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Epoka drzwi typowych dla poszczegól-
nych rodzajów pomieszczeñ dawno ju¿

minê³a. Teraz mamy wprost nieograniczo-
ne mo¿liwoœci wyboru ich wzorów, faktur
i kolorów. Dostêpne w handlu drzwi ró¿ni¹
siê tak¿e budow¹, materia³em, z jakiego zo-
sta³y wykonane, wymiarami, sposobem
otwierania i wykoñczeniem powierzchni. 

Materia³y
Drewno. Do wytwarzania drzwi stosu-

je siê drewno lite lub klejone warstwowo.
Drewno klejone jest bardziej popularne, za-

równo dziêki dobrym parametrom tech-
nicznym, jak i ni¿szej cenie. Wspó³czesna
technika klejenia warstwowego pozwala bo-
wiem na budowê wytrzyma³ej i odpornej na
paczenie siê konstrukcji drzwi. Najczêœciej
stosowane przez producentów gatunki
drewna to sosna, d¹b, buk, mahoñ i jesion.

P³yty drewnopochodne �. S¹ to
g³adkie lub t³oczone p³yty wiórowe albo
pilœniowe – zwyk³e, MDF i HDF.  Na
drzwi najczêœciej stosuje p³yty MDF
(twarde) i HDF (bardzo twarde). Ró¿ni¹
siê one sposobem wytwarzania oraz gê-

stoœci¹, od której zale¿¹ walory u¿ytko-
we gotowych drzwi – im gêstoœæ mate-
ria³u jest wiêksza, tym mniej siê one pa-
cz¹. Gêstoœæ p³yt MDF wynosi od 650
do 850 kg/m3, a podstawowym surow-
cem do ich produkcji s¹ w³ókna drewna
œwierkowego lub sosnowego. P³yty HDF
zaœ maj¹ gêstoœæ powy¿ej 850 kg/m3

(o ok. 50% wiêksz¹ ni¿ lite drewno)
i wytwarza siê je ze zrêbków drewna.
P³yty MDF i HDF s¹ l¿ejsze od litego
drewna i bardziej od niego odporne na
pêkanie oraz rozszczepianie. 

Szk³o. Stosuje siê jako wype³nienie
w drzwiach p³ytowych. Wykorzystuje siê
szk³o przezroczyste, pó³przezroczyste,
matowe, barwione, witra¿owe lub orna-
mentowe zwyk³e, hartowane i klejone. 

Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹
siê pe³ne drzwi szklane – taflê szk³a za-
bezpieczaj¹ jedynie w¹skie ramy alumi-
niowe lub drewniane �; mo¿liwe jest wy-
konanie bez ram: taflê ujmuj¹ jedynie za-
wiasy i tzw. pochwyt, stosowany zamiast
klamki. Aby takie drzwi by³y bezpieczne
w u¿ytkowaniu, u¿ywa siê na nie szk³a
hartowanego lub klejonego. Jeœli szyba
ulegnie st³uczeniu, szk³o hartowane roz-
sypie siê na kawa³ki o nieostrych brze-
gach. Jeœli zaœ bêdzie ze szk³a klejonego,
folia zabezpieczaj¹ca zapobiegnie rozsy-
paniu siê szyby na kawa³ki.

Budowa
Najczêœciej drzwiami nazywa siê sa-

mo ich skrzyd³o. Tymczasem s¹ one zbu-
dowane z kilku czêœci, których liczba i ro-
dzaj zale¿¹ od przeznaczenia oraz sposobu
otwierania drzwi.

Klasyczne jednoskrzyd³owe drzwi
wewnêtrzne uchylne sk³adaj¹ siê ze
skrzyd³a, oœcie¿nicy i okuæ.

Skrzyd³o drzwiowe. Do wyboru s¹
dwa podstawowe rodzaje jego konstruk-
cji: p³ytowa i p³ycinowa (patrz ramka). 

