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Drzwi s  jak kropka 

nad i – dope niaj

koncepcj  estetyczn

ca ego wn trza. Z tego 

powodu na ich wybór 

najcz ciej wp ywa 

wygl d. Budowa drzwi 

rzadko zaprz ta nasz

uwag . A przecie  to, co 

kryj  w rodku, wp ywa 

na ich w a ciwo ci. 

Zajrzyjmy wi c drzwiom 

wewn trznym do ich 

wn trza.

PRZEGL D RYNKU

Drzwi wewn trzne

Katarzyna Sendal
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Czy w pomieszczeniu jest ich kilkoro, czy tylko jedne, zawsze zwracaj  uwag , bo to 

du a, prawie dwumetrowa p aszczyzna. Nie tylko zatem zapewniaj  domownikom 

prywatno , izoluj  termicznie i akustycznie, ale – niezale nie od naszych intencji 

– s  elementem wystroju wn trza. Dlatego drzwi najlepiej wybiera  wtedy, gdy mamy 

ju  kompletn  wizj  tego wystroju. Wa na jest i ca o , i detale, a wi c wielko , ma-

teria , kolor, przeszklenia, rodzaj i stylistyka oku  oraz ozdoby. 

Z czego si  sk adaj
Drzwi sk adaj  si  ze skrzyd a (lub skrzyde ), o cie nicy oraz oku .

Skrzyd o drzwiowe. Ze wzgl du na sposób, w jaki ukszta towana jest kraw d  skrzy-

d a w miejscu po czenia z o cie nic , wyró nia si  skrzyd a przylgowe i bezprzyl-

gowe. Przylgowe maj  pionowe wyci cia na kraw dziach skrzyde , zwi kszaj ce po-

wierzchni  przylegania skrzyd a do o cie nicy. A bezprzylgowe maj  g adk  kraw d

bez wyci .

O cie nica. Rama z drewna litego lub klejonego warstwowo, z p yty wiórowej wy-

ko czonej fornirem lub laminatem, z p yty MDF lub metalu. Mocuje si  j  w o cie-

ach otworu drzwiowego i na niej zawiesza skrzyd o. O cie nice s  zwykle wykonane 

z tego samego materia u i tak samo wyko czone jak skrzyd o drzwiowe. Standardowe 

o cie nice maj  szeroko  6 lub 10 cm, ale  produkuje si  równie  o cie nice regulo-

wane, które daj  si  dopasowa  do ka dej grubo ci ciany. Stosuje si  je, gdy szeroko

muru jest wi ksza ni  7,5 cm, ale nie przekracza 30 cm.

Okucia. To wa ny element drzwi. Zawiasy, zamki, pokr t a, rozetki, szyldy i klamki 

decyduj  o funkcjonalno ci i wygl dzie drzwi. Mog  by  ozdobne lub proste, srebrne, 

z ote, b yszcz ce lub matowe, lakierowane na ró ne kolory. Stylem powinny pasowa

do drzwi i ca ego wn trza. 

Zawiasy. W wi kszo ci skrzyde  drzwiowych mocuje si  dwa zawiasy, czasa-

mi te  trzeci mi dzy nimi. Zamontowanie trzeciego zagwarantuje wi ksz   stabil-

no . S  równie  takie zawiasy, które umo liwiaj  regulacj  wysoko ci zawieszenia 
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 Drzwi z przeszkleniami mog  do wietli

ciemny hol czy korytarz
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Zleci  firmie, w której kupujemy drzwi, wykonanie pomiaru otworów drzwiowych. B dziemy mie

wtedy pewno , e zakupione drzwi b d  dobrze dopasowane.

Zleci  fachowcowi sprawdzenie grubo ci cian, aby dobra  odpowiedni rodzaj o cie nicy: sta ,

lub regulowan .

Zdecydowa , czy drzwi maj  by  prawe, czy lewe (na któr  stron  b d  si  otwiera ). O kierunku 

otwierania drzwi przes dzi  powinna wygoda u ytkowników. Jedynie w toaletach, azienkach oraz 

kot owniach, ze wzgl dów bezpiecze stwa, drzwi musz  otwiera  si  na zewn trz.

Je li  wymieniamy stare drzwi na nowe, ale nie wymieniamy o cie nicy – zmierzy  rozstaw za-

wiasów i kupi  nowe skrzyd a z identycznie rozstawionymi zawiasami. 

Co zrobi  przed zakupem

drzwi. Do drzwi wahad owych stosuje si  zawiasy, które sa-

moczynnie zamykaj  skrzyd a. Do wyboru mamy zawiasy 

wykonane ze stali i mosi dzu.

Klamki zazwyczaj dokupuje si  osobno. Oferowane s

w bardzo du ym wyborze wzorów i stylów – od bardzo no-

woczesnych do historyzuj cych. Mog  by  wykonane z mo-

si dzu, stali nierdzewnej, aluminium, drewna czone-

go z metalem, a nawet szk a. Dost pne s  ró ne zestawienia 

– klamka-klamka, klam-

ka-ga ka lub ga ka-ga ka. 

