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1. PRZEDMIOT APROBATY 

 

1.1. Postanowienia ogólne 

 
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są drzwi drewniane oraz segmenty przegród 

systemu WL-DD produkowane przez firmę Wostol Sp. z o.o. w Luboniu. 

Aprobata obejmuje następujące grupy wyrobów: 

1. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 46 mm) rozwierane, przylgowe, jedno- lub 

dwuskrzydłowe, pełne lub przeszklone, z uszczelką opadającą, dymoszczelne, z blendą 

górną lub bez, z ościeŜnicą drewnianą. Oznaczenia handlowe drzwi podano w tablicy 1. 

Tablica 1 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-E0 -1 -dym jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-E0 -1 -dym jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD p-E0 -2 -dym dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-E0 -2 -dym dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD s-E0 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe  
WL-DD s-E0 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD s-E0 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, przylgowe 
WL-DD s-E0 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, przylgowe, z blendą górną 

 

2. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 42 mm) rozwierane, bezprzylgowe, jedno- lub 

dwuskrzydłowe, pełne lub przeszklone, z uszczelką opadającą, dymoszczelne,  

z ościeŜnicą drewnianą. Oznaczenia handlowe drzwi podano w tablicy 2. 

Tablica 2 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-E0 -1 -dym jednoskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe  
WL-DD p-E0 -2 -dym dwuskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe  
WL-DD s-E0 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, bezprzylgowe  
WL-DD s-E0 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, bezprzylgowe 
 

3. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1/2-dym/- (grub. 46 mm) rozwierane, przylgowe (pełne lub 

przeszklone) lub bezprzylgowe (tylko przeszklone), jedno- lub dwuskrzydłowe, z progiem 

lub bez progu lub z uszczelką opadającą, dymoszczelne lub nie, z blendą górną lub bez, 

z ościeŜnicą stalową lub drewnianą. Oznaczenia handlowe drzwi podano w tablicy 3. 
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Tablica 3 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-EI-30 -1  jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -1  jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD p-EI-30 -1 -dym jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -1 -dym jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD p-EI-30 -2  dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe 
WL-DD p-EI-30 -2 -dym dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe 
WL-DD s-EI-30 -1  jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe  
WL-DD s-EI-30 -1  jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD s-EI-30 -1  jednoskrzydłowe, przeszklone, bezprzylgowe 
WL-DD s-EI-30 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe  
WL-DD s-EI-30 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD s-EI-30 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, bezprzylgowe 
WL-DD s-EI-30 -2  dwuskrzydłowe, przeszklone, przylgowe  
WL-DD s-EI-30 -2  dwuskrzydłowe, przeszklone, bezprzylgowe 
WL-DD s-EI-30 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, przylgowe  
WL-DD s-EI-30 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, bezprzylgowe 
 

4. Drzwi WL-DDp-EI-30-1/2-dym/- (grub. 43 mm) rozwierane, bezprzylgowe, jedno- lub 

dwuskrzydłowe, pełne, z progiem lub bez progu lub z uszczelką opadającą, 

dymoszczelne lub nie, z ościeŜnicą stalową lub drewnianą. Oznaczenia handlowe drzwi 

podano w tablicy 4. 

Tablica 4 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-EI-30 -1  jednoskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe  
WL-DD p-EI-30 -1 -dym jednoskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe 
WL-DD p-EI-30 -2  dwuskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe 
WL-DD p-EI-30 -2 -dym dwuskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe 
 

5. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-dym/- (grub. 56 mm) rozwierane, przylgowe, jedno- lub 

dwuskrzydłowe, pełne, z progiem lub bez progu lub z uszczelką opadającą, 

dymoszczelne lub nie, z blendą górną lub bez, z ościeŜnicą stalową lub drewnianą. 

Oznaczenia handlowe drzwi podano w tablicy 5. 

Tablica 5 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-EI-60 -1  jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-60 -1  jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD p-EI-60 -1 -dym jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-60 -1 -dym jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD p-EI-60 -2  dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-60 -2 -dym dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe 
 

6. Drzwi WL-DDs-EI-60-1/2-dym/- (grub. 60 mm) rozwierane, przylgowe, jedno- lub 

dwuskrzydłowe, przeszklone, z progiem lub bez progu lub z uszczelką opadającą, 

dymoszczelne lub nie, z blendą górną lub bez, z ościeŜnicą stalową lub drewnianą. 

Oznaczenia handlowe drzwi podano w tablicy 6. 
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Tablica 6 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD s-EI-60 -1  jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe  
WL-DD s-EI-60 -1  jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD s-EI-60 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe  
WL-DD s-EI-60 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, przylgowe, z blendą górną 
WL-DD s-EI-60 -2  dwuskrzydłowe, przeszklone, przylgowe  
WL-DD s-EI-60 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, przylgowe 
 

7. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-dym/- (grub. 48 mm) rozwierane, bezprzylgowe, jedno- lub 

dwuskrzydłowe, pełne, z progiem lub bez progu lub z uszczelką opadającą, 

dymoszczelne lub nie, z ościeŜnicą stalową lub drewnianą. Oznaczenia handlowe drzwi 

podano w tablicy 7. 

Tablica 7 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-EI-60 -1  jednoskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe  
WL-DD p-EI-60 -1 -dym jednoskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe 
WL-DD p-EI-60 -2  dwuskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe 
WL-DD p-EI-60 -2 -dym dwuskrzydłowe, pełne, bezprzylgowe 
 

8. Drzwi WL-DDs-E0/EI-30/EI-60-1/2-dym/- (grub. 60 mm) rozwierane, z podwójną przylgą 

lub otwierane do ościeŜnicy, jedno- lub dwuskrzydłowe, przeszklone, z progiem lub bez 

progu lub z uszczelką opadającą, z ościeŜnicą stalową lub drewnianą, dymoszczelne lub 

nie. Oznaczenia handlowe drzwi podano w tablicy 8. 

Tablica 8 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD s-E0 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą  
WL-DD s-E0 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD s-E0 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą 
WL-DD s-E0 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD s-EI-30 -1  jednoskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą  
WL-DD s-EI-30 -1  jednoskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD s-EI-30 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą  
WL-DD s-EI-30 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD s-EI-30 -2  dwuskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą 
WL-DD s-EI-30 -2  dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD s-EI-30 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą 
WL-DD s-EI-30 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD s-EI-60 -1  jednoskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą  
WL-DD s-EI-60 -1  jednoskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD s-EI-60 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą  
WL-DD s-EI-60 -1 -dym jednoskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD s-EI-60 -2  dwuskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą 
WL-DD s-EI-60 -2  dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD s-EI-60 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, z podwójną przylgą 
WL-DD s-EI-60 -2 -dym dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane do ościeŜnicy 

 
9. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A1 (32 dB, grub. 60 mm) rozwierane, przylgowe lub  

z podwójną przylgą lub otwierane do ościeŜnicy, jedno- lub dwuskrzydłowe, pełne,  

z progiem lub z uszczelką opadającą, z ościeŜnicą stalową lub drewnianą. Oznaczenia 

handlowe drzwi podano w tablicy 9. 
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Tablica 9 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-E0 -1 -A1 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-E0 -1 -A1 jednoskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-E0 -1 -A1 jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-E0 -2 -A1 dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-E0 -2 -A1 dwuskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-E0 -2 -A1 dwuskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-30 -1 -A1 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -1 -A1 jednoskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-30 -1 -A1 jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-30 -2 -A1 dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -2 -A1 dwuskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-30 -2 -A1 dwuskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-60 -1 -A1 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-60 -1 -A1 jednoskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-60 -1 -A1 jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-60 -2 -A1 dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe 
WL-DD p-EI-60 -2 -A1 dwuskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-60 -2 -A1 dwuskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 

 
10. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A2 (37 dB, grub. 60 mm) rozwierane, przylgowe lub  

z podwójną przylgą lub otwierane do ościeŜnicy, jedno- lub dwuskrzydłowe, pełne,  

z progiem lub z uszczelką opadającą, z ościeŜnicą stalową lub drewnianą. Oznaczenia 

handlowe drzwi podano w tablicy 10. 

Tablica 10 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-E0 -1 -A2 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-E0 -1 -A2 jednoskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-E0 -1 -A2 jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-E0 -2 -A2 dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-E0 -2 -A2 dwuskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-E0 -2 -A2 dwuskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-30 -1 -A2 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -1 -A2 jednoskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-30 -1 -A2 jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-30 -2 -A2 dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -2 -A2 dwuskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-30 -2 -A2 dwuskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-60 -1 -A2 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-60 -1 -A2 jednoskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-60 -1 -A2 jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-60 -2 -A2 dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe 
WL-DD p-EI-60 -2 -A2 dwuskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-60 -2 -A2 dwuskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 

 
11. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A3 (42 dB, grub. 60 mm) rozwierane, przylgowe lub  

z podwójną przylgą lub otwierane do ościeŜnicy, jedno- lub dwuskrzydłowe, pełne,  

z progiem lub z uszczelką opadającą, z ościeŜnicą stalową lub drewnianą. Oznaczenia 

handlowe drzwi podano w tablicy 11. 
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Tablica 11 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-E0 -1 -A3 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-E0 -1 -A3 jednoskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-E0 -1 -A3 jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-E0 -2 -A3 dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-E0 -2 -A3 dwuskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-E0 -2 -A3 dwuskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-30 -1 -A3 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -1 -A3 jednoskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-30 -1 -A3 jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-30 -2 -A3 dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -2 -A3 dwuskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-30 -2 -A3 dwuskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-60 -1 -A3 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-60 -1 -A3 jednoskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-60 -1 -A3 jednoskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 
WL-DD p-EI-60 -2 -A3 dwuskrzydłowe, pełne, przylgowe 
WL-DD p-EI-60 -2 -A3 dwuskrzydłowe, pełne, z podwójną przylgą 
WL-DD p-EI-60 -2 -A3 dwuskrzydłowe, pełne, otwierane do ościeŜnicy 

 
12. drzwi WL-DDp-E0/EI-30-1-dym/-A5, AWIII (37dB, grub. 49 mm) rozwierane, przylgowe 

jednoskrzydłowe, pełne, z progiem lub z uszczelką opadającą, z ościeŜnicą stalową lub 

drewnianą, dymoszczelne lub nie. Oznaczenia handlowe drzwi podano w tablicy 12. 

Tablica 12 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD p-E0 -1 -dym -A5 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -1  -A5 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  
WL-DD p-EI-30 -1 -dym -A5 jednoskrzydłowe, pełne, przylgowe  

 
13. Ściany działowe WL-DD\S-EI-30/EI-60-WIV z szybą lub panelem, w zestawie z drzwiami 

lub bez. Oznaczenia handlowe drzwi podano w tablicy 13. 

Tablica 13 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD\S -EI-30 -WIV z szybą  
WL-DD\S -EI-30 -WIV z panelem  
WL-DD\S -EI-60 -WIV z szybą  
WL-DD\S -EI-60 -WIV z panelem  

 
14. Ściany działowe WL-DD\S-EI-30/EI-60-WV z szybą, w zestawie z drzwiami lub bez. 

Oznaczenia handlowe drzwi podano w tablicy 14. 

Tablica 14 

Oznaczenie handlowe drzwi  

WL-DD\S -EI-30 -WV z szybą  
WL-DD\S -EI-60 -WV z szybą 
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1.2. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 46 mm)  

 
Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 15.  

