
BUDUJEMY DOM 6/2010 75

Drzwi zewn trzne 

powinny by  dobrze 

izolowane cieplnie 

i akustycznie, szczelne, 

trwa e, a zatem 

wykonane z materia ów

odpornych na dzia anie 

zmiennych warunków 

atmosferycznych. 

Drzwi wewn trzne 

nie musz  spe nia

takich wymogów 

wytrzyma o ciowych, 

ale oprócz prawid owego 

monta u powinny 

stylistycznie pasowa

do wn trza.
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Wej cioweWej ciowe

Drzwi wewn trzne 
Jakie wybra ?

Drzwi wewn trzne mo emy wybiera  spo ród drewnianych, z p yt 

drewnopochodnych, a nawet szklanych.

Drewniane. Mog  by  z drewna litego lub klejonego warstwowo – te 

s  bardziej popularne, g ównie ze wzgl du na ni sz  cen  i bardzo do-

bre parametry techniczne: wysok  wytrzyma o  i odporno  na pa-

czenie si . Najcz ciej stosowane gatunki drewna to: sosna, d b, buk, 

maho  i jesion.

Z p yt drewnopochodnych. Mog  to by  g adkie lub t oczone p y-

ty wiórowe albo pil niowe – zwyk e, MDF i HDF. Najcz ciej stosu-

je si  p yty MDF (twarde) i inaczej wytwarzane HDF (bardzo twar-

de) o wi kszej g sto ci. Im jest ona wi ksza, tym materia  trwalszy 

i drzwi mniej si  pacz . Oba rodzaje p yt s  bardziej odporne na p ka-

nie oraz rozszczepianie ni  lite drewno.

Drzwi z p yt drewnopochodnych s  najcz ciej kupowane. 

Dost pne s  w 3 wariantach wyko czenia:

okleinowane – pokryte laminatem: jednobarwnym lub drewnopo-

dobnym, najta sze: 300–700 z ;

fornirowane – pokryte cienk  warstw  drewna, mog  by  lakiero-

wane lub bejcowane, mog  by  nawet kilkakrotnie dro sze od okle-

inowanych: 1000–2000 z ;

pomalowane kryj ca farb  – najcz ciej w 2–3 standardowych ko-

lorach: bia ym, br zowym lub popielatym: 300–500 z  oraz dowol-

nych na zamówienie (dro szych od standardowych o 20%).

Szklane. Skrzyd a mog  mie  w skie ramy aluminiowe albo drew-

niane, ale mog  te  by  bezramowe: tak  bezramow  tafl  szk a za-

wiesza si  bezpo rednio na zawiasach, a zamiast klamki stosuje 

pochwyt. Aby drzwi by y bezpieczne, wykonuje si  je ze szk a harto-

wanego lub klejonego. Zbita szyba hartowana rozsypuje si  na kawa -
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 Drzwi przesuwne, chowane w kasecie 

umieszczonej w cianie

fo
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ki o nieostrych brzegach, a folia zabezpiecza-

j ca szk o klejone zapobiega jego rozsypaniu 

si  na kawa ki.

Rozwierane czy przesuwne?

Drzwi powinny si  otwiera  bezkolizyjnie, 

a wi c pole zakre lane przez skrzyd o nie 

mo e zachodzi  na pole skrzyd a drzwi s -

siednich. 

Warto te , by zach ca y do wej cia, a wi c

po otwarciu nie powinny zas ania  znacznej 

cz ci wn trza, do którego prowadz . Z tego 

wzgl du najlepiej, je li skrzyd o otwiera si

na cian .

