Jak przygotowaÄ siÄ do zakupu drzwi HS? Cz. I: Budowa i generalny remont - Developerium.pl

Marzenia o duĹźych przeszkleniach i drzwiach podnoszono-przesuwnych naleĹźy
przeĹoĹźyÄ na czyny odpowiednio wczeĹniej. Dlatego, jeszcze podczas remontu lub
budowy, na dĹugo przed zakupem drzwi HS, warto omĂłwiÄ nasze wizje i plany z
wykonawcÄ oraz sprzedawcÄ drzwi podnoszono-przesuwnych. Na co zwrĂłciÄ uwagÄ? O
co pytaÄ? Na te pytania odpowie JarosĹaw WodzisĹawski â ekspert G-U Polska,
wiodÄ cego dostawcy systemĂłw okienno-drzwiowych i systemĂłw zarzÄ dzania budynkami.
Przy okazji budowy lub remontu domu wiele osĂłb chce speĹniÄ marzenie o duĹźych
przeszkleniach, zautomatyzowanych drzwiach tarasowych lub bezprogowym przejĹciu
na taras. Od czego zaczÄ Ä?
JarosĹaw WodzisĹawski: Na tym etapie warto sobie i fachowcom postawiÄ podstawowe
pytanie: jak przygotowaÄ posadzkÄ i otwĂłr okienny do montaĹźu drzwi HS?
No wĹaĹnie, jak?
Odpowiedzi na pewno udzieli nam doĹwiadczona ekipa montaĹźowa, np. rekomendowana
przez producenta wybranych rozwiÄ zaĹ HS. DoĹwiadczeni instalatorzy wiedzÄ , jak
przygotowaÄ otwĂłr i posadzkÄ do montaĹźu drzwi HS, m.in.: zwrĂłcÄ szczegĂłlnÄ
uwagÄ na zachowanie odpowiedniego pionu i poziomu, zastosujÄ wĹaĹciwe
uszczelnienia miÄdzy ramÄ a murem (bo sama piana nie jest wystarczajÄ ca!); zadbajÄ o
prawidĹowe podparcia dla duĹźych przeszkleĹ oraz o odpowiedniÄ liczbÄ punktĂłw
mocowania, zgodnÄ ze specyfikacjÄ montaĹźowÄ producenta; zastosujÄ rĂłwnieĹź dobre
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mocowanie ramy w dolnej czÄĹci okna. PodkreĹlam: warto zainwestowaÄ w fachowcĂłw.
Drzwi HS to inwestycja, ktĂłra po zamontowaniu powinna dziaĹaÄ sprawnie przez dĹugie
lata.
A co z posadzkÄ ?
â Drzwi podnoszono-przesuwne powinny zapewniÄ nam przede wszystkim
bezproblemowy dostÄp do tarasu. Zatem ideaĹem byĹoby, gdyby rĂłĹźnica poziomĂłw
miÄdzy tarasem a finalnÄ podĹogÄ we wnÄtrzu oscylowaĹa w okolicy zera.
SzczegĂłlnie jeĹli myĹlimy o tzw. bezprogowym przejĹciu na taras, czyli o zastosowaniu
progu zlicowanego z podĹogÄ . Jego montaĹź naleĹźy omĂłwiÄ odpowiednio wczeĹniej z
fachowcem, gdyĹź trzeba uwzglÄdniÄ go w projekcie jeszcze na etapie planowania
inwestycji i wylewania lub przygotowywania posadzek.
Na co zwrĂłciÄ uwagÄ, wybierajÄ c zlicowany prĂłg?
â Warto pamiÄtaÄ o tym, Ĺźe prĂłg, zwĹaszcza w domach energooszczÄdnych i
pasywnych, powinien mieÄ odpowiednie wĹaĹciwoĹci termoizolacyjne. PrzykĹadem jest
np. zlicowany z podĹogÄ prĂłg GU-thermostep, ktĂłry nie tworzy mostka termicznego. PrĂłg
G-U zapobiega takĹźe gromadzeniu siÄ zanieczyszczeĹ i wody, poniewaĹź umoĹźliwia jej
odpĹyw na zewnÄ trz. SpeĹnia nie tylko warunki odpowiedniej termoizolacji, ale takĹźe daje
efekt bezpiecznego i pĹynnego przejĹcia z salonu na taras. PrĂłg GU-thermostep, dziÄki
wyjmowanym profilom, ma niewielkie wymogi pod wzglÄdem utrzymania czystoĹci i
konserwacji. Producent gwarantuje takĹźe swobodny wybĂłr drenaĹźu i atrakcyjne wzornictwo.
