂÊ otworu drzwiowego;
gruboĂÊ Ăciany – od niej zaleĝy, czy moĝna zastosowaÊ oĂcieĝnicÚ staïÈ – o okreĂlonych wymiarach, czy trzeba kupiÊ regulowanÈ;
czy drzwi majÈ byÊ lewe, czy prawe – co zaleĝy
od tego, jak majÈ siÚ otwieraÊ.
JeĂli nowe drzwi majÈ zastÈpiÊ stare skrzydïa i pasowaÊ do starych oĂcieĝnic, trzeba teĝ znaÊ:
rozmieszczenie zawiasów – powinno byÊ ono
takie samo, jak w starych drzwiach.

O sposobie otwierania drzwi (czy bÚdÈ one rozwieralne, wahadïowe, przesuwne czy harmonijkowe) najïatwiej zdecydowaÊ po zaplanowaniu rozmieszczenia mebli.
O kierunku otwierania drzwi przesÈdzaÊ powinna
wygoda; jedynie w ïazienkach, toaletach i kotïowniach, ze wzglÚdów bezpieczeñstwa, drzwi muszÈ
siÚ otwieraÊ na zewnÈtrz.

DzielÈ
i ïÈczÈ

fot. Stolarka Woïomin

Wszystkie elementy do drzwi
wewnÚtrznych najwygodniej
kupiÊ w jednym miejscu. Bardziej
opïaca siÚ kupowaÊ drzwi wraz
z montaĝem, wówczas nie tylko za
usïugÚ, ale równieĝ za towar pïaci
siÚ 7%, a nie 22% podatku VAT,
zwykle nie trzeba teĝ siÚ troszczyÊ
o transport, a na zakupiony towar
otrzymuje siÚ nawet dwuletniÈ
gwarancjÚ.

Drzwi wewnÚtrzne zapewniajÈ
pewniajÈ domownikom prywatnoĂÊ, dzielÈc przestrzeñ domu
na pomieszczenia. IzolujÈ je akustycznie i termicznie, stanowiÈ takĝe istotny element wystroju wnÚtrz: starannie dobrane, mogÈ byÊ ich dekoracjÈ.
Wybór drzwi wewnÚtrznych jest bardzo bogaty: mnóstwo jest wzorów, rozmaitoĂÊ materiaïów i wielkie zróĝnicowanie sposobów wykoñczenia. Zakup drzwi to
inwestycja na lata, warto zatem zwracaÊ uwagÚ nie tylko na ich wyglÈd i cenÚ, ale
takĝe wïaĂciwoĂci, starannie teĝ dobieraÊ klamki, zawiasy i szyby.
Przed podjÚciem decyzji warto przeglÈdaÊ katalogi, radziÊ siÚ fachowców, moĝna
takĝe szukaÊ praktycznych rad na budowlanych forach internetowych.

Z czego skïadajÈ siÚ drzwi
Najkrócej mówiÈc – ze skrzydïa (lub skrzydeï), oĂcieĝnicy (niepoprawnie nazywanej futrynÈ) i okuÊ, czyli zawiasów i klamki.
Skrzydïa drzwiowe. Zaleĝnie od tego, jak uksztaïtowana jest krawÚdě ich styku z oĂcieĝnicÈ, mogÈ byÊ przylgowe – z wyciÚciami zwiÚkszajÈcymi powierzchniÚ
przylegania skrzydïa do oĂcieĝnicy i bezprzylgowe – z krawÚdziÈ gïadkÈ, bez wyciÚÊ.
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423 zï

STOLBUD WOSZCZOWA

POL-SKONE

Finish Styl 6
materiaï: rama drewniana z wypeïnieniem,
wykoñczona obustronnie gïadkÈ pïytÈ HDF
oklejanÈ foliÈ finish, do
wyboru 4 rodzaje drewna (buk, olcha, dzika
grusza, orzech)
w cenie: zawiasy, zamek na klucz,
szkïo ornamentowe w szklonych skrzydïach: szkïo biaïy mat
lub brÈz mat

Impuls
materiaï: rama sosnowa obïoĝona dwiema pïytami HDF, wypeïnienie o strukturze
plastra miodu, opcjonalnie pïyta wiórowa otworowana lub
peïna, powierzchnia
Lamistone z powïokÈ
odpornÈ na wycieranie i dziaïanie Ărodków
chemicznych
w cenie: zamek jednopunktowy, zawiasy czopowe wkrÚcane
w przeszklonych skrzydïach, szkïo biaïy mat
lub brÈz mat

