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Kiedy wybiera si  drzwi, atwo o drob-

ny b d i spore k opoty. Z niewiedzy 

lub braku do wiadczenia ekipa mo e

niew a ciwie je zamontowa .

Mo na te  nie pope ni adnego 

b du, by potem nie mie  z drzwiami 

adnych problemów – i tu w a nie 

o tym wszystkim mo na przeczyta .

Emilia Ros aniec

Wybór 
i monta
drzwi
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Drzwi

B dy w wyborze 
i monta u drzwi
Niew a ciwy wybór drzwi wynika g ównie 

z niedok adnie okre lonych potrzeb. B dy

monta owe zdarzaj  si  najcz ciej amato-

rom, którzy próbuj  ów monta  wykona  sa-

modzielnie.

Niedok adne wymierzenie o cie a

Zanim kupi si  drzwi, trzeba dok adnie wy-

mierzy  o cie e, czyli otwór drzwiowy. B d

pomiaru mo e sprawi , e kupimy drzwi nie-

pasuj ce do naszego o cie a:

zbyt ciasno przylegaj ce do o cie a, co unie-

mo liwi wprowadzenie zalecanej ilo ci pian-

ki uszczelniaj cej,

zbyt lu no osadzone, wskutek czego nad-

mierne luzy wokó  o cie nicy uniemo liwi

w pe ni stabilne jej zamocowanie. 

Nasza rada. Wymiary o cie nicy drzwi 

powinny by  mniejsze ni  wymiary o cie-

a o 1 do 3 cm.

Wi kszo  oferowanych drzwi ma wy-

miary modu owe: d ugo  i szeroko  drzwi 

w wietle o cie nic s  wielokrotno ci  mo-

du u M = 100 mm. 

Standardowe wymiary drzwi i o cie nic

Szeroko  standardowa drzwi uchylnych: 60, 

70, 80, 90 lub 100 cm. Szeroko  zalecana za-

le nie od przeznaczenia pomieszcze :

pokoje, kuchnia azienki – min. 80 cm,

pomieszczenia gospodarcze, spi arnia, gar-

deroba – 70 cm. 

Szeroko  skrzyde  drzwi przesuwnych

– najcz ciej 80–100 cm; szeroko  dwuskrzy-

d owych drzwi przesuwnych nie mo e prze-

kracza  240 cm.

Wysoko  standardowa drzwi wynosi za-

zwyczaj 203 cm. Zwykle nie jest trudne zamó-

wienie drzwi o kilka centymetrów wy szych 

lub ni szych ni  standardowe, gdy to potrzeb-

ne np. ze wzgl du na podniesienie poziomu 

posadzki. Problemem mo e by  skrócenie tych 

drzwi, w których konieczne by oby przycinanie.

Szeroko  o cie nic sta ych wynosi 6 lub 

10 cm, regulowane mo na dobra  do ka -

dej grubo ci ciany, jednak regulacj  mo -
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na wykona  tylko w zakresie ok. 2 cm, np. 

z mo liwo ci  poszerzenia z 7,5 do 9,4 cm lub 

z 9,5 do 11,5 cm. Pami tajmy, e zewn trzne 

wymiary o cie nic regulowanych powinny 

by  mniejsze od wymiarów o cie a o 1,5 cm 

(wolne miejsce mi dzy drzwiami a o cie ni-

c  wype ni pianka monta owa).

Wybór drzwi otwieraj cych si

w z ym kierunku

W takiej sytuacji drzwi, zamiast otwiera  si

w zaplanowan  stron  (np. na cian , przy której 

jest otwór, czy na zewn trz 

azienki), otwiera yby si

w stron  przeciwn , co 

mo e by  w konflikcie 

z bezpiecze stwem (gdyby 

np. drzwi do azienki lub do 

kot owni mia y si  otwie-

ra  do rodka, zamiast na 

zewn trz, jak tego wyma-

gaj  przepisy), utrudnia

aran acj  wn trz (je li za-

miast na cian , mia yby si

otwiera  na pokój) czy tara-

sowa  przej cie w w skim 

korytarzu (gdy zamiast do 

pomieszcze  drzwi mia y-

by si  otwiera  w stron  ta-

kiego korytarza).

