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OKNA
Mamy okna z lat 70. i 80.? Musimy

je wi c rozkr ca  do umycia. Ponadto

p acimy wysokie rachunki za ogrzewa-

nie domu, bo okna s  tak nieszczelne,

e ciep o ucieka i nie zatrzymaj  go ba-

riery z poutykanej waty czy nawet sa-

moprzylepne uszczelki. Z zewn trz do

domu wpada wiatr – to wszystko ozna-

cza, e czas na now  jako , czyli czeka

nas wymiana okien. Oczywi cie, s  to

du e koszty – du o wi ksze ni  gdyby-

my montowali je w nowym domu

w stanie surowym. Wynika to z faktu, e

koszt robocizny przy wymianie jest

wy szy ponad dwukrotnie. Dochodzi

bowiem szereg prac dodatkowych, jak

demonta  starych okien, obróbki tyn-

karskie wewn trzne (a czasem i na ze-

wn trz), uszczelnienie i wymiana para-

petów. 

Mimo, i  firmy monta owe staraj  si

wykonywa  swoj  robot  szybko i „czy-

sto”, nale y si  liczy  w tym czasie z za-

kurzeniem pomieszcze  i niedogodno-

ciami. Pierwszym krokiem jest, oczy-

wi cie,   wybór okien oraz wykonawcy,

najlepiej maj cego odpowiedni sta  au-

toryzowanego przedstawiciela produ-

centa. To da nam pewno , e firma ma

do wiadczenie i dobrze wykona us ug .

Najlepiej kupowa  okna cznie z mon-

ta em, gdy  zap acimy wtedy mniej – na

tak  ca o ciow  us ug  VAT wynosi 7%,

a na sam produkt 22%.

POMIAR
Je eli zdecydowali my si  ju  na firm ,

w której kupimy okna, to nasza rola spro-

wadza si  do wybrania materia u, z jakie-

go s  wykonane (najcz ciej PVC lub

drewniane), koloru, wyposa enia oraz –

co równie wa ne – dopilnowania ekipy

monta owej. Ju  przy pomiarze nale y jak

najwi cej pyta  i  precyzowa  swoje ocze-

kiwania zwi zane z nowymi oknami.

Oczywi cie, aby wymaga  trzeba wie-

dzie , na co zwróci  szczególn  uwag .

Pomiar wykonuje pracownik firmy – zda-

jemy si  wówczas, mówi c artobliwie, na

jego oko i przyrz d mierniczy, ale czynnie

uczestniczymy w uzgadnianiu podzia u

okien i kierunku otwierania, zwracamy

uwag  te  na inne równie wa ne szczegó-

y, np. obni enie okna – bo w otwieraniu

przeszkadza karnisz, w kuchni podwy -

szenie parapetu – by by  dalej od blatu. 

Nie nale y zapomina  o dodatkowym wy-

posa eniu, które znacznie podnosi kom-

fort u ytkowania. Chodzi na przyk ad

o wielostopniowe uchylanie (szczególnie

przydatne w sypialni czy kuchni), czy za-

trzask balkonowy, który pozwala za-

mkn  za sob  drzwi, gdy wychodzimy na

balkon lub taras. Tak e bardzo u yteczny

jest hamulec do drzwi balkonowych –

wtedy podczas przeci gu nie b dzie trza-

skania drzwiami. Niewiele dop acamy za

te dodatki, a znacznie u atwiaj  one ycie
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naprawia  czy
wymienia

Ka dy z nas, w a cicieli

domu jednorodzinnego,

w zale no ci od jego

wieku – wcze niej czy

pó niej stanie przed 

takim dylematem. le

funkcjonuj ce lub 

brzydkie okna i drzwi

– naprawia  czy wymie-

nia ? Najpierw sprawd -

my, co mo emy naprawi

sami, by jeszcze odwlec

w czasie konieczno  ich

wymiany. Je eli wymiana

– to na co powinni my

zwróci  uwag

wybieraj c nowe. 

Dariusz KKajma

okna i drzwi.qxd  06-11-06  11:38  Page 88



i komfort u ytkowania okien. Przy s abej

wentylacji w domu warto przy okazji za-

stosowa  nawiewniki okienne – ich rodzaj

i liczb  powinien okre li  pracownik fir-

my podczas pomiaru.