Tablica 15 

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x 
wysoko ść) 

mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x 
wysoko ść) 

mm 

Maksymalne wymiary 
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy (szeroko ść 
x wysoko ść) 

mm 

Maksymalna 
wysoko ść w świetle 
ościeŜnicy z blend ą  

mm 

drzwi jednoskrzydłowe 

1236 x 2718 1300 x 2750 1200 x 2700 3500 

drzwi dwuskrzydłowe 

1236 + 1236 x 2718 2500 x 2750 2400 x 2700 3500 

 

Grubość skrzydła wynosi 46 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi przylgowych, jedno- lub dwuskrzydłowych, pełnych lub 

przeszklonych stanowi rama, której ramiaki zamkowy, zawiasowy, nadproŜowy, ramiaki 

wokół przeszklenia, o przekroju 34 x 60 mm, oraz ramiak progowy o przekroju 34 x 100 mm, 

wykonane są z dwóch elementów o grubości 17 mm ze sklejki z drewna liściastego, 

sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll. Elementy ramy skrzydła 

połączone są przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz sztyftów typu W12 firmy 

Bizea. 

Wypełnienie skrzydeł drzwi pełnych stanowią płyty pilśniowe miękkie, grubości 34 mm 

 i gęstości 220 kg/m3. 

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF, grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. 

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm, za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W drzwiach z przeszkleniem zamontowana jest tafla szkła bezpiecznego typu 3.3.1, 

grubości 6,4 mm, o maksymalnych wymiarach 930 x 2360 mm. Odległość tafli szklanej od 

krawędzi pionowych i krawędzi nadproŜowej skrzydła nie powinna być mniejsza niŜ 150 mm, 

a od krawędzi progowej skrzydła 200 mm. 

Tafle szkła są osadzone przy pomocy uszczelek ceramicznych 3 x 17 mm i listew 

dociskowych, o przekroju 17 ÷ 27 x 20 ÷ 30 mm, z płyt MDF. Przestrzeń pomiędzy taflą szkła 

a ramą wypełniona jest szczelnie masa silikonową. Listwy dociskowe mocowane są przy 

pomocy stalowych wkrętów 3 x 45 mm, w odstępach nie większych niŜ 300 mm. 

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym, 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm wykonane z płyt MDF. 
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W drzwiach stosowana jest ościeŜnica o przekroju 50 x 100 mm, wykonana  

z elementów z płyty MDF grubości 6 mm, ze sklejki liściastej grubości 18 i 12 mm oraz płyty 

wiórowej grubości 12 mm, połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967, firmy Inter Deventer.  

W drzwiach jednoskrzydłowych w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi 

zamkowej skrzydła oraz wzdłuŜ górnej poziomej krawędzi skrzydła umieszczona jest 

uszczelka V firmy DALPO, natomiast wzdłuŜ krawędzi progowej umieszczona jest uszczelka 

opadająca Igloo DA1001 firmy Domatic. 

W drzwiach dwuskrzydłowych w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi 

zamkowej oraz górnej poziomej skrzydła czynnego umieszczona jest uszczelka V firmy 

DALPO. W wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ listew przymykowych umieszczona jest 

uszczelka dociskowa K firmy DALPO. WzdłuŜ krawędzi progowych skrzydeł umieszczone są 

uszczelki opadające Igloo DA1001 firmy Domatic. 

Drzwi mogą występować w wersji z blendą górną. W przypadku drzwi 

jednoskrzydłowych maksymalne wymiary blendy wynoszą: (szerokość x wysokość) 1236 x 

820 mm, a w przypadku drzwi dwuskrzydłowych maksymalne wymiary blendy wynoszą: 

(szerokość x wysokość) 2436 x 820 mm. Grubość blendy wynosi 46 mm. 

Konstrukcję blendy stanowi rama, której ramiaki o przekroju 34 x 60 mm wykonane są 

z dwóch elementów o grubości 17, mm ze sklejki z drewna liściastego, sklejonych przy 

pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll. Elementy ramy blendy połączone są przy 

pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz sztyftów W12 firmy Bizea. 

Wypełnienie blendy stanowią płyty pilśniowe miękkie grubości 34 mm i gęstości  

220 kg/m3. 

Okładziny obustronne blendy wykonane są z płyt MDF grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. 

Na styku poziomym skrzydła z blendą, do blendy zamocowana jest listwa przymykowa 

o przekroju 10 x 40 mm, wykonana z płyty MDF. Listwa przymykowa  mocowana jest przy 

pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i  stalowych wkrętów do drewna.  

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ poziomej listwy przymykowej, na 

łączeniu skrzydła i blendy, umieszczona jest uszczelka dociskowa SV418 firmy Inter 

Deventer S.A. 

Blenda zamocowana jest w ościeŜnicy przy pomocy 6 stalowych wkrętów 5,0 x 70 

mm, po dwa wkręty na stojak i dwa do nadproŜa ościeŜnicy. 

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi oraz blendy wykończone są fornirem 

naturalnym lub mogą być malowane. Powierzchnie zewnętrzne, (ale bez krawędzi) drzwi 

oraz ościeŜnic mogą być wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 
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Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy 1069 firmy NEMEFF, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym firmy ECO, 

− minimum 4 zawiasy Kruk 16 firmy Metalux lub AMK firmy Anmark na skrzydło,  

w przypadku drzwi o wysokości przejścia w świetle ościeŜnicy mniejszej lub równej 

2500 mm, środkowy zawias moŜe być zastąpiony stalowym bolcem 

przeciwwywaŜeniowym, a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia 

ościeŜnicy mniejszej lub równej 2200 mm zespół drzwiowy moŜe być wyposaŜony  

w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego 

zawiasu, 

− zamykacz nawierzchniowy TS 71 firmy DORMA  

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy 

BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie 

większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych, i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 15, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 3, a ewentualna zmiana odległości miedzy 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 

 

1.3. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 42 mm) 

 
Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 16.  

        Tablica 16 

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary  
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy  
(szeroko ść x wysoko ść) 

mm 
drzwi jednoskrzydłowe 

1236 x 2718 1300 x 2750 1200 x 2700 

drzwi dwuskrzydłowe 

1236 + 1236 x 2718 2500 x 2750 2400 x 2700 
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Grubość skrzydła wynosi 42 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi bezprzylgowych, jedno- lub dwuskrzydłowych, pełnych i 

przeszklonych stanowi rama, której ramiaki nadproŜowy, zamkowy i zawiasowy, o przekroju 

30 x 60 mm, progowy o przekroju 30 x 100 mm oraz ramiak wokół przeszklenia (w 

przypadku drzwi z przeszkleniem), o przekroju 30 x 60 mm, wykonane są z dwóch 

elementów o grubości 15 mm ze sklejki z drewna liściastego, sklejonych przy pomocy kleju 

Rakoll Expres 25 firmy Rakoll. Elementy ramy skrzydła połączone są przy pomocy kleju 

Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz sztyftów W12 firmy Bizea.  

Wypełnienie skrzydeł drzwi pełnych stanowią płyty pilśniowe miękkie grubości 30 mm i 

gęstości 220 kg/m3.  

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. 

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm, za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W drzwiach z przeszkleniem zamontowana jest tafla szkła bezpiecznego typu 3.3.1, 

grubości 6,4 mm, o maksymalnych wymiarach 930 x 2360 mm. Odległość tafli szklanej od 

krawędzi pionowych i krawędzi nadproŜowej skrzydła nie powinna być większa niŜ 150 mm, 

a od krawędzi progowej skrzydła 200 mm. 

Tafle szkła są osadzone przy pomocy uszczelek ceramicznych 3 x 17 mm i listew 

dociskowych, o przekroju 15 ÷ 25 x 20 ÷ 30 mm, z płyt MDF. Przestrzeń pomiędzy taflą szkła 

a ramą wypełniona jest szczelnie masą silikonową. Listwy dociskowe mocowane są przy 

pomocy stalowych wkrętów 3 x 45 mm, w odstępach nie większych niŜ 300 mm. 

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF. 

W drzwiach stosowana jest ościeŜnica o przekroju 50 x 100 mm, wykonana  

z elementów płyty wiórowej grubości 16 mm, ze sklejki liściastej grubości 18 mm oraz płyty 

wiórowej grubości 16 mm, połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

umieszczona jest uszczelka dociskowa S-3967 firmy Inter Deventer.  

W drzwiach jednoskrzydłowych w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi 

zamkowej skrzydła umieszczona jest uszczelka V firmy DALPO, natomiast wzdłuŜ krawędzi 

progowej umieszczona jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy Domatic. 

W drzwiach dwuskrzydłowych, w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi 

zamkowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka V firmy DALPO, natomiast wzdłuŜ krawędzi 

progowej umieszczona jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy Domatic. W 

wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ listew przymykowych umieszczona jest uszczelka 

dociskowa K firmy DALPO.  
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Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi oraz blendy wykończone są fornirem 

naturalnym lub mogą być malowane. Powierzchnie zewnętrzne, (ale bez krawędzi) drzwi 

oraz ościeŜnic mogą być wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS lub w przypadku drzwi 

o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej 1100 x 2250 mm –  

w zamek zapadkowo-zasuwkowy 1069 firmy NAMEFF, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym firmy ECO, 

− minimum 4 zawiasy AMK firmy Anmark na skrzydło, w przypadku drzwi  

o wysokości przejścia w świetle ościeŜnicy mniejszej lub równej 2500 mm środkowy 

zawias moŜe być zastąpiony stalowym bolcem przeciwwywaŜeniowym,  

a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej 

2200 mm zespół drzwiowy moŜe być wyposaŜony w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec 

przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego zawiasu, 

− zamykacz nawierzchniowy TS 72 firmy DORMA  

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy1899 firmy 

BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie 

większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych, i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 16, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 11, a ewentualna zmiana odległości miedzy 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 

 
 

1.4. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1/2-dym/- (grub. 46 mm) 

 

Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 17.  
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Tablica 17 

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x 
wysoko ść) 

mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x 
wysoko ść) 

mm 

Maksymalne wymiary 
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy (szeroko ść 
x wysoko ść) 

mm 

Maksymalna 
wysoko ść w świetle 
ościeŜnicy z blend ą  

mm 

drzwi jednoskrzydłowe 

1236 x 2718 1300 x 2750 1200 x 2700 3500 

drzwi dwuskrzydłowe 

1236 + 1236 x 2718 2500 x 2750 2400 x 2700 - 

 

Grubość skrzydła wynosi 46 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi przylgowych (pełnych lub przeszklonych) i bezprzylgowych 

(przeszklonych), jedno- lub dwuskrzydłowych, stanowi rama, której ramiaki nadproŜowy, 

zamkowy i zawiasowy oraz ramiaki wokół przeszklenia, o przekroju 34 x 60 mm, oraz ramiak 

progowy o przekroju 34 x 100 mm wykonane są: 

− ze sklejki z drewna liściastego grubości 12 mm,  

− z płyty MDF grubości 10 mm, 

− ze sklejki z drewna liściastego grubości 12 mm, 

sklejonych przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de Recubrimiento S.A. oraz 

skręconych przy pomocy stalowych wkrętów do drewna 3 x 25 mm, w odstępach co 20 cm. 

Elementy ramy skrzydła połączone są przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de 

Recubrimiento S.A. oraz sztyftów W12 firmy Bizea.  

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią płyty z lamelowej, skalnej wełny mineralnej 

grubości 34 mm i gęstości 180 kg/m3 firmy Rockwool.  

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF o grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełnienia przy pomocy kleju PVCA firmy 

Valenciana de Recubrimiento S.A.  

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm, za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym, 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF, 

mocowane przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów do 

drewna. 

W skrzydłach drzwi przeszklonych zamontowana jest szyba Pyrobel 16 firmy AGC 

grubości 17 mm lub typu Pyrostop 30-20 firmy Pilkington grubości 15 mm, o maksymalnych 

wymiarach 923 x 2368 mm. 
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Odległość tafli szklanej od krawędzi pionowych i krawędzi nadproŜowej skrzydła nie 

powinna być większa niŜ 150 mm, a od krawędzi progowej skrzydła 200 mm. 

