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Drzwi wejściowe do domu są wizytówką mieszkańców. Powinny być nie tylko estetyczne i 

wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. Stanowią główny element elewacji frontowej 
domu, podkreślając tym samym jego styl i charakter. Ich kształt, barwa, proporcje, 

zastosowany materiał, oraz detal wykończenia w nawiązaniu do architektury domu, 

podkreślają styl budynku. 

W domach nowoczesnych zazwyczaj stosuje się drzwi proste, przeszklone z minimalnym 

detalem. Z kolei w domach t radycyjnych, czy stylizowanych detal drzwi zewnętrznych jest 
bardziej dekoracyjny, przeszklenia stosuje się w mniejszym zakresie. Mogą być wykonane w 
formie małych szybek, lub okienek w ozdobnej ramie. 

To, na jakie drzwi się zdecydujemy, mówi również o nas samych. Jeśli ktoś jest otwarty na 
ludzi i otoczenie, powinien wybrać drzwi z dużymi przeszkleniami. Inwestorzy ceniący sobie 
prywatność decydują się przeważnie na mniejsze przeszklenia w skrzydłach drzwiowych. 

Wygląd drzwi zewnętrznych 

Kształt drzwi zewnętrznych pozwala na przejrzyste zaakcentowanie wejścia głównego do 
budynku. Często jest też elementem kompozycji architektonicznej wejścia, gdzie dla jej 

podkreślenia, stosuje się kolumny, ganek, szerokie, reprezentacyjne schody z ozdobną, lub 
nowoczesną balustradą. Można również nad wejściem zaprojektować balkon, lub 
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ciekawe podcienia. Kształt wejścia można wzbogacić dodatkowym oświetleniem, lampami, 

przeszkleniami w formie świetlików, czy doświetleń wokół drzwi, dodającymi uroku strefie 
wejściowej. Drzwi wejściowe mogą być proste w detalu, lub wzbogacone dekoracyjnymi 
ozdobnikami. Jednoskrzydłowe, na przykład z dodatkowym świetlikiem, lub dwuskrzydłowe, 

często poszerzane przez boczne naświetla. W przypadku małych domów, o krótkiej elewacji 

wejściowej (zabudowa szeregowa, czy bliźniacza, albo nieduża wolnostojąca), st refa 

wejściowa jest zazwyczaj wąska. W tym przypadku najczęściej stosuje się drzwi 

jednoskrzydłowe z ewentualnym świetlikiem z boku, lub w skrzydle drzwi. Do przeszkleń 
stosuje się najczęściej szkło gładkie, kolorowe, mleczne, przejrzyste, lub matowe, 

z ornamentem, czy witrażem. Doświetla, czy świetliki montuje się jako podwójne, lub 

pot rójne szyby zespolone, najczęściej w zestawie razem z drzwiami. 

Kolor drzwi zewnętrznych 

Detal i barwa ram, powinny nawiązywać do pozostałych elementów stolarki, czy detalu 

elewacji. Czasami sprawdzają się również kontrastowe połączenia, akcentujące  szczególny 

styl, czy architekturę domu. Ważnym czynnikiem jest kolor drzwi, który podkreśla detal 
elewacji. Jasne, czy białe drzwi sprawią wrażenie lekkich, zaś drzwi w ciemnej barwie wydają 
się ciężkie i masywne. Drzwi białe, czy w ogóle jasne, pastelowe wtapiają się w elewację i 
takie rozwiązanie najczęściej można spotkać przy domach prostych, nowoczesnych z 
ascetyczną, czy nawet surową w detalu architekturą. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem 
są drzwi drewniane w kolorze naturalnego drewna, najlepiej z widocznymi słojami. Takie 
drzwi wejściowe pasują do każdego stylu domu i zawsze wyglądają dobrze. Pamiętajmy, aby 

przy doborze kolorystyki drzwi wejściowych dopasować ją nie tylko do samego domu, ale 

także do otoczenia i zabudowy sąsiedniej. Wejście ma być ładne i estetyczne i nie powinno 
zakłócać ładu. Zasada ta jest szczególnie aktualna w przypadku domów budowanych na 

osiedlach, lub w zwartej zabudowie. 
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Wygodne drzwi wejściowe 

Wygoda użytkowania drzwi zewnętrznych, to szczególnie istotna kwest ia. Odpowiednie 

dobranie wymiarów poszczególnych elementów pozwoli na ich prawidłowe funkcjonowanie. 
Ważny jest również dobór zawiasów i okuć, które muszą spełniać  nie tylko odpowiednie 

wymagania wytrzymałościowe, ale też estetyczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
oraz ze sztuką budowlaną minimalna szerokość drzwi wejściowych to 90cm w świetle 
ościeżnic. Minimalna ich wysokość powinna wynosić 2.0m - 2.2m . Im drzwi są większe i 
szersze, tym są wygodniejsze w użytkowaniu. Alternatywnie można zastosować standardowe 
drzwi o skrzydle 90cm, lub 100cm z otwieralną częścią świetlika bocznego o szerokości 20cm 

- 60cm w świetle otworu. 

