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Drzwi wewn trzne

Drzwi powinny pasowa  do reszty 

wyposa enia domu, bo oprócz funkcji 

przegrody dziel cej i cz cej pomieszczenia, 

mog  stanowi  te  efektown  dekoracj

wn trza. Oferta producentów, handlowców 

i projektantów jest tak szeroka, e jest 

w czym wybiera . Jednak zanim wybierzemy 

konkretny rodzaj i model, warto przemy le

kilka wa nych kwestii, które pomog  podj

w a ciwe decyzje.
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W wi kszo ci naszych domów króluj

tradycyjne jednoskrzyd owe drzwi 

osadzone w standardowych o cie nicach. 

S  klasyczne, nowoczesne lub stylowe, 

drewniane lub malowane, pe ne lub prze-

szklone… i na tym nasza  wyobra nia si

wyczerpuje. Dlatego celem tego artyku u

jest namówienie Pa stwa do wi kszej 

odwagi w stosowaniu innych rozwi za .

Ju  podczas analizowania projektu domu 

i zastanawiania si  nad jego funkcjonal-

no ci  i stylem wystroju mo na podj

decyzje dotycz ce zamiany tradycyjnie 

otwieraj cych si  drzwi na przesuwane, 

sk adane, amane, harmonijkowe lub 

powi kszone o dodatkowe skrzyd o lub 

nad wietle.  Mo liwo ci aran acyjnych 

jest sporo, szczególnie je li zamienimy jed-

noskrzyd owe, skromne drzwi w okaza y

portal albo przeciwnie – drzwi „znikn ”

zast pione tafl  szk a pozbawion  naj-

mniejszej nawet ramy.

O takich zmianach trzeba pomy le  ju

podczas stawiania cian, bo by  mo e

niezb dne b dzie powi kszenie otworu 

drzwiowego wszerz lub wzwy  albo   

przygotowanie w cianie miejsce na kaset ,

w której b d  chowa  si   przesuwane 

skrzyd a.

Pierwsze decyzje
Mimo e w trakcie budowy murów 

i potem, kiedy zaczynaj  si  prace wyko -

czeniowe, nie wydaje si  nam konieczne 

my lenie o drzwiach, które montuje si

jako jeden z ostatnich elementów wystroju, 

to wa ne jest odpowiednio wczesne 

podj cie kilku decyzji, których b d  od 

nas wymaga  fachowcy: elektryk, tynkarz 

i glazurnik.

Granica mi dzy pod og  drewnian

i terakotow . Po czenie drewnianej 

pod ogi z salonu z p ytkami w azience 

musi znale  si  dok adnie pod skrzyd em 

drzwi. Wypadnie ono w innym miejscu, 

je li skrzyd o b dzie z przylg , a w in-

nym, je li b dzie ca kowicie wpusz-

czone w o cie nic  (typu szwedzkiego). 

Obsadzenie futryny w otworze drzwiowym 

w zale no ci od grubo ci muru te  mo e

wyznaczy  t  granic  w ró nych miej-

scach.

Miejsce zamontowania w cznika 

wiat a. W cznik powinien by  umiesz-

czony po tej samej stronie co klamka. Je li 

drzwi s  dwuskrzyd owe, to umieszcza si

dwa w czniki po ich obu stronach. Cz sto 

zdarza si , e zmieniamy w stosunku do 

projektu pierwotnego drzwi lewe na prawe 

lub odwrotnie, albo kierunek otwierania 

drzwi nie do wewn trz, a na zewn trz 

pomieszczenia. Zwykle skrzyd o drzwiowe 

powinno otwiera  si  na pust cian , tak 

by nie zaw a  wej cia lub nie zas ania

widoku na pokój. Jednak czasami nie jest 

to tak oczywiste i, aby podj  w a ciw  de-

cyzj , trzeba pomy le , jak b d  ustawione 

meble, jak b dzie przebiega  komunikacja.

Tynkowanie otworu drzwiowego.

Sposób tynkowania zale y od grubo ci 

ciany i szeroko ci osadzonej w niej 

o cie nicy. Je li o cie nica jest w sza 

ni  grubo ciany, to trzeba j  ustawi

w jednej linii ze cian  od tej strony, gdzie 

chcemy wyko czy  drzwi ozdobn , p ask

listw  (opask ). Z drugiej strony trzeba 

otynkowa  otwór i wzmocni  naro nik 

ciany k townikiem aluminiowym lub 

zamontowa  opask  naro n .