Drzwi p³ytowe s¹ wykonane z jednej,
jednolitej p³yty z materia³ów drewnopo-
chodnych lub te¿ cienk¹ p³yt¹ okleja siê
drewnian¹ ramê. To drugie rozwi¹zanie
stosuje siê czêœciej. Pust¹ przestrzeñ miê-
dzy p³ytami wype³nia siê p³ytami wiórowy-
mi, kartonowymi o budowie plastra miodu
lub paskami p³yty pilœniowej, uk³adanymi
w jode³kê. Krawêdzie skrzyd³a równie¿
okleja siê p³yt¹ wykoñczeniow¹, dziêki cze-
mu tworzy ono jednorodn¹ ca³oœæ.

P³ycinowa konstrukcja skrzyd³a
sk³ada siê z dwóch elementów: ramy i jej
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Drzwi wewnêtrzne s¹ szczególnym rodzajem
przegrody – dziel¹ i jednoczeœnie ³¹cz¹ pomieszczenia,

izoluj¹ je akustycznie i termicznie, a tak¿e stanowi¹
istotny element wnêtrza.

Krystyna Stankiewicz

do ka¿dego

WNĘTRZA

fot. Interdoor
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wype³nienia, nazywanego p³ycinami. Ra-
ma zazwyczaj jest drewniana (z drewna li-
tego lub klejonego warstwowo), a p³yciny
wykonuje siê z drewna litego, sklejki, two-
rzyw sztucznych, szk³a. Drzwi p³ycinowe
maj¹ urozmaicon¹ powierzchniê, p³yciny
bowiem mog¹ mieæ ró¿ne kszta³ty i wymia-
ry. Producenci oferuj¹ równie¿ drzwi p³y-
towo-p³ycinowe. S¹ rozwi¹zaniem poœred-
nim: na drewnian¹ ramê, jak w konstrukcji
p³ytowej, nak³ada siê p³ytê drewnopodob-
n¹ z t³oczeniami w kszta³cie p³ycin.

Wyró¿nia siê drzwi przylgowe i bez-
przylgowe, ró¿ni¹ce siê sposobem wykoñ-
czenia krawêdzi. Przylgowe maj¹ specjal-
ne pionowe wyciêcia na krawêdziach
skrzyde³, zwiêkszaj¹ce powierzchniê
przylegania skrzyd³a do oœcie¿nicy. Drzwi
bezprzylgowe takich wyciêæ nie maj¹.

Oœcie¿nica (futryna). Jest to rama,
któr¹ nak³ada na otwór drzwiowy i osadza
w niej skrzyd³o drzwi. Oœcie¿nicê najczê-
œciej kupuje siê razem ze skrzyd³em.
Wspó³czeœnie produkowane drzwi maj¹
oœcie¿nice z regulowan¹ szerokoœci¹ (np.
od 7,5 do 9,5 cm czy od 9,5 do 11,5 cm),
dziêki czemu mo¿na je dopasowaæ do gru-

boœci œciany. Nie trzeba wiêc po³¹czenia
oœcie¿nicy ze œcian¹ maskowaæ dodatko-
w¹ listw¹.

Oœcie¿nica zazwyczaj jest wykonana
z materia³ów tych samych co skrzyd³o
drzwiowe: z drewna litego lub klejonego
warstwowo, p³yty wiórowej oklejonej lami-
natem lub fornirowanej, b¹dŸ z p³yty MDF.

Okucia. Drzwi uchylne zawiesza siê na
zawiasach, najczêœciej dwóch, ale niektórzy
producenci dodaj¹ jeszcze trzeci (po œrod-
ku). Jakoœæ zawiasów i ich zamocowanie
wp³ywaj¹ na trwa³oœæ oraz komfort eksplo-
atacji drzwi. Zawiasy bowiem musz¹ udŸwi-
gn¹æ ciê¿ar skrzyd³a, od nich te¿ zale¿y, z ja-
k¹ ³atwoœci¹ drzwi bêd¹ siê otwiera³y i czy
w czasie otwierania bêd¹ skrzypia³y.