MONTA
Zanim przyjedzie ekipa, warto foli  ma-

larsk  zakry  meble (firmy monta owe

zabezpieczaj  na ogó  jedynie pod og ).

Gdy pojawi  si  fachowcy z naszymi

oknami, musimy przede wszystkim je

sprawdzi  czy s  zgodne z naszym za-

mówieniem, czy nie maj  wad, które

mo na zauwa y  od razu (czyli uszko-

dze  mechanicznych), czy maj  prawi-

d owy podzia  skrzyde  i kierunek ich

otwierania. Wszelkie niezgodno ci naj-

lepiej reklamowa  od razu, jeszcze

przed monta em.

Przy monta u natomiast szczególnie zwra-

camy uwag  na kilka elementów.

O cie nice winny by  zamontowane ideal-

nie w pionie oraz w poziomie – to pierwszy

niezb dny i konieczny do spe nienia waru-

nek. Monta y ci powinni wi c by  zaopa-

trzeni w poziomnice odpowiedniej d ugo ci

– szczególnie do drzwi balkonowych. Pra-

wid owo wypoziomowane okna s  nast p-

nie blokowane w naro ach za pomo-

c  klinów. W trakcie mocowa-

nia dybli lub kotew jeszcze

raz powinno by  sprawdzo-

ne poziomnic  prawid owe

ustawienie ram.

Mocowanie na dyble (sta-

lowe ko ki rozporowe)

lub kotwy stalowe jest

niezb dne, gdy  sama

tylko pianka monta owa

trzyma zbyt s abo. Ich

liczba zale y od wielko ci

okna – nale y przyj , e

odleg o  mi dzy punk-

tami mocowania wynosi ok. 70 cm, przy

czym od naro nika do pierwszego punktu

powinno to by  ok. 15 cm 1.

Przy uszczelnianiu du ych okien i drzwi

balkonowych zwró my uwag , czy zasto-

sowano tymczasowe rozpórki, które za-

bezpiecz  ram  przed wypchni ciem

przez rozpr aj c  si  piank 2.

W oknach z PVC nale y sprawdzi , czy

nie s  pozas aniane otwory odwadniaj ce

na dolnej ramie o cie nicy (futryny). Wo-

da opadowa ciekaj ca po p aszczy nie

okien oraz wciekaj ca pod ramy skrzyde

przez nieszczelne przylgi i wp ywaj ca do

wewn trznych otworów odwadniaj cych,

przedostaje si  pod ram  i powoduje za-

wilgocenie murów pod oknami. Z bie-

giem czasu na powierzchni tynków mog

pojawi  si  grzyby ple niowe.

Przy obróbce zewn trznej nale y dopilno-

wa , by zabezpieczono silikonem szczeli-

n pomi dzy murem a oknem – to unie-

mo liwi wnikanie wody. Szczególnie jest to

wa ne przy monta u parapetu zewn trzne-

go, gdy  przy obfitych deszczach woda mo-

e si  przedostawa  pod ram  do rodka po-

mieszczenia. Szeroki parapet powinien by

dodatkowo przymocowany ko kami rozpo-

rowymi tu  przy kraw dzi zewn trznej.

Parapet wewn trzny, je eli jest

ci ki i znacznie wystaje 

poza mur, musi otrzyma

wsporniki podtrzymu-

j ce.

Po zako czeniu prac

monta owych trzeba,

w obecno ci pracownika

firmy, sprawdzi  funk-

cjonowanie wszystkich

cz ci otwieranych oraz

sporz dzi  protokó  od-

bioru i ewentualnie

umie ci  w nim swoje

uwagi.
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NAPRAWA 
Je eli mamy w domu tzw. okna

szwedzkie ( atwo je pozna , gdy  ramy

s  skr cone ze sob ) – warto pomy le

nad ich wymian . Starsze okna tej kon-

strukcji maj  szereg niedoskona o ci

trudnych do wyeliminowania. Przede

wszystkim ich wad  jest, e s  wykona-

ne z drewna litego, a nie klejonego war-

stwowo. To jest przyczyn  ich paczenia

si  i krzywienia. Nie przestrzegano te

kiedy  re imu technologicznego,

przede wszystkim wilgotno ci drewna,

co równie  sprzyja o jego odkszta ca-

niu. Je eli z ró nych wzgl dów nie

decydujemy si  jednak na wymian

okien – podpowiemy, co mo na w nich

naprawi .