Tafle szkła są osadzone przy pomocy stalowych kątowników z blachy grubości  

0,5 mm, umieszczonych w rozstawie maksimum 200 mm, oraz listew dociskowych, o 

przekroju 12 ÷ 22 x 20 ÷ 30 mm, z płyt MDF, poprzez uszczelki ceramiczne o przekroju  

3 x 17 mm firmy Gluske, przy czym kątowniki stalowe mocowane są przy pomocy stalowych 

wkrętów 4 x 30 mm, a listwy dociskowe mocowane są przy pomocy stalowych wkrętów 3 x 

45 mm wkręcanych co 300 mm. Szczeliny pomiędzy tafla szklaną a elementami ramy 

uszczelnione są ognioochronną masa uszczelniającą CP 606 firmy HILTI, Promaseal Mastic 

firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex Limited. 

W kaŜdym skrzydle drzwi przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być 

zamontowana kratka wentylacyjna LVV40 firmy LORIENT, o maksymalnych wymiarach: 

(szerokość x wysokość) 600 x 200 mm, lub firmy GAVO, o maksymalnych wymiarach: 

(szerokość x wysokość) 453 x 80 mm. 

Kratka wentylacyjna mocowana jest w dolnej części skrzydła do ramiaków ramy 

konstrukcyjnej, poprzez paski grubości 12 mm płyt Promatect H firmy Promat, przy pomocy 

stalowych kątowników z blachy grubości 0,5 mm i stalowych wkrętów do drewna. Ramiaki 

wokół kratki mają budowę identyczną jak budowa ramiaka skrzydła. Szczeliny pomiędzy 

kratką a elementami ramy wypełnione są ogniochronną masą uszczelniającą CP 606 firmy 

HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy 

Pyroplex Limited. Z obu stron skrzydła kratka wentylacyjna osłonięta jest perforowanymi 

stalowymi maskownicami (minimalna odległość kratki wentylacyjnej od krawędzi pionowych 

skrzydła wynosi 150 mm a od krawędzi progowej – 200 mm). 

W przypadku drzwi dymoszczelnych, w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ 

krawędzi progowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy 

Domatic. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych, ale bez dymoszczelności moŜe być stosowany próg 

z drewna dębowego, bukowego lub mahoniowego, z uszczelką dociskową S-680 firmy Inter 

Deventer, lub progu stalowego z uszczelką dociskową S-6586/0 firmy Inter Deventer. 

W drzwiach dymoszczelnych jedno- i dwuskrzydłowych w skrzydle wzdłuŜ krawędzi 

zamkowej i nadproŜowej (w dwuskrzydłowych dla skrzydła czynnego) umieszczona jest 

uszczelka V firmy DALPO. WzdłuŜ obu listew przymykowych w drzwiach dwuskrzydłowych 

umieszczone są uszczelki dociskowe K firmy DALPO.   

W drzwiach stosowana jest ościeŜnica o przekroju 50 x 100 mm, z wrębem  

o minimalnej szerokości 15 mm – w przypadku drzwi przylgowych, lub 17 mm – w przypadku 

drzwi bezprzylgowych, i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem nie 

większą niŜ 3 mm, wykonana z następujących elementów: 

 



 AT-15-5216/2011 16/200 

− płyty MDF grubości 12 mm, 

− sklejki z drewna liściastego grubości 12 mm,  

− płyty MDF grubości 8 mm, 

− sklejki z drewna liściastego grubości 18 mm,  

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll.  

Stojaki ościeŜnicy połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich  

i wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967 firmy Inter Deventer oraz uszczelka 

pęczniejąca, o przekroju 2 x 10 mm Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals 

firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. W drzwiach 

dwuskrzydłowych wzdłuŜ krawędzi zamkowych skrzydeł umieszczone są uszczelki 

pęczniejące, o przekroju 2 x 10 mm Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals 

firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki 

pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna o grubości 0,6 mm. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych ale bez dymoszczelności moŜe być stosowana 

ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub firmy WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się  

z profili z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 

17 mm, połączonych przez spawanie. Maksymalna szczelina pomiędzy ościeŜnicą  

a skrzydłem (luz wrębowy) nie powinna być większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny 

być szczelnie wypełnione zaprawą cementową. We wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa 

ościeŜnicy stalowej umieszczona jest uszczelka dociskowa S-6586/0 firmy Inter Deventer.  

W przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową, w skrzydle w specjalnie wyfrezowanym 

rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca, o przekroju 2 x 10 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals 

firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske.   

Drzwi jednoskrzydłowe mogą występować w wersji z blendą górną. Maksymalne 

wymiary blendy wynoszą: (szerokość x wysokość) 1236 x 820 mm. Grubość blendy wynosi 

46 mm. 

Konstrukcję blendy stanowi rama, której ramiaki o przekroju 34 x 60 mm wykonane są: 

− ze sklejki z drewna liściastego grubości 12 mm,  

− z płyty MDF grubości 10 mm, 

− ze sklejki z drewna liściastego grubości 12 mm, 

sklejonych przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de Recubrimiento S.A. oraz 

skręconych przy pomocy stalowych wkrętów do drewna 3 x 25 mm, w odstępach co 20 cm. 

Elementy ramy blendy połączone są przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de 

Recubrimiento S.A. oraz sztyftów W12 firmy Bizea.  
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Wypełnienie blendy stanowią płyty z lamelowej, skalnej wełny mineralnej, o grubości  

34 mm i gęstości 180 kg/m3 firmy Rockwool.  

Okładziny obustronne blendy wykonane są z płyt MDF, o grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju PVCA firmy 

Valenciana de Recubrimiento S.A. 

Na styku poziomym skrzydła z blendą, do blendy zamocowana jest listwa przymykowa 

o przekroju 10 x 40 mm, wykonana z płyty MDF. Listwa przymykowa mocowana jest przy 

pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów do drewna.  

W drzwiach dymoszczelnych z blendą, w specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ 

poziomej listwy przytykowej, na łączeniu skrzydła i blendy, umieszczona jest uszczelka 

dociskowa SV418 firmy Inter Deventer. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych z blendą, w specjalnie wyfrezowanych rowkach 

wzdłuŜ krawędzi nadproŜowej skrzydła oraz wzdłuŜ dolnej poziomej krawędzi blendy 

umieszczone są uszczelki pęczniejące o przekroju 2 x 10 mm Promaseal PL firmy Promat, 

Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy 

Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna, o grubości 

0,6 mm. 

Blenda zamocowana jest w ościeŜnicy przy pomocy 6 stalowych wkrętów 5 x 70 mm 

(po dwa wkręty na stojak i dwa do nadproŜa ościeŜnicy). 

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi oraz blendy wykończone są fornirem 

naturalnym lub mogą być malowane. Powierzchnie zewnętrzne, (ale bez krawędzi) drzwi 

oraz ościeŜnic mogą być wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrój komory na 

stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary maksymalne 16 x 16 mm),  

a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej 

2500 mm – zamek zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy 1206 firmy BKS. 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym firmy ECO,  

− minimum 4 zawiasy Kruk 16 firmy Metalux (drzwi przylgowe) lub AMK firmy Anmark 

(drzwi bezprzylgowe) na skrzydło - w przypadku drzwi o wysokości przejścia w 

świetle ościeŜnicy mniejszej lub równej 2500 mm środkowy zawias moŜe być 

zastąpiony stalowym bolcem przeciwwywaŜeniowym, a w przypadku drzwi  

o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej 2200 mm zespół 

drzwiowy moŜe być wyposaŜony w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec 

przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego zawiasu, 

− zamykacz nawierzchniowy typu TS 2000 firmy GEZE, 
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− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy 

BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie 

większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych, i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masa Flame Cable EC Pasta firmy 

Carboline. 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 17, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 3, a ewentualna zmiana odległości między 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 

 

 

1.5. Drzwi WL-DDp-EI-30-1/2-dym/- (grub. 43 mm) 

 
Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 18.  

        Tablica 18 

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary  
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy  
(szeroko ść x wysoko ść) 

mm 
drzwi jednoskrzydłowe 

1236 x 2718 1300 x 2750 1200 x 2700 

drzwi dwuskrzydłowe 

1236 + 1236 x 2718 2500 x 2750 2400 x 2700 

 

Grubość skrzydła wynosi  43 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi bezprzylgowych, jedno- lub dwuskrzydłowych, pełnych 

stanowi rama, której ramiaki nadproŜowy, zamkowy i zawiasowy, o przekroju 30 x 60 mm, 

progowy o przekroju 30 x 100 mm, wykonane są z kilku warstw o łącznej grubości 30 mm: 

− sklejki z drewna liściastego grubości 10 mm,  

− płyty MDF grubości 10 mm, 

− sklejki z drewna liściastego grubości 10 mm, 
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sklejonych przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de Recubrimiento S.A. oraz 

skręconych przy pomocy stalowych wkrętów do drewna 3 x 25 mm, w odstępach co 20 cm. 

Elementy ramy skrzydła połączone są przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de 

Recubrimiento S.A. oraz sztyftów W12 firmy Bizea.  

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią płyty z lamelowej, skalnej wełny mineralnej, 

grubości 30 mm i gęstości 180 kg/m3 firmy Rockwool.  

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju PVCA firmy 

Valenciana de Recubrimiento S.A. 

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm, za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym, 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF, 

mocowane przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów do 

drewna. 

W kaŜdym skrzydle drzwi przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być 

zamontowana kratka wentylacyjna LVV40 firmy LORIENT, o maksymalnych wymiarach: 

(szerokość x wysokość) 600 x 200 mm, lub firmy GAVO, o maksymalnych wymiarach: 

(szerokość x wysokość) 453 x 80 mm. 

Kratka wentylacyjna mocowana jest w dolnej części skrzydła do ramiaków ramy 

konstrukcyjnej, poprzez paski grubości 12 mm płyt Promatect H firmy Promat, przy pomocy 

stalowych kątowników z blachy grubości 0,5 mm i stalowych wkrętów do drewna. Ramiaki 

wokół kratki mają budowę identyczną jak budowa ramiaka skrzydła. Szczeliny pomiędzy 

kratką a elementami ramy uszczelnione są uszczelniającą masą ogniochronną CP 606 firmy 

HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy 

Pyroplex Limited. Z obu stron skrzydła kratka wentylacyjna osłonięta jest perforowanymi 

stalowymi maskownicami (minimalna odległość kratki wentylacyjnej od krawędzi pionowych 

skrzydła wynosi 150 mm, a od krawędzi progowej – 200 mm). 

W drzwiach dymoszczelnych jedno- i dwuskrzydłowych w skrzydle (w przypadku 

drzwidwuskrzydłowych w skrzydle czynnym), wzdłuŜ krawędzi zamkowej, umieszczona jest 

uszczelka V firmy DALPO, natomiast wzdłuŜ obu listew przymykowych w drzwiach 

dwuskrzydłowych umieszczone są uszczelki dociskowe K firmy DALPO.   

W specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi progowej skrzydła umieszczona 

jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy Domatic. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych, ale bez dymoszczelności, moŜe być stosowany próg 

z drewna dębowego, bukowego lub mahoniowego z uszczelką dociskową S-680 firmy Inter 

Deventer lub progu stalowego z uszczelką dociskową S-6586/0 firmy Inter Deventer. 
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W drzwiach stosowana jest ościeŜnica o przekroju 50 x 100, mm wykonana  

z następujących elementów: 

− płyty MDF grubości 12 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 12 mm,  

− płyty MDF grubości 8 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 18 mm. 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll.  

Stojaki ościeŜnicy połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich  

i wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967 firmy Inter Deventer oraz uszczelka 

pęczniejąca, o przekroju 2 x 10 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals 

firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske.  

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych, wzdłuŜ krawędzi zamkowych skrzydeł 

umieszczona jest uszczelka pęczniejąca, o przekroju 2 x 10 mm, Promaseal PL firmy 

Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 

firmy Gluske.  

Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną o grubości 0,6 mm, 

W drzwiach przeciwpoŜarowych, ale bez dymoszczelności, moŜe być stosowana 

ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub firmy WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się  

z profili z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 

17 mm, połączonych przez spawanie. Maksymalna szczelina pomiędzy ościeŜnicą  

a skrzydłem (luz wrębowy) nie powinna być większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny 

być szczelnie wypełnione zaprawą cementową. We wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa 

ościeŜnicy stalowej umieszczona jest uszczelka dociskowa S-6586/0 firmy Inter Deventer.  

W przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową, w skrzydle w specjalnie wyfrezowanym 

rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca, o przekroju 2 x 10 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals 

firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske.   

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi wykończone są fornirem naturalnym lub mogą 

być malowane. Powierzchnie zewnętrzne (ale bez krawędzi) drzwi oraz ościeŜnic mogą być 

wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrój komory na 

stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie większe niŜ 16 x 16 mm) 

lub: 
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• w przypadku drzwi dymoszczelnych o wymiarach w świetle przejścia ościeŜnicy 

mniejszej lub równej 1100 x 2250 mm – w zamek zapadkowo-zasuwkowy typu 

1206 firmy BKS  

• w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych o wysokości w świetle przejścia 

ościeŜnicy mniejszej lub równej 2500 mm – zamek zapadkowo-zasuwkowy 

jednopunktowy typu 1206 firmy BKS, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym Ruko line firmy Ruko A/S O, 

− zawiasy typu AMK firmy Anmark lub zawiasy Tectus 340 3D firmy Simonswerk  

(w przypadku drzwi z ościeŜnicą drewnianą) lub 4 zawiasy Tectus 340 3D  

z gniazdami 340 3D SZ firmy Simonswerk (w przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową) 

w ilości minimum 4 szt. na skrzydło - w przypadku drzwi o wysokości przejścia  

w świetle ościeŜnicy mniejszej lub równej 2500 mm środkowy zawias moŜe być 

zastąpiony stalowym bolcem przeciwwywaŜeniowym, a w przypadku drzwi  

o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej 2200 mm zespół 

drzwiowy moŜe być wyposaŜony w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec 

przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego zawiasu. 

− zamykacz nawierzchniowy TS 3000 firmy GEZE lub zamykacz wpuszczany Boxer 2-4 

firmy GEZE, 

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy 

BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie 

większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masą Flame Cable EC Pasta firmy 

Carboline. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 18, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 11, a ewentualna zmiana odległości miedzy 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 
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1.6. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-dym/- (grub. 56 mm)  

 

Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 19.  

Tablica 19 

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x 
wysoko ść) 

mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x 
wysoko ść) 

mm 

Maksymalne wymiary 
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy (szeroko ść 
x wysoko ść) 

mm 

Maksymalna 
wysoko ść w świetle 
ościeŜnicy z blend ą  

mm 

drzwi jednoskrzydłowe 

1416 x 3123 1510 x 3170 1380 x 3105 3500 

drzwi dwuskrzydłowe 

1236 + 1236 x 2718 2530 x 2765 2400 x 2700 - 

 

Grubość skrzydła wynosi 56 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi przylgowych, jedno- lub dwuskrzydłowych, pełnych stanowi 

rama, której ramiaki o przekroju 44 x 120 mm wykonane są z: 

− płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

− sklejki z drewna liściastego grubości 18 mm, 

− płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i skręconych przy pomocy 

wkrętów stalowych 4 x 30 mm, w odstępach co 20 cm. 

Ramiaki ramy połączone są ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll 

oraz stalowych sztyftów W12 firmy Bizea.  

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią płyty z lamelowej, skalnej wełny mineralnej, 

grubości 44 mm i gęstości 180 kg/m3 firmy Rockwool. 

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. 

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm, za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym, 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF, 

przymocowane do skrzydeł przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll i stalowych 

wkrętów do drewna. 
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W kaŜdym skrzydle drzwi przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być 

zamontowana kratka wentylacyjna LVV40 firmy LORIENT, o maksymalnych wymiarach: 

(szerokość x wysokość) 600 x 200 mm. 

Kratka wentylacyjna mocowana jest w dolnej części skrzydła do ramiaków ramy 

konstrukcyjnej poprzez paski płyt Promatect H firmy Promat grubości 12 mm, przy pomocy 

stalowych kątowników z blachy grubości 0,5 mm i stalowych wkrętów do drewna. Ramiaki 

wokół kratki mają budowę identyczna jak budowa ramiaka skrzydła. Szczeliny pomiędzy 

kratką a elementami ramy uszczelnione są ogniochronną masą uszczelniającą CP 606 firmy 

HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy 

Pyroplex Limited. Z obu stron skrzydła kratka wentylacyjna osłonięta jest perforowanymi 

stalowymi maskownicami (minimalna odległość kratki wentylacyjnej od krawędzi pionowych 

skrzydła wynosi 150 mm a od krawędzi progowej – 200 mm). 

W drzwiach stosowana jest ościeŜnica drewniana o przekroju 65 x 100 mm, z wrębem 

o minimalnej szerokości 17 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem 

(luzem wrębowym) nie większą niŜ 3 mm, wykonana z następujących elementów: 

− płyty HDF grubości 3 mm, 

− sklejki z drewna liściastego grubości 12 i 18 mm, 

− płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

− płyty HDF grubości 3 mm, 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

Ø 4 x 50 mm w rozstawie 30 cm. 

W drzwiach moŜe być stosowana ościeŜnica drewniana o przekroju 60 x 100 mm  

z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą  

a skrzydłem (luzem wrębowym) nie większą niŜ 3 mm, wykonana z następujących 

elementów: 

− płyty MDF grubości 12 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 12 mm,  

− płyty MDF grubości 6 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 18 mm, 

− płyty wiórowej grubości 12 mm, 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

Ø 4 x 50 mm w rozstawie 30 cm.  

Stojaki ościeŜnic połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich  

i wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967 firmy Inter Deventer. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych, w specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ 

stojaków i nadproŜa ościeŜnicy umieszczona, jest uszczelka pęczniejąca o przekroju  



 AT-15-5216/2011 24/200 

2,5 x 15 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, 

Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske:  

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych przeciwpoŜarowych wzdłuŜ krawędzi 

zamkowych skrzydeł umieszczona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju 2,5 x 15 mm, 

Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske.  

Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna o grubości  

0,6 mm. 

W drzwiach dymoszczelnych, w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi 

zamkowej skrzydła (czynnego w przypadku drzwi dwuskrzydłowych) oraz nadproŜowej, 

umieszczona jest uszczelka V firmy DALPO. W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ 

obu listew przymykowych umieszczone są uszczelki dociskowe K firmy DALPO. 

W drzwiach dymoszczelnych, w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi 

progowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka opadająca Igloo DA1001 firmy Domatic 

W drzwiach przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜliwe jest równieŜ 

zastosowanie progu z drewna dębowego, bukowego lub mahoniowego, z uszczelką 

dociskową S-680 firmy Inter Deventer, lub progu stalowego z uszczelką dociskową S-6586/0 

firmy Inter Deventer. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być równieŜ stosowana 

ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się z profili  

z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm, 

połączonych przez spawanie. Maksymalna szczelina (luz wrębowy) pomiędzy ościeŜnicą a 

skrzydłem nie powinna być większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny być szczelnie 

wypełnione zaprawą cementową.  

We wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy stalowej umieszczone są uszczelki 

przylgowe S-6586/0 firmy Inter Deventer.  

W przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową, w skrzydle w specjalnie wyfrezowanym 

rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca, o przekroju 2,5 x 20 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals 

firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki 

pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna grubości 0,6 mm.  

Drzwi jednoskrzydłowe mogą występować w wersji z blendą górną. Maksymalne 

wymiary blendy wynoszą: (szerokość x wysokość) 1236 x 820 mm. Grubość blendy wynosi 

56 mm. 

Konstrukcję blendy stanowi rama, której ramiaki o przekroju 18 x 120 mm wykonane 

są z pasków sklejki liściastej. Elementy ramy połączone są ze sobą przy pomocy kleju Rakoll 

Expres 25 firmy Rakoll oraz sztyftów W12 firmy Bizea. Elementy ramy obłoŜone  

są obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi GKF grubości 12,5 mm. Płyty gipsowo-
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kartonowe przyklejone przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i przykręcone przy 

pomocy wkrętów stalowych 4 x 30 mm, w odstępach co 20 cm.  

Wypełnienie blendy stanowią płyty z lamelowej, skalnej wełny mineralnej, grubości  

44 mm i gęstości 180 kg/m2 firmy Rockwool. 

Okładziny obustronne blendy wykonane są z płyt MDF grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. 

W przypadku drzwi dymoszczelnych, na styku poziomym skrzydła z blendą, do blendy 

zamocowana jest listwa przymykowa o przekroju 10 x 40 mm, wykonana z płyty MDF. Listwa 

przymykowa mocowana jest przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych 

wkrętów do drewna.  

W specjalnie wyfrezowanych rowkach, wzdłuŜ poziomej listwy przymykowej  

na łączeniu skrzydła i blendy, umieszczona jest uszczelka dociskowa SV418 firmy Inter 

Deventer. 

Blenda zamocowana jest w ościeŜnicy przy pomocy 6 stalowych wkrętów 5 x 70 mm 

(po dwa wkręty na stojak i dwa do nadproŜa ościeŜnicy). 

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi oraz blendy wykończone są fornirem 

naturalnym lub mogą być malowane. Powierzchnie zewnętrzne (ale bez krawędzi) drzwi oraz 

ościeŜnic mogą być wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi oraz blendy wykończone są fornirem 

naturalnym.  

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrój komory na 

stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary maksymalne 16 x 16 mm) lub w 

przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej niŜ  

2500 mm – zamek zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy typu 1206 firmy BKS, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym firmy ECO, 

− minimum 4 zawiasy Kruk 18 firmy Metalux na skrzydło (w przypadku drzwi  

o wysokości przejścia w świetle ościeŜnicy mniejszej lub równej 2500 mm środkowy 

zawias moŜe być zastąpiony stalowym bolcem przeciwwywaŜeniowym,  

a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej 

2200 mm zespół drzwiowy moŜe być wyposaŜony w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec 

przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego zawiasu), 

− zamykacz nawierzchniowy TS 4000 firmy GEZE, 

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy 

BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie 

większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 
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dwuskrzydłowych, i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masą Flame Cable EC Pasta firmy 

Carboline. 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 19, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 11, a ewentualna zmiana odległości miedzy 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 

 
 

1.7. Drzwi WL-DDs-EI-60-1/2-dym/- (grub. 60 mm)  

 

Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 20.  

Tablica 20 

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x 
wysoko ść) 

mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x 
wysoko ść) 

mm 

Maksymalne wymiary 
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy (szeroko ść 
x wysoko ść) 

mm 

Maksymalna 
wysoko ść w świetle 
ościeŜnicy z blend ą  

mm 

drzwi jednoskrzydłowe 

1236 x 2718 1330 x 2765 1200 x 2700 3500 

drzwi dwuskrzydłowe 

1236 + 1236 x 2718 2530 x 2765 2400 x 2700 - 

 

Grubość skrzydła wynosi 60 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi przylgowych, jedno- lub dwuskrzydłowych, przeszklonych, 

stanowi rama, której ramiaki o przekroju 48 x 120 mm, oraz ramiaki wokół przeszklenia  

48 x 80 mm wykonane są : 

− z płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

− ze sklejki z drewna liściastego grubości 22 mm, 

− z płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i skręconych przy pomocy 

wkrętów stalowych 4 x 30 mm, w odstępach co 20 cm. 
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Ramiaki ramy połączone są ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll 

oraz stalowych sztyftów W12 firmy Bizea.  

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią płyty z lamelowej, skalnej wełny mineralnej 

grubości 48 mm i gęstości 180 kg/m3 firmy Rockwool. 

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. 