Nasza rada. Kierunek 

otwierania drzwi zale-

y od rodzaju pomiesz-

czenia: 

w azienkach i kot owni musz  otwiera

si  na zewn trz,

w niewielkich holach lub korytarzach po-

winny otwiera  si  do rodka pokojów, by nie 

blokowa y przej cia lub o siebie nawzajem nie 

uderza y. 

Zale nie od tego oraz od kierunku, w któ-

rym wygodniej b dzie je otwiera , wybiera 

si  drzwi lewe lub prawe. 

Drzwi lewe maj  zawiasy widoczne po lewej 

stronie, a we wn trzu, do którego si  otwie-

raj , musi by  miejsce po ich lewej stronie na 

swobodny ruch skrzyd a. 

Drzwi prawe maj  zawiasy 

widoczne po prawej stronie 

i wymagaj  takiej przestrzeni 

z prawej strony.

Oczywi cie drzwi dwu-

skrzyd owe wymagaj  wolnej 

przestrzeni na otwieraj ce si

skrzyd a z obu stron. 

Przed zamówieniem drzwi 

wewn trznych warto orienta-

cyjnie zaplanowa  aran acj

pomieszcze , co u atwi decy-

zj , gdzie lepsze b d  drzwi 

lewe, a gdzie prawe.

Odwrotne ustawienie 

o cie nicy

Odwrócenie o cie nicy spo-

woduje taki sam problem jak 

pomylenie drzwi lewych z pra-

wymi – skrzyd o b dzie si

otwiera o w nieodpowiednim 

kierunku. 

O cie nica regulowana. O cie nice te dost pne s  w wymiarach przyrastaj cych co 2 cm. Niestety  

s  nawet dwa razy dro sze ni  o cie nice standardowe  

9,4 cm

(maksymalna grubo
ciany

dla tej o cie nicy)

7,5 cm 
(minimalna grubo

ciany dla tej o cie nicy)

zakres regulacji ok. 2 cm

 Drzwi lewe – zawiasy wi-

doczne po lewej stronie fo
t. 
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Drzwi wej ciowe otwierane na zewn trz po-

zwalaj  zaoszcz dzi  nieco miejsca w ma ym 

przedsionku i nie koliduj  z innymi drzwiami. 

Drzwi takie powinny by  zwykle ok. 3 cm d u sze 

ni  otwierane do rodka, bo poziom posadzki 

przedsionka jest zazwyczaj wy szy ni  podestu 

zewn trznego, aby woda opadowa nie wnika a

do wn trza. 

 Je eli na zewn trz przed drzwiami jest niewie-

le miejsca i ich otwarcie zmusza oby stoj ce 

przed nimi osoby do cofni cia si  na schody, le-

piej, aby drzwi otwiera y si  do rodka – oczywi-

cie je li jest tam wystarczaj co du o miejsca. 

Drzwi otwierane do rodka s  w mniejszym stop-

niu nara one na niekorzystne dzia anie warun-

ków atmosferycznych. Ponadto zawiasy znajdu-

j ce si  od wewn trz utrudniaj  wywa enie

skrzyd a. Trzeba jednak doda , e drzwi tak mon-

towane s  mniej szczelne, gdy wieje silny wiatr.

Nasza rada. Przed zamocowaniem o cie nicy 

trzeba si  upewni , e zosta a odpowiednio usta-

wiona w otworze. W jednym ze stojaków o cie -

nicy nawiercony jest otwór na zaczep zamka, na 

drugim s  osadzone zawiasy. Je eli drzwi maj

otwiera  si  w praw  stron , o cie nic  nale y

zamontowa  tak, aby widziane przez nas zawia-

sy tak e znajdowa y si  po prawej stronie. 

Zaniedbanie poziomowania o cie nicy 

i regulacji zawiasów 

Ustawienie o cie nicy na oko i niewyregu-

lowanie zawiasów mo e spowodowa  samo-

czynne otwieranie si  lub zamykanie drzwi, 

skrzypienie podczas ruchów oraz ocieranie 

si  skrzyd a o posadzk .

Nasza rada. Po wstawieniu o cie nicy w otwór 

i wst pnym zablokowaniu jej we w a ciwym 

po o eniu drewnianymi lub plastikowymi kli-

nami konieczne jest sprawdzenie poziomnic ,

czy wszystkie p aszczyzny stojaków s  pionowe, 

a górna cz  o cie nicy pod nadpro em – po-

zioma. Odchy ki nale y skorygowa  gumowym 

m otkiem i odpowiednio ustabilizowa  klinami 

w a ciwe ustawienie o cie nicy. Sprawdzi  te

nale y k townikiem, czy k ty mi dzy stojaka-

mi a poziomym górnym elementem o cie nicy s

proste. Je li o cie nica jest poprawnie ustawiona, 

jej przek tne powinny by  identyczne. 