756 zï

862 zï

PORTA KMI POLAND

POL-SKONE

Nova NATURA wzór 1.1
materiaï: rama drewniana klejona wielowarstwowo, wypeïnienie skrzydïa – pïyta wiórowa otworowana,
wzmocniona wewnÚtrznym ramiakiem ze
sklejki, caïoĂÊ dwustronnie obïoĝona
pïytÈ z okleinÈ
naturalnÈ dostÚpnÈ
w 6 kolorach
w cenie: zamek dostÚpny w trzech wariantach, pochwyt
okrÈgïy (do drzwi
przesuwnych)

Kongo
materiaï: rama sosnowa obïoĝona dwiema pïytami HDF fornirowanymi naturalnÈ
okleinÈ wenge, wypeïnienie – pïyta wiórowa
otworowana, ramiak
z klejonki sosnowej
z frezowanÈ pïycinÈ
MDF
w cenie: zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm,
zawiasy czopowe
wkrÚcane, w przeszklonych skrzydïach:
szkïo ornamentowe point-s o gruboĂci
4 mm

1031 zï

1031 zï

SOKÓKA OKNA I DRZWI

SOKÓKA OKNA I DRZWI

Lyon S6
materiaï: rama drewniana klejona wielowarstwowo, wypeïniona pïycinami MDF
z naturalnÈ okleinÈ sosnowÈ lub dÚbowÈ
w cenie: zamek,
zawiasy czopowe,
szyba ornamentowa
szynszyl brÈz

Florencja S 2
materiaï: rama drewniana klejona wielowarstwowo wypeïniona pïycinami MDF
z naturalnÈ okleinÈ sosnowÈ lub dÚbowÈ,
malowane lakierobejcÈ, z widocznym
rysunkiem drewna
w cenie: zamek, zawiasy czopowe, szyba ornamentowa
szynszyl brÈz

OĂcieĝnica to rama wykonana z drewna,
stali lub pïyt MDF. Mocuje siÚ jÈ w murze
oĂcieĝy, czyli w otworze drzwiowym. Styki
miÚdzy oĂcieĝnicÈ a murem zakrywa siÚ listwami ozdobnymi. OĂcieĝnice mogÈ byÊ
staïe, gruboĂci 6 lub 10 cm, lub regulowane, dajÈce siÚ dopasowaÊ do kaĝdej gruboĂci Ăciany za pomocÈ listew obejmujÈcych.
OĂcieĝnice regulowane sÈ droĝsze niĝ staïe,
ale ïatwiejsze w montaĝu.
Okucia – klamki, pokrÚtïa, zawiasy, zamki (takĝe otwierane kluczem), elementy
ozdobne (rozetki, szyldy), prowadnice, szyny i elementy toczne – to detale decydujÈce
o wyglÈdzie i funkcjonalnoĂci drzwi.
Na komfort uĝytkowania drzwi w znacznym stopniu wpïywajÈ zawiasy: od nich zaleĝy, czy drzwi otwierajÈ siÚ ïatwo i cicho.
Waĝna jest zresztÈ nie tylko ich jakoĂÊ, ale
teĝ odpowiednie zamocowanie. Do wiÚkszoĂci skrzydeï drzwiowych stosuje siÚ dwa zawiasy, niekiedy teĝ trzeci pomiÚdzy nimi.
Moĝna wybraÊ takie, które umoĝliwiajÈ regulacjÚ wysokoĂci zawieszenia skrzydïa. SÈ teĝ
specjalne zawiasy do drzwi wahadïowych,
które samoczynnie zamykajÈ skrzydïa.
Zawiasy mogÈ byÊ wykonane z mosiÈdzu,
stali lub materiaïu kwasoodpornego. O ich
wyglÈdzie decyduje sposób wykoñczenia,
mogÈ byÊ piaskowane, matowe, polerowane,
malowane proszkowo lub chromowane.
Klamki produkowane sÈ w wielkiej rozmaitoĂci wzorów i stylów – od historyzujÈcych do bardzo nowoczesnych, a nawet
– rzec moĝna – futurystycznych. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe klamka jest elementem
Drzwi wewnÚtrzne nie muszÈ speïniaÊ tylu wymagañ co zewnÚtrzne, jednak wskazane jest, by
miaïy podwyĝszonÈ ciepïochronnoĂÊ oraz dobrÈ
děwiÚkoszczelnoĂÊ

fot. Unidor

W przeglÈdzie prezentujemy drzwi wewnÚtrzne jednoskrzydïowe, ceny brutto,
cena dotyczy modelu drzwi w standardowych wymiarach: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm

329 zï
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fot. Stolarka Woïomin

Drzwi wewnÚtrzne

1102 zï

1695 zï

PORTA KMI POLAND

POL-SKONE

Natura Nova wzór 3.2
materiaï: rama drewniana klejona wielowarstwowo z drewna
drzew iglastych, wypeïnienie skrzydïa – pïyta
wiórowa otworowana
wzmocniona wewnÚtrznym ramiakiem ze
sklejki, caïoĂÊ dwustronnie obïoĝona pïytÈ
z okleinÈ naturalnÈ dostÚpnÈ w 6 kolorach
w cenie: zamek dostÚpny w trzech wariantach: na klucz zwykïy,
z blokadÈ ïazienkowÈ
lub dostosowany pod
wkïadkÚ patentowÈ,
szyby hartowane

Noble II
materiaï: rama drewniana klejona wielowarstwowo, panel fornirowany naturalnÈ
okleinÈ dÚbowÈ, szyba hartowana
w cenie: zamek magnetyczny, wpuszczany, rozstaw
90 mm, zawiasy SFS
– wersja bezprzylgowa, w przeszklonych skrzydïach:
szkïo biaïy mat lub
brÈz mat

1696 zï

2506 zï

STOLBUD WOSZCZOWA

TOMSTOL

Castel 3
materiaï: rama drewniana klejona wielowarstwowo z drewna
dÚbowego, wykoñczona dwoma warstwami rÚcznie nanoszonego wosku
w cenie: zawiasy,
osïona na zawiasy, kratka lub tuleje
wentylacyjne, zamek

Atena
materiaï: wykonane z drewna sosnowego, ramiak klejony
warstwowo w okleinie naturalnej, wykoñczone lakierami
meblowymi firmy
Naber w kolorze jasny dÈb (paleta kolorów Tomstol)
w cenie: oĂcieĝnica,
zamek, zawiasy, nakïadki ozdobne, szyba kora biaïa, klamka mosiÚĝna

2625 zï

2817 zï

TOMSTOL

TOMSTOL

Apollo
materiaï: wykonane z drewna olchowego,
ramiak klejony warstwowo w okleinie naturalnej, wykoñczone lakierami meblowymi firmy Naber
w kolorze stara sosna (paleta kolorów
Tomstol)
w cenie: oĂcieĝnica,
zamek, zawiasy, szyba satyna, klamka
mosiÚĝna

Ares
materiaï: wykonane z drewna mahoniowego, ramiak klejony warstwowo w okleinie
naturalnej, wykoñczone ostatecznie
lakierami meblowymi firmy Neber
w kolorze jasny
orzech (paleta kolorów Tomstol)
w cenie: oĂcieĝnica, zamek, zawiasy,
nakïadki ozdobne,
klamka mosiÚĝna

pracujÈcym, w którym oprócz wyglÈdu liczÈ siÚ solidnoĂÊ konstrukcji i wygoda uĝytkowania.
Podobnie jak zawiasy, klamki mogÈ
byÊ wykonane z róĝnych materiaïów:
stali nierdzewnej, mosiÈdzu, czasem z aluminium. DostÚpne sÈ takĝe klamki wykonane z dwóch rodzajów materiaïu
(na przykïad metalu ïÈczonego z drewnem
czy szkïem). Powierzchnia czÚĂci metalowych moĝe byÊ róĝnie wykoñczona: matowa, bïyszczÈca, niklowana, patynowana
lub pozïacana.