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W skrzydłach drzwi zamontowana jest szyba, o maksymalnych wymiarach 984 x 2340 

mm, Pyrobel 25 EI60 firmy AGC grubości 27 mm, lub Pyranova 60-S2.0 firmy Schott AG 

grubości 23 mm lub Pyrostop 60-101 firmy Pilkington grubości 23 mm. 

Minimalna odległość tafli szklanej od krawędzi pionowych i krawędzi nadproŜowej 

skrzydła wynosi 150 mm a od krawędzi progowej skrzydła wynosi 200 mm – w tym 

przypadku ramiak konstrukcyjny skrzydła i ramiak wokół przeszklenia tworzą ramę  

o przekroju odpowiednio 48 x 150 mm i 48 x 200 mm. 

Tafle szkła są osadzone przy pomocy stalowych kątowników z blachy grubości  

0,5 mm, umieszczonych w rozstawie maksimum 200 mm, oraz listew dociskowych o 

przekroju 12 ÷ 22 x 20 ÷ 30 mm z płyt MDF, poprzez uszczelki ceramiczne o przekroju  

6 x 17 mm firmy Gluske, przy czym kątowniki stalowe mocowane są przy pomocy stalowych 

wkrętów 4 x 30 mm, a listwy dociskowe mocowane są przy pomocy stalowych wkrętów  

3 x 45 mm, wkręcanych w odstępach co 300 mm. Szczeliny pomiędzy tafla szklaną  

a elementami ramy uszczelnione są ogniochronną masa uszczelniającą CP 606 firmy HILTI, 

Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex 

Limited. 

Zamiast tafli szkła moŜliwe jest zastosowanie panelu nieprzeziernego,  

o maksymalnych wymiarach szerokość x wysokość: 930 x 2360 mm i grubości 41 mm, 

WL-P2 firmy Wostol Sp. z o.o., wykonanego z płyt MDF „ignifugo” firmy FINSA i płyt 

Promatect H, skalnej wełny mineralnej gęstości 180 kg/m3 firmy Rockwool oraz płyt HDF. 

Panel zamontowany jest przy pomocy kątowników długości 30 mm, ze stalowej blachy 

grubości 0,5 mm, umieszczonych po obwodzie ramy w rozstawie 30 cm, oraz listew 

przyszybowych o przekroju 12 x 20 mm, z płyt MDF „ignifugo” firmy FINSA. Kątowniki 

stalowe mocowane są przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 30 mm, a listwy przyszybowe 

przy pomocy stalowych wkrętów 3 x 45 mm. Ewentualne szczeliny pomiędzy panelem a 

elementami ramy wypełnione są szczelnie ogniochronną masa uszczelniającą CP 606 firmy 

HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy 

Pyroplex Limited. 
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W kaŜdym skrzydle drzwi przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być 

zamontowana kratka wentylacyjna LVV40 firmy LORIENT, o maksymalnych wymiarach: 

(szerokość x wysokość) 600 x 200 mm. 

Kratka wentylacyjna mocowana jest w dolnej części skrzydła do ramiaków ramy 

konstrukcyjnej poprzez paski płyt Promatect H firmy Promat, grubości 12 mm, przy pomocy 

stalowych kątowników z blachy grubości 0,5 mm i stalowych wkrętów do drewna. Ramiaki 

wokół kratki mają budowę identyczną jak budowa ramiaka skrzydła. Szczeliny pomiędzy 

kratką a elementami ramy uszczelnione są ogniochronną masą uszczelniającą CP 606 firmy 

HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy 

Pyroplex Limited. Z obu stron skrzydła kratka wentylacyjna osłonięta jest perforowanymi 

stalowymi maskownicami (minimalna odległość kratki wentylacyjnej od krawędzi pionowych 

skrzydła wynosi 150 mm a od krawędzi progowej – 200 mm). 

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym, 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF, 

przymocowane do skrzydeł przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll i stalowych 

wkrętów do drewna. 

Na styku skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych przeciwpoŜarowych moŜliwe jest nie 

zastosowanie listew przymykowych, przy czym oba skrzydła wzdłuŜ krawędzi zamkowych 

posiadają wręby oraz ramy obwodowe, których ramiak zamkowy, zawiasowy, nadproŜowy  

i progowy, o przekroju 48 x 120 mm, oraz ramiaki wokół kratek wentylacyjnych, o przekroju 

48 x 80 mm, wykonane są z elementów ramowych WLR-1 firmy Wostol Sp. z o.o., 

wykonanych z sklejki i płyt Promatect H. 

W drzwiach stosowana jest ościeŜnica drewniana o przekroju 65 x 100 mm, z wrębem 

o minimalnej szerokości 17 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem 

(luzem wrębowym) nie większą niŜ 3 mm, wykonaną z następujących elementów: 

− płyty HDF grubości 3 mm, 

− sklejki z drewna liściastego grubości 12 i 18 mm, 

− płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

− sklejki z drewna liściastego grubości 4 mm, 

− płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

− płyty HDF grubości 3 mm, 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

Ø 4 x 50 mm w rozstawie 30 cm. 

W drzwiach moŜe być stosowana ościeŜnica drewniana o przekroju 60 x 100 mm,  

z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą  

a skrzydłem (luzem wrębowym) nie większą niŜ 3 mm, wykonana z następujących 

elementów: 
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− płyty MDF grubości 12 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 12 mm,  

− płyty MDF grubości 6 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 18 mm, 

− płyty wiórowej grubości 12 mm 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

Ø 4 x 50 mm w rozstawie 30 cm.  

Stojaki ościeŜnic połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich  

i wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967 firmy Inter Deventer. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

umieszczona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju 2,5 x 15 mm, Promaseal PL firmy 

Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 

firmy Gluske:  

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wzdłuŜ krawędzi zamkowych skrzydeł 

umieszczona jest uszczelka pęczniejąca, o przekroju 2,5 x 15 mm, Promaseal PL firmy 

Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 

firmy Gluske.  

Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna o grubości  

0,6 mm. 

W drzwiach dymoszczelnych, w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi 

zamkowej skrzydła oraz wzdłuŜ krawędzi nadproŜowej skrzydła (czynnego w przypadku 

drzwi dwuskrzydłowych), umieszczona jest uszczelka V firmy DALPO. W specjalnie 

wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ obu listew przymykowych umieszczone są uszczelki 

dociskowe K firmy DALPO. 

W przypadku drzwi dymoszczelnych, w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ 

krawędzi progowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy 

Domatic. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜliwe jest równieŜ 

zastosowanie progu z drewna dębowego, bukowego lub mahoniowego, z uszczelką 

dociskową S-680 firmy Inter Deventer lub progu stalowego z uszczelką dociskową S-6586/0 

firmy Inter Deventer. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być równieŜ stosowana 

ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się z profili  

z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm, 

połączonych przez spawanie. Maksymalna szczelina pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem (luz 
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wrębowy) nie powinna być większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny być szczelnie 

wypełnione zaprawą cementową.  

We wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy stalowej umieszczone są uszczelki 

przylgowe S-6586/0 firmy Inter Deventer.  

W przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową, w skrzydle w specjalnie wyfrezowanym 

rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca, o przekroju 2,5 x 20 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals 

firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki 

pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna o grubości 0,6 mm.  

Drzwi jednoskrzydłowe mogą występować w wersji z blendą górną. Maksymalne 

wymiary blendy wynoszą: (szerokość x wysokość) 1236 x 820 mm. Grubość blendy wynosi 

60 mm. 

Konstrukcję blendy stanowi rama, której ramiaki, o przekroju 48 x 120 mm, wykonane 

są z: 

− płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

− sklejki z drewna liściastego grubości 22 mm, 

− płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i skręconych przy pomocy 

wkrętów stalowych 4 x 30 mm, w odstępach co 20 cm. 

Elementy ramy połączone są ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll 

oraz stalowych sztyftów W12 firmy Bizea.  

Wypełnienie blendy drzwi stanowią płyty z lamelowej, skalnej wełny mineralnej, 

grubości 48 mm i gęstości 180 kg/m3, firmy Rockwool. 

Okładziny obustronne blendy wykonane są z płyt MDF grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. 

W przypadku drzwi dymoszczelnych, na styku poziomym skrzydła z blendą, do blendy 

zamocowana jest listwa przymykowa o przekroju 10 x 40 mm, wykonana z płyty MDF. Listwa 

przymykowa mocowana jest przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych 

wkrętów do drewna.  

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ poziomej listwy przytykowej, na łączeniu 

skrzydła i blendy, umieszczona jest uszczelka dociskowa SV418 firmy Inter Deventer. 

Blenda zamocowana jest w ościeŜnicy przy pomocy 6 stalowych wkrętów 5 x 70 mm 

(po dwa wkręty na stojak i dwa do nadproŜa ościeŜnicy). 

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi oraz blendy wykończone są fornirem 

naturalnym lub mogą być malowane. Powierzchnie zewnętrzne (ale bez grubości) drzwi oraz 

ościeŜnic mogą być wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 

Drzwi wyposaŜone są w: 
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− zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrój komory na 

stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie większe niŜ 16 x 16 mm) 

lub w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub 

równej 2500 mm – zamek zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy 1206 firmy BKS, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym istambul firmy Hoppe, 

− minimum 4 zawiasy VX 7939/100 z gniazdami 76113D firmy Simonswerk na skrzydło 

(w przypadku drzwi o wysokości przejścia w świetle ościeŜnicy mniejszej lub równej 

2500 mm środkowy zawias moŜe być zastąpiony stalowym bolcem 

przeciwwywaŜeniowym, a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia 

ościeŜnicy mniejszej lub równej 2200 mm zespół drzwiowy moŜe być wyposaŜony  

w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego 

zawiasu), 

− zamykacz nawierzchniowy TS 92 firmy Dorma,  

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy 

BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie 

większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masą Flame Cable EC Pasta firmy 

Carboline. 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 20, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys.11, a ewentualna zmiana odległości miedzy 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 

 
 

1.8. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-dym/- (grub. 48 mm)  

 
Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 21.  
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Tablica 21 

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary w 
świetle przej ścia o ścieŜnicy 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm  

drzwi jednoskrzydłowe 

1236 x 2718 1320 x 2760 1200 x 2700 

drzwi dwuskrzydłowe 

1236 + 1236 x 2718 2520 x 2760 2400 x 2700 

 

Grubość skrzydła wynosi  48 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi bezprzylgowych, jedno- lub dwuskrzydłowych, pełnych 

stanowi rama, której ramiaki o przekroju 37 x 120 mm wykonane są z: 

− płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

− sklejki liściastej grubości 12 mm, 

− płyty gipsowo-kartonowej GKF grubości 12,5 mm, 

sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i skręconych stalowymi wkrętami 

4 x 30 mm, w odstępach co 20 cm. Elementy ramy skrzydła połączone są przy pomocy kleju 

Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz sztyftów W12 firmy Bizea. 

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią płyty z lamelowej, skalnej wełny mineralnej, 

grubości 37 mm i gęstości 180 kg/m3, firmy Rockwool. 

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF grubości 5 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll. 

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm, za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W kaŜdym skrzydle drzwi przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być 

zamontowana kratka wentylacyjna LVV40 firmy LORIENT, o maksymalnych wymiarach: 

(szerokość x wysokość) 600 x 200 mm. 