Ze wzgl du na sposób otwierania mamy do 

wyboru nast puj ce odmiany drzwi:

rozwierane – najpopularniejsze – zawie-

szone na o cie nicy na parze zawiasów. S

bardzo funkcjonalne, zw aszcza w standar-

dowym wymiarze 90 × 200 cm, bo otwarcie 

szerszego skrzyd a – np. szeroko ci 1 m – wy-

maga wi cej miejsca;

dwuskrzyd owe – wskazane do szerokich 

otworów, przy czym nale y pami ta , e

miejsce na rozwarcie skrzyde  potrzebne b -

dzie z obu stron o cie nicy;

przesuwne – wymagaj  z kolei sporo miej-

sca na cianie, na któr  nasuwa si  skrzyd o

po otwarciu, a zatem spory jej fragment musi 

pozosta  pusty i niewykorzystany. Je li ta-

kie drzwi zaplanujemy ju  na etapie projektu 

domu, mo na b dzie przewidzie  w cianie 

„kiesze ”, w której b d  ukryte prowadnice 

na skrzyd o otwartych drzwi;

sk adane – ze skrzyd em „ amanym” na 

pó  wzd u  osi pionowej. Wymagaj  nie-

wiele miejsca, ale ich funkcjonalno  jest 

ograniczona, gdy  z o one skrzyd o zw a

przej cie, zmniejszaj c wiat o o cie nicy. 

Sprawdz  si  za to w spi arni z ruchomymi 

pó kami. Ich wariant dwuskrzyd owy (w któ-

rym amane jest ka de ze skrzyde ) bywa 

efektown  opraw  szerokiego wej cia do sa-

lonu czy jadalni;

harmonijkowe – mniej okaza a odmiana 

drzwi sk adanych. Zbudowane s  z w skich 

paneli (szer. 5–10 cm), po czonych pod u -

nymi przegubami z tworzywa sztucznego. 

Dawniej takie drzwi montowano g ównie 

 Bezramowe szklane drzwi przesuwne, 

wykonane ze szk a hartowanego, montowane na 

zawiasach do szyny no nej; mo na je zamówi  do 

dowolnego wymiaru otworu drzwiowego

fo
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 Drzwi dwuskrzyd owe z do wietlami

Oba rodzaje drzwi cho  zbudowane s  podobnie, po zamontowa-

ne zaprawiaj  zupe nie inne wra enie estetyczne, ró ni  si  kilkoma 

elementami.

Drzwi przylgowe maj  wyra nie widocz-

ne zawiasy i przylg , skrzyd o nie licuje si

z p aszczyzn  opasek.

Drzwi bezprzylgowe maj  niewidoczne za-

wiasy i brak przylgi w skrzy-

dle. Po  zamkni ciu skrzy-

d o licowane jest z opask

drzwiow  i tworzy jedn

p aszczyzn ,  bez zaznacze-

nia kraw dzi drzwi. Drzwi 

bezprzylgowe s  o min. 400–500 z  dro sze od przylgo-

wych o takim samym wyko czeniu. Fornirowane drzwi 

bezprzylgowe kosztuj  ok. 2000 z .

Przylgowe czy bezprzylgowe?

fo
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 Drzwi bezprzylgowe

 Drzwi przylgowe

 Drzwi harmonijkowe
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w garderobach, jednak dzi ki udoskonalo-

nym rozwi zaniom prowadnic oraz este-

tycznym materia om obecnie produkowane 

nadaj  si  nawet do pomieszcze  reprezenta-

cyjnych.

Jak montowa ?

Cho  zamontowanie drzwi nie jest specjal-

nie skomplikowane, to zdecydowanie lepiej 

zleci  to fachowcowi, zw aszcza e produ-

cenci nie uznaj adnych reklamacji, je li 

drzwi zostan  zamontowane nieprawid owo.

Drzwi wewn trzne najlepiej zamontowa

ju  po u o eniu parkietu, ale przed jego po-

lakierowaniem (podczas monta u mo na 

bowiem zarysowa  lakier).

Przed monta em nale y dok adnie wymie-

rzy  otwór: jego wysoko  i szeroko , gru-

bo cian i sprawdzi , czy przek tne maj

tak  sam  d ugo . Najbezpieczniej wykona-

nie pomiaru powierzy  fachowcowi, który b -

dzie montowa  drzwi, bo wtedy on odpowia-

da za to, by drzwi idealnie pasowa y.

