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Zanim wydamy pieni dze na drzwi we-

wn trzne, warto dobrze przemy le  ich wy-

bór, a w szczególno ci to, jak maj  si  otwie-

ra  (czy b d  uchylne, a mo e przesuwne), 

z jakiego materia u maj  by  wykonane 

i jak maj  by  wyko czone. Podczas wybo-

ru drzwi trzeba tak e uwzgl dni  funkcj

pomieszcze , do których maj  prowadzi .

Pami tajmy, e rodzaj drzwi i ich wymiary 

najlepiej zaplanowa  na etapie projektu

domu. Unikniemy dzi ki temu k opotów 

i kosztów zwi zanych z przeróbkami budow-

lanymi. O sposobie otwierania drzwi naj a-

twiej zdecydowa  po zaplanowaniu rozmiesz-

czenia mebli. Na ruch niektórych skrzyde

drzwiowych potrzeba bowiem sporo miejsca, 

niektóre za  po otwarciu zachodz  na cian .

Sposób otwierania
Drzwi mog  otwiera  si  na wiele sposo-

bów, mamy wi c drzwi uchylne, waha-

d owe, sk adane i przesuwne. Wybierzmy 

te, które najlepiej sprawdz  si  w naszym 

domu. 

Drzwi uchylne (rozwieralne). S  naj-

bardziej popularne, a ich g ówne zale-

ty to funkcjonalno  i atwy monta .

Najcz ciej stosowane s  jednoskrzyd owe. 

Mog  by  pe ne, przeszklone lub szklane. 

Maksymalny k t rozwarcia drzwi 

uchylnych to zwykle 180 stopni i drzwi 

takie mo na wy o y  na cian  (wybie-

raj c drzwi uchylne, pami tajmy, e nie 

wszystkie z nich maj  tak du y k t

rozwarcia).

Drzwi wahad owe. Rzadko stosowane s

w domach. Przy otwieraniu wymagaj  naj-

wi cej miejsca. Mog  mie  jedno lub dwa 

skrzyd a. Dzi ki specjalnym zawiasom mo -

na je otwiera  przez pchni cie lub poci -

gni cie, a skrzyd a samoczynnie si  zamy-

kaj .

Drzwi sk adane. Ich skrzyd o jest podzie-

lone pionowo na cz ci po czone zawiasa-

mi i porusza si  po szynie zamontowanej na 

dole o cie nicy. Drzwi sk adaj  si  jak para-

wan. Po z o eniu zmniejszaj   jednak szero-

ko  otworu drzwiowego. Mog  by amane 

lub harmonijkowe, te pierwsze sk adaj  si

na mniej pionowych cz ci. Tak jak drzwi 

uchylne wykonywane s  z p yt drewnopo-

chodnych, drewna (niekiedy ze wstawka-

Na granicy

a
na wiele sposo-

chylne, waha-

wne. Wybierzmy 

Drzwi wahad owe. Rzadko stosowane s

w domach. Pr y otwieraniu ymag j  naj-Przy otwieraniu wymagaj  naj-

wi ej miej ca. Mog  mie jedno lub dwawi cej miejsca.

skrzyd a. Dzi ki specjalnym zawiasom mo -

wn trzDrzwi wewn trzne

Ma gorzata Cuch

fot. Invado

Wybór drzwi jest bardzo 

bogaty i ka dy mo e wybra

model odpowiedni dla siebie. 

Dobrze dobrane s  ozdob

wn trz, ale mo emy wybra

te  takie drzwi, które 

po otwarciu s  niewidoczne, 

bo chowaj  si  w cianie.
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mi szklanymi lub z tworzyw sztucznych) b d  szk a, ale ich trwa o  jest nie-

co mniejsza.

Drzwi przesuwne. Mog  mie  jedno, dwa lub kilka skrzyde , podwieszo-

nych na prowadnicy zamontowanej na górze otworu drzwiowego (skrzyd a

nie stykaj  si  z pod og ). Po otwarciu mog  zachodzi  na cian  lub cho-

wa  si  w kasecie umieszczonej w cianie. O zastosowaniu kasety najlepiej 

zdecydowa  na etapie budowy domu, chocia  mo na te  zbudowa  j  pó -

niej, z p yt gipsowo-kartonowych na szkielecie z profili stalowych. 

Drzwi przesuwne, podobnie jak uchylne, mog  by  pe ne, przeszklone lub 

szklane.

