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Wspó³czesny w³aœciciel domu jedno-
rodzinnego powinien choæby ze

statystyk policyjnych wiedzieæ, ¿e po³owa
wszystkich w³amañ odbywa siê przez
drzwi. Kiedy jednak na rynku oferowane
s¹ drzwi antyw³amaniowe w cenie od pó³-
tora do kilku tysiêcy z³otych, najbardziej
nawet nieskory do liczenia inwestor po-
winien wpaœæ na pomys³, ¿e nie wszystko
co siê jako antyw³amaniowe reklamuje –
antyw³amaniowym jest. 

Tajemnica pierwsza – odpowiednie
dokumenty
W œredniowieczu drzwi wejœciowe

atestowali rycerze w najró¿niejszy, czêsto
bolesny sposób. W XXI wieku mamy kil-
ka instytucji, którym ka¿dy, kto chce
sprzedawaæ drzwi antyw³amaniowe musi
dostarczyæ swój wyrób. Wyrób ów otrzy-
muje stosowne dopuszczenia oraz certyfi-
katy, które (mimo ¿e jesteœmy w Unii)
musz¹ byæ polskie, a z nich wynika, co
kupujecie. Podstawowe dokumenty to
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Bogus³aw Nowak

Najsolidniejsze drzwi
antyw³amaniowe 

produkowano z drewna
chyba w œredniowieczu –

wytrzymywa³y one 
kilkunastu 

rozpêdzonych 
mê¿czyzn, trzymaj¹cych
wielk¹ belkê. Drzwi owe

mia³y, oczywiœcie, 
dodatkowe 

zabezpieczenie, tzn. 
innych mê¿czyzn, którzy

od góry polewali tych 
z belk¹ smo³¹.
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fot. Gerda

CZTERY TAJEMNICE
czyli co trzeba wiedzieæ 

przed zakupem
drzwi antyw³amaniowych



Aprobata Techniczna (wydawana przez
Instytut Techniki Budowlanej, dopusz-
czaj¹ca wyrób do stosowania w budownic-
twie) oraz certyfikat. Dokumenty te mu-
sz¹ wystêpowaæ równoczeœnie, tzn. nie
mo¿na pos³ugiwaæ siê dla tych samych
drzwi antyw³amaniowych Aprobat¹ Tech-
niczn¹ nie maj¹c certyfikatu i odwrotnie.
Inwestor musi ¿¹daæ okazania tych doku-
mentów, bowiem znane s¹ przyk³ady pro-
ducentów, którzy nie maj¹c Aprobaty
sprzedaj¹ drzwi wy³¹cznie z certyfikatem.
Jest to oszustwo, które ³atwo wykryæ, bo-
wiem na stronach internetowych
www.itb.pl oraz www.edu.imp.pl wymie-
nione s¹ wszystkie firmy i oznaczenia do-
kumentów, jakie uzyska³y ich wyroby.
Kto w dzisiejszych czasach da siê wzi¹æ
na lep najró¿niejszych zapewnieñ sprze-
dawców, ¿e to co oferuj¹ jest doskonale
antyw³amaniowe, mimo ¿e nie ma na to
dokumentów – zamiast wydawaæ na drzwi
mo¿e u pewnej sympatycznej cyganki na
Plantach zamówiæ sobie pochlapanie do-
mu wod¹ z zio³ami, które nie doœæ, ¿e od-
czyniaj¹ w ogóle ca³e z³o, to na dodatek
kosztuj¹ znacznie taniej.

Pierwsza tajemnica drzwi antyw³ama-
niowych brzmi zatem nastêpuj¹co: musz¹
mieæ stosowne dokumenty. Poniewa¿
drzwi takie sprzedaje siê w komplecie 
z oœcie¿nic¹, zamkami, zawiasami, wk³ad-
k¹ i ca³ym dodatkowym wyposa¿eniem –
ca³y komplet musi mieæ co najmniej
aprobatê techniczn¹ oraz certyfikat któ-
rejœ z wymienionych instytucji: Central-
nego Laboratorium Kryminalistyki Ko-
mendy G³ównej Policji, Instytutu Mecha-
niki Precyzyjnej, Instytutu Techniki Bu-
dowlanej. 

