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Konstrukcja ka¿dych drzwi jest taka
sama. Inne s¹ tylko materia³y s³u¿¹-

ce do ich wykonania. Tak wiêc wszystkie
drzwi zewnêtrzne musz¹ byæ mocniejsze
od wewnêtrznych. Z kolei drzwi antyw³a-
maniowe to wzmocniona wersja ze-
wnêtrznych, ale nie tylko...

Drzwi zewnêtrzne
Minimalne wymiary drzwi wejœcio-

wych to: szerokoœæ 90 cm, i wysokoœæ
200 cm. Gdy drzwi s¹ kilkuskrzyd³owe,
minimaln¹ szerokoœæ musi mieæ tylko
jedno skrzyd³o. Drzwi sk³adaj¹ siê
z oœcie¿nicy (nazywanej te¿ framug¹ lub
futryn¹) i skrzyd³a oraz okuæ (zawiasów,
klamki, zamków). Oœcie¿nica jest ram¹,
w której osadza siê skrzyd³o. Mo¿e byæ
z materia³u takiego, jak skrzyd³o albo ze
stali. Drzwi wejœciowe powinny otwieraæ
siê na zewn¹trz, w przeciwnym razie ³a-
two by³oby w³amaæ siê przez wepchniêcie
skrzyd³a do œrodka.

Materia³y i konstrukcja
Drzwi zewnêtrzne s¹ ok³adane ró¿ny-

mi materia³ami, od metalu, przez p³yty
wiórowe, pilœniowe, HDF i MDF, tworzy-
wo sztuczne, w³ókno szklane, po drewno.
Coraz czêœciej producenci oferuj¹ tak¿e
wejœciowe drzwi mocno przeszklone lub
z dodatkowymi tzw. naœwietlami (nie-
otwieranymi przeszkleniami umieszczo-
nymi nad lub z boku skrzyd³a) �. Do ta-
kich drzwi montuje siê specjalne szk³o,
tzw. bezpieczne, odporne na w³amania,
hartowane, a nawet kuloodporne (bardzo
ciê¿kie). 

Podstawowym elementem konstruk-
cyjnym skrzyd³a drzwi jest rama, do któ-
rej przymocowane s¹ elementy wykoñcze-
nia. W drzwiach drewnianych i z mate-
ria³ów drewnopochodnych mo¿e byæ ona
metalowa albo tak¿e drewniana. W wyko-
nanych z tworzywa sztucznego i metalu –
ramy s¹ robione z kilkukomorowych pro-
fili z tych samych surowców, wzmocnio-
nych elementami ze stali lub aluminium.
Przestrzeñ wewnêtrzna drzwi wype³niana
jest materia³ami termoizolacyjnymi i za-
pewniaj¹cymi izolacjê akustyczn¹.
W drzwiach drewnianych – najczêœciej
p³yt¹ drewnopochodn¹, piank¹ poliureta-
now¹ lub styropianem. W drzwiach
z tworzywa sztucznego stosuje siê ter-
moizolacyjn¹ wk³adkê w profilach i pa-
nele izolacyjne lub piankê, a w metalo-
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Zwyk³e, wzmocnione, antyw³amaniowe – wszystkie
drzwi zewnêtrzne chroni¹ nasz dom, ale w ró¿nym

stopniu. Co wybraæ? To zale¿y m. in. od innych,
stosowanych zabezpieczeñ. Bowiem nawet najodpor-

niejsze drzwi nie przeszkodz¹ we w³amaniu,
gdy ³atwo sforsowaæ okna. A estetyka?

Nie obawiajmy siê. Tak¿e drzwi antyw³amaniowe
mog¹ byæ piêknie wykoñczone drewnem

i nie wygl¹daæ jak wejœcie do skarbca. 
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fot. Sokó³ka



wych wk³adkê z poliamidu wzmocnion¹
w³óknem szklanym oraz piankê, styro-
pian albo we³nê mineraln¹. Ca³e drzwi
s¹ równie¿ wzmacniane, bo dziêki kon-

strukcji ramowej wewn¹trz jest miejsce
na w³o¿enie blach aluminiowych lub
ocynkowanych, albo metalowych prê-
tów.