Materia  i wyko czenie
Do produkcji drzwi wewn trznych stosowane s  ró ne materia y. Do wybo-

ru mamy wi c:

P yty drewnopochodne – s  l ejsze i maj  wi ksz  odporno  na p ka-

nie i rozszczepianie ni  drewno lite. Drzwi wewn trzne mog  by  wykonane 

z nast puj cych rodzajów p yt drewnopochodnych:

pil niowe MDF – wytwarzane s  w wyniku sprasowania w warunkach 

wysokiego ci nienia i temperatury w ókien drzewnych z dodatkiem organicz-

nych zwi zków cz cych i utwardzaj cych; 

t oczone HDF – wytwarzane s  ze zr bków drzewnych (charakteryzuj  si

du  twardo ci  i podwy szon  g sto ci , s  trwalsze ni  MDF).

Drzwi z p yt drewnopochodnych mog  by  wyko czone nast puj co:

okleina – dost pna w wielu kolorach i wzorach (mo e imitowa  drewno). 

Jest tania, ale tworzy bardzo cienk  warstw , któr  po uszkodzeniu trudno 

naprawi ;

fornir – cienka warstwa drewna, mo e by  lakierowana lub bejcowana 

(drzwi wyko czone fornirem s  sporo dro sze ni  pokryte oklein , ale wygl -

daj  ekskluzywnie);

farba akrylowa (kryj ca) – najcz ciej w 2–3 standardowych kolorach: 

bia ym, br zowym lub popielatym oraz w dowolnych na zamówienie (nieste-

ty takie drzwi kosztuj  ok. 20% wi cej).

niej, z p yt gipsowo-kartonowych na szkielecie z profili stalowych.

Drzwi przesuwne, podobnie jak uchylne, mog by pe ne, przeszklone lub

szklane.

Materia i wyko czenie
Do produkcji drzwi wewn trznych stosowane s  ró ne materia y. Do wybo-

ru mamy wi c:

P yty drewnopochodne – s l ejsze i maj  wi ks  odporno  na p ka-s l ejsze i maj  wi ksz  odporno  na p ka-

nie i rozszczepianie ni  drewno lite. Drzwi wewn trzne mog by wykonanenie i rozszczepianie ni  drewno lite. 

z nast puj cych rodzajów p yt drewnopochodnych:

pil niowe MDF – wytwarzane s  w wyniku sprasowania w warunkach

wysokiego ci nienia i temperatury w ókien drzewnych z dodatkiem organicz-

 Drzwi uchylne dwuskrzyd owe warto zamontowa  mi dzy po-

mieszczeniami, które niekiedy dobrze jest po czy , a kiedy indziej 

rozdzieli

Konstrukcja drzwi
Wygl d drzwi w du ej mierze zale y od ich konstrukcji, a mo e by

ona p ytowa b d  p ycinowa.

Drzwi p ytowe. Podstaw  konstrukcji drzwi p ytowych jest najcz -

ciej rama z laminatu drewnianego, niewidoczna z zewn trz, bo ob-

o ona obustronnie p ytami drewnopochodnymi. Przestrze  mi dzy 

nimi wype niaj  lekkie p yty kartonowe o budowie plastra miodu, p y-

ty wiórowe lub paski p yty pil niowej, uk adane w jode k .

Drzwi tego typu maj  jednolit , g adk  powierzchni , ale ich wygl d

mo e by  zró nicowany, bo zale y od sposobu wyko czenia p yt (na-

turalny fornir lub okleina drewnopodobna).

Drzwi p ycinowe. Ich szkieletem jest rama z drewna litego albo 

klejonego warstwowo, widoczna z zewn trz. W jej wg bieniach osa-

dzone s  p yciny (kasetony) z p yty MDF, drewna litego, sklejki, szk a

lub tworzyw sztucznych rozdzielone szprosami.

Drzwi p ycinowe mog  mie  zarówno klasyczny, jak i nowoczesny charakter, 

o czym decyduje g ównie ilo , wymiary, kszta t i wygl d p ycin.

fo
t.

 P
o

rt
a

prowadnica,

po której 

porusza si

skrzyd o

kaseta

p yta g-k

Drzwi przesuwne chowaj ce 

si  do kasety, któr  zabu-

dowuje si cian  z p yt g-k
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Drzwi p ytowe Drzwi p ycinowe

p yciny

(kasetony)

szprosy

rama

drewniana

W cznik wiat a powinien znajdowa

si  po tej samej stronie drzwi 

co klamka
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Drewno – do produkcji drzwi stosuje si

drewno lite i klejone warstwowo. Drzwi 

z drewna klejonego s  ta sze i bardziej po-

pularne ni  drzwi z drewna litego. Maj  te

wi ksz  wytrzyma o  oraz odporno  na 

paczenie (w drzwiach z drewna litego a-

twiej powstaj  szczeliny). Drzwi mog  by

wykonane z drewna nast puj cych 

gatunków drzew:

buk, jesion, klon – drewno jasne;

badi, czere nia, d b, iroko – drewno red-

nio ciemne;

maho , orzech, palisander, venge – drew-

no ciemne.