Jakie materiaïy
Drewno. Do produkcji drzwi powszechnie
stosuje siÚ drewno sosny, dÚbu, mahoniu,
jesionu i buka. Bardziej popularne i tañsze
sÈ drzwi z drewna klejonego warstwowo,
które ma lepszÈ wytrzymaïoĂÊ i jest
bardziej odporne na paczenie od drewna
litego. Produkuje siÚ teĝ drzwi z drewna
litego, choÊ ïatwiej w nich powstajÈ szczeliny.
Pïyty drewnopochodne. Do produkcji stolarki najczÚĂciej stosuje siÚ pïyty pilĂniowe MDF lub tïoczone pïyty HDF, wykoñczone cienkÈ okleinÈ z forniru lub tworzywa
sztucznego. Pïyty MDF i HDF sÈ lĝejsze od
drewna litego i majÈ wiÚkszÈ odpornoĂÊ na
pÚkanie i rozszczepianie niĝ drewno lite.
Pïyty MDF i HDF róĝniÈ siÚ sposobem wytwarzania oraz gÚstoĂciÈ:
MDF wytwarza siÚ z wïókna drewna Ăwierkowego lub sosnowego; sÈ twarde
i majÈ gÚstoĂÊ 650–850 kg/m3;
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W przeglÈdzie prezentujemy drzwi wewnÚtrzne jednoskrzydïowe, ceny brutto,
cena dotyczy modelu drzwi w standardowych wymiarach: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm

Dobrze dobrane drzwi kolorystycznie powinny
pasowaÊ do podïogi oraz okien

2008-08-20 10:15:26

fot. Anmark

WYBIERAMY I KUPUJEMY

Ksztaït zawiasów jest zróĝnicowany – mogÈ byÊ pïaskie, kÈtowe, toczone i klapowate

HDF wytwarza siÚ ze zrÚbków drewnianych; sÈ bardzo twarde, a ich gÚstoĂÊ przekracza 850 kg/m3, czyli jest o poïowÚ wiÚksza niĝ drewna litego.
Szkïo. Peïne drzwi szklane majÈ wÈskÈ ramÚ lub sÈ bezramowe, czyli majÈ
szklane skrzydïo zawieszone bezpoĂrednio na zawiasach. NajczÚĂciej jednak montowane sÈ w ramach, drewnianych bÈdě
aluminiowych. Drzwi szklane wykonuje siÚ ze szkïa hartowanego lub klejonego. Stïuczone szkïo hartowane rozpada
siÚ na niekaleczÈce kawaïki, szkïo klejone ma natomiast foliÚ, która w razie stïuczenia szyby uniemoĝliwia rozsypanie siÚ
kawaïków. Do wyboru jest szkïo przezroczyste, póïprzezroczyste lub matowe, biaïe lub barwione oraz ornamentowe i witraĝowe. Szkïa uĝywa siÚ teĝ do przeszkleñ
w drzwiach.
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80 cm
to minimalna szerokoĂÊ drzwi w pokojach,
kuchni czy ïazience (drzwi takie zapewniajÈ
swobodne przechodzenie). Drzwi wÚĝsze moĝna
stosowaÊ w pomieszczeniach pomocniczych,
na przykïad skïadzikach gospodarczych

Konstrukcja
Pïycinowa. Tradycyjna konstrukcja drzwi,
której szkieletem jest rama z drewna litego albo klejonego warstwowo, podzielona sïupkami. Przestrzeñ miÚdzy sïupkami
wypeïniajÈ pïyciny z drewna litego, sklejki, pïyty MDF, szkïa lub tworzyw sztucznych. Drzwi tego typu majÈ urozmaicony
wyglÈd, zaleĝny od ksztaïtu i wymiarów
pïycin.

Drzwi skïadane sprawdzajÈ siÚ nawet
w wÈskich pomieszczeniach, lecz zmniejszajÈ
nieco szerokoĂÊ otworu drzwiowego

fot. Pol-Skone

Drzwi przeszklone zamontowane w niewielkich
pomieszczeniach dodajÈ im przestrzennoĂci

fot. Masonite

fot. Villa Glass Studio

Zamiast klamki w drzwiach
szklanych, bezramowych
montuje siÚ pochwyt

Pïytowa. PodstawÈ konstrukcji jest tu
najczÚĂciej rama z laminatu drewnianego, do której przytwierdza siÚ okïadziny z pïyty wiórowej. Przestrzeñ miÚdzy
okïadzinami wypeïnia siÚ lekkimi pïytami kartonowymi o budowie plastra miodu, pïytami wiórowymi (które zapewniajÈ
lepszÈ izolacjÚ termicznÈ i akustycznÈ niĝ
plaster miodu, ale sÈ ciÚĝsze) lub paskami
pïyty pilĂniowej, ukïadanymi w jodeïkÚ.
KrawÚdzie skrzydïa okleja siÚ takÈ samÈ
pïytÈ wykoñczeniowÈ jak okïadzina, dziÚki czemu drzwi tworzÈ jednolitÈ caïoĂÊ.
Drzwi mogÈ byÊ takĝe wykonane z jednej,
jednolitej pïyty z materiaïów drewnopochodnych.
Drzwi o konstrukcji pïytowej mogÈ przypominaÊ drzwi z litego drewna, dlatego
wypierajÈ konstrukcje pïycinowe.

