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D
rzwi antywłamaniowe mają swoich

zwolenników i przeciwników. Pierwsi

twierdzą, że w dzisiejszym świecie

bezpieczny dom, to dom porządnie za-

mknięty. Drudzy wierzą w sens takiego roz-

wiązania tylko w przypadku, kiedy odpo-

wiednio zabezpieczony jest cały budynek.

Według statystyk włamania do domów jed-

norodzinnych najczęściej dokonywane są

przez drzwi balkonowe, okna oraz drzwi

wejściowe. Aby dom był bezpieczny, trzeba

poznać wszystkie jego słabe punkty i do-

brać odpowiednie rozwiązania. Drzwi klasy

C zabezpieczą główne wejście i będą stano-

wiły argument podczas negocjacji stawki

ubezpieczenia.

Wejścia nie do przejścia
Drzwi wejściowe do domu powinny być

ciepłe i ciche. Współczynnik przenika-

nia ciepła U nie powinien przekraczać

2 W/(m2K) – im jest niższy, tym mniej

ciepła ucieka przez wejście. Obecnie

produkowane drzwi mają współczynnik

równy ok. 1,5-2/(m2K). Skuteczność

izolacji akustycznej zależy od rodzaju

wypełnienia skrzydła i jego wagi –

współczynnik izolacyjności akustycznej

Rw powinien wynosić ok. 30 dB, im

wyższy, tym mniej hałasu przedostaje

się do wewnątrz. Drzwi mogą być otwie-

rane na zewnątrz lub do środka. Otwie-

rane na zewnątrz są szczelniejsze, po-

nieważ podmuchy wiatru dociskają

skrzydło do ościeżnicy. Wejście do do-

mu powinno być zadaszone lub umiesz-

czone we wnęce, aby zimą zalegający

śnieg nie utrudniał otwierania drzwi.

Stolarkę antywłamaniową warto insta-

lować także w przejściu z garażu do do-

mu i gospodarczym wyjściu do ogrodu.

Gdzie na zakupy?
Stolarkę antywłamaniową najlepiej kupić

u producenta lub autoryzowanego przed-

stawiciela – daje nam to większą szansę,

że wyrób spełni wszystkie wymagane kry-

teria, sprzedawca będzie w stanie odpo-

wiedzieć na nasze pytania, dostaniemy do

wglądu konieczne atesty i certyfikaty. Do

tego będziemy mogli zamówić autoryzo-

wany montaż wykonany przez ekipę, któ-

ra dobrze zna wybrany przez nas model

drzwi. Kupowanie drzwi w przypadko-

HHAARRDDMMEETT,,  HHSSSS

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk rozporo-

wy SAB 1500 – urucha-

miający 6 rygli; zamek

wpuszczany z gałką

ZW5202 – uruchamiający

3 rygle; 3 bolce antywy-

ważeniowe;

wwyykkoońńcczzeenniiee::  okleina

PVC, MDF (+600 zł za

jedną stronę), kasetony

dębowe (22 mm litego

dębu)+ 1200 zł.

WWIITTEEXX,,  WWSSLL  22000000--BB

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk podklam-

kowy „Super Lock” urucha-

miający 7 rygli; dwustronna

wkładka cylindryczna

MUL-T-LOCK z 5-cioma

kluczami; 2 bolce antywy-

ważeniowe;

wwyykkoońńcczzeenniiee:: okleina PVC.
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JJUUWWEENNTT,,  AASS33

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk urucha-

miający 4 rygle; 3 bolce

antywyważeniowe; zam-

ki dodatkowe, np. z za-

pornicą, gałką od strony

mieszkania;

wwyykkoońńcczzeenniiee:: okleina

PVC.

11558888  zzłł  //  11770000  zzłł

Dom oprze się włamywaczom tylko

wtedy, gdy zabezpieczymy jego

wszystkie słabe miejsca.

Kombinacje mogą być różne

– od krat w oknach, poprzez

system alarmów, do firmy ochrony

mienia. Jednego nie unikniemy na pewno

– montażu drzwi antywłamaniowych. 

AAnnnnaa  OOllsszzeewwsskkaa--KKrryysszzttooffiiaakk,,  AAnneettaa  DDeemmiiaannoowwiicczz

drzwi z klasą 

Do prezentacji wybraliśmy wej-
ściowe drzwi antywłamaniowe
znanych marek, do otworu ok.
90x210 cm, jednoskrzydłowe,
w cenie 1360-4800 zł netto.

ffoott..  LLaa  PPoorrttee

11662222  zzłł  //  11998800  zzłł

do otworu 90x210 cm



wych punktach sprzedaży, gdzie handlo-

wiec często wie o produkcie nie więcej niż

kupujący, jest ryzykowne, choć oczywiście

wykonalne. Trzeba tylko lepiej się przygo-

tować do zakupu – przed wizytą w sklepie

samodzielnie określić, jakie drzwi są nam

potrzebne, a potem dokładnie sprawdzić

„dokumenty” produktu. Warto zapytać,

które firmy oferują drzwi antywłamaniowe

z wkładkami budowlanymi. Po zakończe-

niu budowy wymienia się wkładkę unie-

możliwiając dostanie się do domu osobom

pracującym przy jego budowie.

