
Jakie drzwi wejściowe idealnie dopełnią każdy
dom?

Funkcjonalne i designerskie zarazem

Mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach. W przypadku drzwi frontowych to więcej niż pewne.
Nowoczesny design, staranność wykonania i dbałość o detale stanowią istotne kwestie, jednak liczy
się również to, co niewidoczne dla oka. Doskonałe parametry techniczne oraz nowoczesne systemy
zabezpieczeń drzwi zewnętrznych pełnią kluczową rolę zarówno w trosce o domowników, jak i
środowisko. Obecnie producenci stolarki otworowej mają w swoich ofertach szeroki wybór wysokiej
klasy produktów spełniających normy ujęte w WT21, które pod względem wizualnym zadowolą
nawet najbardziej wymagających. Na jakie drzwi wejściowe do domu jednorodzinnego powinniśmy
się zdecydować?

Ekskluzywne drzwi wejściowe stworzone z myślą o środowisku i domowym budżecie
Dobra inwestycja to taka, która zaprocentuje w przyszłości. Wysokiej jakości stolarka otworowa 
posłuży nam przez lata, a jednocześnie pomoże obniżyć miesięczne rachunki za prąd. Jak to możliwe?
Obecnie dostępne na rynku, nowoczesne drzwi wejściowe do domu jednorodzinnego charakteryzują
się doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi, co przekłada się na ich energooszczędność.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WT 21, szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na wartość
współczynnika przenikania ciepła U, który od tego roku nie może przekraczać 1,3 W/m2K. Im niższy
jest ten parametr, tym skuteczniej ciepło będzie zatrzymywane w pomieszczeniu. Dzięki temu
zmniejsza się konieczność dodatkowego ogrzewania budynku, a co za tym idzie – wysokość
rachunków i ilość CO2 emitowanego do atmosfery. Zastanawiając się, jakie drzwi wejściowe do domu
rodzinnego wybrać, zwróćmy uwagę, z jakiego materiału są wykonane. Do produkcji nowoczesnej
stolarki otworowej wykorzystuje się dziś łatwe do przetworzenia, w pełni przyjazne środowisku
aluminium. To ono sprawia, że  drzwi są wytrzymałe i lekkie zarazem, odporne na niesprzyjające
warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, deszcz czy nadmierne nasłonecznienie. Aluminiowe drzwi
nie odkształcają się pod wpływem różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz (co również niweluje
uciekanie ciepła), nie korodują i będą służyć przez lata w niezmienionym stanie. Doskonałym
rozwiązaniem spełniającym powyższe warunki są nowoczesne drzwi wejściowe Reveal z szybą,
wykonane w technologii SoEasy, które troszczą się o ciepło naszych domów stojąc jednocześnie na
straży klimatu i domowego budżetu.

 
 
Przeszklone drzwi wejściowe też mogą być eko
Wbrew pozorom drzwi wejściowe z panelem szklanym to nie tylko wysoka estetyka, ale także
niezrównane właściwości termoizolacyjne. Nie bójmy się zatem wybierać modeli z
energooszczędnym pakietem szybowym, dzięki któremu przeszklone drzwi wejściowe będą



doskonale izolowały ciepło i dbały o komfort termiczny naszych bliskich. Pamiętajmy przy tym jednak,
by parametr Ug szkła nie był wyższy, niż 0,9 W/m2K. A co z bezpieczeństwem i prywatnością
domowników? Szkło znajdujące się w skrzydle drzwiowym Reveal czy drzwiach zewnętrznych z
ukrytymi zawiasami Alu STAR jest nie tylko poddawane procesowi hartowania, ale także piaskowania,
by otrzymać całkowicie matowy efekt. W związku z tym nowoczesne drzwi wejściowe do domu
jednorodzinnego będą nie tylko jego ozdobą, ale i barierą chroniącą przed ciekawskimi spojrzeniami,
trudną do sforsowania przez nieproszonych gości. Aby dodatkowo zabezpieczyć swój dom przed
potencjalnymi włamaniami warto postawić także na nowoczesne systemy zamykania i otwierania
drzwi, dzięki którym wszystko będziemy mieć pod kontrolą – i to dosłownie!

 

Nowoczesne drzwi wejściowe do domu jednorodzinnego są uzbrojone w innowacyjne
zabezpieczenia
Inwestując w przeszklone drzwi wejściowe warto zwrócić uwagę, jakim systemem kontroli dostępu
dysponują. Obecnie dostępne na rynku ekskluzywne drzwi wejściowe mogą być wyposażone m.in.  w
czytnik linii papilarnych, klucz RFID, klawiaturę numeryczną czy system Bluetooth. Każda z tych
opcji to doskonały sposób na zadbanie o własną wygodę z zachowaniem wszelkich środków
bezpieczeństwa. Tradycyjny klucz powoli odchodzi do lamusa – stawiając na nowoczesne technologie
nie musimy martwić się jego zgubieniem i płynącą z tego tytułu obowiązkową wymianą zamków. W
dodatku zyskujemy pewność, że do naszego domu nie będzie miał dostępu nikt, kto nie zarejestrował
swojego odcisku palca lub nie zna kodu PIN. Rozwiązania przyszłości warto stosować już dziś!

 
Modne drzwi wejściowe z elementami spersonalizowanymi
Decydując się na ekskluzywne drzwi wejściowe wykonane z aluminium, nie musimy rezygnować z
designu. Dzięki pokryciu powierzchni drzwi specjalną folią nie tylko w dowolnym kolorze, ale
również o dowolnej strukturze (np. drewna lub kamienia), możemy dopasować je do stylu fasady czy
wnętrza. Jednak modne drzwi wejściowe to coś więcej niż kolor i faktura wpisujące się w najnowsze
trendy – to możliwość spersonalizowania produktu do tego stopnia, by oddawał charakter nie tylko
domu, ale również jego właścicieli. Producenci oferują zatem całą gamę dodatkowych elementów
ozdobnych takich, jak dekoracyjne aplikacje ze szczotkowanej stali nierdzewnej lub folii
drewnopodobnej, różnokolorowe pochwyty, ozdobne frezowania itd.  Szeroki wybór obejmuje także
szybę – jeśli wybierzemy piaskowaną, możemy zdecydować, czy będzie całkiem matowa czy może ze
wzorem. Istnieje też możliwość zakupienia drzwi z szybą refleksyjną, a nawet barwioną w masie. Bez
względu na to, w jakim stylu jest utrzymany budynek, kwestia tego, jakie drzwi wejściowe do domu
jednorodzinnego będą prezentować się najkorzystniej, zależy jedynie od naszych preferencji.
Wybierając modne drzwi wejściowe należy pamiętać, że elegancki design to nie jedyne, co powinny
oferować użytkownikom – szczególną uwagę zwracajmy również na parametry techniczne
determinujące ich termoizolacyjność i energooszczędność. Dziś innowacyjna stolarka otworowa łączy
w sobie walory estetyczne, funkcjonalność, jak i troskę o naturę oraz domowników.  Pamiętajmy, że
drzwi frontowe mają przede wszystkim stać na straży klimatu i bezpieczeństwa mieszkańców,
zapewniając im wysoki komfort życia.
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