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Drzwi

wewn trzne

Emilia Ros aniec

Oferta drzwi na rynku jest bardzo ró norodna 

i tylko od nas zale y, co wybierzemy. Wa ne, aby 

decyzj  zakupu poprzedza a chocia  wst pna 

aran acja wn trz.

INSPIRACJE WN TRZARSKIEINSPIRACJE WN TRZARSKIE

RzeczRzecz
Nawet roboczy projekt pomieszcze  pomo e nam wybra  najko-

rzystniejszy sposób otwierania drzwi (otwierane na lew  b d  na 

praw  stron ) oraz odpowiedni rodzaj skrzyde  (uchylne, przesuwne, 

sk adane etc.). Ponadto wa na jest specyfika pomieszcze , w których 

drzwi b d  montowane. Salon od nieogrzewanego korytarza warto 

oddzieli  drzwiami o dobrej izolacji termicznej. W azience powinny 

si  znale  drzwi o zwi kszonej odporno ci na dzia anie wody. Pokój 

audiofilów dobrze zamkn  drzwiami izoluj cymi akustycznie. 

Ciemne pomieszczenia mo na do wietli  drzwiami z przeszkleniami, 

które przepuszcz wiat o z pomieszczenia obok. Je li zale y nam na 

intymno ci wybór powinien pa  na drzwi pe ne.

Du e znaczenie ma te  wzornictwo, forma stylistyczna i kolor drzwi, 

które musz  wspó gra  z wystrojem wn trz (poniewa  drzwi s  widocz-

ne z obydwu pomieszcze , które dziel , powinny pasowa  do ka dego 

z nich). Przyjrzyjmy si  bli ej rozwi zaniom dost pnym na rynku.

Drzwi uchylne, zwane inaczej rozwieranymi, wybierane s  najcz -

ciej. S  one tradycyjnym rozwi zaniem w domach, gdzie jest odpo-

wiednio du o miejsca na ruch skrzyd a. Odpowiednio to znaczy: 70, 

80, 90 lub 100 cm, bo tyle wynosz  standardowe szeroko ci skrzyde .

Je li zdecydujemy si  na drzwi dwuskrzyd owe zajm  one dwukrotnie 

wi cej przestrzeni (120, 140, 160 cm). Typowe drzwi maj  wysoko

203 cm, ale na zamówienie mog  by  wy sze. Niektóre z nich mo na 

te  skraca  o kilka centymetrów.

Jak wspomnieli my drzwi skrzyd owe mog  by  prawe lub lewe 

– to znaczy mog  otwiera  si  na jedn  z tych stron. Ma to du e

znaczenie dla aran acji wn trz. Prawe drzwi wymagaj  pozosta-

wienia wolnej przestrzeni na przesuwanie si  skrzyd a z prawej 

ich strony, a lewe drzwi – z lewej. Drzwi dwuskrzyd owe nato-

miast otwieraj  si  na dwie strony i w zwi zku z tym zabieraj

miejsce z obu stron. Aby rozpozna , które drzwi s  prawe, a które 
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lewe wystarczy stan  przed nimi od strony zawiasów – je li te 

widzimy po prawej stronie drzwi te s  prawe i odwrotnie.

Drzwi przesuwne stosowane s  g ównie tam, gdzie brakuje miejsca 

na zamontowanie tych otwieranych tradycyjnie. Obecnie produko-

wane drzwi przesuwne poruszaj  si  po prowadnicy przymocowanej 

jedynie w górnej cz ci otworu drzwiowego – dawniej prowadnic  t

mocowa o si  tak e do pod ogi, co by o niepraktyczne. Po otwarciu 

skrzyd a takich drzwi mog  zachodzi  na cian  – wtedy jednak 

zas aniaj  spor  cz ciany, dlatego nie mo na w tym miejscu 

postawi  mebli, ani wiesza  niczego na cianie. Drzwi takie mog  te

chowa  si  w kasecie umieszczonej w cianie. Na ten rodzaj drzwi 

przesuwnych najkorzystniej zdecydowa  si  na etapie budowy domu 
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Drzwi o nietypowych 

wymiarach, osadzone 

w szerokich otworach 

zwracaj  uwag  jako 

pierwsze i nadaj

wn trzu oryginalnego 

wyrazu
Dwuskrzyd owe drzwi  chowane 

w kasecie prezentuj  si  ciekawie 

g ównie dzi ki 

pi knym przeszkleniom 

Ciekawe rozwi zanie w pokoju dziecka – zamiast 

standardowego wype nienia – tradycyjnej p yciny u yto tablicy

Drzwi z wype nieniem szklanym. 