Okno trze do em i ci ko si  zamyka...

Problem tkwi w zawiasach. Je eli jest

mo liwo  regulacji góra – dó , mo emy

podnie  skrzyd o obracaj c rub  regu-

lacyjn . Je eli nasze okna nie maj  ta-

kich zawiasów, mo emy spróbowa

wkr ci  zawias górny lub – w ostateczno-

ci – pod o y  podk adk  na zawiasy. Aby

to wykona  zdejmujemy skrzyd o z za-

wiasów. Je eli ci ko schodzi, u yjmy

którego  z preparatów smaruj cych (np.

WD-40 czy CX). Po zdj ciu, na trzpie

zawiasu nak adamy podk adk  i zak a-

damy skrzyd o. Je eli ju  nie ociera do-

em – poradzili my sobie z problemem

za pierwszym razem. Gdy nadal nie jest

dobrze, trzeba spróbowa  powtórzy  ca-

 operacj  z grubsz  podk adk  lub za-

stosowa  dwie. 

Okno jest ca kiem dobre, ale okropnie

wygl da. A zatem... Przede wszystkim

trzeba si  pozby  starej, najcz ciej usz-

cz cej si  farby. Najprawdopodobniej

okna by y kiedy  malowane farb  chemo-

utwardzaln , s  wi c dwa sposoby na po-

zbycie si  jej – za pomoc  opalarki lub

specjalnymi rodkami chemicznymi (np.

Scansol, Abbeizer), które rozpuszcz  tak

pow ok . Czasem zabieg trzeba powtó-

rzy  kilkakrotnie. 

Gdy drewno jest ju  czyste, mo na

przyst pi  do malowania. Nale y pa-

mi ta  o zabezpieczeniu szyb oraz oku .

Malujemy farbami akrylowymi – przy-

najmniej dwukrotnie. W sklepie powin-

ni nam pomóc przy wyborze odpowied-

niej farby. Pewnym drogowskazem mo-

g  by  marki, których najcz ciej u y-

waj  firmy wykonuj ce okna (np. Sig-

ma, Gori, Sikkens).

Farby akrylowe bardzo dobrze si  roz-

prowadzaj  daj c cienk  pow ok  – naj-

lepiej malowa  ma ym wa eczkiem do-

branym do szeroko ci ramy, natomiast

w skie kraw dzie ma ym p dzelkiem.

Farby s  najcz ciej szybkoschn ce, ale

lepiej przed ca kowitym wyschni ciem

nie zamyka  skrzyd a okiennego. 

Ka dy silny wiatr „wpada” do rodka,

czyli... Uszczelnianie, to jedna z najwa -

niejszych operacji podczas „reanimacji”

starego okna. Najlepiej sprawdzaj  si

uszczelki przylgowe (tzw. wciskane). No-

woczesne skrzyd o okienne ma rowek,

gdzie jest zamontowana uszczelka tylko

na wcisk, co daje mo liwo  samodzielnej

ich wymiany. Niestety, stare okna nie ma-

j  tego rozwi zania, a najcz ciej w ogóle

nie maj  uszczelki. Mamy wtedy dwie

mo liwo ci. Pierwsz  jest monta  samo-

przylepnej uszczelki, ale nale y si  liczy

z tym, e wystarczy tylko na jeden sezon.

Druga polega na wykonaniu rowka dla

uszczelki – mo na to spróbowa  zrobi

samodzielnie lub zleci  fachowcowi 3.

Uszczelki przylgowe mo na kupi  w fir-

mach zajmuj cych si  stolark  otworow

lub w sklepach z okuciami okiennymi. 

KONSERWACJA  
I okna nowe, i takie po renowacji, wyma-

gaj  bie cej konserwacji – chcemy prze-

cie , by jak najd u ej by y sprawne, funk-

cjonalne oraz estetyczne.