Klamki sprzedawane s  z owalnymi albo pod u nymi 

szyldami lub rozetkami. Dobiera si  je indywidualnie do 

stylu wn trza, wskazane jest jednak, aby wszystkie okucia 

drzwi by y w tym samym kolorze.

Konstrukcje skrzyde
Z litego drewna. Drewno jest materia em bardzo wra -

liwym na zmiany wilgotno ci otoczenia: wraz z nimi na 

przemian kurczy si  i p cznieje, wskutek czego powstaj

w nim szpary. Dla ograniczenia tego zjawiska drzwi z li-

tego drewna projektuje si  najcz ciej jako ram , w któr

wmontowane s  p yciny (filongi). 

P ytowe. Szkielet stanowi rama oklejona p yt  pil niow

tward , sklejk  lub sztucznym laminatem, do której przy-

twierdza si  ok adziny z p yty wiórowej pe nej lub dr o-

nej albo z tworzywa piankowego. Przestrze  mi dzy ok a-

dzinami wype nia si  p ytami kartonowymi o budowie 

plastra miodu, p ytami wiórowymi albo uk adanymi w jode k  paskami p yty pil niowej. 

Aby drzwi tworzy y jednolit  ca o , kraw dzie skrzyd a drzwiowego okleja si  tak  sam

p yt  wyko czeniow  jak ok adzin . Drzwi p ytowe wygl dem mog  przypomina  drzwi 

wykonane z litego drewna.

P ycinowe. Sk adaj  si  z drewnianej ramy, któr  wype nia si  p ycinami z drewna, tworzy-

wa, sklejki lub szk a.

P ytowo-p ycinowe. Konstrukcja sk ada si  z drewnianej ramy obustronnie ob o onej p yta-

mi drewnopodobnymi z t oczeniami w kszta cie p ycin. 

Materia
P yty drewnopochodne. Z p yt drewnopochodnych do produkcji drzwi najcz ciej stosu-

je si  p yty t oczone HDF lub p yty pil niowe MDF, wyko czone cienk  oklein  z tworzywa 

sztucznego b d  forniru. P yty HDF i MDF  maj  wi ksz  wytrzyma o  na rozszczepianie, 

p kanie i paczenie ni  lite drewno. 

 Klamki dost pne s  w du ym wyborze wzorów 
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HDF to p yty pil niowe o du ej g sto ci 

(powy ej 850 kg/m3), wytwarzane ze zr b-

ków  drewna; MDF to p yty pil niowe red-

niej g sto ci (650–850 kg/m3). Wytwarzane 

z drewna sosnowego lub wierkowego.

Drewno. Drzwi mog  by  wykonane z drew-

na litego lub klejonego warstwowo, które 

ma lepsz  wytrzyma o  i jest bardziej od-

porne na paczenie od drewna litego. Drzwi 

z drewna klejonego s  ta sze. Do produkcji 

najcz ciej stosuje si  drewno d bu, maho-

niu, sosny, jesionu i buka. 

Szk o. Drzwi szklane mog  mie  w sk  ra-

m  drewnian  b d  aluminiow . Dost pne 

s  tak e drzwi szklane bezramowe – szkla-

ne skrzyd o zawieszone jest bezpo rednio 

na zawiasach, a zamiast klamki mocuje si

pochwyt. Na drzwi wykorzystuje si  szk o

hartowane b d  klejone. Szk o hartowane 

po st uczeniu rozsypuje si  na kawa ki 

o nieostrych brzegach. Szk o klejone zabez-

pieczone jest specjaln  foli , która w razie 

zbicia uniemo liwia jego rozsypanie.

Do wyboru s  ró ne rodzaje szk a: bia e, 

barwione, ornamentowe czy witra owe, 

a tak e przezroczyste, pó przezroczyste 

i matowe. 

Sposoby otwierania
Drzwi rozwieralne (uchylne). Ich wersja 

jednoskrzyd owa to najcz ciej spotykamy 

rodzaj drzwi; niekiedy stosuje si  je w wersji 

dwuskrzyd owej. W zale no ci od tego, po 

której stronie widoczne s  zawiasy, s  pra-

we b d  lewe: prawe to takie, które maj  za-

wiasy widoczne po prawej i które wygodniej 

otwiera  praw  r k , lewe atwiej otworzy

lew  r k , gdy stoi si  po stronie, po któ-

rej widoczne s  zawiasy. Drzwi rozwieralne 

jednoskrzyd owe maj  najcz ciej szeroko

– 60, 70, 80, 90 i 100 cm, a wysoko  203 cm. 

Zazwyczaj istnieje mo liwo  skrócenia 

skrzyd a o kilka centymetrów, a tak e zamó-

wienia drzwi wy szych ni  standardowe.  

Drzwi wahad owe. Dzi ki zastosowaniu 

specjalnych zawiasów mo na je otwiera

zarówno przez poci gni cie do siebie, jak 

i pchni cie. Dost pne s  w wersjach jedno- 

oraz dwuskrzyd owej.