Na szczególn  uwag  zas uguje tu 

ciekawe po czenie przeszklenia 

matowego z przezroczystym

Tradycyjne drewniane drzwi dwuskrzyd owe – idealnie 

wspó graj  ze starodawnym charakterem wn trza
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– wówczas atwo zamontowa  w cianie kaset . Mo na te  drzwi takie 

zainstalowa  w istniej cym domu. Trzeba b dzie wtedy zbudowa

ciank  os onow  z profili stalowych i p yt gipsowo-kartonowych.

 Drzwi przesuwne to najcz ciej stosowane rozwi zanie w gardero-

bach.  Ciekawy efekt uzyskamy, stosuj c dok adnie takie same drzwi 

w garderobie i w pozosta ych pomieszczeniach.  

Drzwi przesuwne mog  mie  jedno lub dwa skrzyd a najcz ciej 

o szeroko ci od 80 do 100 cm (szeroko  dwuskrzyd owych nie mo e

by  wi ksza ni  240 cm). 

Drzwi sk adane poruszaj  si  po szynie przymocowanej w górnej 

cz ci otworu drzwiowego, po otwarciu sk adaj  si  jak parawan. 

Ze wzgl du na liczb  pionowych elementów – paneli, które tworz

skrzyd o, mog  wyst powa  w wersji amanej lub harmonijkowej. 

Najwi kszym atutem obydwu typów jest to, e nie zajmuj  dodatkowej 

przestrzeni – nie wychodz  poza o cie nic , chocia  nieznacznie 

zmniejszaj  szeroko  otworu. Stosuje si  je g ównie jako element 

odgradzaj cy i dekoracyjny – nie stanowi  jednak dobrej bariery 

termicznej i akustycznej.       

Drzwi harmonijkowe sk adaj  si  z paneli szeroko ci 5–10 cm, 

czonych pasami materia u z elastycznego tworzywa lub p ótna. Drzwi 

amane za  wygl dem przypominaj  tradycyjne drzwi rozwierane 

Skrzyd a

przesuwnych 

drzwi 

podwójnych 

mog

rozsuwa

si  w dwie 

przeciwne do 

siebie strony...

fo
t.

 E
c

li
s

s
e

Wa nym elementem drzwi s  ró nego 

rodzaju akcesoria, za pomoc  których 

otwiera si  je (klamki, pokr t a i inne 

uchwyty). Cz sto klamki sprzedawane 

w komplecie z drzwiami s  ma o efektow-

ne. Dlatego warto dobra  je oddzielnie. 

Oferta rynkowa daje nam niemal e nie-

ograniczony wybór. Mo emy kupi  klam-

ki ze stali nierdzewnej, mosi dzu, plasti-

ku lub aluminium, a tak e w po czeniu 

ze szk em, drewnem, skór , kryszta a-

mi, porcelan  lub ywic  syntetyczn .

Powierzchnia klamki mo e by  b ysz-

cz ca, matowa, niklowana, patynowa-

na, a nawet poz acana. 

 Wzornictwo jest tak ró norodne – od 

stylizowanych na stare, przez bogato zdo-

bione, a  do bardzo nowoczesnych, o pro-

stej i pow ci gliwej formie – e mo na

dobra  je bez adnych trudno ci.