Kratka wentylacyjna mocowana jest w dolnej części skrzydła do ramiaków ramy 

konstrukcyjnej poprzez paski płyt Promatect H firmy Promat, grubości 12 mm, przy pomocy 

stalowych kątowników z blachy grubości 0,5 mm i stalowych wkrętów do drewna. Ramiaki 

wokół kratki mają budowę identyczną jak budowa ramiaka skrzydła. Szczeliny pomiędzy 

kratką a elementami ramy uszczelnione są ogniochronną masą uszczelniającą CP 606 firmy 

HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy 

Pyroplex Limited. Z obu stron skrzydła kratka wentylacyjna osłonięta jest perforowanymi 

stalowymi maskownicami (minimalna odległość kratki wentylacyjnej od krawędzi pionowych 

skrzydła wynosi 150 mm a od krawędzi progowej – 200 mm). 
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W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym, 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF, 

przymocowane do skrzydeł przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll i stalowych 

wkrętów do drewna. Na styku skrzydeł moŜliwe jest zastosowanie jedynie na skrzydle 

biernym, wzdłuŜ krawędzi zamkowej, listwy przymykowej o przekroju 10 x 40 mm, z płyty 

MDF, przymocowanej do skrzydła przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll  

i stalowych wkrętów do drewna, przy czym oba skrzydła wzdłuŜ krawędzi zamkowych 

posiadają wręby oraz ramę konstrukcyjną, której ramiaki o przekroju 37 x 120 mm i ramiaki 

wokół kratek wentylacyjnych o przekroju 37 x 80 mm, wykonane są ze sklejki i płyt  

Promatect H (ramiaki o nazwie WLR-2). 

W przypadku drzwi dymoszczelnych w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ 

krawędzi progowej skrzydła umieszczona jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy 

Domatic. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜliwe jest równieŜ 

zastosowanie progu z drewna dębowego, bukowego lub mahoniowego, z uszczelką 

dociskową S-680 firmy Inter Deventer, lub progu stalowego z uszczelką dociskową S-6586/0 

firmy Inter Deventer. 

W drzwiach stosowana jest ościeŜnica drewniana o przekroju 60 x 100 mm, z wrębem 

o minimalnej szerokości 17 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem 

nie większą niŜ 3 mm, wykonana z następujących elementów: 

− płyty MDF grubości 12 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 12 mm,  

− płyty MDF grubości 6 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 18 mm, 

− płyty wiórowej grubości 12 mm, 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

Ø 4 x 50 mm w rozstawie 30 cm.  

Stojaki ościeŜnicy połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich 

 i wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy do drzwi 

przylgowych umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967 firmy Inter Deventer oraz 

uszczelka pęczniejąca o przekroju 2,5 x 15 mm Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex 

Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske: 

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych przeciwpoŜarowych wzdłuŜ krawędzi 

zamkowych skrzydeł umieszczona jest uszczelka pęczniejąca, o przekroju 2,5 x 15 mm, 

Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske.  
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Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna, o grubości  

0,6 mm. 

W drzwiach dymoszczelnych, jedno- i dwuskrzydłowych, w specjalnie wyfrezowanych 

rowkach wzdłuŜ krawędzi zamkowej skrzydła (w dwuskrzydłowych w skrzydle czynnym) 

umieszczona jest uszczelka V firmy DALPO. W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ 

obu listew przymykowych drzwi dwuskrzydłowych umieszczone są uszczelki dociskowe K 

firmy DALPO. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być równieŜ stosowana 

ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się z profili  

z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm, 

połączonych przez spawanie. Maksymalna szczelina pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem (luz 

wrębowy) nie powinna być większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny być szczelnie 

wypełnione zaprawą cementową.  

We wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy stalowej do drzwi przylgowych oraz 

z podwójną przylgą umieszczone są uszczelki przylgowe S-6586/0 firmy Inter Deventer.  

W przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową, w skrzydle w specjalnie wyfrezowanym 

rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca, o przekroju 2,5 x 20 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals 

firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki 

pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna, o grubości 0,6 mm.  

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi wykończone są fornirem naturalnym lub mogą 

być malowane. Powierzchnie zewnętrzne (ale bez krawędzi) drzwi oraz ościeŜnic mogą być 

wykończone laminatami dekoracyjnymi do 1 mm grubości. 

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrój komory na 

stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie większe niŜ 16 x 16 mm) 

lub: 

• w przypadku drzwi dymoszczelnych o wymiarach w świetle przejścia ościeŜnicy 

mniejszych lub równej: (szerokość x wysokość) 1100 x 2250 mm – w zamek 

zapadkowo-zasuwkowy 1206 firmy BKS, 

• w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych o wysokości w świetle przejścia 

ościeŜnicy mniejszej lub równej 2500 mm – zamek zapadkowo-zasuwkowy 

jednopunktowy VingCard Classik EURO firmy VingCard, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym istambul firmy Hoppe, 

− minimum 4 zawiasy VN 2929/100 firmy Simonswerk lub minimum 4 zawiasy Tectus 

540 3D firmy Simonswerk na skrzydło w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych (w 

przypadku drzwi o wysokości przejścia w świetle ościeŜnicy mniejszej lub równej 
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2500 mm środkowy zawias moŜe być zastąpiony stalowym bolcem 

przeciwwywaŜeniowym, a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia 

ościeŜnicy mniejszej lub równej 2200 mm zespół drzwiowy moŜe być wyposaŜony  

w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego 

zawiasu), 

− zamykacz nawierzchniowy TS 83 firmy Dorma lub zamykacz wpuszczany ITS 96 

firmy Dorma, przy czym na długości szyny zamykacza na ościeŜnicy umieszczone są 

uszczelki pęczniejące o przekroju, 2 x 10 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex 

Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy 

Gluske, 

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy 

BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie 

większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masa Flame Cable EC Pasta firmy 

Carboline. 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 21, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 11, a ewentualna zmiana odległości miedzy 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 

 
 
1.9. Drzwi WL-DDs-E0/EI-30/EI-60-1/2-dym/- (grub. 6 0 mm) 

 

Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 22.  

Tablica 22 

Maksymalne wymiary skrzydła 
(szeroko ść x wysoko ść) 

mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary  
w świetle przej ścia o ścieŜnicy  

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

drzwi jednoskrzydłowe 

1236 x 2718 1320x2760 1200 x 2700 

drzwi dwuskrzydłowe 

1236+1236 x 2718 2520x2760 2400x2700 
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Grubość skrzydła wynosi 60 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych, przeszklonych stanowi rama, 

której ramiaki nadproŜowy, zamkowy, zawiasowy i progowy, o przekroju 48 x 120 mm, oraz 

ramiak wokół przeszkleń, o przekroju 48 x 80 mm wykonane są: 

− ze sklejki z drewna liściastego, grubości 15 mm,  

− z płyty MDF grubości 18 mm, 

− ze sklejki z drewna liściastego, grubości 15 mm, 

sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz skręconych przy pomocy 

stalowych wkrętów do drewna 3 x 25 mm co 25 cm. Elementy ramy skrzydła połączone są 

przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz sztyftów typu W12 firmy Bizea.  

Wypełnienie skrzydła stanowią, począwszy od strony zawiasów: 

− płyta wełny mineralnej Betarock firmy Rockwool grubości 18 mm i gęstości 180 kg/m3, 

− płyta gipsowo-kartonowa GKF grubości 12,5 mm, 

− płyta pilśniowa miękka grubości 18 mm i gęstości 220 kg/m3.  

Elementy wypełnienia sklejone są przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll. 

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll.  

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm, za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym, 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF, 

mocowane przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów do 

drewna. 

W skrzydłach drzwi zamontowana jest szyba o maksymalnych wymiarach 930 x 2360 

mm: 

− Pyrobel 25 firmy AGC grubości 27 mm, lub Pyranova 60-S2.0 firmy Schott AG 

grubości 23 mm lub Pyrostop 60-101 firmy Pilkington grubości 23 mm – w przypadku 

drzwi EI60, 

− Pyrobel 16 firmy AGC grubości 17 mm lub Pyrostop 30-20 firmy Pilkington grubości 15 

mm – w przypadku drzwi EI30. 

− bezpieczna typu 3.3.1, grub. 6,4 mm - w przypadku drzwi E0 dymoszczelnych. 

Minimalna odległość tafli szklanej od krawędzi pionowych i krawędzi nadproŜowej 

skrzydła wynosi 150 mm, a od krawędzi progowej 200 mm – w tym przypadku ramiak 

konstrukcyjny skrzydła i ramiak wokół przeszklenia tworzą ramę o przekroju odpowiednio  

48 x 150 mm i 48 x 200 mm. 



 AT-15-5216/2011 37/200 

Tafle szkła są osadzone przy pomocy stalowych kątowników z blachy grubości  

0,5 mm umieszczonych w rozstawie maksimum 200 mm, oraz listew dociskowych,  

o przekroju min 12 x 20 mm, z płyt MDF poprzez: 

− uszczelki ceramiczne o przekroju 6 x 17  firmy Gluske – w przypadku drzwi EI-60 

− uszczelki ceramiczne o przekroju 3 x 17 firmy Gluske – w przypadku drzwi EI-30 lub 

E0 dymoszczelnych, 

przy czym kątowniki stalowe mocowane są przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 30 mm,  

a listwy dociskowe mocowane są przy pomocy stalowych wkrętów 3 x 45 mm, wkręcanych w 

odstępach co 300 mm. Szczeliny pomiędzy tafla szklaną a elementami ramy uszczelnione są: 

− ogniochronną masą uszczelniającą CP 606 firmy HILTI, Promaseal Mastic firmy 

Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex Limitem –  

w przypadku drzwi EI-30, EI-60. 

− masa silikonową w przypadku drzwi E0 dymoszczelnych. 

W kaŜdym skrzydle drzwi przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być 

zamontowana kratka wentylacyjna: 

− o maksymalnych wymiarach: (szerokość x wysokość) 600 x 200 mm LVV40 firmy 

LORIENT– w przypadku drzwi EI60, 

− o maksymalnych wymiarach: (szerokość x wysokość) 600 x 200 mm LVV40 firmy 

LORIENT lub o maksymalnych wymiarach: (szerokość x wysokość) 453 x 80 mm 

firmy GAVO – w przypadku drzwi EI30. 

Kratka wentylacyjna mocowana jest w dolnej części skrzydła do ramiaków ramy 

konstrukcyjnej poprzez paski płyt Promatect H firmy Promat, grubości 12 mm, przy pomocy 

stalowych kątowników z blachy grubości 0,5 mm i stalowych wkrętów do drewna. Ramiaki 

wokół kratki mają budowę identyczną jak budowa ramiaka skrzydła. Szczeliny pomiędzy 

kratką a elementami ramy uszczelnione są ogniochronną masą uszczelniającą CP 606 firmy 

HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy 

Pyroplex Limited. Z obu stron skrzydła kratka wentylacyjna osłonięta jest perforowanymi 

stalowymi maskownicami (minimalna odległość kratki wentylacyjnej od krawędzi pionowych 

skrzydła wynosi 150 mm, a od krawędzi progowej – 200 mm). 

W drzwiach dymoszczelnych, w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi 

progowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy Domatic. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜliwe jest równieŜ 

zastosowanie progu z drewna dębowego, bukowego lub mahoniowego, z uszczelką 

dociskową S-680 firmy Inter Deventer lub progu stalowego z uszczelką dociskową S-6586/0 

firmy Inter Deventer. 

Skrzydło drzwi przeciwpoŜarowych i/lub dymoszczelnych moŜe być zawieszone na 

ościeŜnicy drewnianej do drzwi z podwójną przylgą lub otwieranych do ościeŜnicy.  
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Skrzydło drzwi przeciwpoŜarowych ale bez dymoszczelności moŜe być zawieszone na 

ościeŜnicy stalowej do drzwi z podwójna przylgą. 

OścieŜnica drewniana, o przekroju 60 x 100 mm, z wrębem o minimalnej szerokości  

17 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem (luzem wrębowym) nie 

większą niŜ 3 mm, wykonana z następujących elementów: 

− płyty MDF grubości 12 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 12 mm,  

− płyty MDF grubości 6 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 18 mm, 

− płyty wiórowej grubości 12 mm, 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

Ø 4 x 50 mm, w rozstawie co 30 cm.  

Stojaki ościeŜnicy połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich  

i wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

umieszczona jest uszczelka pęczniejąca Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible 

Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske: 

− o przekroju 2,5 x 15 mm – w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych EI60,  

− o przekroju 2 x 10 mm – w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych EI30. 

Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna o grubości  

0,6 mm. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy do drzwi 

z podwójną przylgą umieszczone są dwie uszczelki przylgowe S-3967 firmy Inter Deventer. 

W przypadku drzwi otwieranych do ościeŜnicy w specjalnie wyfrezowanym rowku 

wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka 

S-6512 firmy Inter Deventer.  

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych przeciwpoŜarowych, wzdłuŜ krawędzi 

zamkowych skrzydeł, umieszczona jest uszczelka pęczniejąca Promaseal PL firmy Promat, 

Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy 

Gluske, o przekroju 2,5 x 15 mm – w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych EI60 lub  

o przekroju 2 x 10 mm – w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych EI30. Uszczelki pęczniejące 

mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna o grubości 0,6 mm. 

W drzwiach dymoszczelnych, wzdłuŜ krawędzi zamkowych skrzydła  

(w dwuskrzydłowych skrzydła czynnego), umieszczona jest uszczelka V firmy DALPO. W 

drzwiach dymoszczelnych dwuskrzydłowych w specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ 

obu listew przymykowych umieszczone są uszczelki dociskowe K firmy DALPO. 
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W drzwiach przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) moŜe być stosowana 

ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się z profili  

z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm, 

połączonych przez spawanie. Maksymalna szczelina pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem nie 

powinna być większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny być szczelnie wypełnione 

zaprawą cementową.  

We wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy stalowej do drzwi z podwójną 

przylgą umieszczone są dwie uszczelki przylgowe S-6586/0 firmy Inter Deventer.  

W przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową, w skrzydle, w specjalnie wyfrezowanym 

rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame 

firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske o przekroju 2,5 x 20 mm –  

w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych EI60 lub o przekroju 2 x 10 mm – w przypadku drzwi 

przeciwpoŜarowych EI30. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną  

z drewna o grubości 0,6 mm. 

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi wykończone są fornirem naturalnym lub mogą 

być malowane. Powierzchnie zewnętrzne (ale bez krawędzi) drzwi oraz ościeŜnic mogą być 

wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrój komory na 

stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie większe niŜ 16 x 16 mm) 

lub: 

• w przypadku drzwi dymoszczelnych o wymiarach w świetle przejścia ościeŜnicy 

mniejszych lub równej: (szerokość x wysokość) 1100 x 2250 mm – w zamek 

zapadkowo-zasuwkowy 1206 firmy BKS 

• w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych o wysokości w świetle przejścia 

ościeŜnicy mniejszej lub równej 2500 mm – zamek zapadkowo-zasuwkowy 

jednopunktowy 1206 firmy BKS, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym Ruko line firmy Ruko A/S O, 

− minimum 4 zawiasy AMK firmy Anmark na skrzydło (w przypadku drzwi  

o wysokości przejścia w świetle ościeŜnicy mniejszej lub równej 2500 mm środkowy 

zawias moŜe być zastąpiony stalowym bolcem przeciwwywaŜeniowym,  

a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej 

2200 mm zespół drzwiowy moŜe być wyposaŜony w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec 

przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego zawiasu), 

− zamykacz nawierzchniowy DCL 92 firmy hafele, 



 AT-15-5216/2011 40/200 

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy 

BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie 

większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masą Flame Cable EC Pasta firmy 

Carboline. 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 22, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 11, a ewentualna zmiana odległości miedzy 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 

 

1.10. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A1 (32 dB, gr ub. 60 mm)  

 

Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 23.  

Tablica 23 

Drzwi  

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary  
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy  
(szeroko ść x wysoko ść) 

mm 
drzwi jednoskrzydłowe: 

− przylgowe 
 

− z podwójn ą przylg ą 
lub, otwierane do 
ościeŜnicy 

 
1406 x 2893 

 
1236 x 2718 

 

 
1500 x2935 

 
1320 x 2760 

 
1380 x 2875 

 
1200 x 2700 

drzwi dwuskrzydłowe: 1236 + 1236 x 2718 2520 x 2760 2400 x 2700 

 

Grubość skrzydła wynosi 60 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych, pełnych stanowi rama, której 

ramiaki nadproŜowy, zamkowy, zawiasowy i progowy o przekroju 48 x 120 mm wykonane są 

z kilku warstw o łącznej grubości 48 mm: 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 15 mm,  

− płyty MDF grubości 18 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 15 mm, 
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sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz skręconych przy  pomocy 

stalowych wkrętów do drewna 3 x 25 mm, w odstępie co 25 cm. Elementy ramy skrzydła 

połączone są przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz sztyftów W12 firmy 

Bizea.  

Wypełnienie skrzydła stanowią, począwszy od strony zawiasów: 

− płyta wełny mineralnej Betarock firmy Rockwool, grubości 18 mm i gęstości 180 kg/m3, 

− płyta gipsowo-kartonowa GKF, grubości 12,5 mm, 

− płyta pilśniowa miękka, grubości 18 mm i gęstości 220 kg/m3. 

Elementy wypełnienia sklejone są przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll. 

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF, grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll.  

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF 

mocowane przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów do 

drewna. 

W specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi progowej skrzydła umieszczona 

jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy Domatic. 

Zamiast uszczelki opadającej moŜe być stosowany próg z drewna dębowego, 

bukowego lub mahoniowego, z uszczelką dociskową S-680 firmy Inter Deventer, lub próg 

stalowy z uszczelką dociskową S-6586/0 firmy Inter Deventer. 

Skrzydło drzwiowe moŜe być zawieszone na ościeŜnicy: 

− drewnianej do drzwi przylgowych, z podwójną przylgą, lub otwieranych do ościeŜnicy, 

− stalowej do drzwi przylgowych lub z podwójna przylgą. 

OścieŜnica drewniana o przekroju 60 x 100 mm, z wrębem o minimalnej szerokości  

17 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem nie większą niŜ 3 mm, 

wykonana jest z następujących elementów: 

− płyty MDF grubości 12 mm, 

− sklejki z drewna liściastego grubości 12 mm,  

− płyty MDF grubości 6 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 18 mm, 

− płyty wiórowej grubości 12 mm, 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

Ø 4 x 50 mm, w rozstawie co 30 cm.  

Stojaki ościeŜnicy połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich  

i wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 
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W specjalnie wyfrezowanych rowkach, wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy  

do drzwi przylgowych, umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967 firmy Inter Deventer, 

do drzwi z  podwójną przylgą umieszczone są dwie uszczelki przylgowe S-3967 firmy Inter 

Deventer, a w ościeŜnicy do drzwi otwieranych do ościeŜnicy - uszczelka S-6512 firmy Inter 

Deventer. Dodatkowo w ościeŜnicach umieszczona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju: 

− 2,5 x 15 mm – w przypadku drzwi EI-60, 

− 2 x 10 mm – w przypadku drzwi EI-30, 

− bez uszczelki – w przypadku drzwi E0, 

Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną 

naturalną z drewna, o grubości 0,6 mm. 

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wzdłuŜ krawędzi zamkowych skrzydeł 

umieszczona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju: 

− 2,5 x 15 mm – w przypadku drzwi EI-60, 

− 2 x 10 mm – w przypadku drzwi EI-30, 

− bez uszczelki – w przypadku drzwi E0, 

Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną 

naturalną z drewna, o grubości 0,6 mm, 

W drzwiach moŜe być równieŜ stosowana ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub 

WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się z profili z ocynkowanej blachy stalowej grubości  

1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm, połączonych przez spawanie. 

Maksymalna szczelina pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem (luz wrębowy)  nie powinna być 

większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny być szczelnie wypełnione zaprawą 

cementową.  

We wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy stalowej do drzwi przylgowych oraz 

z podwójną przylgą umieszczone są uszczelki przylgowe S-6586/0 firmy Inter Deventer.  

W przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową, w skrzydle, w specjalnie wyfrezowanym 

rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca o przekroju: 

− 2,5 x 20 mm – w przypadku drzwi EI-60, 

− 2 x 10 mm – w przypadku drzwi EI-30, 

− bez uszczelki – w przypadku drzwi E0, 

Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną 

naturalną z drewna, o grubości 0,6 mm.  
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Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi oraz blendy wykończone są fornirem 

naturalnym lub mogą być malowane. Powierzchnie zewnętrzne (ale nie na grubości) drzwi 

oraz ościeŜnic mogą być wykończone laminatami dekoracyjnymi do 1 mm grubości. 

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrój komory na 

stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie większe niŜ 16 x 16 mm) lub 

w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej 

2500 mm – zamek zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy typu 1206 firmy BKS, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym Ruko line firmy Ruko A/S O, 

− minimum 4 zawiasy trzpieniowe Kruk 18 firmy Metalux na skrzydło, w przypadku 

drzwi z podwójną przylgą, minimum 4 zawiasy AMK firmy Anmark w przypadku drzwi 

otwieranych do ościeŜnicy, minimum 4 zawiasy typu Tectus 340 3D firmy 

Simonswerk (w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej 

lub równej 2500 mm środkowy zawias moŜe być zastąpiony stalowym bolcem 

przeciwwywaŜeniowym, a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia 

ościeŜnicy mniejszej lub równej 2200 mm zespół drzwiowy moŜe być wyposaŜony  

w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego 

zawiasu), 

− zamykacz nawierzchniowy TS 2000 firmy GEZE lub zamykacz wpuszczany Boxer 2-4 

firmy GEZE, 

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy typu 1899 

firmy BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary 

nie większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masa Flame Cable EC Pasta firmy 

Carboline. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 23, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 11, a ewentualna zmiana odległości miedzy 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 
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1.11. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A2 (37 dB, gr ub. 60 mm)  

 

Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 24.  

Tablica 24 

Drzwi  

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary  
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy  
(szeroko ść x wysoko ść) 

mm 

drzwi jednoskrzydłowe: 1236 x 2718 1320 x 2760 1200 x 2700 

drzwi dwuskrzydłowe: 1236 + 1236 x 2718 2520 x 2760 2400 x 2700 

 

Grubość skrzydła wynosi 60 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych, pełnych stanowi rama, której 

ramiaki nadproŜowy, zamkowy, zawiasowy i progowy, o przekroju 48 x 120 mm, wykonane 

są z kilku warstw o łącznej grubości 48 mm: 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 15 mm,  

− płyty MDF grubości 18 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 15 mm, 

sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz skręconych przy pomocy 

stalowych wkrętów do drewna 3 x 25 mm co 25 cm. Elementy ramy skrzydła połączone są 

przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz sztyftów W12 firmy Bizea.  

Wypełnienie skrzydła stanowią, począwszy od strony zawiasów: 

− płyta wełny mineralnej Betarock firmy Rockwool grubości 15 mm i gęstości 180 kg/m3, 

− płyta HDF grubości 3 mm, 

− płyta gipsowo-kartonowa GKF grubości 12,5 mm, 

− płyta HDF grubości 3 mm, 

− płyta pilśniowa miękka, grubości 15 mm i gęstości 220 kg/m3. 

Elementy wypełnienia sklejone są przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll  

i skręcone przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 30 mm co 300 mm w pionie i w poziomie. 

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll.  

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15x40 mm za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF, 
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mocowane przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów do 

drewna. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ obu listew przymykowaych umieszczone 

są uszczelki dociskowe K firmy Dalpo.  

W specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi progowej skrzydła umieszczona 

jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy Domatic. 

Zamiast uszczelki opadającej moŜe być stosowany próg z drewna dębowego, 

bukowego lub mahoniowego, z uszczelką dociskową S-680 firmy Inter Deventer, lub próg 

stalowy z uszczelką dociskową S-6586/0 firmy Inter Deventer. 

Skrzydło drzwiowe moŜe być zawieszone na ościeŜnicy: 

− drewnianej do drzwi przylgowych, z podwójną przylgą lub otwieranych do ościeŜnicy, 

− stalowej do drzwi przylgowych lub z podwójna przylgą. 