Dom z mocnym skrzydłem
Ościeżnica, skrzydło i zamek muszą wy-

trzymać próby wyważenia, wyłamania lub

przewiercenia. Najlepszy sposób montażu

stalowej ościeżnicy to zamocowanie jej do

muru za pomocą kotew i obmurowanie.

Zbudowane ze stalowej ramy skrzydło

jest wzmocnione kratownicą z metalo-

wych prętów. Przestrzeń pomiędzy nimi

wypełnia izolacja termiczna i akustyczna

– z pianki poliuretanowej, wełny mineral-

nej lub styropianu. Całość przykryta jest

blachą stalową grubości ok. 1,5-2 mm.

Przez połączenie kratownicy z blachą

drzwi są bardziej sprężyste, a w konse-

kwencji wytrzymalsze. Jeszcze trudniej-

sze do sforsowania jest skrzydło, w które-

go konstrukcji znajdują się obrotowe prę-

ty stalowe – przekręcają się podczas próby

przecięcia, uniemożliwiając pracę narzę-

dziom tnącym. Zawiasy w drzwiach po-

winny „chodzić lekko”, zapewniając

płynne otwieranie i zamykanie, a jedno-

cześnie uniemożliwić wyjęcie skrzydła

z ościeżnicy. Dlatego też na skrzydle znaj-

dują się bolce antywyważeniowe, które

w przypadku przecięcia zawiasów dodat-

kowo utrzymają skrzydło w ościeżnicy.

Kolejnym zabezpieczeniem uniemożli-

wiającym wyważenie drzwi może być za-

montowany metalowy próg – ogranicza

możliwość podważenia skrzydła.

Nie do przewiercenia
Ważnym elementem drzwi antywłama-

niowych jest atestowany, wpuszczany za-

mek centralny z wymienną wkładką,

o klasie odporności C. Uruchamia on ry-

gle, które wysuwają się w kilku kierun-

kach. Dobrze zabezpieczone drzwi mają

ich nawet 14, słabiej – tylko 4. Większa

liczba rygli podnosi odporność drzwi na

próbę wyważenia, ale też ich cenę. Rygle

mają najczęściej 14 mm średnicy i wysu-

wają się w trzech kierunkach. Jeżeli wysu-

wają się również w dół, należy pamiętać

o czyszczeniu otworów, by nie zalegał

w nich piach czy inne zanieczyszczenia. 

Zamek od zewnątrz powinien być zabez-

pieczony osłonkami z mocnej stali, które

uniemożliwią jego przewiercenie. Dodat-

kowo można zamontować zamki pomoc-

nicze. Wierzchni zamek powinien mieć

odlewany korpus i zaczep, a wkładkę bę-

benkową zabezpieczoną przed przewier-

ceniem. Warto uzbroić drzwi w sztywną

ddrrzzwwii  aannttyywwłłaammaanniioowwee
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WWIITTEEXX,,  WWSSLL  22000000--UU

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk podklam-

kowy Super Lock urucha-

miający 8 rygli; dwustronna

wkładka cylindryczna typu

MUL-T-LOCK z 5-cioma klu-

czami; 2 bolce przeciwwy-

ważeniowe;  RIM LOCK –

zasuwka pełniąca funkcję

sztywnego łańcucha;

wwyykkoońńcczzeenniiee::  płyty drew-

nopodobne.

KKEEYY  LLOOCCKK,,  RROONN  SSUUPPEERR  GGLLAADDIIAATTOORR

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk urucha-

miający 7 rygli; cylinder

Multi Lock z 5-cioma klu-

czami; 2 dodatkowe rucho-

me haki przy zamku; 3 do-

datkowe ruchome rygle

powyżej i poniżej zamka;

kształt rygla sztywnego

w kształcie litery L (ma

funkcję zahaczania);

wwyykkoońńcczzeenniiee::  okleina PVC.

11889999  zzłł  //  22331166  zzłł
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WWIITTEEXX  SSUUPPEERR--LLOOCCKK

LLttdd..  SSpp..  zz  oo..oo..