Pierwszy element wymagaj cy przegl -

dów to okucia. Produkowane obecnie

okna s  wyposa one w okucia obwiednio-

we, tzn. e zamykaj ce rygle znajduj  si

na prawie ca ym obwodzie okna. Okucia

te pracuj  na zasadzie przesuwania si

2 0 0 6 11−12
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> 8 mm

4-6 mm

3 Frezark  llub ppilark  ttarczow  ttrzeba wwokó  cca ego sskrzyd a ookiennego wwyci  rrowek –– sszeroko ci

4-66 mmm ((w zzale no ci ood ggrubo ci uuszczelki) ii nna gg boko  88 mmm. PPo wwykonaniu sszczeliny ppozostaje

tylko wwcisn  ww nni  uuszczelk .
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(tarcia) elementów, a to wymaga od czasu

do czasu smarowania. Okucia zanieczysz-

czone kurzem b d  powodowa y coraz

wi ksze opory i utrudnia y zamykanie.

Zatem trzeba smarowa  miejsca szczegól-

nie nara one na „zatarcie”, czyli naro ni-

ki, rozwórk  w górnej cz ci (tam zawsze

jest najbardziej zabrudzona cz ),

wszystkie ruchome elementy oraz miejsca

ryglowania. Smarowa  mo na wy cznie

smarem lub olejem bez zawarto ci kwa-

sów i ywic.

Przy tej okazji dobrze jest sprawdzi

wszystkie wa ne dla bezpiecze stwa

cz ci oku  w miejscach ich mocowa-

nia. W razie potrzeby nale y dokr ci

ruby mocuj ce. Te czynno ci trzeba

wykonywa  dwa, a przynajmniej raz

w roku. 

Nast pnie zajmiemy si uszczelkami.

Obecnie okna s  wyposa ane w wysokiej

jako ci uszczelki z tworzywa sztucznego

najcz ciej EPDM (kauczuk etylenowo-

propylenowo-dienowy) lub TPE (elasto-

mer plastyczny). Aby takie uszczelki d u-

go zachowywa y pr no , nale y je kon-

serwowa  jeden raz w roku, smaruj c pro-

fesjonalnym rodkiem (producenci zale-

caj  np. Fenoflex oraz olej silikonowy lub

u ywany do konserwacji uszczelek samo-

chodowych). Przy stwierdzeniu trwa ych

uszkodze  lub odkszta ce  uszczelk  na-

le y wymieni  na now .

Nie mo na zapomnie  o piel gnacji po-

w oki malarskiej – co ok. 12 miesi cy –

czyli usuni ciu drobnych uszkodze ,

oczyszczeniu z kurzu i t uszczu po-

wierzchni akrylowej oraz naniesieniu

mi kk  g bk  lub szmatk  balsamu do

drewna (np. Fenosolu).

Gwarantuje to poprawienie wygl du po-

wierzchni i zabezpiecza pow ok  lakier-

nicz  przed niszcz cym wp ywem czyn-

ników zewn trznych.

Do mycia wystarczy woda z dodatkiem

dowolnego, niest onego detergentu.

Do czyszczenia powierzchni akrylo-

wych nale y stosowa  wy cznie neu-

tralne rodki czyszcz ce!

W momencie wyst pienia nietypowych

objawów, takich jak ci kie zamykanie

okna czy zablokowanie klamki – najle-

piej od razu wezwa  firm  serwisuj c .

Specjali ci b d  równie  potrzebni do

wymiany oku  (szczególnie w obr bie

zawiasów skrzyd a i ramy). 

DRZWI
WEWN TRZNE
Oddzielaj  i zamykaj  pomieszczenia, ale

równie wa ne jest, by jednocze nie har-

monizowa y z wn trzem, gdy  s

jego istotnym elementem dekoracyjnym.

Drzwi s  bardzo indywidualnym elemen-

tem ka dego domu. Na ich wybór wp y-

waj  nasze poczucie estetyki, wygoda

a tak e przyzwyczajenia. Na rynku jest

wiele modeli drzwi, które ró ni materia ,

wykonanie, wzór, równie   cena. Gustu

si  nie komentuje, jednak warto go pode-

prze  kilkoma ogólnymi zasadami. Gene-

ralnie drzwi z szybami s u  do wietleniu

pomieszcze , np. przedpokoju. Kolory

– ciemne do du ych powierzchni, jasne –

dla wizualnego powi kszenia – do ma-

ych. Tam, gdzie brakuje miejsca na

otwarcie drzwi, musimy zastosowa  prze-

suwne lub amane. Bardzo adnie prezen-

tuj  si  te  drzwi szklane (szyba ze szk a

hartowanego) g adkie, mleczne czy orna-

mentowe.