Klamki.. w dodatku
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...lub tylko 

w jedn  – 

wówczas stosuje 

si  system 

teleskopowy

Pami tajmy, e garderoba to nie szafa – jest to oddzielne pomieszczenie, 

do którego tak e trzeba dobra  odpowiednie drzwi. Najwygodniejszym 

i najcz ciej stosowanym rozwi zaniem bed  tu drzwi przesuwne

Drzwi amane 

– pojedyncze 

(dwuelementowe) 

oraz podwójne 

(czteroelementowe) 

daj  najwi cej 

mo liwo ci

zagospodarowania 

przestrzeni wokó

otworu
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– z o one s  z dwóch paneli (skrzyde ) po czonych ze sob  zawiasami i sk adaj  si  w pó . Drzwi 

amane mog  by  te  czteroelementowe – sk adaj c  si  wtedy z dwóch sk adanych skrzyde .

Wykonanie
Do wyboru mamy drzwi z drewna litego lub klejonego warstwowo. To drugie wybierane jest 

cz ciej, g ównie dlatego, e jest ta sze, a jednocze nie ma bardzo dobre parametry technicz-

ne, wysok  wytrzyma o  i odporno  na paczenie. 

Do ich produkcji u ywa si  g ównie drewna sosnowego, d bowego, bukowego, mahoniowego 

oraz jesionowego.

Ponadto producenci oferuj  drzwi z p yt drewnopochodnych. Mo emy zdecydowa  si  tak e

na drzwi z tafli szk a. Je eli zale y nam na drzwiach wygl dem najbardziej zbli onych do 

drewna mo na kupi  drzwi z p yt wyko czone naturalnym fornirem. 

Drzwi te ze wzgl dów bezpiecze stwa wykonuje si  ze szk a hartowanego lub klejonego. 

W przypadku zbicia, szk o hartowane p ka na kawa ki o nieostrych brzegach, a folia zabezpie-

czaj ca szk o klejone zapobiega rozsypaniu si  szyby.

Warto te  zwróci  uwag  na sposób wyko czenia kraw dzi, które mog  by  przylgowe (ze 

specjalnymi pionowymi wyci ciami na kraw dziach skrzyde , zwi kszaj cymi powierzch-

ni  przylegania skrzyd a do o cie nicy) lub bezprzylgowe (bez wyci ). 

Przede wszystkim, jako  i dobry design drzwi s  jednym z najwa -

niejszych elementów wyposa enia wn trz. Razem z pod og  tworz  t o

przestrzeni, nadaj c jej charakter. 

Gwarancj  dobrego stylu s  drzwi z futrynami w formie opaski, na-

wi zuj ce do dawnych tradycji. Takie drzwi klasyczne, mog  by  moc-

no przeszklone szk em transparentym ze szlifem. Doskonale odnajduj

si  we wn trzach stylowych jak i wspó czesnych. 

Je li chodzi o nowoczesne drzwi drewniane, to najbardziej po dane

s  proste formy, o g adkich frontach, pozbawionych przeszkle  z ukry-

tymi zawiasami. Tego typu drzwi stanowi  jedno  ze cianami rów-

nie  pokrytymi fornirem.   

Swój renesans prze ywaj  drzwi przesuwne. W zestawieniu z trady-

cyjnymi, uchylnymi skrzyd ami tworz  doskona e kompozycje. Wybór 

tego rodzaju drzwi uzasadnia potrzeba uzyskania wi kszych przestronnych przestrzeni i jedno-

czesna mo liwo ci przes oni cia cz ci powierzchni. Tego typu drzwi wykonane mog  by  tak e

ze szk a, dzi ki czemu wn trze mo e by  dodatkowo do wietlone wiat em s siednich pomiesz-

czeni. Szk o umo liwia tak e uzyskanie efektu lekko ci i nadaje niezwykle nowoczesny efekt.

MAGDALENA  TORECKA

ARCHITEKT WN TRZ

Drzwi harmonijkowe stosuje przede 

wszystkim po to, aby oddzieli  poszczególne 

strefy we wn trzu, np. cz  sypialnian

od gabinetu, czy salon od kuchni. Te 

dwuskrzyd owe mog  mie  nawet kilka 

metrów szeroko ci i by  nadal funkcjonalne – 

s  wi c dobrym rozwi zaniem przy szerokich 

przej ciach

Drzwi ze 

szklanym 

skrzyd em s

prawdziw

wizytówk

nowoczesnego 

wn trza 
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