Nastêpny element to klamki, z szyl-
dem � czy rozetkami, lub pokrêt³a.
W niektórych modelach montowane s¹
równie¿ zamki otwierane za pomoc¹ klu-
cza. W cenê drzwi zwykle jest wliczona
standardowa klamka z aluminium lub
stali nierdzewnej. Bardziej efektown¹
trzeba dokupiæ. Szyld to pod³u¿na os³ona
z jednym lub dwoma otworami. W gór-
nym montuje siê klamkê, w dolnym zaœ
zamek lub wk³adkê bêbenkow¹.

Wykoñczenie powierzchni
Sposób wykoñczenia powierzchni

drzwi zale¿y przede wszystkim od rodza-
ju materia³u, z jakiego s¹ wykonane.
Drzwi drewniane mo¿na kupiæ lakiero-
wane bezbarwnie, pokryte oklein¹ lub po-
malowane farbami akrylowymi. Najczê-
œciej wykañcza siê je tak, aby pow³oka
podkreœla³a naturalny rysunek s³ojów
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� Najczêœciej drzwi wykonuje siê z p³yt MDF (fot. Masonite)

� Tafle szk³a mog¹ byæ ujête w cienkie drew-
niane ramy (fot. Domex Okna i Drzwi)

� Do wiêkszoœci drzwi w okleinie drewnopo-
dobnej pasuj¹ klamki w kolorze mosi¹dzu
(fot. Interdoor)
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drewna (lakier bezbarwny) lub do niego
nawi¹zywa³a (drewnopodobny laminat al-
bo okleina naturalna, czyli fornir). Farby
kryj¹ce stosuje siê rzadziej.

Drzwi z p³yt drewnopochodnych rów-
nie¿ pokrywa siê farbami akrylowymi lub
oklein¹. Do wyboru s¹ ok³adziny drewno-
podobne lub z jednobarwnego laminatu
oraz farby kryj¹ce. Firmy oferuj¹ zazwy-
czaj drzwi w tzw. kolorach podstawowych,
np. bia³ym, br¹zowym czy popielatym,
oraz w kolorach na zamówienie – np. zie-
lone czy niebieskie �. Za te drugie trzeba
zap³aciæ od 15 do 20% wiêcej.

Niektóre firmy sprzedaj¹ równie¿
drzwi z niewykoñczon¹ powierzchni¹. Po
zamontowaniu mo¿na je pomalowaæ na
kolor pasuj¹cy do pozosta³ych elementów
wyposa¿enia wnêtrza, albo te¿ okleiæ
oklein¹ jednobarwn¹ czy imituj¹c¹ buk,
orzech, jesion, d¹b, mahoñ.

Sposób otwierania
Drzwi uchylne (rozwierane). To naj-

czêœciej stosowany typ drzwi. Nadaj¹ siê
do wnêtrz, w których jest odpowiednio du-
¿o miejsca na ich otwieranie. Do wyboru
s¹ drzwi pe³ne, przeszklone lub szklane.

Najpopularniejsze s¹ drzwi uchylne
jednoskrzyd³owe o standardowych szero-
koœciach: 60, 70, 80, 90 i 100 cm. Mo¿na te¿
kupiæ drzwi dwu-, a nawet wieloskrzyd³o-
we �. Te pierwsze maj¹ najczêœciej szero-
koœæ 120, 140 i 160 cm. Standardowe drzwi
maj¹ wysokoœæ 203 cm, a na zamówienie
dostêpne s¹ wy¿sze. Niektóre drzwi mo¿na
o kilka centymetrów skracaæ. O tym, czy
taka mo¿liwoœæ istnieje, trzeba siê upewniæ
przed zakupem.

