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okleinowanymi lub malowanymi. 
Drzwi ramowo-płycinowe mają skrzy-
dła złożone z dwóch elementów- ramy 
i wypełnienia z widocznymi płycina-
mi. Rama w tym przypadku najczęściej 
wykonywana jest z drewna litego lub 
klejonego warstwowo, a do wykonania 
płyciny może być użyty praktycznie do-
wolny materiał zapewniający wytrzy-
małą i odporną na wypaczanie kon-
strukcję drzwi. 
Rozwiązaniem pośrednim są drzwi pły-
towo-płycinowe, gdzie na drewnianą ra-
mę, jak w konstrukcji płytowej, nakłada 
się płytę drewnopodobną z tłoczeniami 
w kształcie płycin. Wśród tej grupy wy-
różnia się drzwi przylgowe i bezprzyl-
gowe, różniące się sposobem wykończe-
nia krawędzi oraz sposobem otwierania: 
drzwi uchylne (rozwierane), przesuwne, 
składane (niekiedy nazywane łamany-
mi) i harmonijkowe. 

Wzornictwo- ceny i trendy
Gama oferowanych na polskim ryn-
ku wzorów drzwi jest pozornie szeroka, 
ale po bardziej wnikliwej analizie sprze-
daży, cen i różnorodności konstrukcyj-
no-wzorniczych można zaobserwować 
przewagę rozwiązań prostych, spartań-
skich wzorniczo i tanich, gdyż argument 
ceny jest nadal ważnym czynnikiem 
wielkości sprzedaży (nie tylko zresztą 
w Polsce). Obecnie rozwijane technolo-
gie i możliwości produkcyjne pozwolą 
na tworzenie drzwi ciekawych wzorni-
czo, podtrzymujących światowe trendy, 
generujących jednocześnie niskie kosz-
ty jednostkowe w produkcji. Pozwala na 
to rozwój możliwości zdobniczych i tech-
nologii produkcji opartych na dużej ela-
styczności i wysokim stopniu zautoma-
tyzowania. Dla przykładu, niskie koszty 

Drzwi stanowią istotny element deko-
racji i atmosfery wnętrza, mogą doświe-
tlać pomieszczenie i zapewnić intym-
ność przebywania w nim. Dlatego też 
można przyjąć założenie, że nadal będzie 
to najsilniejszy sektor rozwoju drzwi. 

Główne czynniki rozwoju
Główne czynniki rozwoju występują 
w zakresie rozwoju konstrukcji, stoso-
wanych materiałów i technologii wy-
twarzania. Istotne jest też doskonale-
nie narzędzi obróbczych, automatyzacja 
procesu produkcji, rozwój designu i wy-
kończenia powierzchni (wzorów, faktur 
i kolorów) oraz rozszerzanie gamy akce-
soriów (klamki, zamki, zawiasy, wizje-
ry, blokady itp.). Niemałe znaczenie mają 
też trendy i zmiany stylu życia w społe-
czeństwie.
Trudno obecnie przewidzieć szybkie 
i przełomowe zróżnicowanie samej bu-
dowy drzwi i materiałów używanych 
w ich konstrukcji (poza wprowadza-
niem nowopowstających kompozytów 
tworzyw sztucznych), gdyż w tym za-
kresie postęp następuje wolniej. 

Zróżnicowane konstrukcje
W zakresie samej budowy skrzydeł 
drzwiowych nadal dominują konstruk-
cje płatowe, ramiakowo-płatowe, ramo-
wo-płycinowe i płytowo-płycinowe. 
Drzwi płatowe wykonuje się z jednej 
płyty (jednolitej lub kanałowej) z mate-
riałów drewnopochodnych okleinowa-
nych, zadrukowanych lub malowanych. 
Innym rozwiązaniem są drzwi ramiako-
wo-płatowe, gdzie wolne przestrzenie we-
wnętrzne utworzone przez ramę wypełnia 
się lekkim tworzywem piankowym lub 
ażurowym (np. tzw. plaster miodu), a całość 
okleja cienkimi płytami drukowanymi, 

jednostkowe produkcji można uzyskać, 
wykorzystując projekty, w których auto-
matyczną fabrykę drzwi obsługuje zale-
dwie kilka osób.
Natomiast doskonałe wzornictwo 
przy niskim nakładzie kosztów jed-
nostkowych zapewniają technolo-
gie nadruku bezpośredniego (sys-
tem ploterowy i serigraficzny), gdzie 
praktycznie każdy wzór jest odwzo-
rowany z fotograficzną dokładno-
ścią. Uzyskane efekty zdobnicze nie 
ustępują swym pierwowzorom a za-
stosowanie odpowiednich lakierów 
pozwala na osiąganie wysokiej od-
porności na zarysowanie i przecie-
ranie, przy niewysokim koszcie jed-
nostkowym nadruku i lakierowania. 
Tym bardziej, że nadruk może na-
stępować na okleinie naturalnej ta-
nich i niskich klas, a nawet pozakla-
sowych. Porównując te technologie 
z tradycyjną technologią oklejania 