 Po skorygowaniu ustawienia o cie nicy 

i ustabilizowaniu jej ko kami, mocuje si  jed-

nym z dwóch sposobów:

kotwami – w liczbie co najmniej: 

– 6 szt. do drzwi jednoskrzyd owych,

– 8 szt.  do dwuskrzyd owych.

Rozmieszczenie i liczba kotew zale y od wy-

miarów o cie nicy. Najcz ciej mocuje si  po 

trzy kotwy na stojakach. Najwy ej przytwier-

dzona kotwa powinna znajdowa  si  40 cm 

poni ej naro nika. 

 Kotwy trzeba przytwierdzi  tak e do gór-

nej cz ci o cie nicy, je li jej d ugo  prze-

kracza 1 m. Je li ma ona d ugo  do 2 m, sto-

suje si  jedn  kotw , je li do 3 m, u ywa si

trzech kotew (skrajne powinno si  mocowa

w odleg o ci ok. 50 cm od naro y).

 Jednocze nie w o cie nicy i pod o u wier-

ci si  otwór. W nim umieszcza si  kotw  i lek-

ko przybija m otkiem. Nast pnie dokr ca si

rub  i nak ada za lepk .

ko kami rozporowymi: co najmniej 2 szt. 

w ka dym stojaku: jeden – 20 cm od pod ogi, dru-

gi – 20 cm od poziomego elementu o cie nicy.

Ko ki wbija si  w przygotowane otwory i przy-

kr ca je do lekkiego oporu, po czym nak ada 

skrzyd o drzwiowe i sprawdza, czy dobrze po-

rusza si  ono na zawiasach. Je li w czasie mon-

ta u powsta y niewielkie (dopuszczalne do 

Aran acja 
pomieszcze
– koniecznie przed 
wyborem drzwi

Sposób i kierunek otwierania drzwi wewn trz-

nych ma du e znaczenie dla komfortu mieszka-

nia. W w skich korytarzach najlepiej sprawdz

si  drzwi otwierane do rodka pomieszczenia 

(a). W ma ych przestrzeniach egzamin zdaj

drzwi przesuwne – na ruch ich skrzyd a nie jest 

potrzebna przestrze  przed i za otworem. Je li 

drzwi chowaj  si  w kasecie, nie zajmuj  tak e

miejsca po bokach otworu (b), je li jednak b d

montowane na profilu przy ciennym – b d  na-

chodzi  na s siedni cian , przy której trzeba 

pozostawi  miejsce (c) i (d)

a
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3 mm) ró nice d ugo ci przek tnych o cie nicy 

nale y wyregulowa  okucia. Po regulacji luzy 

wr bowe pomi dzy skrzyd em a o cie nic  po-

winny by  takie same na d ugo ci i szeroko ci 

drzwi. Zakres regulacji oku  mo na odnale

we wskazaniach producenta i szczegó owych 

instrukcjach oku .

Nieumiej tne na o enie pianki

Na o enie pianki w nadmiarze mo e wypa-

czy  o cie nic , przez co skrzyd a drzwi prze-

stan  do niej pasowa . W konsekwencji drzwi 

nie mo na domkn .

Nasza rada. Po zamocowaniu o cie nicy na 

trwa e – na ko ki lub kotwy, nale y zabezpie-

czy  j  ta m  malarsk  i wype ni  luzy mi -

dzy o cie nic  a cian  piank  monta ow .

Na czas, gdy pianka powi ksza swoj  obj to ,

mi dzy stojaki o cie nicy trzeba wstawi  po-

ziome rozpórki (drewniane lub specjalistycz-

ne do monta u stolarki), aby zapobiec odkszta -

ceniu jej przez ekspanduj c  piank . Miejsca 

oparcia rozpórek na stojakach warto ochroni

podk adkami z filcu lub grubej tektury. 