O cie nice. Przebieg pracy przy monta u

drzwi zale y od tego, jak  zastosujemy o cie -

nic . Sta  instaluje si  bowiem bezpo red-

nio na stropie – przed napraw  lub remontem 

cian, a regulowan  – po wszelkich wyko -

czeniach, ale przed lakierowaniem posadzki.

Obecnie w 90% montuje si  o cie nice 

regulowane. Wykonywane s  w rozmiarach 

na ka d  grubo  muru w przedzia ach co 

20 mm (min. 75 mm – maks. 500 mm). 

Pasuj  do skrzyde  drzwiowych o szaro ci 

60–100 cm, równie  do dwuskrzyd owych.

Uwaga! W przypadku zakupu ta szych, 

okleinowanych drzwi o cie nica mo e kosz-

towa  tyle samo co skrzyd o drzwiowe – ok. 

300 z .

O cie nice wstawia si  w otwór w cianie, 

stabilizuje klinami drewnianymi lub plasti-

kowymi i mocuje do ciany piank  poliure-

tanow . Producenci, by drzwi lepiej trzyma-

y si  o cie a, zalecaj  u ycie równie  dybli 

do cian murowanych. Wymóg ten dotyczy 

jednak g ównie mocowania ci kich drzwi 

zewn trznych. 

Uwaga! Podczas wype niania piank

monta ow  szczelin wokó  o cie nicy trze-

ba zawsze zastosowa  rozpórki, aby eks-

panduj ca pianka nie spowodowa a ich od-

kszta cenia. O cie nice regulowane, które 

najcz ciej s  z p yty MDF, nale y roze-

prze  przynajmniej 

czterema rozpórkami, 

a piank  wtryskiwa

z umiarem. 

Pianka powin-

na by  przeznaczo-

na do monta u sto-

larki (wi kszo

producentów ozna-

cza j  zielon  zatycz-

Drzwi jednoskrzyd owe mog  by  prawe i lewe. Jak je odró ni ? Nale y stan  przed drzwia-

mi od strony, po której widoczne s  zawiasy. Drzwi prawe to te z zawiasami po prawej stronie, 

drzwi lewe maj  je po lewej. Wariant drzwi dwuskrzyd owych zale y od tego, które skrzyd o

otwiera si  pierwsze. Je li to z zawiasami widocznymi po prawej stronie, wówczas drzwi okre-

la si  jako prawe.

Prawe czy lewe?

Drzwi lewe Drzwi prawe

 O cie nica regulowana. Rozstaw 

listew obejmuj cych dostosowuje si  do 

grubo ci ciany

150 z
kosztuje monta  drzwi wewn trznych,

min. 200 z
kosztuje monta  drzwi zewn trznych

 O cie nice mog

by  zmontowane przez 

producenta lub sk ada

si  z trzech cz ci,

które czy si  w ca o

podczas monta u.

Te do stalowych 

drzwi wej ciowych 

najcz ciej wykonane 

s  z ocynkowanej 

blachy stalowej 

pokrytej takim samym 

PVC jak skrzyd a fo
t.

 C
a

p
e

k

Nawet najlepszy fachowiec podczas monta u mo e pope ni  b dy, których konsekwencj

mog  by : trudno ci z otwieraniem drzwi, skrzypienie, a nawet ocieranie si  skrzyde  o pod-

og . Do najcz stszych b dów nale :

 niedok adne wymierzenie otworu – zamówione drzwi nie pasuj  i trzeba je przycina ,

odwrotne zamontowanie o cie nic – drzwi otwieraj  si  nie w t  stron , na któr  powin-

ny,

niedok adne wypionowanie i wypoziomowanie o cie nic – wskutek czego drzwi skrzypi ,

rysuj  parkiet, same si  otwieraj  lub same zamykaj ,

nieostro ne wtryskiwanie pianki monta owej – wskutek czego wypacza ona o cie nic ;

dopuszczenie do zastygni cia pianki na powierzchniach drewnianych ( lady pianki bardzo 

trudno usun ),

niewyregulowanie zawiasów – wskutek czego drzwi opadaj , rysuj  posadzk  albo si  nie 

domykaj .