foliami, uzyskać można większą ela-
styczność wzorniczą, szczególnie 
w krótkich seriach. Występujące 
ostatnio trendy w stosowaniu wyso-
kiego połysku drzwi przemawiają na 
korzyść nowych technologii również 
w zakresie porównywalnych pozio-
mów kosztów produkcji. Np. lustrza-
ny połysk drzwi przy jednoczesnej 
wysokiej odporności na zarysowania 
pozwala optymistycznie patrzeć na 
rozszerzanie tego kierunku wzornic-
twa i tanich technologii.
Oprócz doskonalenia jakości odwzoro-
wania natury serigrafią, zauważalne 
jest też rozszerzanie wzorów o struktu-
ry 3D i płaskorzeźby, uzupełnienia kon-
strukcji elementami fotoserigraficzny-
mi i intarsją powierzchniową, a drzwi 
coraz częściej są wyposażane w zdoby-
cze techniki komputerowej oraz wzory 
tworzone tą techniką. Natomiast seg-

mentyzacja konstrukcji drzwi pozwala 

na produkcję ich elementów nawet na 
jednym rodzaju maszyny. 

Poszukiwanie dróg rozwoju
Rozwój produkcji drzwi i doskonalenie 
ich jakości to również ciągłe poszukiwa-
nia w zakresie: 
-wypełnień płata drzwiowego w ce-
lu uzyskania lepszej izolacji i tłumienia 
dźwięków; 
-doboru oprzyrządowania;
-zastosowania bardziej trwałych spe-
cjalistycznych narzędzi, których nowe 
konstrukcje frezów pozwalają na zwięk-
szenie ich żywotności o ok. 30 %. Wraz 
z zastosowaniem nowego diamentu CPD 
można uzyskać zwiększenie żywotności 
do 250 % w stosunku do najlepszych fre-
zów z diamentem standardowym PCD. 
Nowe rozwiązania funkcjonalne na-
rzędzi pozwalają na eliminowanie prac 
ręcznych i operacji maszynowych. Przy-
kładem może być np. frez, którym przy 
jednoczesnym frezowaniu okien we-
wnętrznych płata z płyty komórkowej 
wykonywane jest oczyszczanie i kali-
bracja pod listwę;
-doboru odpowiednich mas klejowych 
i parametrów klejenia; 
-automatyzacji składania, przemiesz-
czania, klejenia ram i innych operacji 
technologicznych aż do uzyskania cał-
kowicie zautomatyzowanego procesu 

wytwórczego.  

Szanse na przyszłość
Przy tak szerokiej gamie możliwości 
trudne wydaje się odkrycie rewolucyj-
nych technologii zdobniczych dla drzwi, 
ale już zastosowanie znanych i właśnie 
rozpoznawanych technik, daje ogrom-
ne pole do popisu dla twórców dzisiejszej 
czołówki kształtującej wzornictwo.  
Nietrudno wyobrazić sobie, np. inteligentne 
folie meblowe zmieniające kolor w zależno-
ści od zadanych czynników (np. wilgotno-
ści powietrza, oświetlenia, dźwięku itp.) czy 
papier o strukturze nanopowierzchni spa-
rametryzowanej, jak w LCD, gdzie możliwe 
będzie wybieranie już nie tylko koloru, ale 
i samego designu w zależności od gustu i na-
stroju użytkownika. Zapewne za kilkana-
ście lat stanie się to codziennością. To z kolei 
popchnie już kształtujące się trendy w pro-
cesie wytwarzania drzwi w kierunku indy-
widualizacji wyrobów, gdzie minimalnym 
zamówieniem będą jedne, wykonywane 
w krótkim czasie w automatycznie nasta-
wialnych gniazdach produkcyjnych drzwi 
w wybranym przez klienta designie.
Pozostaje mieć nadzieję, że Kongres Sto-
larki Polskiej w dniach 7 i 8 kwietnia 
2011 r. w II edycji Drzwi i Bramy pod pa-
tronatem Ministerstwa Infrastruktu-
ry, Krajowej Izby Gospodarczej  i Polskie-
go Komitetu Normalizacyjnego wraz 
z przyjętą tam rezolucją pozwolą na zak-
tywizowanie rozwoju polskich drzwi.
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Perspektywy rozwoju w produkcji drzwi 

Po 2000 roku można było zauważyć przyrost ilości produkowanych drzwi w Polsce 
i Europie, skala rynku uplasowała się wtedy na poziomie sprzedaży 8-10 mln sztuk 
drzwi rocznie (w Europie). Spośród tej liczby drzwi wewnętrzne to ponad ¾ wielko-
ści produkcji. Są one szczególnym rodzajem przegrody: dzielą i jednocześnie łączą 
pomieszczenia, izolują je akustycznie i funkcjonalnie oraz częściowo termicznie. 

Schemat węzła automatycznego tworzenia płata drzwi.  
Fot. Mieczysław Lewicki

Węzeł podawania elementów w au-
tomatycznej fabryce.   
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