Wyko czenie drzwi drewnianych:

lakier – bezbarwny lub koloryzuj cy (za-

let  lakieru jest to, e zachowuje rysunek 

s ojów drewna);

farba akrylowa (kryj ca) – do  rzad-

ko stosowana do wyka czania drzwi drew-

nianych (drzwi mo na pomalowa  samemu, 

trzeba tylko kupi  takie, których powierzch-

nia nie jest wyko czona).

Szk o – skrzyd o drzwiowe mo e by  w ca-

o ci wykonane ze szk a (najcz ciej montu-

je si  je wtedy w w skiej ramie, drewnianej 

b d  aluminiowej; drzwi szklane bezramowe 

zawiesza si  bezpo rednio na zawiasach) lub 

mo e mie  cz ciowe przeszklenie.

Do budowy drzwi stosuje si  szk o prze-

zroczyste, pó przezroczyste lub matowe, 

bia e lub barwione, a tak e witra owe lub 

ornamentowe.

O cie nica i okucia
O cie nica. Jest to rama z drewna, p yt MDF lub stali, któr  mocuje si  w otworze drzwio-

wym. Mo e by  sta a lub regulowana. Ta druga jest dro sza, ale atwiejsza w monta u.

Okucia. S  to zawiasy i klamki (lub pokr t a) oraz zamki, rozety, szyldy czy prowadnice. 

Od ich jako ci zale y komfort u ytkowania drzwi, a ponadto mog  stanowi  ich efektowny 

element dekoracyjny:

zawiasy – od nich zale y, czy drzwi otwieraj  si atwo i cicho, dlatego bardzo wa na jest 

wysoka   jako  i odpowiednie zamocowanie zawiasów. Do wi kszo ci skrzyde  drzwiowych 

stosuje si  dwa zawiasy, a niekiedy te  trzeci pomi dzy nimi. S  zawiasy, które umo liwiaj

regulacj  wysoko ci zawieszenia skrzyd a, lub takie, które samoczynnie zamykaj  skrzyd a

drzwi wahad owych.

 Zawiasy wykonywane s  ze stali. Ich powierzchnia mo e by  piaskowana, polerowana, 

chromowana lub malowana proszkowo.

klamki – mog  by  wykonane z aluminium, mosi dzu, stali lub ró nych po czo-

nych materia ów, np. metalu i drewna lub szk a. Wyko czone mog  by  przez pia-

skowanie, polerowanie, niklowanie, patynowanie lub poz acanie.

 Klamki produkowane s  w wielkiej rozmaito ci

wzorów. Oprócz modeli historyzuj cych s  tak e

bardzo futurystyczne, ale pami tajmy, e oprócz 

wygl du liczy si  te  solidno  ich 

konstrukcji i wygoda u ytkowania

fot. Interno

fot. Europal

Drzwi szklane 

zamontowane 

w ramie. Drzwi 

tego typu mog  by

wykonane ze szk a

hartowanego – po 

zbiciu rozpada si

na niekalecz ce 

kawa ki, lub 

klejonego – ma 

foli , która w razie 

st uczenia szyby 

uniemo liwia 

rozsypanie si

kawa ków
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Jasne drzwi szczególnie pasuj  do nowoczesnych wn trz (fot. z lewej), natomiast ciemne do stylowych. Nie jest to jednak regu . Drzwi ciemne o prostej formie 

wietnie sprawdzaj  si  we wn trzach futurystycznych (fot. z prawej), ale pami tajmy, e mog  sprawia  przyt aczaj ce wra enie, je li kilka ich par znajduje si  blisko 

siebie

fo
t.

 P
o

l-
S

k
o

n
e

fo
t.

 I
n

va
d

o

BD10_drzwi_wew.indd 92BD10_drzwi_wew.indd   92 2010-02-13 16:46:332010-02-13   16:46:33



Drzwi do ró nych
pomieszcze
Zakup drzwi to inwestycja na lata, dlatego 

pami tajmy, e wa ny jest nie tylko ich wy-

gl d czy cena, ale i w a ciwo ci. Funkcje po-

mieszcze  w domu s  ró ne, dlatego i drzwi 

oddzielaj ce je od reszty domu powinny mie

ró ne w a ciwo ci. Mog  bowiem do wietla

pomieszczenia czy izolowa  je akustycznie, 

zapewniaj c domownikom prywatno .