STARE NA NOWE 
Przy wymianie drzwi obowi zuj  podobne

zasady, jak przy demonta u okien. Pozby-

okna i drzwi
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wamy si  starej o cie nicy, przygotowu-

jemy otwór z odpowiednim luzem na

wypionowanie i piankowanie. Bardzo

k opotliwa jest wymiana drzwi w przy-

padku, gdy stara futryna jest metalowa,

cz sto zalana betonem równie  w po-

sadzce. Mo e to spowodowa  uszkodze-

nie pod ogi, glazury i du e uszkodzenie

tynków. Dlatego w tym przypadku naj-

lepiej po czy  wstawianie nowych

drzwi z remontem cian i pod óg.

Mo emy te  wymieni  tylko skrzyd a

drzwiowe, ale to si  wi e z wykona-

niem ich na zamówienie (wy sza cena)

i tak pozostan  ma o estetyczne metalo-

we futryny.

W zale no ci od tego, czy b dziemy

montowali futryn  tradycyjn  czy regu-

lowan  – praca wygl da troch  inaczej.

Ró nica polega na tym, e o cie nice

tradycyjne instaluje si  przed napraw

lub remontem cian, a regulowan  po

wszelkich wyko czeniach.

Przy monta u o cie nic regulowanych,

które najcz ciej s  z p yty MDF (mniej

stabilnej ni  tradycyjne z drewna pe ne-

go klejonego) nale y pami ta , by

ostro nie pos ugiwa  si  piank  monta-

ow  i zastosowa  przynajmniej 4 roz-

pórki, co zapobiegnie wygi ciu ramia-

ków.

Przy zamawianiu drzwi najcz stszym

b dem jest nieprawid owe okre lenie

kierunku ich otwierania oraz szeroko-

ci. Przypomnijmy wi c zasad  – kieru-

nek otwierania drzwi zawsze okre lamy

stoj c przed nimi i otwieraj c do siebie

– je eli zawiasy s  po prawej stronie to

drzwi s  prawe, po lewej – lewe 4.

Z kolei szeroko  drzwi, okre lana jest

potocznie liczbami. Przyk adowo, „80”

– to jest szeroko  prze witu w o cie ni-

cy, natomiast otwór w murze to oko o

90 cm, w zale no ci od rodzaju futryny.

I odpowiednio „70” – do otworu w mu-

rze oko o 80 cm. 

ADNE I BEZPROBLEMOWE
Sama wymiana drzwi na nowe nie zwal-

nia nas od poprawnego ich u ytkowania

ju  od pocz tku. Konserwacja drzwi we-

wn trznych polega na czyszczeniu ich

rodkami do piel gnacji drewna. 

I to ma zastosowanie do drzwi drewnia-

nych, fornirowanych, jak i p ytowych.

Nale y równie  sprawdza  i ewentual-

nie dokr ca  wkr ty lub ruby mocu-

j ce klamk . Okresowo smarujemy 

zawiasy.

DRZWI WEJ CIOWE
To jeden z najwa niejszych elementów

domu – s  na ogó  najcz ciej u ywane,

poza tym decyduj  o naszym poczuciu

bezpiecze stwa. Dlatego tak wa ny jest

wybór takich drzwi, które spe ni  wy-

mogi bezpiecze stwa, ale te  izolacyj-

no ci cieplnej oraz akustycznej. Wed ug

normy, wspó czynnik przenikania cie-

p a U drzwi wej ciowych powinien by

nie wi kszy ni  2,6 W/(m2K). O ich izo-

lacyjno ci decyduje masa skrzyd a oraz

warstwa ocieplenia umieszczonego

w ramie, najcz ciej z we ny mineral-

nej, styropianu lub pianki poliuretano-

wej. Dobr  izolacyjno  – 1,2-2 W/(m2K)

– maj  drzwi drewniane ocieplone sty-

ropianem. W drzwiach z PVC izolacj

jest pianka poliuretanowa (wk adki ter-

moizolacyjne umieszczane s  równie

w profilach), co na pewno wp ywa na

ich izolacyjno  ciepln , która wynosi

1,3-2,5 W/(m2K). Drzwi stalowe ociepla

si  piank  poliuretanow  lub we n  mi-

neraln  i mog  mie U nawet mniejsze

od 1,0. 