Przyk³ady: 
� je¿eli z Aprobaty wynika, ¿e dopusz-
czone do stosowania s¹ drzwi z zamkiem
np. listwowym i drugim (nawierzchnio-
wym lub wpuszczanym), to nie mo¿na ich
oferowaæ wy³¹cznie z zamkiem listwo-
wym; 
� je¿eli z certyfikatu wynika, ¿e tylko
drzwi o okreœlonej budowie spe³niaj¹ nor-
my danej klasy odpornoœci na w³amanie,
to nie wolno okreœlaæ wszystkich produ-
kowanych przez siebie drzwi jako „an-
tyw³amaniowe”. 

Tajemnica druga – klasyfikacje 
Drzwi o podwy¿szonej odpornoœci na

w³amanie s¹ „przypisane” do okreœlonej
klasy odpornoœci (od klasy A do klasy C
lub wed³ug norm europejskich od klasy 1
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Rygle zamka centralnego

Tak zwany „sztywny ³añcuch” umo¿liwia
otwarcie drzwi w taki sposób, ¿e powstaje
szczelina wystarczaj¹c¹ do odbycia rozmowy
lub odebrania poczty

Drzwi antyw³amaniowe standardowo
s¹ wyposa¿ane w zamek uruchamiaj¹cy
rygle (najlepiej centralny), przewa¿nie 
z wymienn¹ wk³adk¹ oraz bolce przeciw-
wywa¿eniowe. Zamki i wk³adki powinny
byæ zabezpieczone od zewn¹trz szyldami
i odpowiednimi os³onkami z mocnej sta-
li, które chroni¹ wk³adki przed np. wy-
rwaniem. Dodatkowo s¹ mocowane zam-
ki pomocnicze wpuszczane lub na-
wierzchniowe, które s³u¿¹ do zamykania
drzwi podczas obecnoœci domowników.
Drzwi mog¹ mieæ tak¿e sztywn¹ zaporni-
cê (odpowiednik tradycyjnego ³añcu-
cha). Uzupe³nieniem kompletu s¹ klam-
ki, wizjery szerokok¹tne, a tak¿e prêty
obrotowe – uniemo¿liwiaj¹ce przeciêcie
drzwi (obracaj¹ siê zgodnie z ruchem na-
rzêdzia tn¹cego) – albo pe³ni¹ce podobn¹
funkcjê blachy sprê¿ynuj¹ce.
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do klasy 6). Drzwi klas A i B maj¹ jedynie
podwy¿szon¹ odpornoœæ na w³amanie.
Najwy¿sz¹ odpornoœci¹ charakteryzuj¹
siê drzwi klasy C (odpowiednio – unijnie
klasy 3-4) te s¹ klasyfikowane jako antyw-
³amaniowe. Po ich zamontowaniu, je¿eli
producent ma podpisane umowy z ubez-
pieczycielami, otrzymacie stosowne zni¿-
ki w sk³adce ubezpieczeniowej, a agent
nie mo¿e od Was ¿¹daæ zastosowania do-
datkowego, certyfikowanego zamka. Ma-
j¹c natomiast drzwi klasy A (tañsze) na
pewno taki zamek musicie mieæ. Warto
siê wiêc zastanowiæ, czy lepiej kupiæ
drzwi tañsze i wydaæ zaoszczêdzone pie-

ni¹dze na dodatkowy zamek, czy od razu
kupiæ nieznacznie dro¿sze wy¿szej klasy.

Je¿eli zatem sprzedawca reklamuje
swoje bajecznie tanie drzwi antyw³ama-
niowe informuj¹c, ¿e maj¹ one atest 
i jeszcze doda z dum¹, ¿e przecie¿ jest to
klasa A, a nie poinformuje Was, co to
oznacza (lub Was przekona, ¿e wystarczy
domontowaæ zamek klasy C i bêdziecie
mieli drzwi klasy C), to ewidentnie chce
Was oszukaæ.

Tajemnica trzecia – wymiary, waga,
wygl¹d
W sklepach i hurtowniach mo¿na do-

staæ drzwi o wymiarach standardowych,
zgodnych z normami nowego lub starego
Prawa Budowlanego. Wysokoœæ ich skrzy-
d³a w œwietle oœcie¿nicy nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 2000 mm. W dolnej czêœci
drzwi solidni producenci stosuj¹ rozwi¹-
zania, którymi mo¿na regulowaæ wyso-
koœæ. Szerokoœæ drzwi wejœciowych – rów-
nie¿ w œwietle oœcie¿nicy – nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 90 cm (wed³ug nowych
norm). Drzwi antyw³amaniowe nie nale¿¹
do lekkich. Ich masa wynosi œrednio 
60-90 kg, lecz bywaj¹ i takie, które wa¿¹
120-140 kg. Ciê¿ar w znacznym stopniu
zale¿y od wielkoœci drzwi, gruboœci blach
i kratownic oraz od rodzaju u¿ytego ma-
teria³u wykoñczeniowego. Jeœli drzwi an-
tyw³amaniowe uda Wam siê wzi¹æ pod pa-
chê i zanieœæ do domu – kupiliœcie z³e. Je-
œli jednak kupicie ciê¿kie drzwi i równie