Ze wzglêdu na kierunek otwierania
skrzyd³a, drzwi dziel¹ siê na prawe
i lewe �. Drzwi prawe maj¹ zawiasy z pra-
wej strony i otwiera siê je praw¹ rêk¹ – do
siebie, lewe zaœ – z lewej strony i wygodniej
otwiera siê je rêk¹ lew¹. Kierunek otwiera-
nia drzwi ma znaczenie przy aran¿acji
wnêtrz. Jednoskrzyd³owe drzwi prawe wy-
magaj¹ pozostawienia wolnej przestrzeni na
przesuwanie siê skrzyd³a z prawej ich stro-
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widoczne
zawiasy

widoczne
zawiasy

Drzwi wysokie zawsze by³y uznawane
za bardziej reprezentacyjne. Ponadto, gdy s¹
otwarte, lepiej ³¹cz¹ pomieszczenia. Prze-
biegaj¹c wzrokiem po suficie, nie natrafia
siê na nadpro¿e nad otworem drzwiowym,
dziêki czemu przestrzeñ wydaje siê wiêksza.

Drzwi p³ytowe – do ramy z obu stron
s¹ przymocowane jednolite p³yty wykona-
ne z twardego materia³u. To poszycie mo-
¿e byæ g³adkie, profilowane, zdobione fre-
zowanymi listwami.

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

p³yty aluminiowe

wykoñczenie

rama z izolacj¹

p³yta wiórowa

oœcie¿nica listwy ozdobne

kasetony rama
p³yty wiórowe

oœcie¿nica

� Drzwi prawe (u góry) i lewe (u do³u)

� Te drzwi idealnie wspó³graj¹ z wystrojem
wnêtrza (fot. Pol Skone)

� Drzwi wieloskrzyd³owe zabieraj¹ mniej
miejsca przy otwieraniu (fot. Pol Skone)
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ny, a lewe drzwi – z lewej. Drzwi dwuskrzy-
d³owe natomiast otwieraj¹ siê na dwie stro-
ny i w zwi¹zku z tym zabieraj¹ miejsce
z obu stron.

Drzwi przesuwne. S¹ coraz bardziej
popularne, poniewa¿ pozwalaj¹ na swo-
bodn¹ aran¿acjê przestrzeni wokó³ nich.
Po rozsuniêciu mog¹ zachodziæ na œcianê
lub siê w niej chowaæ.

Drzwi przesuwne zachodz¹ce na œcia-
nê � po otwarciu zas³aniaj¹ jej fragment;
nie mo¿e wiêc na niej nic wisieæ i nie mo-
g¹ staæ bezpoœrednio przy niej meble.
Skrzyd³a podwiesza siê na wózkach do
prowadnicy, zamontowanej na górze
otworu drzwiowego. W starszych rozwi¹-
zaniach prowadnicê, po której drzwi siê
przemieszcza³y, montowano równie¿
w pod³odze. Nie by³o to zbyt praktyczne.
Nowoczesne drzwi przesuwne zawiesza
siê tylko na prowadnicy górnej. Dziêki
czemu nie stykaj¹ siê one z pod³og¹.

Wygodniejszym rozwi¹zaniem s¹
drzwi przesuwne chowane w œcianie. Po ich
rozsuniêciu skrzyd³a s¹ niewidoczne, a s¹-
siaduj¹c¹ z nimi œcianê mo¿na wykorzystaæ
w dowolny sposób. W œcianie trzeba jednak
zamontowaæ specjaln¹ kasetê (z aluminium
lub ocynkowanej blachy), w któr¹ wprowa-
dza siê drzwi. Oczywiœcie, najlepiej to zro-
biæ na etapie budowy domu, ale mo¿na te¿
drzwi takie zainstalowaæ w domu istniej¹-
cym, buduj¹c œciankê os³onow¹ z profili
stalowych i p³yt gipsowo-kartonowych. Ze
wzglêdów estetycznych konstrukcj¹ tak¹
zazwyczaj os³ania siê ca³¹ œcianê.

Drzwi przesuwne mog¹ byæ pe³ne,
przeszklone lub szklane. Wykonuje siê je
z drewna klejonego, p³yty lub tafli szk³a
hartowanego, obramowanej listw¹ alumi-
niow¹ b¹dŸ drewnian¹. Mog¹ mieæ jedno
lub dwa skrzyd³a, najczêœciej szerokoœci
od 80 do 100 cm. Szerokoœæ dwuskrzyd³o-
wych drzwi przesuwnych nie mo¿e prze-
kraczaæ 240 cm.