9/2008
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Drzwi wewnÚtrzne

Pïytowo-pïycinowa. Na drewnianÈ ramÚ,
jak w konstrukcji pïytowej, nakïada siÚ pïytÚ drewnopodobnÈ z tïoczeniami w ksztaïcie
pïycin.

fot. Impexmebel

fot. Interno

Sposób wykoñczenia powierzchni drzwi
zaleĝy przede wszystkim od rodzaju materiaïu, z jakiego sÈ wykonane.
Drzwi z pïyt drewnopochodnych pokrywane sÈ okleinÈ imitujÈcÈ drewno lub
okleinÈ z jednobarwnego laminatu bÈdě
malowane farbami akrylowymi w kilku kolorach – biaïym, brÈzowym czy popielatym
(drzwi malowane na kolory wedïug zamówienia kosztujÈ okoïo 20% wiÚcej). Bardzo
efektownie wyglÈdajÈ drzwi fornirowane
– pokryte cienkÈ warstewkÈ drewna, które moĝe byÊ lakierowane lub bejcowane.
Drzwi drewniane najczÚĂciej wykañcza siÚ lakierami, które zachowujÈ rysunek sïojów drewna. Rzadziej pokrywa siÚ
je farbami akrylowymi (kryjÈcymi). Drzwi
drewniane moĝna teĝ kupiÊ niewykoñczone i pomalowaÊ samemu.

Drzwi wewnÚtrzne montuje siÚ po pomalowaniu Ăcian, a przed polakierowaniem posadzek
drewnianych

fot. Interno

Wykoñczenie

W zaleĝnoĂci od wnÚtrza moĝna dobraÊ klamkÚ stylizowanÈ na starÈ, zdobionÈ, lub prostÈ,
nowoczesnÈ

Jak siÚ otwierajÈ
Drzwi rozwieralne (uchylne) to te najbardziej
popularne. MogÈ byÊ lewe (ich zawiasy widoczne sÈ z lewej strony i otwiera siÚ je rÚkÈ
lewÈ) lub prawe (zawiasy widoczne z prawej strony i wygodnie jest je otwieraÊ prawÈ
rÚkÈ). Drzwi uchylne mogÈ byÊ peïne, przeszklone lub szklane. Czasem z drzwi rozwieranych trzeba zrezygnowaÊ na rzecz takich,
które nie wymagajÈ miejsca na ruch skrzydïa.

NajczÚĂciej stosowane sÈ drzwi rozwieralne jednoskrzydïowe o standardowej szerokoĂci: 60, 70, 80, 90 i 100 cm. PomiÚdzy
pomieszczeniami, które niekiedy dobrze jest
poïÈczyÊ, a kiedy indziej rozdzieliÊ, moĝna
zastosowaÊ takĝe rozwieralne drzwi dwuskrzydïowe.
Standardowa wysokoĂÊ drzwi rozwieralnych to 203 cm; zwykle istnieje moĝliwoĂÊ
skrócenia ich o kilka centymetrów. Moĝna
REKLAMA
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Aby uniknÈÊ kosztów i kïopotów zwiÈzanych z przeróbkami budowlanymi, rodzaj
drzwi, ich wymiary i sposób otwierania najlepiej zaplanowaÊ na etapie projektu domu.
Montaĝ najlepiej wykonaÊ, gdy pomieszczenia sÈ juĝ pomalowane, a przed polakierowaniem posadzek drewnianych.
Czego dotyczy cena drzwi? Zazwyczaj
skrzydïa wraz z zawiasami i zamkiem, nie
jest w niÈ natomiast wliczona oĂcieĝnica
i klamki ani elementy wentylacyjne.
WyglÈd drzwi wewnÚtrznych wpïywa na
wystrój wnÚtrz. Warto z rozwagÈ dobieraÊ
kolory i ozdoby drzwi, a takĝe okleiny czy
rodzaj szkïa (pïaskie, ornamentowe, biaïe
czy barwione). Drzwi o dominujÈcych, wyrazistych formach mogÈ utrudniÊ harmonijne urzÈdzenie wnÚtrza, a zmieniÊ je jest
trudniej niĝ przemalowaÊ Ăciany, których
kolor siÚ znudziï. Drzwi neutralne w kolorach, zbliĝone kolorystykÈ do Ăcian, a wiÚc
mniej widoczne, nie przysparzajÈ takich
problemów.