ciê¿ko siê Wam bêd¹ otwiera³y – to zna-
czy, ¿e wybraliœcie podrzêdnego produ-
centa. Ale najwa¿niejsze na koniec. Tym
lepsze s¹ (oczywiœcie, po spe³nieniu
wszystkich wymienionych w tym tekœcie
warunków) drzwi antyw³amaniowe, im
mniej wygl¹dem takowe przypominaj¹!!!
Zadaniem bowiem g³ównym drzwi nie
jest informowanie wszystkich, ¿e w³aœnie
w tym domu coœ chroni¹. One maj¹ chro-
niæ skutecznie, zaœ skuteczna ochrona za-
wsze opiera siê na zaskoczeniu, zmyleniu
atakuj¹cego.
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Sta³y bolec przeciwwywa¿eniowy bêd¹cy uzupe³nieniem rygli ruchomych.
Takie bolce (s¹ dokrêcane, mo¿na je kupiæ w dowolnym sklepie ¿elaznym)
polecamy uwadze wszystkich, którzy maj¹ zwyk³e, typowe drzwi. Bolce
wkrêca siê w ramê, zaœ we framudze wierci otwór. Nawet takie prymityw-
ne zabezpieczenie utrudnia wywa¿enie drzwi od strony zawiasów

Na pierwszym planie ruchomy rygiel - w czêœci zawiasowej drzwi; jeden
z kilku uruchamianych centralnym zamkiem. Przy okazji koniecznie
zwróæcie uwagê na jakoœæ uszczelki “U”. Zamiast silikonowej uszczelki,
któr¹ tu widzicie mo¿ecie spotkaæ kawa³ek mikrogumy, taki sam jak 
w zwyk³ych drzwiach drewnianych

Pokrêt³o uruchamiaj¹ce dwufunkcyjny zamek
wewnêtrzny - jednoczeœnie zamek i zapadkê.
W niektórych modelach jest to standard wypo-
sa¿enia, w innych - opcja za dop³at¹. Oczywi-
œcie, taki jak prezentowany na zdjêciu zamek

dwufunkcyjny mo¿na zamontowaæ w póŸniej-
szym terminie

U

Os³ona wk³adki zamka od strony zewnêtrznej
drzwi (tzw. kopu³ka os³aniaj¹ca)



Tajemnica czwarta – oœcie¿nice 
i zawiasy
Profile oœcie¿nic powinny byæ wyko-

nane z metalu i najlepiej, gdy bêd¹ g³êbo-
ko zakotwione w murze – wmurowane
lub wkrêcone. Wymieniaj¹c drzwi stare
na nowe – antyw³amaniowe, mo¿na zasto-
sowaæ oœcie¿nice nak³adkowe, które mo-
cuje siê do oœcie¿nic ju¿ istniej¹cych. Nie
s¹ one tak mocne, jak te kotwione, lecz s¹
dla nich pewn¹ alternatyw¹. Niestety,
zwê¿aj¹ nieco przejœcie. Niebagateln¹ rolê
odgrywaj¹ te¿ zawiasy. Powinny byæ co
najmniej trzy. Nowoczesne zawiasy
umo¿liwiaj¹ precyzyjn¹ regulacjê po³o¿e-
nia skrzyd³a drzwi w stosunku do oœcie¿-
nicy.

Zamiast puenty
Szef pewnej bardzo szacownej firmy

produkuj¹cej drzwi antyw³amaniowe po-
k³óci³ siê z pewn¹ szefow¹ znanej kra-
kowskiej agencji reklamowej o treœæ re-
klamy, jaka mia³a pojawiæ siê w prasie.
Oto treœæ, której nie dopuœci³, podkre-
œlam – producent drzwi bardzo znanych,
atestowanych, prawdziwie antyw³ama-
niowych:

„Najlepsze nawet drzwi antyw³ama-
niowe dobry z³odziej sforsuje!

Po co jednak ma to robiæ u Ciebie
skoro s¹siedzi maj¹ drzwi zwyk³e?”

Zadumajcie siê w wolnej chwili, dla-
czego w wyniku burzy mózgów, reklama 
o takiej treœci nigdy siê nie uka¿e, mimo
¿e ca³e zdanie jest w stu procentach praw-
dziwe?