Drzwi tradycyjne
Wszyscy je znamy, ale chcia abym zwróci

uwag  na szczegó y, od których zale y ich 

klasa i dobry wygl d. Nie opisuj  tu tech-

nicznego standardu (o czym cz sto piszemy 

na amach BD), skupiam si  na estetyce.

G adkie skrzyd a oklejone fornirem 

naturalnym lub drewnopodobnym. S

tak skromne, e by doda  im szyku, warto 

wybra  takie z wyszukanymi okuciami 

i grubszym ob ogiem lub frezowan  listw

tworz c  kant.

Listewki mocuj ce szyby w drzwiach 

przeszklonych. Perfekcja ich doci cia 

pod w a ciwym k tem, subtelny kszta t

i staranny monta  wp ywaj  na wygl d

ca ych drzwi. Niedopuszczalne s  widocz-

ne gwo dzie, wyciekaj cy klej lub silikon. 

Grube, toporne wa ki listewek te  nie 

dodaj  klasy. 

czenia ró nych gatunków i kolorów 

forniru jako wyko czenie skrzyd a. Jest to 

rozwi zanie obecnie cz sto stosowane, ale 

bardzo zobowi zuj ce nas do stosowania 

takich samych po cze  w meblach. Lepiej 

zdecydowa  si  na jeden kolor. Szczególnie 

je li powsta e w wyniku czenia, wzory s

zbyt wymy lne. Elegancja to prostota.

Przyk ad stylowych drzwi z bocznymi przeszklonymi 

skrzyd ami i górnym nad wietlem. Oddzielaj  dwie strefy 

w domu, przepuszczaj c wiat o w g b

Skrzyd o drzwi i ciana wokó  oklejone s  fornirem 

w prostok ty u o one w szachownic  (s oje w pionie 

i w poziomie). Gdyby nie ma a obrotowa klamka, 

nie by oby ich w ogóle wida . Takie drzwi mog

prowadzi  do prywatnej cz ci domu z sypialniami

amane skrzyd o to  wygodne 

rozwi zanie zamykaj ce spi arni

lub inne niewielkie pomieszczenie 

gospodarcze
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Zdobienia szyb w drzwiach. W dobie 

laserowych maszyn trawi cych szk o

producenci drzwi prze cigaj  si  w wymy-

laniu przeró nych wzorów. Powinni my

by  odporni na kiczowate dekoracje. Lepiej 

wybra  ozdob  w du ej skali np. drzewo 

na ca ej powierzchni drzwi ni  stateczek 

wielko ci znaczka pocztowego, umieszczo-

ny przy klamce.

Drzwi tradycyjne. Radz  wybiera

kszta ty uniwersalne, klasyczne, proste. 

Odstawmy do lamusa uki jak czapka 

napoleo ska, tak modne 15 lat temu.

Drzwi przesuwane, 
amane, sk adane

Wszelkiego rodzaju skrzyd a drzwi prze-

suwanych, amanych czy sk adanych s

dobrym zamiennikiem skrzyde  otwiera-

nych tradycyjnie. Nadaj  si  do wi kszo ci 

pomieszcze . Oszcz dzaj  powierzchni ,

u atwiaj  komunikacj  w w skim kory-

tarzu i po otwarciu nie zastawiaj  mebli 

ustawionych blisko wej cia. 

Drzwi dwuskrzyd owe przesuwane 

lub czteroskrzyd owe amano-sk adane. 

S  idealnym rozwi zaniem do stosowania 

mi dzy pomieszczeniami, które czasami 

chcemy po czy  w jedn  stref  (salon 

i gabinet, kuchnia i jadalnia, sypialnia 

i garderoba, hol i salon). Skrzyd a takich 

drzwi mog  by  identyczne jak pozosta e

tradycyjnie otwieraj ce si . Wystarczy 

kupi  odpowiedni model bez zamka, 

klamki i zawiasów i powiesi  na górnej 

prowadnicy zamaskowanej listw  drew-

nian . Mo na równie  zamontowa  drzwi 

w schowanej w cianie kasecie, ale grubo

tej ciany zwi kszy si  wówczas o oko o

15 cm. 