fot. Interdoor

fot. Pol-Skone

Warto pamiÚtaÊ!

Skïadane skrzydïa drzwiowe po rozïoĝeniu
mogÈ wyglÈdaÊ jak skrzydïa drzwi
rozwieralnych

Drzwi wahadïowe nie sÈ polecane do maïych
wnÚtrz, poniewaĝ potrzeba sporo miejsca na ruch
skrzydeï drzwiowych

takĝe zamówiÊ drzwi o wysokoĂci wiÚkszej
niĝ standardowa.
Drzwi przesuwne mogÈ mieÊ jedno, dwa
lub kilka skrzydeï podwieszonych na prowadnicy zamontowanej na górze otworu
drzwiowego, dziÚki czemu skrzydïa nie stykajÈ siÚ z podïogÈ. Skrzydïa takie majÈ najczÚĂciej szerokoĂÊ 80–100 cm (szerokoĂÊ
dwuskrzydïowych drzwi przesuwnych nie
moĝe przekraczaÊ 240 cm). Drzwi przesuwne mogÈ byÊ peïne lub czÚĂciowo przeszklone, stosuje siÚ teĝ przesuwne drzwi szklane.
Ze wzglÚdu na sposób otwierania, drzwi
przesuwne polecane sÈ do wnÚtrz, w których jest zbyt maïo miejsca na ruch skrzydeï

uchylnych: po otwarciu mogÈ byÊ niewidoczne (chowajÈ siÚ w kasecie) lub zachodziÊ na
ĂcianÚ, zasïaniajÈc znacznÈ jej czÚĂÊ. O zastosowaniu kasety trzeba zdecydowaÊ na etapie budowy domu, a jeĂli takie drzwi chcemy
zamontowaÊ w domu juĝ gotowym, kasetÚ
moĝna obudowaÊ pïytami gipsowo-kartonowymi na szkielecie z profili stalowych.
Drzwi skïadane (harmonijkowe, ïamane). Po otwarciu skïadajÈ siÚ jak parawan,
poniewaĝ ich skrzydïo jest podzielone
pionowo na czÚĂci poïÈczone zawiasami.
Skrzydïo porusza siÚ po szynie zamontowanej od spodu oĂcieĝnicy drzwiowej.
Drzwi skïadane nie sÈ zbyt trwaïe i sïa-

a

bo izolujÈ pod wzglÚdem akustycznym.
Wykonywane sÈ z drewna (niekiedy ze
wstawkami szklanymi lub z tworzyw sztucznych), pïyt drewnopochodnych lub szkïa.
Drzwi wahadïowe. MogÈ mieÊ jedno
lub dwa skrzydïa, a dziÚki specjalnym zawiasom moĝna je otwieraÊ zarówno przez
pchniÚcie, jak i pociÈgajÈc do siebie.

b

oĂcieĝnica
oĂcieĝnica

rama
z izolacjÈ

rama

listwy ozdobne

pïyty aluminiowe
pïyty wiórowe

kasetony
pïyta wiórowa

wykoñczenie

Konstrukcja drzwi wewnÚtrznych: a) pïycinowych, b) pïytowych
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fot. Pol-Skone

fot. Stolarstwo Bïachnio
fot. Pol-Skone

Drzwi wewnÚtrzne

Drzwi oglÈdamy z dwóch pomieszczeñ, powinny wiÚc pasowaÊ do wystroju kaĝdego z nich

