
 
DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE. 

TEŻ WIERZYSZ W TE MITY? 

 
MIT 1 – Drzwi drewniane nie wytrzymują w starciu z 
wodą i mrozem 
 
FAKT: Drewniane drzwi zewnętrzne nie przemarzają 

i zachowują ciepło w przeciwieństwie do drzwi 

wykonanych z tworzyw sztucznych lub metalu. Np. w 

przypadku drzwi AGMAR wypełnienie skrzydła 

stanowi termoizolacyjny pakiet o grubości 54, a 

nawet 82 mm (dotyczy skrzydła o grubości 100 mm/. 

Dzięki temu nadają się do zamontowania w domach 

energooszczędnych lub pasywnych. Niezależnie od 

tego, z czego wykonane są drzwi zewnętrzne, 

producenci zobowiązani są do odpowiedniego ich 

zabezpieczenia przed negatywnymi zjawiskami 

pogodowymi. Nie inaczej jest w przypadku 

zewnętrznych drzwi drewnianych. Pokrywane są one 

powłokami ochronnymi odnawialnymi. Oznacza to, że 

w każdej chwili można je odnowić i przywrócić poziom 

ochrony przed deszczem, mrozem czy słońcem do 

stanu jak po zakupie.  

 

 

 

Nowoczesne drewniane drzwi zewnętrzne produkowane w Polsce,  

przystosowane są do warunków eksploatacji panujących w naszym klimacie.  

 

 

 

 

 



 

 
MIT 2 – Drewniane drzwi zewnętrzne wymagają 
nieustannego malowania i impregnacji 
 
FAKT: Już na etapie wyboru drzwi 

drewnianych wejściowych warto 

zwrócić uwagę na sposób ich 

zabezpieczenia, który oferuje 

producent. Najlepsze i najbardziej 

trwałe drewniane drzwi zewnętrzne 

malowane są nawet kilka razy przy 

pomocy wielowarstwowych lakierów. 

Zapewnia im to, niczym druga skóra, 

ochronę przed wilgocią, a 

jednocześnie wydobywa naturalne 

ukształtowanie słojów. W przypadku 

kilkukrotnego malowania drzwi 

drewnianych każda z warstw ma 

swoją unikalną rolę do odegranie: 

 Pierwsza warstwa głęboko 

impregnuje chroniąc je przed 

grzybami, pleśnią i sinizną. 

 Warstwy pośrednie (2 – 4) gwarantują doskonałą przyczepność kolejnym, 

jednocześnie dając odporność na warunki atmosferyczne. 

 Ostatnia warstwa (5) ostatecznie formuje powierzchnię drzwi 

zewnętrznych; decyduje o ostatecznym wyglądzie drzwi i zapewnia 

możliwie najlepszą odporność mechaniczną. 

W przypadku drewnianych drzwi zewnętrznych stosuje się wodorozcieńczalne 

farby renomowanych globalnych producentów, które są produktami 

zaawansowanymi technologicznie i przyjaznymi dla środowiska oraz 

domowników. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że aby drzwi z drewna montowane jako 

zewnętrzne najdłużej zachowały swoją urodę i odporność, wymagają 



regularnej pielęgnacji. Należy je umyć i przetrzeć preparatem ochronnym do 

drewna przynajmniej dwa razy w roku. Nie jest to jakiś ogromny nakład 

pracy, zatem ten mit można zdecydowanie obalić. 

 
MIT 3 – Zewnętrzne drzwi z drewna nie są 
antywłamaniowe 

O antywłamaniowości drzwi świadczy oficjalna certyfikacja, a 

nie materiał wykonania. Drzwi w klasie RC2 i RC3 zapewniają 

podwyższoną ochronę przed wyważeniem i włamaniem do 

domu. 

 

 

FAKT: O odporności drzwi na włamanie świadczy 

wyłącznie certyfikacja uzyskana w akredytowanych laboratoriach 

badawczych. To jedyna wiarygodna ocena tego, że mamy przed sobą drzwi 

antywłamaniowe. Wszystkie drzwi chcące uzyskać dany certyfikat poddawane 

są takim samym próbom – niezależnie czy są to drzwi zewnętrzne drewniane 

czy metalowe. Mierzy się m.in. obciążenia statyczne i dynamiczne, a także 

narzędzia i czas potrzebny do ich wyważenia. Na klasę antywłamaniowości 

mają także wpływ zastosowane wzmocnienia, takie jak np. wręg 

antywyważeniowy (wręg francuski), zamki, wkładki, szyldy, zawiasy itd. Sam 

materiał wykonania – czy to drewno czy metal – nie ma żadnego znaczenia w 

kwestii odporności na włamanie. 