W drzwiach o konstrukcji p³ycinowej
rama wype³niana jest p³ycinami g³adkimi
lub profilowanymi �. P³yciny mog¹ byæ
filongowane, czyli otoczone ramkami. Fi-
longi, oprócz roli dekoracyjnej, maj¹ zna-
czenie wzmacniaj¹ce. Im ich wiêcej, tym
drzwi mocniejsze. W drzwiach p³ytowych
rama jest ob³o¿ona p³ytami, na których
niekiedy montowane s¹ listewki imituj¹-
ce p³yciny �.

Wykoñczenie
Kolory drzwi mo¿na dobieraæ do

barw œcian, dachu, okien. Producenci
oferuj¹ kilka tzw. kolorów podstawo-
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Drzwi p³ytowe – do ramy z obu
stron s¹ przymocowane jednolite p³yty
wykonane z twardego materia³u. To po-
szycie mo¿e byæ g³adkie, profilowane,
zdobione frezowanymi listwami.

Drzwi p³ycinowe – rama jest prze-
dzielona poprzeczk¹ na dwie czêœci. Po-
szycie sk³ada siê z kilku elementów. Ra-
mê ok³ada siê wiêc deskami, kawa³kami
sklejki, elementami z p³yty HDF.

� Coraz czêœciej inwestorzy wybieraj¹ drzwi z naœwietlami (fot. Dubiñski)

� Drzwi p³ytowe mog¹ mieæ przet³oczenia
lub listewki imituj¹ce p³yciny (fot. Euronord)

� Drzwi z przeszkleniami – ten model jest
szczególnie popularny (fot. Euronord)

oœcie¿nica

p³yta wiórowa

wykoñczenie
rama z izolacj¹

p³yty aluminiowe

oœcie¿nica

rama
p³yty wiórowe

listwy ozdobne

kasetony
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wych, np. biel, br¹z, czerñ, a inne robio-
ne s¹ na zamówienie, czasem jest nawet
mo¿liwoœæ wyboru z kilkudziesiêciu lub
kilkuset odcieni. Drzwi drewniane
i w okleinach imituj¹cych drewno maj¹
standardowo odcienie br¹zu i be¿u.
Drzwi z tworzywa sztucznego mog¹ byæ
barwione, pokryte foli¹ albo oklein¹
PVC i s¹ oferowane w kolorach podsta-
wowych, np. niebieskim, zielonym, czer-
wonym oraz odcieniach pastelowych.
Drzwi te mog¹ równie¿ imitowaæ drew-
niane – nie tylko kolorem, ale tak¿e fak-
tur¹. Drzwi z w³ókna szklanego s¹ malo-
wane farbami i najczêœciej oferowane
w kolorach imituj¹cych naturalne drew-
no, a aluminiowe mo¿na malowaæ prosz-
kowo na dowolne kolory, z po³yskiem al-
bo na mat, lub pozostawiæ w kolorze sre-
brzystym, dziêki anodowaniu.

Przeszklenia
Szyby s¹ wprawiane w drzwi lub mon-

towane w naœwietlach obok, albo ponad ni-
mi. Mog¹ byæ z³o¿one z kilku warstw
szk³a, stosuje siê szyby zespolone albo
szk³o klejone, uzupe³nione foli¹. Mo¿na
zastosowaæ równie¿ szk³o wzmocnione,

antyw³amaniowe, hartowane. Producenci
oferuj¹ tak¿e szk³o ornamentowe, koloro-
we, witra¿owe oraz tzw. weneckie lustra �.
Naœwietla to uzupe³nienie drzwi i dlatego
zamawia siê je wraz z nimi. Mog¹ imito-
waæ dodatkowe skrzyd³o, okno albo wieñ-
czyæ otwór drzwiowy. Producenci wyko-
nuj¹ je na zamówienie w dowolnych roz-
miarach i kszta³tach.  