 Dopiero po zwi zaniu pianki mo na do-

ci  jej nadmiar, usun  kliny i miejsca po 

nich tak e wype ni  piank . Do monta u

drzwi zaleca si  stosowanie pianek nisko-

pr nych.

a

b

Je eli drzwi osadza si  przed po o eniem po-

sadzek, przed osadzeniem o cie nicy trzeba 

wyznaczy  punkt odniesienia, tzw. punkt „0” 

– zamocowanie drzwi wed ug tego punktu spra-

wi, e znajd  si  one na odpowiedniej wysoko-

ci wzgl dem posadzki. Punkt ten mo e by

wyznaczony np. przez niwelator (a). Pod stojaki 

umieszcza si  kliny, aby zablokowa  o cie nic

na wysoko ci wcze niej wyznaczonej (b)

1. Przed wstawieniem o cie nicy

otwór trzeba oczy ci , a nast pnie 

zwil y  wod , aby poprawi  przy-

czepno  pianki monta owej, któr

pó niej na o ymy.

2. Nast pnie, pos uguj c si  poziom-

nic , nale y ustawi  o cie nic   i, po 

wypionowaniu jej, zablokowa  klina-

mi. Kolejna czynno  to sprawdze-

nie, czy mi dzy stojakami a ryglem 

o cie nicy s  k ty proste (a, b, c).

3. Je li po o enie o cie nicy jest 

poprawne, w stojaku z zawiasami 

mo na nawierci  otwory: jeden 

– 20 cm nad pod og , drugi – w ta-

kiej samej odleg o ci od poziomej 

cz ci o cie nicy. Przez otwory 

w o cie nicy nale y wywierci

otwory w cianie, a nast pnie wbi

w nie ko ki rozporowe i dokr ci  je 

do lekkiego oporu (d, e).

Uwaga! Zbyt mocne przykr cenie 

ko ków mo e spowodowa  wygi -

cie o cie nicy.

4. Kolejny krok to zawieszenie 

skrzyde  drzwiowych i sprawdzenie, 

czy w a ciwie si  poruszaj . Ewentu-

alnych poprawek dokonuje si  przez 

zmian  po o enia klinów w nieza-

mocowanym na sta e stojaku. Kiedy 

wszystko dzia a poprawnie, nale y

zdj  skrzyd o z zawiasów i przymo-

cowa  drugi stojak – tak samo jak 

stojak z zawiasami.

5. Nast pnie zamocowane stojaki 

nale y oklei  ta m  malarsk  i po 

tym zabezpieczeniu w wietle 

o cie nicy umie ci  rozpórki drew-

niane z mi kkimi podk adkami na 

ko cach (rozpórki mo na umie ci

tak e przed nawierceniem otworów 

w cianie) (f).

6. Dopiero wtedy mo na przyst pi

do wype niania piank  monta ow

(najlepiej niskopr n ) szczelin po-

mi dzy o cie nic  a cian . Gdy 

pianka stwardnieje, jej nadmiar trze-

ba usun  no em. Nast pnie wyj-

muje si  kliny i otwory po nich tak e

uzupe nia piank . Na tak przymoco-

wanej o cie nicy zawiesza si  skrzy-

d o (g, h).

Jak montowa
drzwi 
wewn trzne?

a b

c
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Podobnie jak okna, tak e drzwi wej ciowe oraz gara owe sytuuje si  w ró -

nych miejscach przekroju ciany zewn trznej – zale nie od jej konstrukcji:

w jednowarstwowej – w po owie grubo ci ciany;

w dwuwarstwowej – na zewn trznej kraw dzi warstwy no nej, tak aby 

w garek utworzony z materia u termoizolacyjnego os ania  oko o 2/3 sze-

roko ci o cie nicy. W domach energooszcz dnych, w których izolacja ma 

grubo  15–20 cm, drzwi nale y mocowa  w warstwie termoizolacji (w 

pobli u kraw dzi warstwy no nej ciany);

w trójwarstwowych – najcz ciej w warstwie konstrukcyjnej (z w -

garkiem z materia u ociepleniowego i elewacji) ze wzgl du na wytrzy-

ma o  na wywa enie. Otwieraj  si  wtedy na nie wi cej ni  90°, dlate-

go cz sto montowane s  w warstwie elewacyjnej z dodatkowym prze-

wi zaniem mi dzy warstwami konstrukcyjnymi a elewacyjnymi.

Uwaga! G boko  osadzenia elementów mocuj cych powinna 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.