Najcz stsze b dy monta owe
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k ). Jednosk adnikowa wymaga zwil e-

nia wod  (np. spryskiwaczem do kwiatów) 

powierzchni, na które b dzie nak adana. 

Dwusk adnikow  mo na nanosi  na suche 

powierzchnie.

Szczelin  miedzy zamontowan  o cie ni-

c  a cian  os ania si  listwami maskuj cy-

mi, które przykleja si  klejem monta owym 

do ciany lub do o cie nicy. czenia listew 

wyka cza si  silikonem w kolorze drzwi.

Zawiasy. Wi kszo  drzwi zawiesza si

na dwóch zawiasach, w niektórych jest jesz-

cze trzeci po rodku. Od zawiasów, które 

d wigaj  ci ar skrzyd a, zale y z jak a-

two ci  drzwi b d  si  otwiera y i czy nie 

b d  skrzypie . Po zawieszeniu skrzyd a

zawiasy trzeba wyregulowa . Nie powin-

no si  do tego u ywa  metalowych podk a-

dek zak adanych na trzpie : wiadczy oby 

to o z ym wymierzeniu otworu i niedok ad-

nym wyregulowaniu zawiasów, s owem

– o niefachowo ci montera.

Klamki, szyldy i rozetki. Zwykle dokupu-

je si  je osobno. Mog  by  wykonane z mosi -

dzu lub stali nierdzewnej, rzadziej z alumi-

nium, s  te  modele czone ze szk em, 

drewnem lub kolorow ywic . Dobiera si  je 

indywidualnie do stylu wn trza, przy czym 

warto pami ta , e nadmiar ozdób zwykle le 

na  wp ywa.

Drzwi wej ciowe
Jakie wybra ?

Na rynku jest sporo firm oferuj cych do-

brej jako ci drzwi wej ciowe z drewna, stali 

i z PVC. Kupi  mo na tak e drzwi z alumi-

nium i w ókna szklanego, ale w domach jed-

norodzinnych stosuje si  je rzadko. 

Drzwi zewn trzne musz  spe nia  wy-

mogi bezpiecze stwa oraz izolacyjno-

ci cieplnej i akustycznej. Wed ug normy, 

wspó czynnik przenikania ciep a U drzwi 

wej ciowych nie powinien przekracza

2,6 W/(m2•K). 

O izolacyjno ci cieplnej drzwi decydu-

je masa skrzyd a oraz warstwa ocieplenia 

umieszczonego w ramie. Mo e to by  we -

na  mineralna, styropian lub pianka poliure-

tanowa. 

Drzwi wej ciowe powinny mie  te  do-

br  izolacyjno  akustyczn , to znaczy nie 

mniejsz  ni   30 dB. 

Drewniane. Najcz ciej s  z drew-

na sosnowego albo wierkowego, rzadziej 

– z drewna li ciastego (d bowego, jesio-

nowego) lub egzotycznego (tek, maho ). 

Najlepiej, gdy rama skrzyd a jest wykonana 

z drewna klejonego, bo jest odporniejsze na 

paczenie si . Drzwi mog  by  wzmocnione 

blachami stalowymi ukrytymi pod ok a-

dzinami z drewna. Powierzchnia skrzyde

drzwi drewnianych mo e by  g adka lub 

ozdobiona listwami b d  kasetonami. 

Przed wilgoci  i wp ywami atmosferycz-

nymi zabezpieczane s  impregnatami i la-

kierem albo farb  akrylow . Wyko czenie 

mo e by  przezroczyste lub kryj ce s oje 

drewna. Stosuje si  te  pokrycia z forniru 

albo pow oki winylowe. 

Czasem decydujemy si  na zmian  usytu-

owania drzwi, by zmieni  proporcje i funkcj

pomieszcze  lub usprawni  komunikacj .

Przed przyst pieniem do kucia czy ci cia

muru trzeba sprawdzi  w dokumentacji pro-

jektowej domu, z jak cian  mamy do czy-

nienia: konstrukcyjn  czy dzia ow .

