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BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Drzwi montowane w domach jednorodzinnych musz  spe nia

odmienne wymagania w zale no ci od tego, gdzie s  usytuowane 

w cianach zewn trznych czy wewn trznych oraz jakie pomieszczenia 

oddzielaj . Niektóre musz  charakteryzowa  si  bardzo dobr

izolacyjno ci  termiczn , inne akustyczn , jeszcze inne odporno ci

antyw amaniow  lub przeciwogniow . Dla ka dego inwestora wa ny 

jest równie  ich wygl d i dopasowanie do stylu budynku – dlatego 

wybór wcale nie jest prosty.

Wybór drzwi
Tadeusz Lipski
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Drzwi w cianach 
zewn trznych
Drzwi zewn trzne i bramy gara owe s

równie wa nymi elementami budynku jak 

okna. Wprawdzie pe ni  ró ne funkcje (po-

dobnie jak ciany chroni  przed warunka-

mi atmosferycznymi, nieproszonymi go -

mi),  ale musz  spe nia  podobne kryteria 

techniczne. Równie oczywista jest ich rola 

w wygl dzie zewn trznym domów jedno-

rodzinnych. Po prostu te stosunkowo nie-

wielkie, ale wyraziste elementy budowla-

ne na tyle zwracaj  uwag , e zawsze warto 

dostosowa  je do ogólnej koncepcji domu. 

Umo liwiaj  przecie  efektowne zaakcen-

towanie okre lonego stylu. Poza tym drzwi 

wej ciowe to swego rodzaju wizytówka 

domu, poniewa  dla ka dego s  w a ciwie 

pierwszym elementem (detalem) budynku 

ogl danym z bliska. Zatem ich wygl d i ja-

ko  s  bardzo wa ne dla tzw. pierwszego 

wra enia.

Dopasowanie drzwi 

do architektury budynku

Wprawdzie o gustach si  nie dyskutuje, ale 

w a ciwie ka dy dom jest oceniany przez po-

stronnych obserwatorów. Z tego wzgl du war-

to zwróci   uwag  na dobranie w a ciwych 

proporcji, koloru i faktury drzwi. 

W domach du ych o charakterze rezyden-

cji zwykle najlepiej sprawdzaj  si  drzwi 

dwuskrzyd owe o szeroko ci 180 cm (lub 

wi cej), ewentualnie pojedyncze o szeroko-

ci 100 cm z dodatkowym, bocznymi oraz 

górnymi na wietlami. Wtedy bowiem zosta-

nie podkre lona monumentalna architektu-

ra budynku i nawet bardzo du e drzwi nie 

zdominuj  elewacji frontowej. Oczywi cie 

w ma ych domach o nieskomplikowanej 

bryle lepsze b d  drzwi mniejsze, o skrom-

niejszym wystroju, np. jednoskrzyd owe

o szeroko ci 90–100 cm lub niesymetrycz-

ne dwuskrzyd owe o szeroko ci 120–130 cm 

(90+30–40 cm). 

Korzystne, bo zwykle gustowne, b dzie za-

stosowanie jednakowego koloru drzwi oraz 

okien. Bia e ramy i bia e drzwi lub okna 

i drzwi drewniane b d  w innej jednako-

wej barwie to rozwi zanie klasyczne, a wi c

bezpieczne. Wskazane jest równie  wyko-

rzystanie podobnych elementów np. uk a-

du szprosów, ukowego kszta tu nadpro a, 

zastosowanie ram o podobnej grubo ci itd. 

Oczywi cie nieskorzystanie z tej zasady nie 

jest b dem, a cz sto wr cz celowym zabie-

giem. Trzeba jednak zdawa  sobie spraw , e

wtedy naprawd  trzeba wykaza  si  zmys em

estetycznym, bo bardzo atwo mo na pope -

ni  b d i narazi  si  na mieszno .

Warto równie  zdawa  sobie spraw , e

drzwi zewn trzne s  elementem cian i chc c

je wyró ni , najcz ciej dzia a si  na zasa-

dzie kontrastu. Na tle jasnego i g adkiego tyn-

ku najcz ciej korzystnie wygl daj  drzwi de-

koracyjne o wyra nym przestrzennym kroju 

(np. kasetonowe w barwie drewna). Z kolei do 

wi w cianachDrz
wn trznychzew
wi zewn trzne i bramy gara owe sDrzw

równie wa nymi elementami budynku jak

okna. Wprawdzie pe ni  ró ne funkcje (po-
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elewacji z wyrazistych materia ów, takich, jak 

ceg y klinkierowe, pasuj  jasne, g adkie drzwi 

o prostej formie. Nowoczesn  architektur  do-

brze uzupe niaj  drzwi z metalu i szk a.