Drzwi sk adane. Po otwarciu sk adaj  si

jak parawan dzi ki temu, e maj  skrzy-

d a podzielone na pionowe segmenty, po-

czone zawiasami; poruszaj  si  po szy-

nie. Segmenty s  najcz ciej z drewna, p yt 

drewnopodobnych lub szk a. S abo t umi

d wi ki i nie s  zbyt trwa e.

Drzwi przesuwne. S  to skrzyd a zawie-

szone na prowadnicy zainstalowanej nad 

otworemu drzwiowym, a wi c nie styka-

j  si  z pod og . Najcz ciej skrzyd a takie 

maj  szeroko  80–100 cm. Drzwi przesuw-

ne mog  by  pe ne, z przeszkleniami lub te

w ca o ci szklane. Drzwi przesuwne stosu-

je si  najcz ciej we wn trzach, w których 

jest za ma o miejsca na ruch skrzyde  uchyl-

nych. Po otwarciu mog  zachodzi  na cia-

n  b d  chowa  si  w kasecie – i o takich 

Wybieraj c drzwi, zastanówmy si , czy 

w przysz o ci nie utrudni  zmian w wystro-

ju wn trza.

Wymy lne kszta ty, intensywne kolory 

i nadmiar ozdób szybko si  nudz .  Przed 

dokonaniem wyboru – zastanówmy si  jesz-

cze raz.

Drzwi widoczne w jednym pomieszczeniu 

powinny mie  ten sam wzór. Upewnijmy si ,

e wybrany model mo emy kupi  we wszyst-

kich potrzebnych nam wariantach, na przy-

k ad pe ne i przeszklone.

Do drewnianej pod ogi niekoniecznie 

trzeba wybiera  drzwi drewniane w tym sa-

mym kolorze: wystarczy, e b d  wspó gra-

y kolorystycznie.

Chc c ukry  drzwi, wybierzmy taki kolor, 

na jaki pomalujemy ciany.

Kolor drzwi trzeba dopasowa  do ca o ci 

wn trza, a nie tylko do jednego z elementów, 

na przyk ad pod ogi.

Jak wybiera

Drzwi pe ne. Maj  najlepsz  izolacyjno  akustyczn  i termiczn . Odpowiednie w pomiesz-

czeniach, które powinny by  odizolowane od reszty domu – sypialni, pokojów dzieci, gabinetów, 

azienek. 

Drzwi przeszklone. Przepuszczaj wiat o, dlatego optycznie powi kszaj  przestrze . Szk o

mo e by  nieprzezroczyste, z przezroczystym fazowaniem b d  ornamentem. Przeszklone drzwi 

mo na zastosowa  w salonie, doskonale nadaj  si  tak e do do wietlenia holu i korytarza, je li 

nie ma w nich okien. Drzwi szklane najlepiej pasuj  do wn trz nowoczesnych, o prostej, mini-

malistycznej stylistyce. 

Odpowiednie drzwi do pomieszczenia 

 Drzwi wykonane z p yty HDF lub MDF maj

wi ksz  wytrzyma o  na paczenie ni  te z litego 

drewna

 Drzwi pe ne s  odpowiednie do sypialni 

i gabinetu

 Dwuskrzyd owe drzwi sk adane b d  doskona

opraw  szerokiego wej cia do pomieszcze

reprezentacyjnych – salonu, jadalni
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Jasne drewno to buk, klon i jesion.

Drzwi z takiego drewna pasuj  do wn trz 

nowoczesnych, pe nych wiat a w pro-

stym stylu lub do pomieszcze , w któ-

rych znajduj  si  du e p aszczyzny ró -

nych kolorów.

Gatunki o ciemniejszym odcieniu 

to czere nia, d b, jasny orzech, iroko 

i badi. Drzwi wykonane z takiego drew-

na pasowa  b d  zarówno do wn trz no-

woczesnych, jak i stylowych.

Do ciemnych gatunków drewna za-

liczamy mi dzy innymi maho , wenge, 

palisander i orzech. Drzwi ciemne pa-

sowa  b d  do wn trz stylowych, cho

mog  by  tak e ciekawym elementem 

wystroju wn trz nowoczesnych, awan-

gardowych. Warto rozwa nie dobiera

takie drzwi, zw aszcza je li ma by  ich 

kilka w jednym pomieszczeniu, bo wte-

dy mog  wywiera  wra enie przyt acza-

j ce i zupe nie zdominowa  pomiesz-

czenie.

Jaki kolor drewna? 

 Na drzwi przesuwane chowane w kasecie 

najlepiej zdecydowa  si  ju  na etapie budowy 

domu; nie b dzie wtedy problemu 

z zainstalowaniem kasety

 Konstrukcja drzwi przesuwnych mo e by

schowana w cianie gipsowo- kartonowej, 

kompletny zestaw sk ada si  z kasety 

konstrukcyjnej, o cie nicy oraz skrzyd a

REKLAMA

dobrze jest pomy le  ju  na etapie budowy 

domu. W domu gotowym za o enie takich 

drzwi wymaga zabrania cz ci powierzchni 

pomieszczenia na kaset , któr  trzeba obu-

dowa  p ytami kartonowo-gipsowymi. 
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