Drzwi przesuwane lekkiej konstrukcji,

takie jakie stosowane s  do zabudowy 

wn k (szafy, garderoby). W niektórych 

sytuacjach namawiam do zastosowania 

jako przegrody takich drzwi. S  lekkie, 

daj  wiele mo liwo ci aran acyjnych, ale 

maj  dwie wady: nie s  barier  d wi kow

i do mocowania najcz ciej potrzebuj

dolnej prowadnicy. Pomys  ten sprawdza 

si  szczególnie, je li dziel c przestrze ,

nie chcemy stawia  sta ej ciany. 

Najcz ciej dotyczy to nast puj cych 

sytuacji: 

– wydzielenie garderoby w du ej sypialni;

– oddzielenie aneksu kuchennego od 

pokoju;  

– wydzielenie spi arni w kuchni lub 

w holu;

– oddzielenie cz ci poddasza pod sko-

sami, gdzie urz dzimy przechowalni

rzeczy rzadko u ywanych, zapewniaj c

sobie wygodny do nich dost p;

– zas oni cie rega ów bibliotecznych.

Drzwi harmonijkowe
Przydadz  si  szczególnie do zamkni cia 

niewielkiego schowka, garderoby czy wn ki. 

Kojarz  si  z tymczasowo ci , bylejako ci ,

nisk  cen , ale atwym monta em. I na ogó  to 

prawda, wi c trudno traktowa  je jako drzwi  

reprezentacyjne. S  jednak chlubne wyj tki 

od regu y, drewniane panele z przeszkleniem 

w aluminiowych ramkach. Takie mo na 

zastosowa  nawet „na pokojach”.

Alternatywne
rozwi zania
Namawiam do rozwi za  niestandar-

dowych, czasami nieco zapomnianych 

lub pogardzanych za tymczasowo ,

ale zawsze indywidualnych i niepowta-

rzalnych. Oto kilka pomys ów godnych 

na ladowania:

drzwi zamaskowane takim samym 

materia em jak ciana – tapet , fornirem, 

plecionk , tkanin ;

skrzyd a oklejone fototapet  iluzorycz-

n  daj c  wra enie g bi, przestrzeni lub 

uzupe niaj c  wystrój o ciekawy element 

dekoracyjny;

stosowanie drzwi szklanych przezro-

czystych, kiedy potrzebujemy tylko prze-

s ony cieplnej, nie wizualnej, np. mi dzy 

holem a salonem;

stosowanie drzwi szklanych matowych 

lub z foli , albo z wytrawionym du ym 

wzorem jako elementem dekoracyjnym;

stosowanie drzwi lustrzanych jako 

powi kszaj cych optycznie przestrze

lub imituj cych j  (np. dwa skrzyd a cho-

waj ce si  w cianie pozbawione ram; je li 

w pobli u takich drzwi stoi kanapa, po 

zamkni ciu skrzyde  osi gamy efekt, jakby 

we wn ce sta a identyczna druga kanapa);

nadawanie skrzyd om drzwi indywidu-

alnego stylu przez malowanie na nich de-

koracji np. modnych obecnie graficznych 

kwiatów w rozmiarze maxi.  

Galanteria drzwiowa to jak bi uteria dla 

kobiety, zdobi i dope nia efekt wizualny ca-

o ci. Powinna mie  styl i klas , by  sto-

sowana z umiarem i pasowa  do pozosta-

ych elementów wystroju wn trz. 

Starannie wybierajmy wi c klamki, szyl-

dy, zamki azienkowe, otoki do otworów 

wentylacyjnych, a tak e zawiasy i maskow-

nice do nich oraz systemy prowadnicze do 

drzwi przesuwanych. Tu nie wolno odpu-

ci , bo wyposa enie najskromniejszych 

nawet drzwi w wysokiej jako ci galante-

ri  podniesie ich standard, wytrzyma o ,

funkcjonalno  i poprawi ich wygl d.

Niezb dna bi uteria

Biurko i fotel stoj  tak blisko przej cia

mi dzy pokojami, e tylko przesuwane drzwi 

(chowane w kasecie) umo liwiaj  swobodne 

przej cie. Rozwi zania jak z przedwojennego, 

mieszcza skiego domu, dodaje wn trzu klasy

Przesuwane skrzyd o drzwi od strony sypialni zamaskowane zosta o

tak  sam  tapet , jaka przyklejona jest na sypialnianych cianach, a od 

strony garderoby oklejone lustrem. Czy  to nie ciekawsze i wygodniejsze  

rozwi zanie ni  tradycyjne drzwi w banalnej okleinie drewnopodobnej, 

mocowane na zawiasach?
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