 

Dobrze skonstruowane drzwi zewnętrzne drewniane stawią większy opór, niż 

drzwi stalowe pozbawione odpowiednich wzmocnień. NP. wszystkie drzwi 

wejściowe  AGMAR o grubości 100 mm posiadają w standardzie klasę 

antywłamaniową RC2, wręg antywyważeniowy, 2 wkładki klasy C w 

systemie jednego klucza, klamkę AXA Prestige z zabezpieczeniem 

wkładki.  

 



Uwaga! Przeniklaność cieplna to w przypadku drzwi ramiakowych k 0,74 

W/mkw, a w przypadku drzwi płytowych to tylko k 0,67 W/mkw – drzwi 

spełniają warunki do programu CZYSTE POWIETRZE. 

 
MIT 4 – Drzwi drewniane odkształcają się 
 
FAKT: Prawdą jest, że drewno jako materiał „pracuje”, 

czyli zmienia swoją objętość w zależności od różnic w 

wilgotności powietrze podczas zmiany pór roku. Tę 

właściwość drewna można zminimalizować poprzez 

odpowiednią technologię produkcji drzwi. Np. w firmie 

AGMAR drewno jest najpierw rozcinane, a następnie 

klejone, co minimalizuje zmianę objętości drewna.  

Ponadto nowoczesne konstrukcje drzwi z drewna 

producenci łączą z metalowymi kształtownikami. W ten 

sposób zewnętrzne drzwi drewniane mają doskonałą 

stabilność kształtu. Lepszą niż stalowe, aluminiowe czy z 

PCV. 

 
 
 
 
 
MIT 5 – Zewnętrzne drzwi z drewna są podatne na 
zniszczenie 
 
Drzwi zewnętrzne drewniane są kilkukrotnie malowane specjalnymi 
powłokami ochronnymi. Mogą być także wielokrotnie odnawiane. 
 



FAKT: Współcześnie oferowane drewniane drzwi zewnętrzne łączą najlepsze 

właściwości szlachetnego materiału budulcowego, jakim jest drewno, z 

nowoczesnymi technologiami zapewniającymi ich doskonałą szczelność i 

trwałość. Drzwi drewniane przeznaczone do użytkowania na zewnątrz 

posiadają specjalne systemy uszczelek i wzmocnień renomowanych firm, a 

do tego malowane są wielokrotnie specjalnymi powłokami ochronnymi. Dzięki 

temu są bardzo odporne na zniszczenia osiągając klasę antywłamaniowości 

RC2 lub RC3. 

Ponadto trzeba podkreślić, że drewno jest materiałem, które łatwo odnawiać 

we własnym zakresie. Regularna pielęgnacja pozwala zachować ich odporność 

na wiele lat. Pamiętajmy także o tym, że najbardziej narażone na uszkodzenia 

są podczas montażu i w czasie prac budowlanych domu. Należy zatem 

przeprowadzić montaż drzwi zewnętrznych już po zakończeniu prac 

budowlanych „mokrych” i po wysuszeniu murów. Później największym 

zagrożeniem dla urody drzwi są…psie i kocie pazurki.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIT 6 – Drzwi drewniane zewnętrzne są bardzo drogie 
 
FAKT: Drzwi drewniane zewnętrzne kosztują zwykle ułamek ceny całego 

domu. Prawdą jest, że cena drzwi z naturalnego drewna, podobnie jak 

drewnianych mebli, jest wyższa niż produktów z tworzyw sztucznych. Różnica 

w cenie wynika z kosztów pozyskania drewna, jego suszenia, przetworzenia, 

zabezpieczenia, wycinania, formowania itd. Największą korzyścią, którą 

uzyskujemy za wyższa cenę jest trwałość, solidność, ciepło oraz uroda drzwi 

drewnianych. Kupując drzwi z drewna kupujemy raz na lata. Np. wszystkie 

drzwi zewnętrzne AGMAR posiadają doskonałą izolację termiczną, dzięki 

czemu spełniają standardy dla domów energooszczędnych, a nawet 

pasywnych (w przypadku drzwi o grubości 100 mm jest to panel 

termoizolacyjny o grubości 86 lub 82 mm). Ponadto doskonale chronią 

przed hałasami z zewnątrz, mogą być także wielokrotnie odnawiane. Dzięki 

temu jest to jeden wydatek będący znakomitą inwestycją na lata. Trudno nie 

docenić także wyglądu i klasy drzwi z drewna. Dzięki różnorodnej ofercie 

stylów drzwi zewnętrzne drewniane pasują do różnego rodzaju domów i 

mieszkań. 
 



 