Komu najbardziej siÄ przyda?
â Drzwi podnoszono-przesuwne ze zlicowanym progiem oznaczajÄ bezproblemowe i
bezpieczne przemieszczanie siÄ miÄdzy salonem a tarasem. O prĂłg nie potknÄ siÄ
zatem maĹe dzieci i osoby starsze, nie bÄdzie on takĹźe barierÄ dla wĂłzka dzieciÄcego
czy inwalidzkiego.
Czy prĂłg zlicowany z podĹogÄ jest zatem w 100% pĹaski?
â PrĂłg w drzwiach HS moĹźe byÄ zlicowany w 100% z gĂłrnÄ , wewnÄtrznÄ
pĹaszczyznÄ podĹogi, ale musimy uwzglÄdniÄ fakt, Ĺźe w przypadku drzwi
podnoszono-przesuwnych rolki jezdne muszÄ przetaczaÄ siÄ po szynie, ktĂłra ma
wysokoĹÄ miÄdzy 4,4 mm a 15 mm i jest to minimalna przeszkoda w trakcie
przechodzenia przez prĂłg. Nie potkniemy siÄ o niÄ , ale ona istnieje. Jej wysokoĹÄ
rĂłĹźni siÄ w zaleĹźnoĹci od materiaĹu drzwi: dla drzwi drewnianych to wybĂłr miÄdzy:
4,40 / 5 / 10 / 15 mm, a w systemach PVC to: 4,40 / 5 / 10 / 13 / 15 mm. Do drzwi HS
wykonanych w drewnie, a takĹźe do wiÄkszoĹci systemĂłw PVC, dostawcÄ progĂłw sÄ
firmy produkujÄ ce okucia, takie jak G-U Polska.
W przypadku drzwi HS opartych na profilach aluminiowych sytuacja wyglÄ da inaczej,
poniewaĹź specyfika systemĂłw aluminiowych uniemoĹźliwia stosowanie omawianych
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progĂłw. Dlatego progi sÄ dostarczane przewaĹźnie przez dostawcĂłw systemĂłw
aluminiowych. Opracowali oni takĹźe wĹasne profile, a zatem zasada systemĂłw
doszczelnienia drzwi HS wykonanych z aluminium jest zdecydowanie inna.
O czym jeszcze powinien pamiÄtaÄ wykonawca robĂłt i montaĹźysta?
â Wprawdzie przygotowanie otworu i podĹoĹźa pod drzwi HS i prĂłg, w tym jego izolacja,
nie odbiegajÄ znacznie od standardowego przygotowania, jednak rĂłĹźniÄ siÄ np. pod
wzglÄdem przenoszenia ciÄĹźaru. Obecnie waga pojedynczego skrzydĹa moĹźe
dochodziÄ nawet do 600 kg. A systemy HS mogÄ mieÄ tych skrzydeĹ w ekstremalnych
przypadkach nawet szeĹÄ, zatem ciÄĹźar caĹej konstrukcji moĹźe osiÄ gnÄ Ä nawet
kilka ton. Przy okazji naleĹźy rĂłwnieĹź uwzglÄdniÄ system odprowadzenia wody opadowej.
Firma G-U oferuje kompletny i sprawdzony system do drzwi HS wraz z systemem
odprowadzenia.
A co, jeĹli marzeniem klienta sÄ drzwi tarasowe rodem z reklamy â
zautomatyzowane, podpiÄte do systemu inteligentnego domu?
â JeĹźeli chcemy myĹleÄ o podĹÄ czeniu drzwi HS do systemu inteligentnego domu,
dobrze jest zaplanowaÄ odpowiednio wczeĹniej ich podĹÄ czenie do prÄ du lub â na
pĂłĹşniejszym etapie, jeĹźeli nie chcemy kuÄ w Ĺcianie â do samego gniazda
elektrycznego, w ktĂłre wĹoĹźymy wtyczkÄ, bowiem napÄd standardowo dostarczany jest
z przewodem zakoĹczonym wtyczkÄ .
JeĹli na poczÄ tku budowy nie moĹźemy zainwestowaÄ od razu w drzwi z dodatkowym
wyposaĹźeniem (np. drzwi HS z amortyzatorem klamki GU HS LiftUnit lub napÄdem HS
ePOWER), to najlepiej bÄdzie, jeĹli wybierzemy drzwi HS bazujÄ ce na okuciach danego
producenta (np. G-U). DziÄki temu bez problemu dobierzemy do nich i zainstalujemy w
przyszĹoĹci elementy wyposaĹźenia dodatkowego.
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