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Drzwi wewnętrzne do domu: na co zwrócić 
uwagę przed zakupem? 

Opublikowany 27 stycznia 2017 przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna 

Drzwi wewnętrzne do domu mogą się różnić sposobem otwierania, 
konstrukcją, materiałem wykonania, zastosowanymi przeszkleniami, 
dekorami i okleinami, profilem krawędzi, wymiarami oraz różnego rodzaju 
akcesoriami dodatkowymi, jak klamki. 

Te wszystkie elementy mają wpływ na cenę drzwi, która może być 
różna, nawet dla pozornie podobnych skrzydeł drzwiowych. 

W każdym razie, oferta rynkowa jest na tyle bogata, że może być pewien 
problem z podjęciem ostatecznej decyzji. 

Na co więc zwrócić uwagę, wybierając drzwi wewnętrzne? 

Konstrukcja drzwi 

Konstrukcja drzwi wewnętrznych 
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Dostępne są dwa rodzaje konstrukcji skrzydeł drzwi wewnętrznych. 

1. Pierwszy z nich, konstrukcja płytowa ze środkiem wypełnionym płytą 
wiórową o strukturze plastra miodu, jest bardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem i prawdopodobnie, dlatego częściej 
wybieranym. 

2. Drugim rodzajem jest konstrukcja płycinowa składająca się z 
drewnianej ramy oraz wypełniających ją płycin z drewna, szkła, 
tworzywa lub sklejki. 
Wypełnienie zapewnia bardzo dobrą stabilność, a także wysoką 
dźwiękoszczelność. Ponadto, tego typu drzwi są cięższe, natomiast 
charakteryzują się odpornością na odkształcenia. 

Materiał wykonania i wykończenia 

Drzwi wewnętrzne do domu wykonuje się z drewna litego lub klejonego 
drewna, a ponadto z materiałów drewnopochodnych, jak płyta wiórowa, płyta 
pilśniowa, MDF i HDF, a w ostatnich latach coraz większą popularnością 
cieszy się szkło. 

W przypadku drewna, lepsze parametry techniczne ma drewno klejone, które 
nie paczy się, a poza tym wyróżnia się dużą wytrzymałością. 

Z reguły stosuje się drewno: 

 dębowe, 
 bukowe, 
 jesionowe, 
 mahoniowe, 
 niekiedy też sosnowe. 

Z kolei płyty drewnopochodne mają różną gęstość, która decyduje o 
mniejszych lub większych skłonnościach do paczenia. Wyróżnia się 
płyty MDF i HDF. 

Ta pierwsza (MDF, czyli Medium-Density Fibreboard) ma średnią gęstość i 
otrzymuje się ją z przerobienia włókien drewna sosnowego lub świerkowego. 

Płyta HDF (High Density Fibreboard) jest bardzo gęsta, więc tym samym 
niezwykle twarda i odporna na paczenie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklejka
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_MDF
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_HDF
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Jednocześnie wykazuje wysoką niepodatność na pękanie. 

Drzwi szklane idealnie pasują do wnętrz industrialnych, a są wykonane ze 
szkła hartowanego lub klejonego i najczęściej mają ramki drewniane albo 
aluminiowe. 

Dostępne są również bezramkowe szklane drzwi wewnętrzne. 

Dekory i okleiny 

Tłoczenia w drzwiach wewnętrznych 

Materiał wykorzystywany w celu pokrycia powierzchni drzwi wewnętrznych 
decyduje zarówno o ostatecznym wyglądzie, jak i cenie. 
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Skrzydła drewniane występują w wersji lakierowanej lub bejcowanej i z 
reguły zostaje pozostawiony rysunek słojów drewna. 

Dostępne są też drzwi wewnętrzne drewniane jedynie wstępnie 
zaimpregnowane lub zagruntowane, a decyzję o wykończeniu zostawia się 
klientowi. 

Można sobie zażyczyć dowolnego koloru, z tym że nietypowe barwy kosztują 
nawet 20% więcej. 

Płyty drewnopochodne najczęściej są oklejane laminatem z tworzywa 
sztucznego albo fornirem, który jest okleiną naturalną. 

Laminaty mogą imitować kolory drewna i mieć też rysunek słojów. 