Przeszklenia mo¿na urozmaiciæ
szczeblinami (szprosami),  wk³adanymi
miêdzy szyby lub nak³adanymi na ich ze-
wnêtrzn¹ powierzchniê. Szprosy produ-
kowane s¹ z ró¿nych materia³ów (metalu,
drewna, plastiku), zwykle s¹ w tym sa-
mym kolorze co drzwi.

Oœcie¿nice i progi
Producenci oferuj¹ oœcie¿nice dobra-

ne do drzwi. W drzwiach drewnianych
i z w³ókna szklanego montuje siê oœcie¿ni-
ce z drewna klejonego (zwykle dêbowe lub
sosnowe, nastêpnie fornirowane albo malo-
wane, czasem dro¿sze – z drewna egzotycz-
nego), jak te¿ ze sklejki, p³yty MDF (wy-
koñczonej pod kolor drzwi), albo z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Do drzwi
z tworzywa sztucznego i aluminiowych
stosowane s¹ oœcie¿nice z materia³ów,
z których zrobiono drzwi. Oœcie¿nice
w drzwiach wejœciowych s¹ wzmacniane
przeciww³amaniowo, przez stosowanie spe-
cjalnych d³ugich dybli monta¿owych –
zwykle do ka¿dych drzwi stosuje siê
6-8 sztuk. Oœcie¿nice oferowane s¹ tak¿e
z gotowymi otworami do bolców przeciw-
wywa¿eniowych.

Wa¿nym elementem drzwi wejœcio-
wych s¹ progi, poniewa¿ wp³ywaj¹ na ich
szczelnoœæ. Najczêœciej s¹ zrobione z pro-
filu aluminiowego, k¹townika stalowego
lub z gumy, uzupe³nione uszczelk¹
szczotkow¹ albo z EPDM, przymocowa-
nego do dolnej krawêdzi skrzyd³a. Mo¿na
tak¿e kupiæ listwy z uszczelkami, obraca-
j¹cymi siê podczas ruchu drzwi i w ten
sposób dociskaj¹cymi siê do szczeliny
miêdzy skrzyd³em a oœcie¿nic¹.

Okucia
Zawiasy – w drzwiach nale¿y zamon-

towaæ co najmniej trzy pary zawiasów, przy
czym œrodkow¹ nieco powy¿ej œrodka wy-
sokoœci skrzyd³a. Najczêœciej stosuje siê

mosiê¿ne, os³oniête nak³adkami utrudnia-
j¹cymi odciêcie. Zawiasy antyw³amaniowe
s¹ wpuszczane w  skrzyd³o i oœcie¿nicê, co
utrudnia ich wy³amanie. Producenci oferu-
j¹ zawiasy trzybolcowe, dwubolcowe z ko³-
kiem lub tzw. p³ytkowe – zamiast bolców s¹
p³ytki o powierzchni profilowanej we wrê-
by zachodz¹ce na siebie podczas zamyka-
nia. Inny rodzaj zawiasów to zawiasy
ozdobne, nawierzchniowe, kute, o ró¿nych
d³ugoœciach, nawet do 100 cm. Takie za-
wiasy tak¿e wzmacniaj¹ drzwi.

Klamki produkowane s¹ w ogromnej
liczbie wzorów i w wielu kolorach (naj-
czêœciej jednak srebrzyste, z³ociste, br¹zo-
we i czarne). Klamki do drzwi zewnêtrz-
nych maj¹ specjalne szyldy antywywa¿e-
niowe, bez widocznych g³ówek wkrêtów
mocuj¹cych. Stosowane s¹ szyldy jedno-
czêœciowe o trzech odleg³oœciach od
klamki do klucza –  60, 70 i 90 mm. Mog¹
te¿ byæ szyldy oddzielne do klamki i do
klucza (tzw. szyld podzielony). 