Drzwi powinny mieć certyfikat Instytutu Mechaniki Pre-

cyzyjnej oraz aprobatę wydaną przez Instytut Techniki

Budowlanej. Najwyższy poziom certyfikacji C oznacza, że

drzwi nie poddadzą się intruzowi w czasie od 7 minut

wzwyż. W niektórych przypadkach montaż drzwi antyw-

łamaniowych pozwala uzyskać zniżki do 20 proc. przy

ubezpieczaniu mieszkania. Wymaganie jakie nasze drzwi

muszą spełniać, to dobór odpowiedniej – czyli również

w klasie C – wkładki zamkowej. Sama konstrukcja skrzy-

dła powinna opierać się na stelażu stalowym oraz stalo-

wych płytach, gdzie optymalna grubość płyty wynosi

1,25 mm z każdej strony. Skuteczne, praktyczne i chro-

niące przed hałasem wypełnienie drzwi (z zewnątrz) sta-

nowi styropian. Podczas zakupu należy sprawdzić liczbę

oraz grubość rygli zamykających. Optymalnie jest to 7-8

rygli o grubości 14 mm. Możemy skorzystać z ciekawych

rozwiązań, np. sztywnego łańcucha, stanowiącego zna-

komitą alternatywę tradycyjnego łańcucha. Warto zde-

cydować się również na bardzo nowoczesny zamek cen-

tralny, który jest integralną mechaniczną częścią drzwi

i porusza wszystkimi 7 bądź 8 ryglami jednocześnie po

przekręceniu jednego klucza.  

Uwaga! Przy wyborze drzwi antywłamaniowych należy

zwracać uwagę na to, jak określa je sprzedawca.

Wszechobecne tanie drzwi wzmocnione nie mają nic

wspólnego z antywłamaniowymi! Ceny najprostszych

drzwi antywłamaniowych zaczynają się od 1400 zł netto.

I jeszcze jedno: drzwi antywłamaniowe należy kupować

w autoryzowanych punktach, najlepiej z fachowym mon-

tażem, zapewniającym 24-miesięczną gwarancję.

Jak kupić drzwi
Drzwi antywłamaniowe to potoczna nazwa drzwi o zwiększonej odporności
na włamanie. Produkt ten musi mieć klasę odporności C, a według norm
europejskich 3 lub 4. Klasę drzwi potwierdzają atesty Instytutu Mechaniki 
Precyzyjnej lub Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu
Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”, a od 1 stycznia
2006 r. Instytutu Techniki Budowlanej – Oddział Wielkopolski.

11881155  zzłł  //  22221144  zzłł
DDOONNIIMMEETT,,  DDLL  11..44  DDRRAAGGOONN

ZZaammeekk  ggłłóówwnnyy rozporowy

Abloy Boda nad klamką,

uruchamiający 3 rygle; za-

mek hakowy Abloy Boda

7232 pod klamką; 3 bolce

antywyważeniowe;

wwyykkoońńcczzeenniiee:: płyta MDF

lakierowana.

11882200  zzłł  //  22222200  zzłł



zapornicę (odpowiednik tradycyjnego

łańcucha), wizjer lub gałkę. Za dodatki

czasami trzeba dopłacić, choć niektórzy

producenci dają je w wyposażeniu stan-

dardowym. Klucz powinnien mieć za-

strzeżone kopiowanie i jak największą

liczbę kombinacji kodu. Dzięki temu bę-

dziemy mieli pewność, że nikt nieupo-

ważniony nie będzie mógł dorobić klu-

cza. Polska norma kombinacji wynosi

60 tysięcy, zdarza się, że producenci pro-

ponują nawet do 4 miliardów.  

Tradycyjny zamek można zastąpić stero-

wanym elektronicznie. Otwieranie nastę-

puje wówczas za pomocą kodu, karty ma-

gnetycznej czy pilota na podczerwień.

Najnowocześniejszym rozwiązaniem, do-

tychczas znanym jedynie z filmów, jest

zamek biometryczny – otwierany za po-

mocą odcisku palca. Wiele zamków elek-

tronicznych ma podwójny system otwie-

rania – w przypadku awa-

rii jednego z nich bez

problemu można otwo-

rzyć drzwi drugim. Ich

konstrukcja jest podobna

do zamka tradycyjnego –

oprócz elementów me-

chanicznych zastosowa-

no w nich sterowanie

elektroniczne. Niektóre

zamki mają zamonto-

wany czujnik nacisku,

uruchamiający alarm

w przypadku próby wywa-

żenia drzwi lub manipulacji przy zamku.

Ładne, mimo że pancerne 
Najprostsze i najtańsze drzwi pokryte są

okleiną z folii PVC – do wyboru w wielu

kolorach i wzorach. Ładniejsze, ale

i droższe, mają rozrzeźbioną płaszczyznę

panelu z przeszkleniami, witrażami,

nadstawkami czy łukiem. Pokryte są

okładziną z płyt MDF lub drewnia-

nych. Wyglądem często przypominają

tradycyjną stolarkę drewnianą. Prze-

szklone skrzydło doświetla przedsionek

lub korytarz, a także powiększa pole wi-

dzenia osoby znajdującej się wewnątrz.

Dzięki zamontowanym w nich szybom

antywłamaniowym (od klasy P2 do P6),

ma takie same właściwości przeciwwła-

maniowe jak skrzydło lite. Szyby przy-

mocowane są w sposób uniemożliwiają-

cy odkręcenie ich od zewnątrz. Oścież-

nica może być pola-

kierowana w kolorze

skrzydła lub w kolo-

rach z palety RAL.