Drzwi sk³adane � (niekiedy nazywa-
ne ³amanymi) maj¹ skrzyd³o podzielone na
dwie lub wiêcej pionowych czêœci, po³¹czo-
nych zawiasami. Wprawdzie nie zajmuj¹
du¿o miejsca, ale po z³o¿eniu zmniejszaj¹
szerokoœæ otworu drzwiowego.

Skrzyd³o drzwi sk³adanych porusza siê
po szynie za pomoc¹ œlizgaczy lub wózków.
Szyna ma d³ugoœæ równ¹ szerokoœci otworu
i przytwierdza siê j¹ do górnej czêœci
oœcie¿nicy (od spodu). Aby otworzyæ drzwi,
czêœci skrzyd³a sk³ada siê jak parawan.

Drzwi sk³adane mog¹ byæ wykonane
z drewna, p³yty drewnopochodnej, szk³a al-
bo z drewna ze wstawkami szklanymi lub
z tworzyw sztucznych. Drzwi jednoskrzy-
d³owe najczêœciej stosuje siê w w¹skich
przejœciach, prowadz¹cych na przyk³ad do
garderoby czy spi¿arni. Mog¹ byæ tak¿e bar-
dziej okaza³e i sk³a-
daæ siê z dwóch
skrzyde³ jednakowej
lub ró¿nej szeroko-
œci. Takie drzwi na-
daj¹ siê do oddziele-
nia holu lub bibiote-
ki od salonu.

Drzwi harmo-
nijkowe. Zbudowa-
ne s¹ z w¹skich pa-
neli (szerokoœæ 5-
10 cm), po³¹czonych
pasami materia³u
z elastycznego two-
rzywa sztucznego
lub p³ótna. Sk³adaj¹
siê w harmonijkê
z jednej strony otwo-
ru drzwiowego,
zmniejszaj¹c nieco
jego szerokoœæ. Prze-
suwaj¹ siê po pro-
wadnicy przykrêco-
nej do nadpro¿a. Do
górnych krawêdzi
ka¿dego panela s¹
przymocowane rolki
lub tzw. zawieszki,
które umieszcza siê
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skrzyd³o
otwór

prowadnica

skrzyd³ootwór

prowadnica

skrzyd³o

a

b

W ma³ym pomieszczeniu warto za-
montowaæ drzwi lustrzane, które powiêk-
sz¹ je optycznie. Takie drzwi dobrze
sprawdzaj¹ siê tak¿e w holu, ³azience, sy-
pialni czy garderobie.

� Drzwi sk³adane wype³nione szk³em tworz¹
efektown¹ przegrodê (fot. Estima)

REKLAMA

� Drzwi przesuwne zachodz¹ na œcianê – nie
mo¿e nic na niej wisieæ

drzwi.qxd  05-02-28  14:44  Page 249



250
Dom2 0 0 5 3

w prowadnicy. Boczne krawêdzie otworu
wykañcza siê drewnianymi listwami i do
jednej z nich mocuje siê drzwi.

Drzwi harmonijkowe wykonuje siê
z tworzywa sztucznego, drewna lub p³yt
drewnopochodnych. Panele drewniane
mog¹ mieæ wstawki ze szk³a lub tworzywa
sztucznego – na ca³ej wysokoœci lub tylko
na jej czêœci. W drzwiach harmonijkowych
mo¿na zamontowaæ zamek zapadkowy lub
magnetyczny z uchwytem albo ga³k¹.

Drzwi z paneli z tworzywa sztucznego
stosuje siê g³ównie do wnêtrz ma³o ekspo-
nowanych – wnêk czy garderób. Nato-
miast te z panelami drewnianymi lub
oklejonymi fornirem i ozdobionymi
wstawkami, nadaj¹ siê nawet do pomiesz-
czeñ reprezentacyjnych.