Konstrukcja drzwi

W a ciwie wszystkie rodzaje drzwi zbudowa-

ne s  z ramy no nej i ró nego rodzaju ok a-

dzin zewn trznych. W zale no ci od kon-

strukcji tych elementów drzwi mog  by :

p ytowe, w których niewidoczne ramy obu-

stronnie ob o one s  p ytami o rozmiarach 

drzwi;

p ycinowe, w których widoczne ramy po-

dzielone s  tzw. ramiakami na mniejsze pola 

i wype nione kasetonami ze szk a, sklejki, 

materia u termoizolacyjego itp.   

G ówne elementy no ne, czyli ramy, zwy-

kle wykonane s  z drewna, kszta towników 

stalowych lub aluminiowych. Przestrze  we-

wn trzna cz sto wype niona jest materia em

izolacyjnym, takim jak pianka poliuretanowa, 

we na mineralna lub styropian. Dzi ki temu 

wzrasta izolacyjno  termiczna i akustycz-

na drzwi. Ramy obite s  p ytami wiórowymi, 

z tworzywa sztucznego, blach  stalow  i zwy-

kle wyko czone dodatkow  warstw  elewa-

cyjn  z forniru, frezowanych p yt MDF, lami-

natu szklanego lub aluminium.  

O cie nice, czyli futryny, s  wa nym ele-

mentem drzwi zewn trznych i najcz ciej 

wykonuje si  je z solidnych ram drewnia-

nych lub stalowych. Oczywi cie zastosowa-

nie uszczelek z kauczuku EPDM (na ca ym 

obwodzie) nie tylko zapewnia odpowiedni po-

ziom szczelno ci drzwi, ale równie  przyczy-

nia si  do zredukowania mostków termicz-

nych i akustycznych na po czeniu skrzyd a

z o cie nic .

Odporno  na warunki atmosferyczne

Trwa o  drzwi zewn trznych w du ej mierze 

zale y od materia u z jakiego zosta y wyko-

nane, ale warto pami ta , e drzwi otwierane 

do rodka s  mniej nara one na niekorzystne 

dzia anie deszczu lub niegu.

Konstrukcje drewniane powinny by

klejone warstwowo oraz impregnowane. 

Dzi ki temu drzwi nie b d  si  paczy y

i wch ania y wilgoci. Wielokrotne pow oki 

lakiernicze lub malarskie (olejne, akrylo-

we, winylowe, chemoutwardzalne) gwaran-

tuj  nie tylko odpowiedni  odporno  na 

s o ce, deszcz i nieg trwa o , ale jedno-

cze nie podkre laj  pi kno faktury natural-

nego drewna. Drzwi o konstrukcji drewnia-

nej bywaj  pokryte ok adzinami z w ókna 

szklanego i wtedy nale  do najbardziej od-

pornych na wszelkie przypadkowe uszko-

dzenia.

Drzwi z utwardzonego PVC ju  z za o e-

nia s  odporne na warunki atmosferyczne. 

Wykonane z profili dwu-, trzykomorowych 

i wyko czone oklein  z PVC lub folii akrylo-

wej s  jednak podatne na zarysowania.  

Ze stali wytwarza si  g ównie o cie ni-

ce, ramy i wszelkie wzmocnienia drzwi an-

tyw amaniowych. Jednak drzwi mog  by

równie  ob o one odpowiednio wyprofilo-

wan  blach  stalow . Wtedy nale  do naj-

bardziej odpornych na uszkodzenia mecha-

niczne. Natomiast przed wp ywem warunków 

atmosferycznych zabezpiecza je ocynkowanie 

wszystkich elementów metalowych oraz po-

w oki lakiernicze. 

Drzwi z anodowanego lub proszkowo la-

kierowanego aluminium nale  do najtrwal-

szych i najbardziej odpornych na warunki 

atmosferyczne. Co wa ne, w ogóle nie wyma-

gaj  konserwacji. Bardzo cz sto wykonuje si

je z do  du ymi przeszkleniami (z szyb har-

towanych, zespolonych).  