P r o d u c e n c i oferują

drzwi w wymiarach stan-

dardowych i nietypo-

wych. Wysokość skrzy-

dła nie może być jednak

niższa niż 200 cm (zgod-

nie z prawem budowla-

nym), a jego szerokość

może wynosić 80, 90

a nawet 100 cm. Wyso-

kość drzwi w zakresie 196-203 cm,  dzięki

tzw. wstawce teleskopowej, można dopa-

sować do wysokości podłogi w domu.

Drzwi antywłamaniowe nie są lekkie, 

ważą średnio 60-90 kg. Większe, z grub-

szą blachą i prętami osiągają wagę nawet

130 kg.

OOssuusszzaanniiee  śścciiaann  ssttaarryycchh  ddoommóówwW Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

PPiioottrr  NNooggaall

ssppeeccjjaalliissttaa

dd//ss  pprroodduukkttuu

GGEERRDDAA

Podczas wyboru antywłamaniowych drzwi,

inwestor powinien przede wszystkim sprawdzić

klasę odporności na włamanie. W Polsce najwyż-

szą klasą odporności jest klasa C. Doradzam do-

kładne sprawdzenie, czy oprócz samych drzwi

i wszystkie pozostałe elementy są również w kla-

sie C – czy zamki mają klasę C, tarcze drzwiowe

(ochronne wkładki), ościeżnica itd. Jest to waż-

ne, jeśli poszukujemy naprawdę mocnych zabez-

pieczeń. W chwili obecnej należy również zapytać

o klasę wg normy europejskiej. Najlepsze pro-

dukty mają klasę 4. Niestety często zdarza się, że

sprzedawcy próbują jako antywłamaniowe

sprzedawać zwykłe drzwi, wyposażone tylko

w dobry, firmowy zamek. Dlatego trzeba wszyst-

ko dokładnie sprawdzić. Warto również zaintere-

sować się producentem. Kupując produkt dużej

firmy, z ugruntowaną pozycją rynkową mamy

pewność, że w przypadku awarii przyjedzie spe-

cjalista i naprawi usterkę. Każdy szanujący się

producent oferuje serwis gwarancyjny – niekie-

dy i pogwarancyjny – autoryzowany montaż itp.

Powinniśmy korzystać z autoryzowanego monta-

żu, ponieważ nawet najlepsze drzwi antywłama-

niowe tracą swoje właściwości przy błędnym

montażu. Sprawdzając wartość antywłamaniową

drzwi nie powinniśmy zapominać o ich podstawo-

wej funkcji – ochrony wnętrza domu przed wpły-

wami zewnętrznymi – skrzydło musi być odporne

na warunki atmosferyczne.

Dobry montaż
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GGEERRDDAA,,  SSTTAARR  SSXX

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk GERDA

ZW 6000 SX z dwoma

zamkami pomocniczymi

uruchamiają 12 rygli,

wkładka bębenkowa

GERDA TYTAN RIM 6000

SX, zamek dodatkowy

ZW 550 uruchamiający

3 rygle;  3 bolce antywy-

ważeniowe;

wwyykkoońńcczzeenniiee::  panelowe.

Uwaga! Drzwi, które mają atesto-
wane zamki, antywłamaniowe
okucia i wzmocnienia, ale jako je-
den produkt nie posiadają klasy
odporności C, nie są drzwiami an-
tywłamaniowymi. 

22443399  zzłł  //  22997755  zzłł
JJ&&WW,,  GGAARRDDAA  DDLL

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk uru-

chamiający 6 rygli, za-

mek dodatkowy; 3 bolce

antywyważeniowe;

wwyykkoońńcczzeenniiee:: płyta MDF

pokryta folią PVC.

22339900  zzłł  //  22991155  zzłł

ffoott..  DDoorrmmeett

DDOORRMMEETT

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk rozporo-

wy SAB i zamek dodatko-

wy uruchamiają 6 rygli;

3 bolce antywyważenio-

we, szyba antywłamanio-

wa P4;

ww yy kk oo ńń cc zz ee nn ii ee :: fornir

dębowy jednostronnie

lub dwustronnie frezo-

wany (kształt kasetonu

dowolny).

22440000  zzłł  ((bbrruuttttoo))



Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nagradzają posiadaczy drzwi an-

tywłamaniowych nawet 30-proc. zniżkami w składkach. Dla innych jest to

konieczny warunek zawarcia umowy. Jeśli drzwi nie mają wymaganego

certy fikatu, to istnieje możliwość udzielenia zniżki na sam zamek z certy-

fikatem oraz na blokady antywyważeniowe. Okazanie certy fikatu jest nie-

zbędne, kiedy staramy się o odszkodowanie.

DDOOOORRMMAANN,,  LLUUXX

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk

ABLOY uruchamiają-

cy 1 rygiel;  zamek

górny ABLOY urucha-

miający 1 rygiel;

3 bolce antywyważe-

niowe;

wwyykkoońńcczzeenniiee::  dwu-

stronny fornir dębo-

wy jednostronnie

frezowany.