Klamki
Klamki, pokrêt³a oraz ró¿nego rodza-

ju uchwyty, za pomoc¹ których otwiera
siê drzwi, to wa¿ny ich element (patrz �).
Musz¹ mieæ solidn¹ konstrukcjê, zapew-
niaæ wygodne otwieranie i zamykanie
drzwi, i byæ przy tym ³adne. Klamki, któ-
re producenci oferuj¹ razem z drzwiami,
s¹ najczêœciej ma³o efektowne. Aby drzwi
sta³y siê ciekawsze, trzeba je kupiæ osob-
no. Oferta rynkowa jest tu ogromna.

Klamki wytwarza siê ze stali nierdzew-
nej i mosi¹dzu, rzadziej z plastiku lub alu-
minium. S¹ te¿ klamki, w których materia-
³y te projektanci ³¹cz¹ ze szk³em, drewnem,
skór¹, kryszta³em, porcelan¹ lub ¿ywic¹
syntetyczn¹. Powierzchnia klamki mo¿e
byæ b³yszcz¹ca lub matowa, niklowana, pa-
tynowana, a nawet poz³acana. Wzornictwo
jest bardzo ró¿norodne – od stylizowanych
na stare, przez bogato zdobione, a¿ do bar-
dzo nowoczesnych, o prostej i powœci¹gli-
wej formie. Klamki mo¿na wiêc bez trud-
noœci dobraæ zarówno do charakteru drzwi,
jak i wystroju ca³ego wnêtrza.

Przed decyzj¹
Drzwi stanowi¹ integraln¹ czêœæ

wnêtrza i w du¿ym stopniu wp³ywaj¹ na
jego aran¿acjê. Dlatego przed podjêciem
decyzji o ich wyborze warto przynajm-
niej wstêpnie rozplanowaæ ustawienie
mebli i rozmieszczenie elementów de-
koracyjnych. Wtedy bowiem mo¿na bê-
dzie wybraæ najkorzystniejszy sposób
otwierania drzwi. Jeœli jest ma³o miejsca
na swobodne otwieranie skrzyd³a, mo¿-
na zamontowaæ drzwi przesuwne lub
sk³adane.

Decyduj¹c siê na jednoskrzyd³owe
drzwi uchylne, przed wizyt¹ w sklepie ko-
nieczne trzeba ustaliæ, czy maj¹ to byæ
drzwi lewe, czy prawe. Trzeba te¿ dok³ad-
nie sprawdziæ ich wymiary i gruboœæ œcia-
ny, aby dobraæ odpowiedni¹ szerokoœæ
oœcie¿nicy.

O doborze zaœ parametrów technicz-
nych drzwi, takich jak odpornoœæ na dzia-
³anie wody czy izolacyjnoœæ cieplna, prze-
s¹dza miejsce ich zamontowania. Innymi
bowiem drzwiami trzeba oddzieliæ na przy-
k³ad salon od nieogrzewanego holu czy ko-
rytarza, innymi jadalniê od kuchni, a jesz-
cze innymi ³azienkê. Drzwi mog¹ te¿ mniej
lub bardziej izolowaæ akustycznie, zapew-
niaæ intymnoœæ lub doœwietlaæ pomieszcze-
nie. Jeœli chcemy uzyskaæ dwa pierwsze
efekty, najlepsze bêd¹ drzwi pe³ne. Nato-
miast drzwi przeszklone lub ca³kowicie
szklane bêd¹ przepuszcza³y œwiat³o i – na-
wet zamkniête – ³¹czy³y pomieszczenia 	.

Kolejne kryterium wyboru drzwi to
wzornictwo. Ich forma stylistyczna i ko-
lor powinny byæ zharmonizowane z cha-
rakterem wnêtrza. Poniewa¿ drzwi ogl¹-
damy z dwóch pomieszczeñ, powinny pa-
sowaæ do wystroju ka¿dego z nich.