Korytarz, hol 

i wn trza nowoczesne

Do pomieszcze , w których nie ma okien 

i które chcemy do wietli  lub wizualnie 

po czy , polecane s  drzwi przeszklo-

ne i szklane, zapewniaj ce swobodny prze-

p yw wiat a. Drzwi tego typu dobrze 

sprawdzaj  si  w korytarzach czy w nowo-

czesnych wn trzach, jasnych i przestron-

nych.

Wymiary drzwi i o cie nic

Szeroko  drzwi. Zaleca si , aby szeroko  drzwi do pokoi, kuchni czy azienki wyno-

si a min. 80 cm, zapewni to wygodne przechodzenie. W sze drzwi mo na z powodzeniem 

stosowa  w pomieszczeniach gospodarczych, spi arni czy garderobie. Minimalne wymia-

ry drzwi do tzw. pomieszcze  mokrych ( azienka, pralnia, kuchnia) to 80 ´ 200 cm (pa-

mi tajmy, e powinny mie  one tak e podci cie wentylacyjne).  Standardowa szeroko

skrzyde  drzwi uchylnych to: 60, 70, 80, 90 i 100 cm. Skrzyd a drzwi przesuwnych maj  naj-

cz ciej szeroko  80–100 cm (szeroko  dwuskrzyd owych drzwi przesuwnych nie mo e

jednak przekracza  240 cm).

Wysoko  drzwi. Standardowa wysoko  drzwi wewn trznych to 203 cm. Zwykle istnie-

je mo liwo  zamówienia drzwi o wysoko ci wi kszej ni  standardowa lub skrócenia ich 

o kilka centymetrów, gdy np. podniós  si  poziom posadzki. Problemem mo e by  skróce-

nie tych drzwi, w których konieczne by oby przycinanie przeszklenia. Wówczas atwiejszym 

rozwi zaniem mo e by  podkucie ciany i podniesienie ca ej oscie nicy.  

 Szeroko  o cie nic. O cie nice sta e maj  szeroko  6 lub 10 cm, natomiast regulo-

wane mo na dopasowa  do ka dej grubo ci ciany. Podczas zakupu o cie nic do nowego 

domu pami tajmy, e ich zewn trzne wymiary powinny by  mniejsze od wymiarów o cie a

o 1,5 cm (wolne miejsce mi dzy drzwiami a o cie nic  wype ni pianka monta owa).
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Pami tajmy, e drzwi w neutralnych, stonowanych barwach, zbli one kolorystyk  do cian s  mniej 

widoczne i atwo je skomponowa  z wn trzem. Warto wi c z rozwag  dobiera  nie tylko kolor drzwi i oku ,

ale równie  rodzaj przeszkle  oraz ozdób, np. kolorowych witra y lub dekoracyjnych klamek
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Gabinet, sypialnia, pokój nastolatka lub 

osoby starszej

Do wszystkich pomieszcze , które chcemy 

skutecznie wyizolowa  od ha asu i zapew-

ni  intymno , polecane s  drzwi uchyl-

ne lub przesuwne (drzwi sk adane nie-

zbyt dobrze izoluj ). Najlepiej pe ne, bo 

takie maj  lepsz  izolacyjno  akustycz-

n  ni  przeszklone, i z wype nieniem z li-

tego drewna lub we ny mineralnej, odpo-

wiednio uszczelnione na ca ym obwodzie. 

Izolacyjno  akustyczna takich drzwi jest 

podobna do izolacyjno ci cian dzia o-

wych i wynosi 27–35 dB (natomiast stan-

dardowe drzwi wewn trzne zwykle t umi

d wi k do 20 dB).

W ród drzwi przeszklonych intymno

zapewni  tylko te ze szk a szronionego 

o ma ej przepuszczalno ci wiat a.

Szczelne, a zatem i dobrze izoluj ce, s

tzw. drzwi przylgowe, które na kraw dziach 

skrzyde  maj  pionowe wyci cia, zwi ksza-

j ce ich powierzchni  przylegania do o cie -

nicy. Mniej natomiast izoluj  drzwi bez-

przylgowe, o kraw dzi g adkiej, bez wyci .

azienka, toaleta, kot ownia

Wa ny jest kierunek otwierania drzwi pro-

wadz cych do azienki czy kot owni. Ze 

wzgl dów bezpiecze stwa musz  si  one 

otwiera  na zewn trz. W ka dym innym po-

mieszczeniu o kierunku otwierania drzwi 

powinna przes dza  wygoda.