Gdzie jakie drzwi
Drzwi peïne majÈ najlepszÈ izolacyjnoĂÊ
termicznÈ i akustycznÈ, wskazane sÈ zatem w gabinetach, sypialniach czy pokojach dla nastolatków, czyli w tych pomieszczeniach, które warto odizolowaÊ od
reszty domu.
Drzwi przeszklone lub szklane zapewniajÈ swobodny przepïyw Ăwiatïa i dziÚ-

ki temu w pewien sposób ïÈczÈ pomieszczenia, niejako „otwierajÈc” je. Stosuje siÚ
je zwïaszcza w nowoczesnych wnÚtrzach
– jasnych i przestronnych dziÚki przenikajÈcym siÚ przestrzeniom.
Drzwi szklane mogÈ takĝe skutecznie
izolowaÊ pomieszczenia od haïasu i zapewniaÊ intymnoĂÊ, jeĂli sÈ ze zkïa o maïej
przepuszczalnoĂci Ăwiatïa (szkïo szronio-

ne lub klejone). PasujÈ do nowoczesnych
wnÚtrz, w których dominujÈ proste i wyraziste formy. Warto stosowaÊ je do doĂwietlania korytarzy czy holi, jeĂli nie ma
w nich okien.
Drzwi lustrzane wizualnie powiÚkszajÈ
wnÚtrze, a ponadto mogÈ zastÈpiÊ duĝe lustro, jeĂli nie ma na nie miejsca w garderobie, ïazience czy sypialni.
REKLAMA
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Kupujemy z naszym
Czytelnikiem
drzwi wewnÚtrzne

fot. archiwum BD

ZAKUP
KONTROLOWANY

Poszukiwane: piÚcioro drzwi
wewnÚtrznych peïnych do
niewielkiego domu, do pokojów:
goĂcinnego oraz dzieciÚcego, kuchni,
pomieszczenia gospodarczego
i ïazienki. SzerokoĂÊ skrzydeï ma
wynosiÊ 80 cm, a wysokoĂÊ 203 cm.
Èczny koszt (z montaĝem) nie moĝe
przekroczyÊ 4 tys. zïotych.

Jakie drzwi?
Aneta i Piotr postanowili szukaÊ wĂród
drzwi uchylnych z drewna lub pïyt drewnopochodnych. Zwracali uwagÚ na cenÚ, by inwestycja nie przekroczyïa zaïoĝonej kwoty,
ale teĝ na jakoĂÊ materiaïów i odpowiedniÈ
stylistykÚ. WnÚtrze domu maïĝeñstwo planuje urzÈdziÊ nowoczeĂnie, a wiÚc dominowaÊ
w nim bÚdÈ formy proste.
Piotr i Aneta szukali drzwi:
w Internecie: na stronach producentów
znajdowali szczegóïowe oferty oraz dane
kontaktowe dystrybutorów; na forach budowlanych czytali wypowiedzi osób, które zakup drzwi majÈ juĝ za sobÈ (uwaga: nie
zawsze sÈ to rzetelne informacje);
u dystrybutorów i w budowlanych centrach handlowych, by osobiĂcie obejrzeÊ
wybrane modele drzwi, gdyĝ zdjÚcia na
stronach internetowych nie zawsze oddajÈ
wszystkie ich cechy.

Wybór
Wedïug Piotra do wystroju domu pasowaïyby drzwi drewniane, proste, bez szczególnych ozdób i rzeěbieñ powierzchni.
WstÚpny wybór padï na drzwi sosnowe Tomstol z serii Atena lub drzwi firmy
UrzÚdowski. Ze wzglÚdu na dosyÊ wysokÈ
cenÚ drzwi drewnianych, maïĝonkowie zdecydowali siÚ na sporo tañsze drzwi z pïyt
drewnopochodnych.
Anecie spodobaïy sie proste drzwi firmy
Porta z kolorowymi aplikacjami – jej zdaniem w sam raz do nowoczesnego wnÚtrza.
Cena byïa atrakcyjna, Aneta nie byïa tylko
przekonana do kolorystyki aplikacji.
Ostateczny wybór padï na Porta NOVA
z pïyty HDF we wzorze 1.1, o eleganckim
i nowoczesnym wyglÈdzie. Wybrane drzwi
pokryte sÈ okleinÈ Portadur imitujÈcÈ drewno orzecha wïoskiego, o pionowo-poziomym
rysunku sïojów. Do ïazienki wybrali drzwi
z podciÚciem wentylacyjnym.
U najbliĝszego dystrybutora Aneta i Piotr
spytali o koszt drzwi wraz z montaĝem i zaczÚli wstÚpnie negocjowaÊ cenÚ. Zostali spytani o gruboĂÊ Ăcian, w które majÈ byÊ wstawione i dowiedzieli siÚ, ĝe ze wzglÚdu na to,
ĝe przekracza ona 10 cm, bÚdÈ musieli zamontowaÊ oĂcieĝnice regulowane.
Zamówienie obejmowaïo:
5 skrzydeï drzwiowych Porta NOVA,
wzór 1.1: uchylne, peïne, pïytowe, szerokoĂÊ