W cianie dzia owej – nale y wzmocni  nad-

pro e pr tami stalowymi, by zabezpieczy cia-

n  przed p kni ciem i zarysowaniem tynku nad 

drzwiami w charakterystyczny trójk t. 

W cianie no nej – przed wykuciem otworu 

nale y wbudowa  nowe nadpro e, które b dzie 

przenosi  obci enia ze stropu i wy szych par-

tii budynku na pozosta e cz ci ciany. Bardzo 

wa ne jest, by zrobi  to fachowiec z do wiad-

czeniem. Nale y równie  pami ta , e wszelkie 

zmiany w konstrukcyjnych elementach domu, 

a ciany no ne takimi s , powinny by  zaak-

ceptowane przez konstruktora.

Przed rozpocz ciem kucia trzeba si  upew-

ni , czy przeniesienie drzwi w nowe miejsce nie 

poci gnie za sob  konieczno ci innych prze-

róbek, które bardzo skomplikowa yby przed-

si wzi cie: 

 czy w cianie nie biegn  rury oraz kable elek-

tryczne, które trzeba b dzie przenie  w inne 

miejsce, 

 czy nie ma ró nicy poziomów posadzek po 

obu stronach ciany, je li s , to wysoko  osa-

dzenia nowego nadpro a nale y obliczy  od po-

ziomu wy szej posadzki, a ró nic  poziomów 

wyrówna , montuj c w drzwiach próg odpo-

wiedniej grubo ci,

 czy klamka nowo wstawionych drzwi nie b -

dzie obija ciany poprzecznej; z tego wzgl -

du powinny by  odsuni te od naro nika cian

o 30 cm.

Nowe drzwi w innym miejscu

fo
t.
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Planuj c przeniesienie drzwi w inne miejsce, 

trzeba najpierw sprawdzi  w dokumentacji 

projektowej domu, czy ku  trzeba b dzie 

w cianie no nej czy dzia owej. ciana no na jest 

elementem konstrukcyjnym budynku i wszelkie 

w ni  ingerencje mo liwe s  tylko po konsultacji 

z konstruktorem i powinny by  wykonane przez 

solidnego fachowca

fo
t.
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 Kolorystyk  i wzornictwo klamki powinno 

si  dobiera  do stylu 

wn trza i modelu drzwi

fo
t.

 I
n
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o

 Drewniane drzwi zewn trzne z przeszkleniami 

bocznymi i na wietlami
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Drzwi antyw amaniowe
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Drzwi wej ciowe zwykle 

sprzedawane s  w kilku 

podstawowych kolorach, ale za 

dop at  (ok. 300 z ) mo na zamówi

drzwi pomalowane na dowolny kolor. 

Mog  by  wyposa one np. w wizjer 

i trzypunktowy zamek bolcowy 

wpuszczany (bez wk adki) i dwa 

zawiasy z blokad  antywywa eniow

lub zamek wielopunktowy albo

dwa niezale ne zamki bolcowe 

trzypunktowe wpuszczane na 

wk adk  patentow

fo
t.

 P
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l-
S
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Z PVC. Profile mog  by  usztywnione 

wk adkami stalowymi lub aluminiowymi, 

wentylowane i uszczelniane piank  poliure-

tanow . Drzwi z PVC maj  trwa e kolory, ale 

je li zostan  uszkodzone, ich powierzch-

ni nie mo na odnowi . Nie da si  ich poma-

lowa , mo na jedynie zatuszowa  drobne 

uszkodzenia specjalnymi preparatami. 

Stalowe. W takich drzwiach ze stali ocyn-

kowanej s  g ównie o cie nice, ramy i ruszt 

usztywniaj cy, ale blach  stalow  mo e by

te  ob o one ca e skrzyd o – takie drzwi naj-

cz ciej s  powleczona foli  PVC – jednoko-

lorow  albo imituj c  drewno. S  równie

drzwi, w których p yty stalowe mocowane 

s  do ramy drewnianej i wyka czane lakie-

rem lub foli  z wyt oczonym rysunkiem s o-

jów drewna.