Ma e pomieszczenia

Do niewielkich pomieszcze  polecane s

drzwi przesuwne, najlepiej te, które po otwar-

ciu chowaj  si  w kasecie, lub sk adane.

Drzwi wahad owe i rozwieralne na ruch 

skrzyd a potrzebuj  du o miejsca, 

a umieszczone blisko siebie mog  ze sob

kolidowa .

Zamawiamy drzwi 
wewn trzne...
Zanim zamówimy drzwi, pami tajmy, 

aby zmierzy :

wielko ci otworów drzwiowych – od 

nich zale  wymiary drzwi;

grubo ci cian – od nich zale y, czy 

mo na zastosowa  o cie nice sta e, 

o okre lonych wymiarach, czy trzeba 

kupi  regulowane;

rozmieszczenie zawiasów – je li nowe 

drzwi maj  pasowa  do starych o cie -

nic, rozmieszczenie zawiasów w nowych 

drzwiach powinno by  takie samo, jak 

w starych. Innym rozwi zaniem jest za-

kup drzwi bez otworów na zawiasy.

Wykonanie pomiarów najlepiej powierzy

firmie, w której zamawia si  stolark , w ten 

sposób firma przejmuje odpowiedzialno

za w a ciwe wykonanie pomiarów. 

Sk adaj c zamówienie, trzeba te  okre-

li , czy potrzebne s  drzwi lewe, czy pra-

we (stoj c przed zamkni tymi drzwiami, po 

stronie zawiasów, drzwi lewe maj  zawiasy 

po lewej stronie, a prawe – po prawej).

Cena drzwi dotyczy zazwyczaj skrzyd a

wraz z zamkiem i zawiasami, nie obejmuje 

natomiast klamki, o cie nicy czy elemen-

tów wentylacyjnych.

Termin realizacji zamówienia w przypad-

ku drzwi o standardowych wymiarach wy-

nosi maks. 2 miesi ce. Je li otwory drzwio-

we maj  niestandardowe wymiary lub drzwi 

b d  wykonywane wed ug naszego pro-

jektu, b dziemy na nie czeka  nawet kil-

ka miesi cy.
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Drzwi widoczne w jednym pomieszczeniu powinny mie  podobny wzór. Upewnijmy si , e wybrany przez 

nas model mo emy kupi  w potrzebnych nam wariantach, np. pe ne i przeszklone

O czym trzeba pami ta  podczas monta u drzwi?
 Drzwi wewn trzne w nowym domu montu-

je si  dopiero po otynkowaniu cian i u o-

eniu posadzek.

 Nieprawid owy monta  mo e odebra  war-

to  zakupionym drzwiom, najlepiej wi c zle-

ci  go fachowcom. Dystrybutorzy znanych 

marek i markety budowlane bardzo cz sto 

proponuj  us ugi profesjonalnych ekip.

 Korzystnym rozwi zaniem jest zamówienie 

monta u w firmie, w której kupujemy drzwi, 

poniewa :

– zwykle zapewniony mamy transport;

– za towar i us ug  p aci si  7%, a nie 22% 

podatku VAT.

Cena monta u drzwi wewn trznych za-

le y od ceny samych drzwi (im dro sze, tym 

monta  dro szy) i sposobu wyko czenia sty-

ku o cie nicy ze cian , zwykle jednak mie-

ci si  w przedziale 50–200 z .

Przyk adowo, koszt pojedynczego skrzyd a

drzwiowego firmy Nicewicz (drzwi drewniane 

o konstrukcji p ycinowej) wynosi ok. 1170 z

brutto. Natomiast koszt tych samych drzwi, 

je li b dzie zamawiany tak e ich monta ,

wynosi ok. 1120 z  brutto, a cena monta u:

ok. 95 z  brutto. Za monta  dop acimy wi c

ok. 45 z .

Koszt monta u drzwi technicznych (z bla-

chy), stosowanych pomi dzy pomieszcze-

niami gospodarczymi (np. mi dzy kot owni

i gara em), jest zbli ony do kosztu monta u

pozosta ych drzwi wewn trznych.

 Montuj c drzwi pomi dzy cianami o ró -

nej grubo ci, najlepiej zastosowa  o cie nic

sta  o wymiarze dostosowanym do grubo ci 

w szej ciany. Warto w takim przypadku za-

dba  o staranne wyko czenie miejsca styku 

o cie nicy z murem (np. listwami ozdobny-

mi), aby w ska o cie nica estetycznie czy-

a si  z grubsz  od niej cian .
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