Zamki
Bezpieczne drzwi wejœciowe musz¹

byæ wyposa¿one w co najmniej 2 zamki,
w tym jeden kilkupunktowy, czyli taki,
z którego po przekrêceniu klucza wysu-
waj¹ siê bolce i wchodz¹ w otwory w dru-
giej czêœci zamka, umocowanej w oœcie¿-
nicy �. Fabrycznie drzwi s¹ wyposa¿ane
zwykle w jeden zamek; czêsto jest to pro-
sta wk³adka patentowa, ale w modelach
dro¿szych tak¿e listwowy kilkupunktowy
lub nawet antywywa¿eniowy. Drugi do-
kupuje siê jako dodatkowy. Mo¿e to byæ
nawet zwyk³a wk³adka, niekoniecznie an-
tyw³amaniowa, je¿eli fabrycznie wstawio-
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� Naœwietla mog¹ byæ wykonane ze szk³a
witra¿owego (fot. Aquila)

� Zamki wyposa¿one w bolce zwiêkszaj¹ bez-
pieczeñstwo mieszkañców
(fot. Witex Super-Lock)

W drzwiach nale¿y zamontowaæ co
najmniej trzy pary zawiasów



ny zamek spe³nia warunki bezpieczeñ-
stwa. Dostêpne s¹ zamki atestowane i bez
atestu. Certyfikaty Instytutu Mechaniki
Precyzyjnej okreœlaj¹ klasê bezpieczeñ-
stwa zamka (bezklasowy, A, B, C). Badane
parametry to m. in. odpornoœæ na w³ama-
nie, czyli czas potrzebny do otwarcia
zamka bez klucza. Klasa C to wiêcej ni¿
6 min. Na jednych drzwiach mo¿na mon-
towaæ zamki ró¿nych klas.

Dodatkowo stosowane s¹ inne elemen-
ty wzmacniaj¹ce drzwi, czyli ró¿nego ro-
dzaju blokady i sztaby antyw³amaniowe
ukryte wewn¹trz skrzyd³a (na zamówienie)
albo umocowane na jego powierzchni.
Dzia³aj¹ tak, jak bolce – podczas przekrêca-
nia klucza  ich koñce wsuwaj¹ siê w otwory
w oœcie¿nicy na górze, na dole i z boku. 

Drzwi antyw³amaniowe 
To szczególny rodzaj drzwi �. Ich ce-

ch¹ zasadnicz¹ jest atest potwierdzaj¹cy
tzw. odpornoœæ na w³amanie klasy C (czy-
li najwy¿szej). Atesty tego rodzaju wydaj¹
Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Cen-
tralne Laboratorium Kryminalistyki Po-

licji. Certyfikat obejmuje drzwi wraz
z zamkiem. Drzwi wejœciowe antyw³ama-
niowe maj¹ specjaln¹ konstrukcjê unie-
mo¿liwiaj¹c¹ wywa¿enie czy wyciêcie.
Najwiêksz¹ ofertê stanowi¹ najmocniej-
sze (ale i najciê¿sze) drzwi metalowe �.
Wykonane s¹ zwykle z dwóch warstw bla-
chy stalowej gruboœci do 3 mm, mocowa-
nych na kratownicy wype³nionej materia-
³em ocieplaj¹cym i wyg³uszaj¹cym, np.
we³n¹ mineraln¹. Maj¹ wpuszczane za-
wiasy, blokady antywywa¿eniowe, a z ze-
wn¹trz s¹ wykoñczone foli¹, malowane
lub pokryte drewnem, albo p³yt¹ HDF
czy MDF. S¹ wyposa¿one w dwa zamki,
wiêkszej ich liczby specjaliœci nie zale-
caj¹, bo wbrew pozorom obni¿a to walo-
ry antyw³amaniowe. Zamek g³ówny
(centralny) powinien byæ umieszczony
w kieszeni odpornej na zniszczenie; ry-
gluje on drzwi w wielu punktach oœcie¿-
nicy. Drugim jest najczêœciej zamek na-

wierzchniowy, umieszczany na skrzydle
drzwiowym od strony wewnêtrznej. Mo-
¿e byæ jedno- lub wieloryglowy, czyli
blokowaæ drzwi w jednym lub kilku