�
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Zdjêcie dokumentacyjne. Drzwi antyw³amaniowe zastosowane jako wewnêtrzne, które usi³owano
sforsowaæ. Poniewa¿ tekst nie powsta³ po to, aby szkoliæ z³odziei - oznaczyliœmy tylko to, co powi-
nien wiedzieæ inwestor:
A - z³odziej testuje wytrzyma³oœæ dolnego naro¿a przy zawiasach. Monter niestarannie wyrówna³
tynk na œcianie i teraz ka¿dy mo¿e siê domyœliæ, ¿e w tym w³aœnie miejscu wprowadzono kotwy
mocuj¹ce framugê. Gdyby z³odziej wyci¹³ kotwy, wyj¹³by drzwi wraz z framug¹ nie przejmuj¹c siê
szyfrowym, przeciwwywa¿eniowym zamkiem; B - odkuwanie tynku w poszukiwaniu kotew;
C - odginanie drzwi od strony zawiasowej. Z³odziej zauwa¿y³, ¿e monter nie spionowa³ starannie 
i w tym miejscu by³a szpara (w rzeczywistoœci u¿ytkownicy drzwi oderwali uszczelkê - nie mia³a
prawa odpaœæ sama). 
Puenta: Solidne drzwi antyw³amaniowe zosta³y wstawione bardzo niedbale. Z³odziej w przewidywa-
niu, ¿e ma do czynienia z solidnym monterem zachowa³ siê rutynowo. I to go zgubi³o (na szczêœcie)
Puenta druga: równie wa¿ne, jak klasa samych drzwi jest to, aby by³y profesjonalnie wstawione.
Nie odbierajcie pracy montera, jeœli zauwa¿ycie, ¿e drzwi np. chodz¹ ciê¿ko. Nie maj¹ prawa!!! Nie
mog¹ byæ wprawione byle jak - fachowy monta¿ jest równie wa¿ny, jak klasa kupionych drzwi

C

B
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firmy:            

Drzwi antyw³amaniowe
ARDITRADE

(52) 346 63 50 www.drzwiporteme.pl

DIERRE POLSKA

(22) 611 97 99 www.dierre.com.pl

DONIMET

(48) 670 20 40 www.donimet.com.pl

DOORMET

(22) 786 86 52 www.doormet.pl

DORMET

(22) 789 53 98 www.dormet.com.pl

EURONORD

(58) 345 12 01 www.euronord.com.pl

GERDA

(22) 329 10 30 www.gerda.pl

HARDMET

(22) 751 03 26 www.hardmet.com.pl

HÖRMANN POLSKA

(61) 819 73 00 www.hormann.pl

JUWENT

(81) 865 27 42 www.juwent.pl

J&W

(22) 622 80 08 www.jiw.com.pl

KEY-LOCK (22) 738 31 83

www.key-lock.com.pl

METALPLAST LOB

(65) 529 22 25 www.lob.pl

STOLBUD W£OSZCZOWA

(41) 388 23 50 www.stolbud.pl

WITEX SUPER–LOCK LTD

(22) 562 30 50 www.witex-sl.pl

ZBIGMET

(22) 782 50 15 www.zbigmet.com.pl

Co, za ile:              
Ceny przyk³adowych drzwi antyw³amaniowych
(Dierre):
drzwi ASSO, jednostronnie odporne, z jednym
zamkiem – 2458 z³ (skrzyd³o jest zbudowane 
z nastêpuj¹cych warstw – od strony wnêtrza –
p³yta wiórowa 65 mm, wzmocnienia pionowe +
styropian, blacha manganowa ocynkowana 
gr. 0,9 mm; obustronnie pokryte ok³adzin¹ drew-
nian¹);
drzwi VULCANO, ognioodporne, z dwoma zam-
kami – 3200 z³ (konstrukcja: p³yta g-k gruboœci
75 mm, wzmocnienia pionowe + we³na mineral-
na, blacha manganowa – j.w., obustronnie pokry-
te ok³adzin¹ drewnian¹.
Zamki (JWT):
zamek wpuszczany bêbenkowy podklamkowy
klasy C, przeznaczony do drzwi drewnianych 
i stalowych – 130 z³;
zamek wpuszczany wielopunktowy (rygluj¹cy 
w 5. punktach) baskwilowy klasy C, przeznaczo-
ny do drzwi metalowych – 370 z³.
Wszystkie ceny s¹ cenami brutto.

Info Rynek
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