Odporno  na w amanie 

Zapewnienie w a ciwego poziomu bezpie-

cze stwa to jedno z najwa niejszych zada ,

jakie musz  spe nia  drzwi wej ciowe i bramy 

 Schemat konstrukcji drzwi p ycinowych (a) i p ytowych (b)
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zespó  szybowy – szyba 
hartowana termicznie o grubo ci 
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bezpiecznego

przet ocznia g boko ci 7 mm

blacha stalowa, galwanizowana

pianka poliuretanowa wolna od 
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 Budowa drzwi antyw amaniowych
 O tym, e drzwi s  antyw amaniowe, mo na si

przekona  dopiero po ich otworzeniu

Wybór drzwi
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BD6_drzwi.indd 65BD6_drzwi.indd   65 2009-05-14 22:01:052009-05-14   22:01:05



BUDUJEMY DOM 6/200966

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

gara owe. Wiadomo bowiem, e ka de urz -

dzenie (tak e dom) jest tylko tak wytrzyma-

e, czyli bezpieczne, jak jego najs absze ogni-

wo. Oczywi cie ciany zawsze s  trudniejsze 

do sforsowania ni  ruchome, cie sze i s absze 

elementy budynku, takie jak okna czy drzwi. 

Trzeba zatem zadba , aby by y wystarczaj co 

mocne i odporne na zniszczenie. Zwykle za-

pewnia to odpowiednio masywna konstruk-

cja, ze stalowymi kratownicowymi wzmoc-

nieniami, blokadami antywywa eniowymi, 

os oni tymi zawiasami, blaszanym poszy-

ciem (grubo ci 2 mm) i atestowanymi zamka-

mi (klasa odporno ci C). Oczywi cie znacznie 

wi ksze wymiary bram gara owych spra-

wiaj , e zapewnienie w a ciwego poziomu 

bezpiecze stwa jest w tym przypadku trud-

niejsze i bardziej kosztowne. Mi dzy inny-

mi z tego wzgl du drzwi pomi dzy gara em

a cz ci  mieszkaln  budynku powinny cha-

rakteryzowa  si  podobn  odporno ci  na 

w amanie co drzwi wej ciowe.

Izolacyjno  termiczna i akustyczna

Drzwi zewn trzne tak jak ciany i okna mu-

sz  charakteryzowa  si  odpowiedni  ter-

moizolacyjno ci . Jednak obowi zuj ce 

w tym wzgl dzie przepisy nie s  zbyt wy-

magaj ce i wystarczy, e wspó czynnik 

przenikania ciep a drzwi zewn trznych wy-

niesie U<2,6 [W/(m2•K)]. Oczywi cie nale y

d y  do tego, aby by  jak najni szy (w do-

mach pasywnych U<0,8 [W/(m2•K)]). Dla 

porównania okna musz  spe nia  waru-

nek U<1,8 [W/(m2•K)], a ciany zewn trz-

ne U<0,3 [W/(m2•K)]. Ró nice s  wi c bar-

dzo du e. Trzeba jednak pami ta , e

powierzchnia drzwi wej ciowych to zaled-

wie 2–3 m2, okien oko o 20–40 m2, a cian 

zewn trznych cz sto ponad 150 m2. Na do-

datek w wielu budynkach wej cie do domu 

odbywa si  przez sie , wiatro ap czy hal, 

czyli pomieszczenia stanowi ce natural-

n luz  (bufor termiczny) oddzielaj c  po-

mieszczenia mieszkalne od warunków 

zewn trznych. Oczywi cie gara  pe ni po-

dobn  funkcj , cho  najcz ciej panuje 

w nim znacznie ni sza temperatura – zwy-

kle oko o 4–8°C , a w wiatro apie 14–18°C. 

Zatem nawet przy ograniczonej termoizola-

cyjno ci zarówno drzwi zewn trznych, jak 

i bram gara owych przegrody te nie maj

wielkiego wp ywu na bilans energetyczny 

budynku.