GGEERRDDAA,,  SSTTAARR  GGSSXX

CCeennttrraallnnyy  zzaammeekk rozpo-

rowy ZW 6000 z dwoma

zamkami pomocniczymi

uruchamia 12 rygli, do-

datkowy zamek ZW 550

uruchamia 3 rygle;

3 bolce antywyważenio-

we; szyba antywłama-

niowa P5;

wwyykkoońńcczzeenniiee:: okleina

PVC.

DDIIEERRRREE,,  EELLEETTTTRRAA

ZZaammeekk  ggłłóówwnnyy rozpo-

rowy sterowany elek-

tronicznie za pomocą

karty magnetycznej

lub klucza elektro-

nicznego uruchamia

6 rygli;

wwyykkoońńcczzeenniiee::  okładzi-

na z płyt drewnianych

jednostronnie frezo-

wanych (Merino).

33227700  zzłł  //  33999900  zzłł 33773300  zzłł  //  44111155  zzłł 44880000  zzłł  //  55885566  zzłł
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Poszukujemy zniżki

Mamy ubezpieczyć nowo wybudowany dom o powierzchni 170 m2.

Sumę ubezpieczenia określamy na 300 tys. zł, a ruchomości na

100 tys. (nowe rzeczy, np. sprzęt RTV AGD, ubrania, dywany itd. – do

5 lat). W domu nie ma żadnych zabezpieczeń, tylko drzwi antywła-

maniowe z certy fikowanym zamkiem.

Sprawdzamy oferty kilku wiodących firm. Chcemy wykupić standardowe

ubezpieczenie obejmujące zdarzenia losowe, włamanie, kradzież,

dewastację. Roczna składka kształtuje się w granicach 1500 zł. 

Wybieramy firmę, która posiadaczom drzwi antywłamaniowych ofe-

ruje 25 proc. zniżki w składkach. Roczny koszt ubezpieczenia wynosi

1540 zł. Otrzymujemy 25 proc. zniżki za antywłamaniowe drzwi oraz

5 proc. za zamek z certy fikatem – łącznie 30 proc. od 1540 zł. Dzię-

ki temu co roku oszczędzamy na ubezpieczeniu 462 zł. 

Drzwi wejściowe musimy kupić do każdego domu, nie unikniemy więc wy-

dania min. 1000 zł (najprostsze drzwi z montażem). Zamiast tego decyduje-

my się na średniej klasy drzwi antywłamaniowe za 2400 zł (drzwi z autory-

zowanym montażem i zamek z certyfikatem). Wprawdzie wydajemy więcej

o 1400 zł, ale – dzięki ubezpieczeniu domu w towarzystwie oferującym zniż-

ki – wiemy, że kwota ta zwróci się nam po niecałych 3 latach. Jeżeli decy-

dujemy się na inwestycję w drzwi antywłamaniowe, powinniśmy bardzo do-

kładnie prześledzić pod tym kątem oferty towarzystw ubezpieczeniowych. 

Klasa C bez zniżki
MMoonniikkaa  HHrroommaaddaa  --  ssppeeccjjaalliissttaa  ww  BBiiuurrzzee

UUbbeezzppiieecczzeeńń  MMaajjąąttkkoowwyycchh  PPoollsskkiieeggoo

TToowwaarrzzyyssttwwaa  UUbbeezzppiieecczzeeńń  SS..AA..

Zamontowanie drzwi antywłamaniowych jest

jednym ze sposobów spełnienia wymogów

zabezpieczenia mienia stosowanych w ubez-

pieczeniu domów i mieszkań ALFA. Klient ma

obowiązek przedstawić atest potwierdzający podwyższoną odporność drzwi

na włamanie jedynie w przypadku wystąpienia szkody. W składce podsta-

wowej uwzględniona jest zniżka (indywidualnie negocjowana).

Z zabezpieczeniem taniej
RRaaffaałł  KKlleeppuusszzeewwsskkii

CCoommmmeerrcciiaall  UUnniioonn  PPoollsskkaa

––  TToowwaarrzzyyssttwwoo  UUbbeezzppiieecczzeeńń  OOggóóllnnyycchh  SSAA

Odpowiedzialnością CU objęte są szkody

powstałe w wyniku kradzieży z włama-

niem tylko wtedy, gdy mienie jest należycie

zabezpieczone. Wymogi odnośnie zabezpie-

czeń odnoszą się m.in. do drzwi zewnętrznych prowadzących do domu,

a także do pomieszczeń przynależnych lub budynków gospodarczych –

jeżeli prowadzi z nich przejście bezpośrednio do domu. Wymogi te

wskazane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Warto zamonto-

wać drzwi antywłamaniowe z atestem IMP, ponieważ otrzymuje się

wtedy zniżkę w wysokości 10 proc. składki. 