Podstawowe zasady monta u drzwi zewn trznych

Sposoby usytuowania drzwi zewn trznych w cianie: (a) jednowarstwowej, (b) dwuwarstwowej, (c) trójwarstwowej

a b c
o cie nica

o cie nica

warstwa

ocieplenia
skrzyd o

skrzyd o

o cie nica

warstwa

ocieplenia

skrzyd o

Co dokupi  do drzwi?
Odbojnik. Chroni drzwi oraz 

elementy, na które si  otwiera-

j , przed uderzeniem. Stosuje 

si  go, je li minimalne odst py 

drzwi od elementów znajduj -

cych si  za nimi nie s  zacho-

wane. 

Minimalne odleg o ci drzwi od:

s siedniej ciany prostopad ej 

do nich – 8 cm,

ciany z grzejnikiem – 20 cm,

ciany z szaf  – 70 cm.

Odbojniki mocuje si  ok. 15 cm 

od kraw dzi (z klamk ) skrzyd a

w miejscu, w którym skrzyd o po-

winno zatrzyma  si  po otwarciu. 

Zamiast odbojnika mo na zasto-

sowa  stoper drzwiowy – zatrzy-

muje on skrzyd o pod okre lo-

nym k tem 

Samozamykacz. 

Zabezpiecza przed uderze-

niem skrzyd a o futryn ,

tym samym eliminuje g o-

ne trzaskanie 

Decyduj c si  na drzwi szklane, 

musimy tak e dobra  odpowied-

nie okucia, które mog  sta  si

ich g ówn  ozdob Daszki nad drzwiami. Chroni  przed niepogod  i urozmaicaj  wej cie 

Klamka z zamkiem elektronicznym. czy 

elementy mechaniczne (konstrukcyjnie zamek 

taki przypomina zamek wpuszczany) i elek-

troniczne. Zamkami steruje sie poprzez kod 

z klawiatury lub kart  typu cheap – dotykow
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Drzwi antyw amaniowe 
Klasy odporno ci na w amanie 

Drzwi antyw amaniowe sprzedaje si

w komplecie z o cie nic , zamkami, zawiasa-

mi, wk adk  i dodatkowym wyposa eniem 

– ca y ten komplet musi mie  co najmniej apro-

bat  techniczn  oraz certyfikat Centralnego 

Laboratorium Kryminalistyki Komendy G ów-

nej Policji lub Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

b d  Instytutu Techniki Budowlanej. 

Drzwiom odpornym na w amanie przypisuje 

si  okre lon klas  odporno ci (od A do C lub 

– wed ug norm europejskich od 1 do 6). Drzwi 

klas A i B maj  jedynie podwy szon  odpor-

no  na w amanie. Najwy sz  odporno ci

charakteryzuj  si  drzwi klasy C (odpowiednio 

– unijnie klasy 3–4) i te s  klasyfikowane jako 

antyw amaniowe. Zni ka w sk adce ubezpie-

czeniowej za drzwi antyw amaniowe. Je eli 

w domu zamontowane s  drzwi antyw ama-

niowe producenta, który ma podpisane umowy 

z ubezpieczycielami, mo na uzyska  zni ki 

w sk adce ubezpieczeniowej.

Co wyró nia drzwi antyw amaniowe... 

Konstrukcj  skrzyd a drzwi antyw amanio-

wych stanowi rama z kszta towników sta-

lowych usztywniona pr tami i wype niona 

izolacj  termiczn  i akustyczn  z pianki po-

liuretanowej, we ny mineralnej lub styropia-

nu. Rama ma poszycie z blachy stalowej gru-

bo ci 1,5–2 mm. Konstrukcja taka zapewnia 

drzwiom du  odporno  na próby sforso-

wania. Jeszcze trudniejsze do sforsowania s

drzwi, w których pr ty usztywniaj ce s  osa-

dzone obrotowo, dzi ki czemu nie poddaj  si

narz dziom tn cym (podczas prób przecina-

nia obracaj  si  wokó  osi). 

 Zawiasy w drzwiach antyw amaniowych 

powinny zapewnia  im atwe poruszanie si ,

ale jednocze nie uniemo liwi  wyj cie skrzy-

d a z o cie nicy. Dlatego te  na skrzydle znaj-

duj  si bolce antywywa eniowe, które utrzy-

muj  skrzyd o w o cie nicy w razie przeci cia

zawiasów. Kolejnym zabezpieczeniem unie-

mo liwiaj cym wywa enie drzwi mo e by

zamontowanie metalowego progu, który ogra-

nicza mo liwo  podwa enia skrzyd a.