Z doĂwiadczeñ Czytelników
ie byïam zadowolona, gdy dowiedziaïam siÚ,
ĝe klamki dokupuje siÚ do skrzydeï drzwiowych osobno. Okazaïo siÚ to jednak dobrym rozwiÈzaniem, poniewaĝ do prostych drzwi firmy PolSkone mogïam sama dobraÊ klamkÚ w stylistyce
idealnie pasujÈcej do nowoczesnego wnÚtrza mojego domu (wybraïam klamkÚ metalowo-drewnianÈ, z szyldem dzielonym, o ciekawym, prostokÈtnym ksztaïcie, w kolorze nikiel).
Anna

N

spólnie z mÚĝem zdecydowaliĂmy siÚ zamówiÊ drzwi u stolarza. Cena skrzydeï wraz z klamkami,
oĂcieĝnicami i zawiasami wyniosïa okoïo 750 zï, a co najwaĝniejsze – drzwi sÈ
dokïadnie takie, jakie sobie zaplanowaliĂmy. Ponadto, podobne drzwi znanego
producenta sÈ o wiele droĝsze.
Dominika i Paweï

W

80 cm, wysokoĂÊ 203 cm, okleina Portadur
– syntetyczna, w kolorze drewnopodobnym
(orzech 1); w tym jedno skrzydïo z podciÚciem wentylacyjnym
4 klamki Arkadia zwykïe, metalowe, w kolorze zïotym i 1 klamka Arkadia z blokadÈ WC
oĂcieĝnice regulowane Porta SYSTEM
do skrzydeï pojedynczych (zakres szerokoĂci muru: 95–115 mm): okleina Portadur
(orzech 1)
Firma zapewniïa bezpïatny pomiar otworów drzwiowych oraz transport zamówionego towaru.
Èczna cena zamówionego towaru, po odjÚciu 8-procentowego rabatu, to 2659,72 zï
netto. Montaĝ kosztowaï ïÈcznie 800 zï
netto. Ostateczny koszt caïej inwestycji to
3459,72 zï netto, a po dodaniu podatku VAT
okoïo 3700 zï (zamówienie Piotra i Anety
obejmowaïo montaĝ drzwi, dlatego do ceny
zamówionego towaru doliczone zostaïo 7%,
a nie 22% podatku VAT).
Maïĝeñstwo skorzystaïo z usïugi jednej
z autoryzowanych grup montaĝowych producenta drzwi, dziÚki czemu 12-miesiÚczna
gwarancja na towar zostaïa wydïuĝona
do 24 miesiÚcy. Na realizacjÚ zamówienia
wraz z montaĝem Aneta i Piotr czekali
6 tygodni.
WYBÓR ANETY I PIOTRA
Porta,
model Porta NOVA
drzwi: 279 zï/szt. netto,
oĂcieĝnica regulowana:
243 zï/szt. netto,
klamki: 48 zï/szt. netto,
montaĝ: 160 zï/szt. netto,
caïkowity koszt zakupu i montaĝu piÚciorga drzwi: okoïo 3700 zï
brutto.
ïÈczny koszt
3700 zï

najomi wybrali do gabinetu bardzo eleganckie, klasyczne drzwi peïne, o ciemnej barwie. Ku mojemu zdziwieniu – nie byï
to zbyt dobry wybór, poniewaĝ pomieszczenie wydaje siÚ jeszcze ciemniejsze, a drzwi
zbyt masywne. UczÈc siÚ na bïÚdach innych
do sïabo oĂwietlonego pokoju goĂcinnego
wybraïem drzwi jasne, z matowym przeszkleniem, firmy Entra.
Bïaĝej

Z

WiÚcej wypowiedzi na forum.budujemydom.pl

pl
BD9_Wybieramy_drzwi.indd 188

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!

2008-08-20 10:18:04

