
wnętrza

Na co zwracają uwagę Pana klienci przy wyborze drzwi?
W przypadku drzwi wewnętrznych klienci kierują się przede wszystkim 
ich wyglądem. W przypadku zewnętrznych większe znaczenie ma ich 
funkcjonalność i materiał z jakiego zostały wykonane. Ważnym czynni-
kiem jest oczywiście cena, w dużej mierze uzależniona od wykorzysta-
nych materiałów.

Jakie mamy w tej kwestii możliwości?
W przypadku drzwi zewnętrznych mamy do wyboru drzwi drewniane, 
aluminiowe i stalowe. Na rynku są jeszcze drzwi PVC, ale nie mamy ich 
w swojej ofercie, bo są najbardziej kłopotliwe - dość mocno pracują pod 
wpływem temperatury. Najczęściej sprzedają się drzwi stalowe, ze wzglę-
du na najniższą cenę. Kiedyś ich posiadanie wiązało się ze stratami ciepła 
- drewno jest znacznie cieplejszym materiałem - ale już teraz w naszej 
ofercie posiadamy drzwi stalowe dostosowane do unijnych wymogów, 
które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Wzornictwo i kolorystyka też są już 
bogatsze niż kiedyś, może nie tak urozmaicone jak w przypadku drew-
nianych, ale jest już w czym wybierać. Drzwi drewniane mogą być nato-
miast malowane na dowolny kolor. Klienci coraz częściej decydują się 
na nietypową kolorystykę - w tym roku jest np. moda na pastele.

Wspomniał Pan jeszcze o  drzwiach aluminiowych. Na ulicach 
nie widać ich chyba za dużo...
Wyglądają podobnie do drewnianych i  jeśli ktoś się na tym nie zna,  
to może ich nie rozróżnić. Różnica polega na tym, że w  drzwiach 
aluminiowych skrzydło równa się z ościeżnicą. Inne są też zawiasy. Ale 
faktycznie, drzwi aluminiowych jest pewnie mniej, ponieważ są droższe 
od pozostałych. Drzwi metalowe zewnętrzne kosztują 2-5 tys., drewnia-
ne 5-9 tys., a aluminiowe od 9 do nawet 20 tys. złotych.

Z czego wynika ta cena?
Drzwi aluminiowe to zazwyczaj drzwi z wyższej półki. Możemy zastoso-
wać w nich tzw. ukryte zawiasy, co znacznie podnosi cenę. Mogą też być 
wyposażone w zamki elektroniczne z czytnikiem linii papilarnych, albo 
otwierane za pomocą smartfona. Drzwi drewniane też można doposażyć 
w taką elektronikę, ale najczęściej nowoczesne rozwiązania stosowane 
są zazwyczaj w drzwiach aluminiowych.

I już nie potrzebujemy do nich klucza?
Przykładamy palec i drzwi się otwierają. Możemy zamontować też czytnik 
dwukanałowy, gdzie jak dotykamy jednym palcem to się otwierają drzwi, 
a drugim to np. brama garażowa. Natomiast tendencja jest taka, że coraz 
więcej osób wybiera drzwi otwierane za pomocą smartfonów. Ludzie 
się przyzwyczaili, że do wszystkiego mają aplikację - telefon zastępuje 
im portfel, zegarek, aparat, a teraz zaczął zastępować też klucze. Za kilka 
lat pewnie będzie to standardem. Ale warto podkreślić, że do takiego 
zamka też dodawany jest klucz standardowy, którym możemy otworzyć 
awaryjnie drzwi, jakby padła nam bateria. Tylko trzeba pamiętać gdzie się  
go schowało! (śmiech)

A czy w kwestii użytkowania różnią się czymś drzwi wykonane 
z różnych materiałów?
Metalowe i  aluminiowe drzwi są drzwiami prawie bezobsługowymi. 
Oczywiście stal czy aluminium pracują pod wpływem temperatury, więc 
dwa razy do roku jakaś drobna regulacja może być konieczna, w zależ-
ności jak są nasłonecznione. Z  kolei drewniane drzwi szybciej będą 
ulegać degradacji pod wpływem czynników zewnętrznych, więc trzeba 
pamiętać by raz w roku lub przynajmniej raz na kilka lat je konserwować 
specjalnymi środkami. Z drugiej strony jednak, jak uszkodzimy drzwi, to 
drewno zawsze możemy przemalować, a  jak z metalowych zedrzemy 
kawałek okleiny drewnopodobnej, to już niekoniecznie uda nam się  
to zamaskować.

W drzwiach wewnętrznych też jest taki rozstrzał cenowy?
Ceny za komplet zaczynają się od 800 zł, ale takie za 5 tys. też można 
znaleźć. Te najdroższe dotyczą zwykle nowych wzorów i kolorów, których 
inni producenci jeszcze nie mają, więc jak klient chce podążać za tren-
dami, to nie ma wyjścia i musi zapłacić więcej. Tak było np. z wysokimi 
połyskami. Pierwszy na rynek wprowadził je Interdoor, narzucając cenę, 
a dopiero potem inni zaczęli podpatrywać pomysł. Interdoor jest takim 
prekursorem, który wyznacza trendy na rynku drzwi, dlatego współpra-
cujemy z jego projektantami, by być zawsze na bieżąco.
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O materiałach i właściwościach, które mają wpływ na cenę drzwi  
rozmawiamy z Rafałem Penkowskim, współwłaścicielem firmy Carpenter.
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