� Drzwi antyw³amaniowe nie musz¹ byæ to-
porne; wa¿na jest konstrukcja i zastosowane
materia³y (fot. Zbigmet)

Bezpieczne drzwi wejœciowe musz¹
byæ wyposa¿one w co najmniej
2 zamki

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl
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punktach. Najczêœciej zamka zamkniê-
tego z zewn¹trz na dwa obroty klucza
nie da siê otworzyæ od œrodka. Drzwi an-
tyw³amaniowe powinny mieæ zainstalo-
wany szerokok¹tny wizjer, pozwalaj¹cy
widzieæ nawet osoby niskie lub np. ta-
kie, które kucn¹ pod drzwiami.

Uwaga. Na drzwi antyw³amaniowe,
wyposa¿one w odpowiednie zamki ubez-
pieczyciele udzielaj¹ du¿ych zni¿ek.

Zwyk³e czy antyw³amaniowe
Nowoczesne drzwi zewnêtrzne s¹ wy-

konywane z mocnych materia³ów i z³o-
dziejowi i tak nie jest ³atwo je sforsowaæ.
Drzwi mog¹ byæ wzmacniane ró¿nego ro-
dzaju blokadami – tak¿e sztabami znajdu-
j¹cymi siê w skrzydle. Jeœli maj¹ byæ bez-
pieczne, musz¹ zostaæ wyposa¿one w dwa
zamki, w tym jeden kilkupunktowy –
przekrêcenie klucza powoduje wysuniêcie
siê bolców, które wchodz¹ w oœcie¿nicê.

Z kolei drzwi antyw³amaniowe warto
zamontowaæ, gdy dom jest na uboczu lub
wejœcie do niego nie jest widoczne z ulicy.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e takie drzwi nie

spe³ni¹ swojego zadania, jeœli z³odziej bê-
dzie móg³ bez trudu dostaæ siê do wnêtrza
np. przez okna.

Jeœli dom jest dobrze zabezpieczony
przed w³amaniem, powinno siê drzwi an-
tyw³amaniowe zamontowaæ w przejœciu
z gara¿u do wnêtrza.                               �
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� Stalowe drzwi antyw³amaniowe czêsto s¹
z zewn¹trz wykañczane drewnem (fot. Donimet)

Drzwi antyw³amaniowe
S¹ to drzwi o odpowiedniej konstruk-

cji, wyposa¿one w odporne na w³amanie
zawiasy oraz blokady antywywa¿eniowe
w postaci bolców lub rygli.

Musz¹ mieæ certyfikat Instytutu Me-
chaniki Precyzyjnej i stopieñ odpornoœci
na w³amanie klasy „C”. Ten sam stopieñ
odpornoœci musz¹ mieæ zamki. Oznacza to,
¿e drzwi powinny oprzeæ siê próbie w³a-
mania przez 1 godzinê. 

O wytrzyma³oœci na w³amanie decydu-
je jednak nie tylko konstrukcja drzwi i ro-
dzaj zamków, ale te¿ sposób ich zamoco-
wania oraz wykonania futryny i zakotwie-
nia jej w œcianie. Zawiasy nie mog¹ byæ do-
stêpne z zewn¹trz, a oœcie¿nica musi byæ
tak zamontowana w murze, aby nie by³o
mo¿liwe jej wyrwanie.

Warto te¿ wiedzieæ, ¿e trudniej dostaæ
siê przez drzwi otwierane na zewn¹trz, nie
mo¿na ich bowiem wepchn¹æ do œrodka. 

Fachowcy zalecaj¹, by instalowaæ
drzwi antyw³amaniowe w wejœciu g³ów-
nym do domu, przejœciu z gara¿u i „gospo-
darczym” wyjœciu do ogrodu.
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