Aluminiowe. Maj  ramy z dwu- lub trzy-

komorowych profili. Wype niane s  najcz -

ciej szybami ze szk a hartowanego lub pa-

nelami z blachy aluminiowej, ale do domów 

jednorodzinnych najlepiej nadaj  si  wer-

sje wyko czone okleinami drewnopodobny-

mi. Maj  ocieplenie z pianki poliuretanowej. 

Drzwi aluminiowe s  wytrzyma e, ale atwo 

ulegaj  wgnieceniom.

Jak montowa ?

Ze wzgl du na znaczny ci ar skrzyd a oraz 

cz stotliwo  jego otwierania i zamyka-

nia zamocowanie o cie nicy powinno by

szczególnie staranne: najlepiej u y  w tym 

celu ko ków rozpr nych (dybli) i ka dy sto-

jak o cie nicy zamocowa  przynajmniej 

w trzech miejscach. Je li ciana jest trójwar-

stwowa i drzwi montowane s  w linii ocie-

plenia, konieczne jest u ycie specjalnych 

W atestowane drzwi antyw amaniowe warto inwestowa  wtedy, gdy pozosta e otwory 

(okna, drzwi tarasowe i gospodarcze) równie  maj  podwy szon  klas  ochrony antyw ama-

niowej. Jak wynika bowiem ze statystyk policyjnych, w amania do domów jednorodzinnych 

w 80% dokonywane s  w a nie przez okna, a wi kszo  tych w ama  polega na wywa eniu 

skrzyde  bez wybijania szyby.

Kupuj c drzwi, powinni my dok adnie sprawdzi  ich dokumentacj  techniczn , zdarza 

si  bowiem, e jako antyw amaniowe oferowane s  zwyk e drzwi wzmocnione. Atestowane 

drzwi antyw amaniowe sprzedawane s  zawsze jako wyrób kompletny, z o cie nic , okucia-

mi i zamkami, do których klucze mo na dorobi  tylko w punktach wskazanych przez produ-

centa. Wymiana jednego z elementów zestawu powoduje automatycznie utrat  klasy antyw-

amaniowej, skutkuje te  zwykle utrat  gwarancji. 

Zastosowanie drzwi antyw amaniowych nie tylko poprawia bezpiecze stwo domowników, 

ale te  bywa podstaw  do przyznania ulgi ubezpieczeniowej.

Konstrukcj  takich drzwi tworzy usztywniona rama stalowa lub drewniana, do której mo-

cuje si  ruszt ze stali. Przestrzenie mi dzy elementami rusztu stalowego wype nione s  ma-

teria em izolacyjnym (np. we n  mineraln ). Poszycie drzwi wykonuje si  z blachy stalowej 

grubo ci 2–3 mm. Warstwa wyko czeniowa to najcz ciej drewno lub okleina foliowa, do-

st pna w wielu wzorach i odcieniach.

Drzwi osadza si  w o cie nicy stalowej, zamocowanej w murze w sposób uniemo liwiaj -

cy jej wyrwanie. Zestaw uzupe niaj  zwykle trzy komplety zawiasów (które po zamontowa-

niu drzwi nie s  dost pne z zewn trz) oraz co najmniej dwa zamki, z których jeden urucha-

mia blokady rygluj ce na obwodzie drzwi – na dwóch, trzech lub czterech bokach. Zamek 

centralny jest wpuszczany, a jego wk adka musi mie  klas  odporno ci C.
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k towników przeznaczonych do monta u

drzwi zewn trznych.

Obróbki tynkarskie wykonuje si  podob-

nie jak po zamontowaniu drzwi wewn trz-

nych. Ostatnim etapem jest wyregulowa-

nie zawiasów tak, by klucze przekr ca y si

w zamkach bez oporów, a bolce wchodzi y

bez ocierania w gniazda o cie nicy.