Podobnie jest z wymaganiami dotycz cy-

mi izolacyjno ci akustycznej, które nie s  zbyt 

rygorystyczne. Jednak w przypadku drzwi 

wej ciowych ich zdolno  t umienia ha asu 

najcz ciej i tak jest na ca kiem dobrym pozio-

mie. Dzi ki masywnej konstrukcji spe niaj cej 

kryteria antyw amaniowe, niejako przy oka-

zji zapewniona jest dobra izolacyjno  aku-

styczna. Z kolei gara  nie jest pomieszczeniem 

przeznaczonym na sta y pobyt ludzi, wi c nie 

musi by  chroniony w równym stopniu, co 

mieszkalne cz ci budynku.

Monta  drzwi zewn trznych

W zale no ci od konstrukcji cian zewn trz-

nych drzwi wej ciowe oraz gara owe montuje 

si  podobnie jak okna, zwracaj c uwag , aby 

nie powsta  obwodowy mostek termiczny: 

w cianie jednowarstwowej – w po owie 

grubo ci ciany;

w cianie dwuwarstwowej – na zewn trz-

nej kraw dzi ciany no nej, tak aby w ga-

rek utworzony z materia u termoizolacyjne-

go os ania  oko o 2/3 szeroko ci o cie nicy. 

Z tym e w domach energooszcz dnych i pa-

sywnych przy grubo ci termoizolacji wy-

nosz cej 15–20 cm, drzwi nale y mocowa

w warstwie termoizolacji (w pobli u kraw dzi 

ciany no nej);

w cianach trójwarstwowych – nad war-

stw  termoizolacji blisko ciany os onowej. 

Jednak warto pami ta , e drzwi antyw a-

maniowe nawet w cianach trójwarstwo-

wych bardzo cz sto kotwi si  bezpo rednio 

do ciany no nej. Poza tym w nowoczes-

nych budynkach wskazane jest w a ciwe 

zaizolowanie oraz trójwarstwowe uszczel-

nienie drzwi np. zgodnie z systemem 

Illbruck i3, a nie tylko piank  monta ow

lub zapraw  cementow .

Prace monta owe zawsze trzeba wykony-

wa  zgodnie z instrukcj  producenta, aby 

nie utraci  gwarancji, a poza tym przestrze-

ga  kilku podstawowych zasad:

 do o cie nicy nale y przyklei  ta m  pa-

roszczeln  i ewentualnie przykr ci  wspor-
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niki monta owe (w cianach trój- i dwu-

warstwowych);

 o cie nic  drzwi trzeba umie ci

w otworze, ustali  odpowiedni  wysoko

nad przysz  posadzk , wypoziomowa  i za 

pomoc  drewnianych klinów unierucho-

mi  w otworze;

 we wst pnie zamocowan  o cie nic  na-

le y za o y  skrzyd o drzwiowe, a nast p-

nie wyregulowa  wzajemne ustawienie ele-

mentów;

 po sprawdzeniu ustawienia drzwi mon-

tuje si  3 rozpórki, usztywniaj ce o cie ni-

c ;

 nast pnie trzeba sprawdzi  dzia anie 

zamków i blokad antywywa eniowych 

i zdj  skrzyd o drzwi;

 wreszcie mo na zakotwi  o cie nic

w cianie no nej. Trzeba tylko pami ta , e

d ugo  osadzenia rub kotwi cych powin-

na wynosi  min. 10 cm w cianach o du ej

wytrzyma o ci (np. z ceg y pe nej) i przy-

najmniej 15 cm w cianach z pustaków lub 

betonu komórkowego;

 nast pnie szczeliny pomi dzy o cie nic

a murem mo na wype ni  materia em ter-

moizolacyjnym (ewentualnie zapraw  ce-

mentow ) i przyklei  uszczelk  paroprze-

puszczaln ;

 po zdemontowaniu rozpórek mo na za-

mocowa  próg i za o y  skrzyd o – wszyst-

kie elementy drzwi powinny dzia a  po-

prawnie. 

Drzwi wewn trzne
Drzwi do pomieszcze  s  nie tylko wa -

nym elementem spe niaj cym okre lone 

funkcje, takie jak t umienie ha asu, zapew-

nianie intymno ci (nawet bezpiecze stwa) 

czy spowalnianie rozprzestrzeniania si

ognia. S  równie  istotnymi elementami 

wystroju wn trz i dlatego powinny paso-

wa  do obu pomieszcze , które oddzielaj .

Mi dzy innymi z tego powodu dost pnych 

jest wiele rodzajów drzwi, wykonanych 

z ró nych materia ów i wyko czonych 

w rozmaity sposób. 