Przed podjêciem decyzji o zakupie
drzwi warto wiêc wczeœniej dok³adnie
okreœliæ swoje wymagania i potrzeby,
przejrzeæ katalogi, a najlepiej zasiêgn¹æ
opinii fachowca i architekta wnêtrz.      �
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Drzwi do ³azienki dziel¹ pomieszczenia
o ró¿nej temperaturze i wilgotnoœci. Powin-
ny wiêc zapewniaæ odpowiedni¹ izolacyj-
noœæ termiczn¹ i byæ odporne na wilgoæ.
Stanowi¹ równie¿ granicê stref o mniejszej
i wiêkszej prywatnoœci, dlatego powinny
izolowaæ optycznie oraz akustycznie.

Drzwi do ³azienki zawsze musz¹ otwie-
raæ siê na zewn¹trz. W dolnej zaœ czêœci po-
winny mieæ otwory wentylacyjne, umo¿li-
wiaj¹ce nawiew powietrza. £¹czna ich po-
wierzchnia powinna byæ zbli¿ona do po-
wierzchni kratki wyci¹gowej we wnêtrzu
³azienki, czyli wynosiæ ok. 150 cm2. Za-
miast drzwi z otworami mo¿na zamontowaæ
krótsze, aby miêdzy nimi a pod³og¹ powsta-
³a szczelina o wymaganej powierzchni.

Odpowiednio dobieraj¹c wielkoœæ
drzwi mo¿na optycznie poprawiæ proporcje
pomieszczeñ. Niskie pomieszczenia bêd¹
sprawia³y wra¿enie wy¿szych, jeœli prowa-
dz¹ce do nich drzwi bêd¹ siêga³y do sufitu.

ARDITRADE
(52) 346 63 50 www.drzwiporteme.pl

DEWRO
(32) 214 09 34 www.dewro.pl

DOMEX
(85) 743 74 00 www.domex.com.pl

DREWDAR
(22) 787 85 20 www.drewdar.pl

ENTRA
(58) 692 04 50 www.entra.com.pl

FERNO
(81) 854 50 00 www.ferno.pl

HUMDREX
(89) 648 41 40

INTERDREX
(58) 572 26 50 www.interdoor.pl

JAX PRODUKCJA I IMPORT DRZWI
(22) 559 10 44 www.jax.pl

MALWINA I ADAM
(58) 552 84 51 www.drzwiokna.pl

MASSIV-HOLZ
(17) 221 65 69 www.drzwi.rzeszow.pl

MILEWSKI
(34) 354 83 11 www.milewski.com.pl

OKLAND
(58) 532 77 77 www.okland.net.pl

OKNA-F
(22) 840 46 74 www.drzwiczki.pl

POL-SKONE
(81) 744 30 11 www.pol-skone.com.pl

PORTA KMI POLAND
(58) 677 81 00 www.porta.com.pl

ROPLASTO
(71) 334 92 00 www.roplasto.com.pl

SOKÓ£KA OKNA I DRZWI SA
(85) 722 02 11 www.sokolkasa.pl

STOLARKA BUDOWLANA RYSZARD
KUSIAK

(22) 786 39 31 www.kusiak.pl
STOLARKA WO£OMIN

(22) 776 30 51 www.stolarka.com.pl
STOLBUD WARSZAWA

(843 11 42 www.stolbudwawa.com.pl
TECHNI-DOOR

(22) 514 13 21 www.technidoor.pl
TECHMAPROJEKT

(22) 825 62 33 www.techmaprojekt.pl
THERMOPLAST

(32) 627 19 82 www.thermoplast.pl
TOMSTOL

(22) 724 98 95 www.tomstol.com.pl
URZÊDOWSKI

(74) 819 03 35 www.urzedowski.com.pl
ZAK£AD STOLARKI BUDOWLANEJ CAL

(87) 563 11 13 www.calsc.com.pl

Info Rynek – firmy

	 Przeszklone drzwi doœwietlaj¹ pomieszcze-
nie; ich stylistykê ³atwo dopasowaæ do charak-
teru wnêtrza (fot. JAX)
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