Jeśli tylko miejsce w domu na to pozwala, to najlepiej jest zamontować 
drzwi dwuskrzydłowe. Trzeba jednak liczyć się z tym, że to rozwiązanie będzie droższe. 
Koszty również wzrosną przy dodatkowym detalu, czy "niestandardowym" kolorze ram. 
W rezydencjach, czy domach willowych często montuje się okazałe drzwi wejściowe w 
symetrii, o szerokości 180cm - 200cm , co daje efektowny wygląd wizualny. Dodatkowo, aby 
drzwi nie mały przysadzistego wyglądu, stosuje się naświetla górne, które wyrównują ogólne 
proporcje. W mniejszych domach należy montować drzwi nie mniejsze niż 90cm skrzydła o 
wysokości 2-2.2m. 

Ogólne wymagania techniczne dla drzwi wejściowych w domach jednorodzinnych: 

1. drzwi zewnętrzne domu muszą 
być szczelne, wodoodporne, dźwiękoszczelne, ciepłe, trwałe, odporne na warunki 

atmosferyczne i wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne; 

2. powinny być bezpieczne w użytkowaniu, ale również muszą skutecznie 
zabezpieczać dom przed ewentualnymi włamaniami; 

3. muszą być dobrze i starannie wykonane, prawidłowo zamontowane, co pozwoli na 

ich długie i bezproblemowe użytkowanie; 
4. powinny być ładne i estetyczne, optymalnie dobrane do detalu architektury i stylu 

domu; 

5. wykonane z odpowiedniego, trwałego materiału (drzwi drewniane, z płyty MDF, 

lub skrzydła drzwiowe z HDF, stalowe, z aluminium, wykończone wodoodporną 
okleiną, albo malowane proszkowo); 

Bezpieczeństwo - drzwi antywłamaniowe 

Istotnym czynnikiem przy wyborze odpowiednich drzwi wejściowych, jest  bezpieczeństwo 

jakie te drzwi powinny zapewniać domownikom. Stosuje się wówczas drzwi z dodatkowym 

wzmocnieniem konst rukcji ram i skrzydła, oraz montuje się zawiasy i inne elementy 

antywłamaniowe. Antywłamaniowe drzwi zewnętrzne mocuje się na ościeżnicy metalowej, 
lub ościeży z blachy stalowej i oprócz pianki montażowej przykręca się je do otworu 
drzwiowego. Dodatkowo drzwi takie wyposażone są w specjalne zamki, bolce 
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antywłamaniowe, oraz posiadają wzmocnione zawiasy, zazwyczaj stalowe. W 

przypadku doświetleń dla popraw ienia bezpieczeństwa antywłamaniowego stosuje się szkło 
o właściwościach antywłamaniowych, odporne na wyważenie, czy rozcięcie. Drzwi 

antywłamaniowe, powinny być montowane przez wyspecjalizowaną firmę. Muszą mieć 
odpowiedni certyfikat  - najlepiej jest  wybrać te o klasie C odporności antywłamaniowej. 

Izolacyjność drzwi wejściowych 

Innym, bardzo ważnym czynnikiem, który powinno się brać pod uwagę przy wyborze drzwi 
wewnętrznych jest izolacyjność cieplna, oraz izolacyjność akustyczna. M inimalny 

normatywny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wejściowych wynosi 2.6W/ m2K, ale 

im ten współczynnik jest niższy tym drzwi będą cieplejsze. Niestety im drzwi są cieplejsze, 
tym ich koszt jest większy. Standardowe drzwi spełniające wymagania cieplne są również 
wystarczające pod względem akustyczności. Można jednak tę akustyczność zwiększyć, 
poprzez dodatkowe wygłuszenie tapicerskie drzwi od wewnątrz, lub zamówić drzwi 
z dodatkowym panelem wygłuszającym. Przy dociepleniu, czy wygłuszeniu drzwi 
wejściowych stosuje się zazwyczaj styropian, płyty wiórowe, piankę poliuretanową, płyty 
M DF, lub wełnę mineralną. 
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