Dodajemy procenty
EEwwaa  DDoołłoowwyy

BBiiuurroo  UUbbeezzppiieecczzeeńń  IInnddyywwiidduuaallnnyycchh  ii  SSaammoocchhoo--

ddoowwyycchh  TTUUiiRR  WWAARRTTAA  SS..AA..;;  TTUUnnŻŻ  WWAARRTTAA  SS..AA..

Dla osób montujących drzwi przeciwwła-

maniowe z certy fikatem Instytutu Me-

chaniki Precyzyjnej lub Centralnego Ośrod-

ka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Ele-

mentów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” mamy zniżkę w wy-

sokości 25 proc. Zniżki w wysokości 5 proc. można otrzymać również

za sam zamek z certy fikatem oraz za blokady antywyważeniowe. Dwie

ostatnie zniżki mogą być zastosowane razem. Aby otrzymać zniżkę za

drzwi przeciwwłamaniowe nie potrzeba innych zabezpieczeń. Jeśli ta-

kie są, to zniżka jest większa, np. zniżka za drzwi 25 proc. plus zniżka

za najprostszy system alarmowy 5 proc.

w dobrym towarzystwie



Największym zaufaniem, zarówno w grupie

osób, które zakup drzwi antywłamanio-

wych mają już za sobą, jak i tych, którzy

dopiero wybrali markę i model, cieszy się

firma Gerda. Zdecydowało się na nią

51 proc. Klubowiczów. Dobrze wypadły

również marki: Witex – 11 proc. Hörmann

– 8 proc., Dierre – 6,5 proc. W pozostałych

23,5 proc. znalazły się firmy, których drzwi

wymieniło od jednej do kilkunastu osób. 

Nasi Czytelnicy przeważnie inwestują

w wejściowe drzwi antywłamaniowe od

2 do 3 tys. zł – 41 proc. Tylko 5 proc. ankie-

towanych udało się kupić drzwi w cenie do

1 tys. zł. Na tanie drzwi w granicach

1-2 tys. zł zdecydowało się 17 proc.,

a na średnie za 3-4 tys. – 24 proc. Powyżej

4 tys. zł wydało 13 proc. Klubowiczów. Przy

czym najdroższe drzwi kosztowały 6 tys. zł,

ale miały dwa skrzydła i przeszklenia.

Uważaj co kupujesz!
W kilkunastu przypadkach Klubowicze od-

powiadali, że kupili drzwi antywłamaniowe

firmy „x”, która nie była znana naszej re-

dakcji jako producent stolarki w klasie C.

Po sprawdzeniu okazywało się, że firma ist-

nieje i produkuje drzwi wejściowe, ale nie

są one antywłamaniowe, a jedynie wzmoc-

nione lub z certyfikowanym zamkiem. Ce-

ny „przekłamanych” drzwi wahały się

w granicach 750-2800 zł, dlatego warto

zwrócić uwagę, że wyższa cena wcale nie

świadczy o odporności klasy C. Prawdopo-

dobnie to nie same firmy wprowadziły

w błąd kupujących, tylko sprzedawcy. 

Chcąc sprzedać towar zareklamowali go

nieświadomemu inwestorowi jako pełno-

wartościowe drzwi antywłamaniowe. Wina

leży też po stronie kupującego, który wcze-

śniej nie poszukał informacji, w prasie lub

na branżowych stronach WWW, o tym, jak

kupić drzwi. Wtedy wiedziałby, jakie „do-

kumenty” drzwi trzeba sprawdzić. Kilku

Czytelników za antywłamaniowe uznało

drzwi robione u stolarza, w których zamon-

towano zamek z certyfikatem. Za najwięk-

sze minusy drzwi antywłamaniowych Klu-

bowicze uznali kłopot ze znalezieniem wy-

specjalizowanych, niedrogich montażystów

oraz słabą izolację akustyczną. Głównym

plusem było zwiększenie poczucia bezpie-

czeństwa podczas snu i wyjazdów.

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .
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Potrzebowałam drzwi w ciemnobordowym kolo-

rze z dużą ilością przeszklenia. W końcu okazało

się, że musiałabym je zrobić na zamówienie w Niem-

czech, a kosztowałoby mnie to 18 tys. zł. W efekcie

mam drzwi firmy Hörmann Polska za 2800 zł. Chodzą

lekko, są bezawaryjne, ale nie tak ładne jak chciałam. 

Marta Zych

Niestety nie miałem możliwości nadzorowania

montażu drzwi. Zapłaciłem autoryzowanej eki-

pie, a drzwi zostały osadzone zbyt blisko ściany dzia-

łowej – nie można ich otworzyć na pełną szerokość.

Same drzwi są prawdziwą puszkę rezonansową

i przenoszą do środka wszystkie hałasy z zewnątrz. 