Mają dobre parametry, jeżeli chodzi o: 

 odporność na zarysowanie, 
 ścieranie, 
 środki chemiczne, 
 działanie promieni UV, 
 zadrapania. 

Drzwi bywają niekiedy dodatkowo dekorowane tłoczeniami w kształcie łuków 
lub kasetonów. 
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Wykończenia drzwi wewnętrznych 

Przeszklenia 

Wiele osób decyduje się na przeszklenia doceniając nie tylko walory 
estetyczne takiego rozwiązania, ale także użytkowe. 

Do wyboru mamy: 

 szkło transparentne, 
 szkło ornamentowe, 
 szkło matowe, 
 szkło barwione, 
 szkło witrażowe. 

Wkomponowanie szkła w drzwi wewnętrzne sprawdza się szczególnie w 
skrzydłach prowadzących do salonu, pokoju dziennego lub wychodzących 
na ciemny przedpokój. 

Dzięki temu można doświetlić niektóre pomieszczenia. 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/wp-content/uploads/2017/01/drzwi-wewnetrzne-fornir.jpg
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Wykorzystywane szkło jest bezpieczne ze względu na fakt jego hartowania, a 
przy tym wytrzymałe. 

Warto pamiętać, że wszelkiego rodzaju przeszklenia zawsze podnoszą cenę 
drzwi wewnętrznych do domu. 

Sposób otwierania 

Skrzydła drzwiowe otwierają się w różny sposób, co ma wpływ na to, ile 
miejsca zajmują przy otwieraniu. 

Przed podjęciem decyzji o zakupie określonego typu drzwi, warto zastanowić 
się nad całą aranżacją wnętrza. 

Drzwi rozwieralne 

Jest to najbardziej tradycyjne i popularne rozwiązanie, aczkolwiek sprawdza 
się, kiedy mamy w miarę dużo miejsca. 

Występują w wersji jedno- albo dwuskrzydłowej. 

Lewe otwiera się do siebie i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, natomiast 
prawe też do siebie, ale w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

Standardowo drzwi jednoskrzydłowe rozwierane mają 60 – 100 cm 
szerokości, a drzwi dwuskrzydłowe 120 – 160 cm, jednak można zamówić 
nietypowe wymiary drzwi. 

Drzwi rozwieralne mogą mieć charakter przylgowy z pionowymi wycięciami 
na krawędziach skrzydeł lub bezprzylgowy, kiedy całkowicie chowają się w 
futrynie, tworząc z nią jedną płaszczyznę. 

Drzwi wahadłowe jedno- lub dwuskrzydłowe 

Zajmują najwięcej miejsca przy otwieraniu. 

Skrzydła otwierają się w obie strony i zamykają samoczynnie ruchem 
wahadłowym. 

W budownictwie mieszkaniowym raczej rzadko spotykane rozwiązanie, 
raczej widzi się je w budynkach użyteczności publicznej, a szczególnie w: 
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 przychodniach, 
 szpitalach, 
 kawiarniach, 
 restauracjach. 

Drzwi przesuwne 

To bardzo wygodne rozwiązanie ma coraz większą grupę zwolenników. 

Jedno lub dwa skrzydła przesuwają się na prowadnicy i zachodzą na ścianę 
lub chowają się w niej. 

Ten drugi sposób wymaga jednak ściany szerokiej na minimum 10 cm i 
dobrze o tym pomyśleć już podczas stawiania ścian działowych. 

Warto zwrócić uwagę na drzwi przesuwne szklane, które prezentują się 
niezwykle elegancko. 

Drzwi przesuwne szklane 

Drzwi składane, czyli łamane i harmonijkowe 

Zajmują mało miejsca, aczkolwiek po ich złożeniu zmniejsza się szerokość 
otworu drzwiowego, więc najlepiej sprawdzają się przy szerszych otworach. 

Drzwi składane składają się z dwóch lub trzech pionowych elementów 
połączonych zawiasami, a harmonijkowe mają podobną konstrukcję, ale 
więcej wąskich elementów. 

Całość skrzydła porusza się po prowadnicy zamontowanej w górnej części 
futryny. 

Jaką ościeżnicę wybrać do drzwi? 

 
Przeczytaj cały artykuł na #blogbudowlany @MGProjekt 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/drzwi-wewnetrzne 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/?p=7754&preview=true