Podobnie jak drzwi zewn trzne mog

mie  konstrukcj  p ytow  lub p ycinow .

Najcz ciej wykonane s  z drewna 

– litego lub klejonego oraz z p yt drewno-

pochodnych. Jednak mog  by  zrobione 

tak e ze szk a hartowanego lub PVC. 

Powierzchnia drzwi mo e by  wyko -

czona naturalnym fornirem lub ró nego ro-

dzaju okleinami z tworzyw sztucznych, 

ale najcz ciej po prostu lakierem lub far-

b . P aszczyzny drzwi mog  by  g adkie 

lub wyt aczane, pe ne lub cz ciowo prze-

szklone. Wtedy do wyboru jest szk o prze-

zroczyste, matowe, ornamentowe b d  wi-

tra owe. 

Szeroko  standardowych, jednoskrzy-

d owch drzwi wewn trznych wynosi 

80 cm (wysoko  – 200 cm). Jednak w po-

mieszczeniach typu spi arnia czy garde-

roba dopuszcza si  stosowanie drzwi w -

szych. Oczywi cie dost pne s  równie

drzwi dwuskrzyd owe o znacznie wi kszej 

szeroko ci (zwykle 170 cm).

Izolacyjno  akustyczna 

drzwi wewn trznych

Wszelkie otwory w cianach stanowi  mo-

stek akustyczny. Dotyczy to równie  drzwi 

wewn trznych. Na ten parametr najcz -

ciej nie zwraca si  uwagi, a bywa istot-

ny przy pracy w domu, g o nym s ucha-

niu muzyki, opiece nad osobami chorymi 

lub starszych i wymagaj cymi spokoju. 

Niestety dla inwestorów cz sto wa niejszy 

jest efektowny wygl d drzwi, przeszklenia 

do wietlaj ce pomieszczenia wewn trz-

ne (korytarze) czy otwory umo liwiaj -

ce poprawne funkcjonowanie wentyla-

cji. A te rozwi zania nie sprzyjaj  dobrej 

izolacyjno ci. Z tego wzgl du standardo-

we drzwi wewn trzne zwykle spe nieniaj

niezbyt wygórowane podstawowe standar-

dy normowe, czyli t umi  d wi k najwy-

ej o 20 dB. A wskazane by yby o izolacyj-

no ci podobnej do cian dzia owych, czyli 

na poziomie 27–35 dB. Warto wi c stoso-

wa  drzwi pe ne i ci kie np. z wype nie-

niem z litego drewna lub we ny mineralnej 

na dodatek odpowiednio uszczelnione na 

ca ym obwodzie. 
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Wybór drzwi

Drzwi rozwieralne – s  najbardziej popularne 

i dlatego oferowane w najwi kszym 

asortymencie. Mog  by  jedno- lub 

dwuskrzyd owe. Ich g ówne zalety to 

funkcjonalno  i atwo  monta u. Natomiast 

najwi kszym mankamentem jest spora ilo

miejsca wymagana do ich otworzenia

Drzwi amane lub harmonijkowe – zbudowane 

s  z kilku po czonych ze sob  elementów, 

podwieszonych do prowadnicy. Nie s  zbyt 

wygodne, zaw aj wiat o otworu drzwiowego, 

ale zabieraj  niewiele miejsca przy otwieraniu. 

Zwykle stosuje si  je w szafach wn kowych, 

spi arniach itp. 

Drzwi przesuwne – mog  by  na cienne lub 

chowane w kasecie. Ich zalet  jest to, e nie 

wymagaj  montowania o cie nicy i w przypadku 

tych drugich praktycznie nie zajmuj  miejsca po 

otworzeniu

Sposób otwierania drzwi wewn trznych

Od rodzaju drzwi zale y nie tylko ilo  miejsca niezb dnego do ich funkcjonowania, ale równie  sposób monta u, wygl d pomieszczenia oraz cena.

Oprócz przedstawionych powy ej rodzajów drzwi, s  jeszcze rzadko stosowane w domach mieszkalnych, drzwi wahad owe. Wymagaj  najwi cej miejsca przy 

otwieraniu. Poza tym nie ma zbytniej potrzeby korzystania z ich podstawowej zalety, czyli otwierania bez korzystania z klamki przy intensywnym ruchu w obie strony
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