Inwestor

K upiłam drzwi, które przymiotnik „antywłamanio-

we” miały w nazwie. Zapłaciłam za nie 2400 zł

w firmie Drewex. Fatalny witraż można wepchnąć do

środka – jak na drzwi antywłamaniowe, to chyba tro-

chę dziwne?! Co do montażu, to skrzydło wisi krzywo

od dwóch lat. Kilka razy były poprawiane w ramach

gwarancji (witraż też), ale nadal zamykają się jedynie

przez trzaśnięcie. Za to zamek działa tylko, gdy „rzu-

camy się” na drzwi przy przekręcaniu klucza.

Rozczarowana

P poprzednio miałem drzwi Gerdy. Z montażem

wyniosły mnie ok. 1900 zł i było to w 1998 ro-

ku. Przede wszystkim oceniam je jako bardzo solid-

nie wykonane. Zamki nie sprawiały problemu. Za to

klucz z otworem w środku – owszem. Jak klucz się

zabrudził, to otwór był zapchany i zdarzyło się, że

nie mogłem wejść do domu. Obecnie mam drzwi

Witex Super-Lock standard. Drzwi, jak drzwi, bez

emocji, choć w porównaniu do Gerdy, łatwiej się

operuje kluczem – jest ładniej i dokładniej wykona-

ny. Natomiast same drzwi wyglądają na słabsze i są

brzydsze od poprzednich. 

Janusz KBD 

Kiedy zobaczyłem, że drzwi antywłamaniowe mar-

ki J&W będą mnie kosztowały jedynie 900 zł wię-

cej niż zwyczajne drzwi wejściowe, które miałem ku-

pić – nawet się dobrze nie zastanowiłem. Zamiast

sprawdzić oferty innych firm, kupiłem je od ręki.

z DOŚWIADCZEŃ KBD

bezpieczeństwo
za rozsądną cenęDrzwi antywłamaniowe

warto kupić w renomo-

wanej firmie. Według

członków Klubu Budujących

Dom nie trzeba wybierać

najdroższych, wystarczy

jeśli przeznaczymy na nie

2-3 tys. zł.

ILE PŁACIMY ZA DRZWI?

JAKIEJ MARKI DRZWI ANTYWŁAMANIOWE WYBIERAMY?

*Inne – Matalplast Lob, KMT, Juwent, Key-Lock, Agmar, Drzwi-Met, Hardmet, Red-Met, AFB Kraków, Zbigmet, Euronord, Dorn,
Art.-Bud, J&W, Drewex, Doormet



Po odwiedzeniu kilku dobrze wyposażo-

nych punktów handlowych dochodzimy do

wniosku, że widzieliśmy wszystko. Spraw-

dziliśmy ceny na stronach internetowych

producentów – w wielu przypadkach były

one nieznacznie niższe od tych w sklepach.

Pierwszym punktem selekcji jest wygląd.

Na początku wybieramy gładkie drzwi

Witex WSL 2000-U (8 rygli) za 2155 zł. Po

zastanowieniu Piotr stwierdza, że wygląda-

ją zbyt skromnie i nie nadają się na wejście

do prostego domku. Ceny zmuszają nas,

niestety do rezygnacji, z drzwi z przeszkle-

niem. Znajdujemy wprawdzie drzwi za

2200 zł nieznanej firmy, ale przeszklenie ma

niezbyt gustowny zielono-bordowo-żółty

wzór typu witraż i wygląda, jakby szyba

miała wypaść od samego pukania. Rezy-

gnujemy. Długo zastanawiamy się nad

drzwiami firmy Dormet z podłużnym prze-

szkleniem, za ok. 2900 zł. Podoba nam się

fornir dębowy i możliwość wybrania wzoru

frezu. Nie decydujemy się, ponieważ mają

6 rygli i sprzedawca mówi, że jeżeli mieszka

się w bardzo niebezpiecznej okolicy, to le-

piej zainwestować w mocniejsze zabezpie-

czenia. Im bardziej pancerne drzwi, tym

dłużej włamywacz będzie musiał je wywa-

żać, a to z kolei oznacza więcej czasu na za-

uważenie go i interwencję. Ceny kolejnych

przeszklonych drzwi zaczynają się od ok.

4000 zł. Wracamy do drzwi pełnych. Sprze-

dawca proponuje nam Gerdę STAR SX za

2975 zł, argumentując, że te drzwi kupowa-

ne są u niego najczęściej. Piotra przekonuje

estetyczne wykończenie panelowe, 12 rygli

i znana marka. Drzwi mają dobre para-

metry izolacji akustycznej i termicznej

U = 1,5-1,6 W/(m2K), izolacja akustyczna

R
W

> 33 dB). Jest to ważne, ponieważ dom

nie ma wiatrołapu, a drzwi prowadzą bez-

pośrednio do otwartego holu. Sprawdzamy

„papiery” i przekładamy decyzję na następ-

ny dzień. Na stronie WWW Gerdy Piotr

sprawdza firmę, cennik, wchodzi w opcje

„projektant drzwi”, gdzie można sprawdzić

wszystkie wzory panelu, kolory, klamki itd.