Drzwi wej ciowe powinny si  otwie-

ra  na zewn trz. Decyduj  o tym wzgl -

dy bezpiecze stwa oraz wygoda i ergono-

mia (podczas wiatru s  bardziej szczelne, 

bo uszczelki s  dociskane). Zyskujemy te

miejsce w przedsionku.  Drzwi otwieraj -

ce si  do rodka stosuje si  wtedy, gdy na 

zewn trz s  schody z ma ym podestem 

przed, a tak e w górach, gdzie s  wysokie 

niegi.

Po otwarciu drzwi nie powinny uderza

o w garek ani o cian , dlatego warto za-

montowa  uniemo liwiaj ce to odboje.

Aby prawid owo przewidzie  kosz-

ty zwi zane z zakupem drzwi wewn trz-

nych, nale y wiedzie , które elementy ich 

wyposa enia dost pne s  w standardzie 

bez dodatkowych op at, a za które trze-

ba dop aci .

Standardowe wyposa enie:

 zawiasy – dwa lub trzy w zale no ci od 

rodzaju i wymiarów skrzyd a

 zamek – na klucz zwyk y lub zamek a-

zienkowy, niektórzy producenci w standar-

dzie oferuj  równie  zamek pod wk adk

patentow

 szyba (dotyczy drzwi przeszklonych) – za-

zwyczaj jeden konkretny rodzaj szyby, za 

zmian  przeszklenia trzeba dop aci .

Wyposa enie, za które trzeba dop a-

ci :

 opaski maskuj ce i wier wa ki do wy-

ko czenia o cie nicy

 klamki

 tuleje i kratki wentylacyjne

 bezpieczne szyby

 dodatkowe zamki i zawiasy

Przed zakupem trzeba sprawdzi , jaka 

jest oferta producenta dotycz ca o cie -

nic.

W cianie jednowarstwowej drzwi powinny by  umieszczone w po owie jej grubo ci (a), w dwuwarstwowej 

– jak najbli ej kraw dzi zewn trznej ciany (b), w trójwarstwowej – w p aszczy nie ocieplenia (c)

a b c

Na co zwróci  uwag  przed zakupem 
drzwi?

Za co trzeba
dop aci ?

fo
t.

 B
u

m
a

x

 Je li przedsionek lub przedpokój s  s abo 

o wietlone, warto rozwa y  zastosowanie 

bocznych i/lub górnych do wietli, które 

zapewniaj  sporo wiat a

Czy o cie nice maj  regulowan  szeroko . Takie drzwi b dzie mo na zamontowa

w cianie dowolnej grubo ci.

Czy zawiasy s  regulowane. To bardzo wa ne w drzwiach zewn trznych, poddawanych 

zmiennej temperaturze i wilgotno ci: po kilku miesi cach u ytkowania mo e by  konieczna 

korekta ich zawieszenia.

Izolacyjno  materia u wype niaj cego. Drzwi zewn trzne nie powinny by  mostkiem 

termicznym, dlatego powinny by  mo liwie skutecznie ocieplone.

Zamki. Je li drzwi wyposa one s  w tylko jeden zamek podklamkowy, warto zapyta  o mo -

liwo  domontowania zamka patentowego – kosztuje 300–400 z .

Solidno  wyko czenia. Szczególnie wa na cecha drzwi zewn trznych, które s  nara o-

ne na wp ywy atmosferyczne.

Co wchodzi w sk ad oferty. Na to warto zwróci  uwag , gdy porównuje si  ceny podob-

nych modeli drzwi – zarówno zewn trznych, jak i wewn trznych. By  mo e o wy szej cenie 

decyduj  elementy, jak np. klamka z szyldem czy maskuj ce listwy o cie nicy, których nie 

ma konkurencyjny wyrób, mo e si  okaza , e kosztowniejsze b dzie dokupienie ich osobno 

do drzwi pozornie ta szych.

Z monta em taniej. Je li kupimy drzwi z monta em, za ca o  us ugi zap acimy 7% VAT. 

Je li zdecydujemy si  natomiast na zakup samych drzwi, a monta  zlecimy innej firmie, za 

drzwi zap acimy 22% VAT. W przypadku zakupu kilku par drzwi do domu, zaoszcz dzona suma 

na ró nicy w podatku mo e okaza  si  znacz ca.
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