W drzwiach wej ciowych izolacja cieplna

jest równie  buforem dla d wi ków. 

WYBÓR
W domu jednorodzinnym praktycznie

mo na zastosowa  trzy rodzaje drzwi –

drewniane, metalowe i z PVC. Na rynku

jest sporo firm oferuj cych dobrej jako ci

drzwi wej ciowe z wszystkich tych mate-

ria ów. Spotka  mo na tak e drzwi wyko-

nane z aluminium i w ókna szklanego, ale

rzadko maj  zastosowanie w domach jed-

norodzinnych.

Drewniane – najcz ciej s  z drewna

sosnowego lub wierkowego, ciekawsz

estetyk  maj  jednak te z drewna li cia-

stego (d bowe, jesionowe) lub egzotycz-

nego (tek, maho ). Najlepiej, gdy rama

skrzyd a jest wykonana z drewna klejo-

nego, bo to zapobiegnie wypaczaniu si

ca ej konstrukcji. Mog  by  wzmocnio-

ne blachami stalowymi umieszczanymi

pod ok adzinami z drewna. Powierzch-

nia skrzyde  drzwi drewnianych mo e

by  g adka lub ozdobiona listwami b d

kasetonami. Przed wilgoci  i wp ywem

warunków atmosferycznych zabezpie-

cza je lakier, impregnacja, farba akrylo-

wa (transparentna lub kryj ca), emalia

chemoutwardzalna, pokrycie z forniru

albo pow oka winylowa. 

W drzwiach z PVC profile powinny mie

minimum dwie komory. Mog  by

wzmocnione dodatkowymi wk adkami

stalowymi lub aluminiowymi, wentylo-

wane i uszczelniane piank  poliuretano-

w . Drzwi maj  trwa e kolory, jednak

trzeba pami ta , e uszkodzonych po-

wierzchni nie mo na odnowi . Nie da si

ich pomalowa , mo na jedynie zatuszo-

wa  drobne uszkodzenia specjalnymi pre-

paratami.

W drzwiach potocznie nazywanych sta-

lowymi ze stali ocynkowanej s  g ównie

o cie nice, ramy i wzmacniaj cy ruszt

drzwi antyw amaniowych. Stalow  bla-

ch  mo e by  równie  ob o one ca e

skrzyd o (wówczas jest polakierowana

lub powleczona foli  PVC w kolorze

drewna albo g adk ). S  równie  drzwi,

w których p yty stalowe mocowane s

do ramy drewnianej i wyka czane la-

kierem lub foli  z wyt oczonym rysun-

kiem s ojów drewna. Aluminiowe maj

92
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Dzisiaj mmo na zzrealizowa  nniemal kka de „„drzwiowe”

marzenie. ZZ pprzeszkleniami llepiej ddo wietl  ppomieszcze-

nie ((fot. RRonkowski)
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4 Jak nnie ppomyli  kkierunku ootwierania

lewe prawe
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ramy z dwu- lub trzykomorowych profi-

li. Najcz ciej wype nieniem drzwi

s  szyby ze szk a hartowanego lub pane-

le z blachy aluminiowej ocieplone pian-

k  poliuretanow  – ale do domów jed-

norodzinnych najlepiej nadaj  si

te wyko czone okleinami drewnopo-

dobnymi. Drzwi aluminiowe s  wytrzy-

ma e, ale atwo robi  si  na nich

wgniecenia.

Niezale nie od materia u, wszystkie

drzwi b d  sprawia y wra enie l ej-

szych, je li b d  mia y przeszklenia.

W drzwiach antyw amaniowych musz

by  one, oczywi cie, mocniejsze – takie

s  szyby podwójne, potrójne lub zespo-

lone ze szk a hartowanego a nawet kulo-

odpornego. Wszystkie szyby w drzwiach

antyw amaniowych musz  by  klasy co

najmniej P5. 