Następnego dnia zamawiamy drzwi. 

KONIECZNE JEST CIĘCIE
Koszt drzwi z montażem, usunięciem

starych drzwi i progu zamyka się

w kwocie 3400 zł. Stolarkę antywłama-

niową firmy Gerda można kupić wy-

łącznie z autoryzowanym montażem,

inaczej traci 24-miesięczną gwarancję

i musielibyśmy zapłacić 22 proc. VAT,

zamiast 7 proc. Należy wpłacić 200 zł

zaliczki, aby autoryzowana ekipa przy-

jechała i zrobiła dokładny obmiar.

Drzwi produkowane są do otworu 90 na

210 cm. Trzeba będzie przyciąć je

o 5 cm, co również zostało wliczone w kosz-

ty usługi. Zarówno sprzedawca, jak i mon-

tażyści zapewniają, że ucięcie drzwi do

10 cm nie obniża ich wytrzymałości, ani nie

zagraża sztywności konstrukcji. Po przy-

cięciu zamontują listwę zamykającą od

spodu skrzydła i właściwości drzwi

pozostaną niezmienione. Od obmiaru

na montaż trzeba czekać od dwóch do

czterech tygodni.

Fachowcy zakła-

dają, że usunięcie

s t a r y c h drzwi

i w s t a w i e n i e

nowych potrwa

o s i e m godzin.

Można umówić

się również na so-

botę. W cenę wli-

czony jest trans-

port. Po zamon-

t o w a n i u drzwi

z o s t a n i e pod-

s t e m p l o w a n a

gwarancja. 

ddrrzzwwii  aannttyywwłłaammaanniioowwee
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zakup kontrolowany
PPoosszzuukkiiwwaannee:: drzwi antywłamaniowe

do domku 105 m2. Otwór 90 na 205 cm.
Chcemy kupić drzwi z niewielkim

przeszkleniem, ponieważ wejścia nie
doświetla żadne okno. Kolor – ciemny
brąz. Piotr zaplanował, że drzwi będą

gładkie i proste, ale bezpieczne, ponie-
waż dom stoi w miejscu, gdzie zabudo-
wa jest bardzo rzadka. Ograniczeniem

jest koszt – cena drzwi z montażem,
nie może przekroczyć 3500 zł.

pomagamy wybrać drzwi antywłamaniowe

Miałem chyba dużo szczęścia, bo – pomijając fatalny,

poprawiany dwukrotnie montaż – drzwi sprawdziły się

doskonale, a w ubiegłe wakacje zniechęciły „do od-

wiedzin” włamywaczy. Wprawdzie po tej wizycie mu-

siałem wymienić zniszczoną stolarkę, ale nabrałem do

niej zaufania. Drugie drzwi nabyłem tej samej marki.

Mateusz Przybysz

Pierwsze drzwi wejściowe kupiłem jako zupełnie

nieświadomy inwestor. Dałem się nabrać

sprzedawcy, który za 900 zł sprzedał mi drzwi

wzmocnione jako antywłamaniowe. Sprawa wyszła

na jaw podczas ubezpieczania domu, kiedy ubie-

gałem się o zniżkę w składkach. Kupiłem drzwi firmy

Zbigmet, co wyniosło mnie z montażem ok. 3000 zł.

Tym razem poczytałem, sprawdziłem wszystkie cer-

tyfikaty, zamówiłem autoryzowany montaż.

Paweł D.

Drzwi Gerda Star SX kupiłem 3 lata temu i je-

stem bardzo zadowolony, wszystko działa

jak należy, polecam z pełną odpowiedzialno-

ścią. Model Star S mam już od 7 lat – klasa ta sa-

ma co SX, ale prostsze wykonanie. Przez 7 lat

użytkowania raz musiałem nasmarować zawia-

sy. Jak na razie największą, a zarazem jedyną

„awarią" była – po 5 latach – konieczność wy-

miany uszczelki. Drzwi są dość ciężkie i pod-

czas zamykania ugniatały uszczelkę, czego

skutkiem była coraz gorsza izolacja akustyczna.

Uszczelka kosztowała 10 zł, a jej samodzielna

wymiana zajęła mi 2 min.

Piotr

Szukałem drzwi solidnych i estetycznych. Wy-

brałem Dierre w cenie 2200 zł. Są porządnie

wykonane i pracują bez żadnych zastrzeżeń. Może

jedynie okładzina jest zbyt podatna na zarysowania.

Generalnie drzwi są porządne, za to ich montaż

wspominam jak koszmar! Firma, która się go pod-

jęła była jedyną rekomendowaną przez sprzedawcę

– miała uprawnienia do montażu drzwi firmy Dierre,

co jak wiadomo, wiąże się z gwarancją. Uprawnie-

nia może i mieli, ale umiejętności żadnych.

Jonasz

Gerda STAR SX, cena 2975 zł,
3400 zł z montażem 

PRZYKŁADOWY
WYBÓR


