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Artyku  promocyjny

Jeszcze niedawno nikt, kto kupowa  drzwi ze-

wn trzne nie pyta  o ich w a ciwo ci, cha-

rakterystyk , a ju  na pewno o to, czy posia-

daj  stosowne dopuszczenia do stosowania 

jako drzwi zewn trzne. Obecnie drzwi firmy 

DONIMET oraz innych renomowanych pro-

ducentów s  tak skonstruowane i zbudowa-

ne, e s  w stanie sprosta  trudnym warun-

kom, jakim s  poddawane drzwi zewn trzne. 

Drzwi zosta y przebadane w akredytowa-

nych laboratoriach, a ich cechy odpowiednio 

sklasyfikowane zgodnie z normami zawar-

tymi w normie na drzwi zewn trzne PN-EN 

14531–1:2006, oraz uzyska y prawo nazywa-

nia ich drzwiami zewn trznymi. Jest to tym 

bardziej wa ne, poniewa  od roku 2009 na 

ka dy nowo wybudowany obiekt budowlany 

wymagane jest wiadectwo Charakterystyki 

Energetycznej. wiadectwo to okre la zapo-

trzebowanie na energi  ciepln  budynku, co 

wi e si  z izolacyjno ci  termiczn , a na to 

ju  bezpo redni wp yw maj  zamontowane 

drzwi i okna. U ytkownikowi domu daje to 

mo liwo  oszcz dno ci na kosztach ogrze-

wania, a dla sprzedaj cych domy (dewelope-

rzy) argument podczas ich sprzeda y. Na w a-

ciwo ci termiczne drzwi ma wp yw nie tylko 

izolacyjno  materia ów z których s  zbudo-

wane, ale równie  ich szczelno , czyli prze-

puszczalno  powietrza i wodoszczelno

oraz odporno  na obci enie wiatrem. Aby 

drzwi zosta y zaklasyfikowane jako zewn trz-

ne musz  mie  wspó czynnik przenikalno-

ci cieplnej Uw mniejszy od 2,6 (W/m2•K). 

W drzwiach zewn trznych liczy si  równie

komfort, jaki zapewniaj  drzwi po zamkni ciu 

(izolacja akustyczna i odporno  na w ama-

nie) oraz komfort u ytkowania ( atwo  otwie-

rania i zamykania, si y operacyjne potrzebne 

do przekr cenia klucza i naci ni cia klam-

ki itp.). Firma DONIMET chc c zwi kszy  po-

czucie bezpiecze stwa domowników wprowa-

dzi a do swojej oferty drzwi zewn trzne typu 

DC3.1 PP60 z dodatkowym parametrem – izo-

lacyjno ci  ogniow  EI60. Dodatkow  pew-

no  zyskujemy, je li drzwi posiadaj  atest 

Pa stwowego Zak adu Higieny. Gwarantuje 

on, e drzwi s  zbudowane z materia ów przy-

jaznych rodowisku i nie zawieraj adnych 

substancji maj cych negatywny wp yw na 

zdrowie cz owieka.  

Drzwi zewn trzne DONIMET zosta y zba-

dane i sklasyfikowane w najbardziej do-

wiadczonych i renomowanych laboratoriach 

Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu 

Mechaniki Precyzyjnej uzyskuj c nast puj -

ce klasy i parametry: odporno  na w ama-

nie – klasa 4 i klasa C, odporno  ogniowa 

– EI60, odporno  na wielokrotne otwieranie 

i zamykanie – klasa 6, odporno  na obci e-

nie wiatrem – klasa 5C, odporno  na korozj

– klasa C3, wodoszczelno  – klasa 3A, prze-

puszczalno  powietrza – klasa 4, wytrzyma-

o  mechaniczna – klasa 4, si y operacyjne 

– klasa 3, izolacyjno  akustyczna 40–47 dB, 

przenikalno  cieplna U
W

 = 2,1 (W/m2•K).   

Pami tajmy – zamawiaj c lub kupuj c

drzwi zewn trzne do swojego domu sprawd -

my, czy oznaczone s  odpowiedni  tablicz-

k  znamionow  zawieraj c : charakterystyk

drzwi, nazw  producenta i jednostki badaw-

czej, aprobuj cej lub certyfikuj cej, znak CE 

lub znak budowlany „B” mówi cy o dopusz-

czeniu wyrobu do stosowania w budownic-

twie oraz numer produkcyjny drzwi i numer 

normy.  Zapytaj równie  sprzedawcy i popro

o okazanie stosownych dokumentów: apro-

baty technicznej, certyfikatu lub chocia -

by potwierdze  przeprowadzenia odpowied-

nich bada  na zgodno  z norm  na drzwi 

zewn trzne PN-EN 14351–1:2006, a przede 

wszystkim Krajowej Deklaracji Zgodno ci, 

która jest dokumentem wymaganym prawem 

dopuszczaj cym wyrób budowlany do obrotu. 

Drzwi zewn trzne 
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