Bardzo wa nym elementem drzwi ze-

wn trznych s  zamki – najlepiej dwa

niezale ne i przynajmniej jeden atesto-

wany. Jest to te  warunek otrzymania

zni ki u ubezpieczyciela. Je eli wybrali-

my model drzwi z przeszkleniem, po-

winna to by  szyba antyw amaniowa, co

najmniej klasy P2.

DEMONTA  I MONTA
Przebiega podobnie, jak przy wymianie

wszystkich drzwi i okien, jednak musi-

my pami ta  o znacznym ci arze

skrzyd a oraz cz stotliwo ci jego otwie-

rania i zamykania. To nak ada obowi -

zek szczególnego – pewnego i stabilne-

go – zamocowania o cie nicy, najlepiej

na dyble (ko ki rozpr ne)  przynajm-

niej w 3 miejscach na wysoko ci. Tylko

w przypadku monta u w linii ocieplenia

Drzwi bb d  ddobrze ss u y y, jje li ood rrazu

b dziemy jje rrzetelnie kkonserwowa

(fot. SStolbud WWarszawa)

styropian

5 Drzwi zzewn trzne mmusz  mmie  bbardzo sstabilnie zzamontowan  oo cie nic , nnajlepiej nna ddyble –– tylko

w przypadku mmonta u ww llinii oocieplenia kkonieczne jjest uu ycie kkotew mmonta owych.
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( c i a n a trój-

w a r s t w o w a )

konieczne jest

u ycie kotew

(blach) monta-

owych 5.

Najlepiej, gdy

drzwi wej ciowe

otwieraj  si  na zewn trz. Decyduj  o tym

wzgl dy bezpiecze stwa oraz wygoda i er-

gonomia. Zyskujemy te  miejsce w przed-

sionku. Wyj tkiem mo e by  sytuacja,

gdy na zewn trz s  schody z ma ym pode-

stem przed drzwiami – wtedy konieczne

jest otwieranie ich do rodka. Warto te

zamontowa  odboje, aby drzwi nie ude-

rza y o w garek lub cian  – w zale no ci

od umiejscowienia drzwi.

Obróbki tynkarskie po zamontowaniu

drzwi s  takie same, jak dla ca ej stolarki.

Ostatni etap to regulacja zawiasów, która

ma spowodowa , by klucze przekr ca y si

w zamkach bez oporów, a bolce wchodzi y

bez ocierania w gniazda o cie nicy. Przy

s abym naturalnym o wietleniu przedsion-

ka lub przedpokoju godne rozwa enia jest

zastosowanie bocznych i /lub górnych tzw.

do wietli. Rozwi zanie to daje du o wiat a

i poprawia estetyk  elewacji domu.

KONSERWACJA
To trzeba zapami ta  – nie wolno oli-

wi  wk adek zamków! Gdy zauwa ymy,

e klucz obraca si  z oporami, przede

wszystkim nale y sprawdzi  przylega-

nie skrzyd a do ramy oraz, czy nie opu-

cio si  skrzyd o, co da si  poprawi  re-

guluj c zawiasy. Szybkie reagowanie na

powy sze objawy oraz sezonowe smaro-

wanie elementów ciernych – zamków

i zasuwnicy – pozwoli na d ugie u yt-

kowanie drzwi. 

Nie mmo na pprzesa-

dza  zz lliczb  zzamków

– wwystarcz  ddwa, aale

najlepiej aatestowane

(fot. PPol-SSkone)
...okien?

info rynek

z PPVC: 350-500 z /m2

drewnianych:

400-700 z /m2

Cena zale y od rodzaju

oszklenia, oku , koloru

standardowego lub

nietypowego.

...drzwi?
wewn trznych (skrzyd a):

100-150 z /szt.

zewn trznych

tradycyjnych

(z futryn ): ok. 300 z

(z obróbk  tynkarsk )

antyw amaniowych:

300-500 z /szt.

(z obróbk  tynkarsk )

przygotowanie otworu do osadzenia drzwi

wewn trznych (z wykuciem starych o cie nic

metalowych): 150 z

Przy zzakupie ddrzwi zz uus ug  mmonta ow

przys uguje ppodatek VVAT ww wwysoko ci 77%.
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Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/okna
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