 Wa nym elementem drzwi antyw amanio-

wych jest atestowany, wpuszczany zamek 

centralny z wymienn  wk adk  o klasie od-

porno ci C. Uruchamia on rygle, które wysu-

waj  si  w kilku kierunkach. Dobrze zabezpie-

czone drzwi maj  ich nawet 14, s abiej – tylko 

4. Wi ksza liczba rygli podnosi odporno

drzwi na prób  wywa enia, ale te  ich cen .

Rygle maj  najcz ciej 14 mm rednicy i wysu-

waj  si  w trzech kierunkach. Je eli wysuwaj

si  równie  w dó , nale y pami ta  o czyszcze-

niu otworów na nie z py u i piasku.

 Od zewn trz zamek powinien by  zabezpie-

czony os onkami stalowymi uniemo liwiaj -

cymi jego przewiercenie. Ewentualne zamki 

pomocnicze powinny mie  odlewany korpus 

i zaczep, a wk adk  b benkow  zabezpieczon

przed przewierceniem.

...a jak je mo na dodatkowo wyposa y

Drzwi antyw amaniowe warto uzbroi

w sztywn zapornic  (odpowiednik a cu-

cha) i wizjer. Za dodatki czasami trzeba do-

p aci , cho  niektórzy producenci zapewniaj

je w wyposa eniu standardowym.

 Niektóre zamki maj  zamontowany czujnik 

nacisku, uruchamiaj cy alarm w razie próby 

wywa enia drzwi lub manipula-

cji przy zamku.

Klucz powinien mie zastrze-

one kopiowanie i jak najwi k-

sz  liczb  kombinacji kodu, dzi -

ki czemu nikt nieupowa niony nie 

b dzie móg  dorobi  kluczy. 

Najnowocze niejszym rozwi -

zaniem jest zamek biometryczny

– otwierany odciskiem palca. 

Wiele zamków elektronicznych 

ma podwójny system otwierania

– w razie awarii 

jednego z nich bez problemu mo -

na otworzy  drzwi drugim.

Uwaga! Na czas budowy 

w drzwiach antyw amaniowych 

warto zamontowa wk adk  bu-

dowlan , a dopiero po zako czeniu budowy 

wymieni  j  na zamek docelowy. 

Wskazówki monta u

Przed zamontowaniem drzwi trzeba spraw-

dzi  wytrzyma o  o cie a. Je li materia

cian jest kruchy (beton komórkowy z ni -

szych odmian, pustaki ceramiczne), o cie-

e wymaga wzmocnienia ram elbetow  lub 

stalow .

O cie nic  drzwi antyw amaniowych mo -

na przymocowa  do o cie y dyblami – najle-

piej po 6 dybli na ka dym ze stojaków lub na 

specjalne ko ki rozporowe. 

Przestrze  mi dzy o cie nic  metalow

a murem nale y wype ni  zapraw  murar-

sk  przy u yciu np. lejka budowlanego: takie 

wype nienie skutecznie usztywnia o cie -

nic  i czyni pewniejszym jej zamocowanie. 

Dla zapewnienia równomiernego rozprowa-

dzenia zaprawy na ca ym obwodzie o cie -

nicy, podczas zalewania nale y opukiwa

stojaki i poziomy element o cie nicy m ot-

kiem gumowym. 

Ile to kosztuje?
Ceny drzwi wewn trznych:

z litego drewna  – 350–4000 z /szt.

z ok adzin  drewnopochodn

   – 100–700 z /szt.

Koszt monta u nowych drzwi wewn trz-

nych: 150 z /szt.

Ceny drzwi zewn trznych:

  drewnianych  – 2000–9000 z /szt.

  stalowych  – 1000–5000 z /szt. 

Koszt monta u nowych drzwi zewn trz-

nych: 200 z /szt.

Budowa drzwi antyw amaniowych 

rygiel

o cie nicy

zalewany

betonem

o cie nica

skrzyd o

we na

zamek

g ówny

blacha

ocynkowana

zamek

dodatkowy

stojak

o cie nicy

profil

aluminiowy

 Przyk adowe wype nienie drzwi antyw amanio-

wych – p yta wiórowa wzmocniona pr tami   

 Szczelin  mi dzy o cie nic  drzwi antyw ama-

niowych a murem wype nia si  zapraw  murarsk

fo
t. 
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