OścieŜnica drewniana o przekroju 60 x 100 mm, z wrębem o minimalnej szerokości  

17 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem nie większą niŜ 3 mm, 

wykonana z elementów: 

− z płyty MDF grubości 12 mm, 

− ze sklejki z drewna liściastego, grubości 12 mm,  

− z płyty MDF grubości 6 mm, 

− ze sklejki z drewna liściastego, grubości 18 mm, 

− z płyty wiórowej grubości 12 mm, 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

Ø 4 x 50 mm w rozstawie 30 cm.  

Stojaki ościeŜnicy połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich  

i wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 

W drzwiach przylgowych z ościeŜnicą drewnianą: 

− w specjalnie wyfrezowanym rowku, wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej  

i nadproŜowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka dociskowa S-6512 firmy Inter 

Deventer, 

− w specjalnie wyfrezowanych rowkach, wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy do 

drzwi przylgowych, umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967 firmy Inter 

Deventer,  

W drzwiach z podwójną przylgą, w specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ 

stojaków i nadproŜa ościeŜnicy drewnianej, umieszczone są dwie uszczelki przylgowe S-

3967 firmy Inter Deventer. 

W drzwiach otwieranych do ościeŜnicy, w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ 

krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka 

dociskowa S-6512 firmy Inter Deventer.  
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Dodatkowo w ościeŜnicach drewnianych umieszczona jest uszczelka pęczniejąca  

o przekroju: 

− 2,5 x 15 mm – w przypadku drzwi EI-60,  

− 2 x 10 mm – w przypadku drzwi EI-30,  

− bez uszczelki – w przypadku drzwi E0, 

Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną 

naturalną z drewna, o grubości 0,6 mm. 

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wzdłuŜ krawędzi zamkowych skrzydeł 

umieszczona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju: 

− 2,5 x 15 mm – w przypadku drzwi EI-60,  

− 2 x 10 mm – w przypadku drzwi EI-30,  

− bez uszczelki – w przypadku drzwi E0, 

typu Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną 

naturalną z drewna, o grubości 0,6 mm. 

W drzwiach moŜe być równieŜ stosowana ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub 

WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się z profili z ocynkowanej blachy stalowej grubości  

1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm, połączonych przez spawanie. 

Maksymalna szczelina pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem (luz wrębowy) nie powinna być 

większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny być szczelnie wypełnione zaprawą 

cementową.  

W drzwiach przylgowych z ościeŜnicą stalową: 

− w specjalnie wyfrezowanym rowku, wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej  

i nadproŜowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka dociskowa S-6512 firmy Inter 

Deventer, 

− we wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy do drzwi przylgowych umieszczona 

jest uszczelka przylgowa S-6586/0 firmy Inter Deventer,  

W drzwiach z podwójną przylgą, we wrębach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

drewnianej, umieszczone są dwie uszczelki przylgowe S-6586/0 firmy Inter Deventer. 

W drzwiach z ościeŜnicą stalową, w skrzydle w specjalnie wyfrezowanym rowku 

wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca o przekroju 

− 2,5 x 20 mm – w przypadku drzwi EI-60,  

− 2 x 10 mm – w przypadku drzwi EI-30,  

− bez uszczelki – w przypadku drzwi E0, 
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Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną 

naturalną z drewna grubości 0,6 mm.  

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi wykończone są fornirem naturalnym lub mogą 

być malowane. Powierzchnie zewnętrzne (ale bez krawędzi) drzwi oraz ościeŜnic mogą być 

wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrój komory na 

stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie większe niŜ 16 x 16 mm) 

lub w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub 

równej 2500 mm – zamek zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy 1206 firmy BKS, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym Ruko line firmy Ruko A/S O, 

− minimum 4 zawiasy trzpieniowe Kruk 18 firmy Metalux, w przypadku drzwi  

z podwójną przylgą, minimum 4 zawiasy AMK firmy Anmark w przypadku drzwi 

otwieranych do ościeŜnicy minimum 4 zawiasy Tectus 340 3D firmy Simonswerk (w 

przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej 

2500 mm środkowy zawias moŜe być zastąpiony stalowym bolcem 

przeciwwywaŜeniowym, a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia 

ościeŜnicy mniejszej lub równej 2200 mm zespół drzwiowy moŜe być wyposaŜony w 

3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego zawiasu), 

− zamykacz nawierzchniowy TS 2000 firmy GEZE lub zamykacz wpuszczany Boxer 2-4 

firmy GEZE, 

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy 

BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie 

większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masa Flame Cable EC Pasta firmy 

Carboline. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 24, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 11, a ewentualna zmiana odległości między 
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nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 

 

 

1.12. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A3 (42 dB, gr ub. 60 mm)  

 

Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 25.  

Tablica 25 

Drzwi  

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary  
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy  
(szeroko ść x wysoko ść) 

mm 
drzwi jednoskrzydłowe: 

− przylgowe 
 

− z podwójn ą przylg ą 
lub, otwierane w 
kierunku o ścieŜnicy 

 
1406 x 2893 

 
1236 x 2718 

 

 
1500 x2935 

 
1320 x 2760 

 
1380 x 2875 

 
1200 x 2700 

drzwi dwuskrzydłowe: 1236 + 1236  x 2718 2520 x 2760 2400 x 2700 

 

Grubość skrzydła wynosi 60 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych, pełnych stanowi rama, której 

ramiaki nadproŜowy, zamkowy, zawiasowy i progowy, o przekroju 48 x 120 mm, wykonane 

są z kilku warstw o łącznej grubości 48 mm: 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 15 mm,  

− płyty MDF grubości 18 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 15 mm, 

sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz skręconych przy pomocy 

stalowych wkrętów do drewna 3 x 25 mm co 25 cm. Elementy ramy skrzydła połączone są 

przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz sztyftów typu W12 firmy Bizea.  

Wypełnienie skrzydła stanowią, począwszy od strony zawiasów: 

− płyta wełny mineralnej Betarock firmy Rockwool grubości 14 mm i gęstości 180 kg/m3, 

− płyta HDF grubości 3 mm, 

− ocynkowana blacha stalowa grubości 0,5 mm, 

− płyta gipsowo-kartonowa GKF grubości 12,5 mm, 

− ocynkowana blacha stalowa grubości 0,5 mm, 

− płyta HDF grubości 3 mm, 

− płyta pilśniowa miękka grubości 14 mm i gęstości 220 kg/m3. 

Elementy wypełnienia sklejone są przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll  

i skręcone przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 30 mm co 300 mm w pionie i w poziomie. 

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF, grubości 6 mm. Okładziny 



 AT-15-5216/2011 49/200 

połączone są z elementami ramy oraz wypełniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy 

Rakoll.  

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15 x 40 mm, za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W drzwiach dwuskrzydłowych na styku skrzydeł, na skrzydle czynnym i biernym, 

umieszczone są listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z płyt MDF 

mocowane przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów do 

drewna. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach, wzdłuŜ obu listew przytykowych, umieszczone 

są uszczelki dociskowe K firmy Dalpo. WzdłuŜ krawędzi zamkowej skrzydła biernego 

umieszczona jest dodatkowa uszczelka reno system firmy AiB.  

W specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi progowej skrzydła umieszczona 

jest uszczelka opadająca Igloo COMPACT firmy Domatic. 

Zamiast uszczelki opadającej moŜe być stosowany próg z drewna dębowego, 

bukowego lub mahoniowego, z uszczelką dociskową S-680 firmy Inter Deventer, lub próg 

stalowy z uszczelką dociskową S-6586/0 firmy Inter Deventer. 

Skrzydło drzwiowe moŜe być zawieszone na ościeŜnicy: 

− drewnianej do drzwi przylgowych, z podwójną przylgą lub otwieranych do ościeŜnicy, 

− stalowej do drzwi przylgowych lub z podwójna przylgą. 

OścieŜnica drewniana o przekroju 60 x 100 mm z wrębem o minimalnej szerokości  

17 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem nie większą niŜ 3 mm, 

wykonana z następujących elementów: 

− płyty MDF grubości 12 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 12 mm,  

− płyty MDF grubości 6 mm, 

− sklejki z drewna liściastego, grubości 18 mm, 

− płyty wiórowej grubości 12 mm 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

Ø 4 x 50 mm w rozstawie 30 cm.  

Stojaki ościeŜnicy połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich i 

wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 

W drzwiach przylgowych z ościeŜnicą drewnianą: 

− w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej  

i nadproŜowej skrzydła umieszczona jest uszczelka dociskowa S-6512 firmy Inter 

Deventer,  

− w specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy do drzwi 

przylgowych umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967 firmy Inter Deventer,  
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W drzwiach z podwójną przylgą, w specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ 

stojaków i nadproŜa ościeŜnicy drewnianej, umieszczone są dwie uszczelki przylgowe S-

3967 firmy Inter Deventer. 

W drzwiach otwieranych w kierunku ościeŜnicy, w specjalnie wyfrezowanym rowku 

wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej skrzydła, umieszczona jest uszczelka 

dociskowa S-6512 firmy Inter Deventer.  

Dodatkowo w ościeŜnicach drewnianych umieszczona jest uszczelka pęczniejąca  

o przekroju: 

− 2,5 x 15 mm – w przypadku drzwi EI-60, 

− 2 x 10 mm – w przypadku drzwi EI-30, 

− bez uszczelki – w przypadku drzwi E0, 

Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną 

naturalną z drewna grubości 0,6 mm. 

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wzdłuŜ krawędzi zamkowych skrzydeł 

umieszczona jest uszczelka pęczniejąca o przekroju: 

− 2,5 x 15 mm – w przypadku drzwi EI-60, 

− 2 x 10 mm – w przypadku drzwi EI-30, 

− bez uszczelki – w przypadku drzwi E0, 

Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną 

naturalną z drewna grubości 0,6 mm. 

W drzwiach moŜe być równieŜ stosowana ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub 

WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się z profili z ocynkowanej blachy stalowej grubości  

1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm, połączonych przez spawanie. 

Maksymalna szczelina pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem (luz wrębowy) nie powinna być 

większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny być szczelnie wypełnione zaprawą 

cementową.  

W drzwiach przylgowych z ościeŜnicą stalową: 

− w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej  

i nadproŜowej skrzydła umieszczona jest uszczelka dociskowa S-6512 firmy Inter 

Deventer, 

− we wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy do drzwi przylgowych umieszczona 

jest uszczelka przylgowa S-6586/0 firmy Inter Deventer,  

W drzwiach z podwójną przylgą, we wrębach wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

drewnianej umieszczone są dwie uszczelki przylgowe S-6586/0 firmy Inter Deventer. 
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W przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową, w skrzydle, w specjalnie wyfrezowanym 

rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca o przekroju: 

− 2,5 x 20 mm – w przypadku drzwi EI-60, 

− 2 x 10 mm – w przypadku drzwi EI-30, 

− bez uszczelki – w przypadku drzwi E0, 

Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy 

Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną 

naturalną z drewna, o grubości 0,6 mm.  

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi wykończone są fornirem naturalnym lub mogą 

być malowane. Powierzchnie zewnętrzne, (ale bez krawędzi) drzwi oraz ościeŜnic mogą być 

wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrój komory na 

stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary nie większe niŜ 16 x 16 mm) 

lub  

w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej lub równej  

2500 mm – zamek zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy 1206 firmy BKS, 

− wkładkę bębenkową firmy GERDA, 

− klamki z trzpieniem stalowym Ruko line firmy Ruko A/S O, 

− minimum 4 zawiasy trzpieniowe Kruk 18 firmy Metalux, w przypadku drzwi  

z podwójną przylgą, minimum 4 zawiasy AMK firmy Anmark w przypadku drzwi 

otwieranych w kierunku ościeŜnicy minimum 4 zawiasy Tectus 340 3D firmy 

Simonswerk (w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszej 

lub równej 2500 mm środkowy zawias moŜe być zastąpiony stalowym bolcem 

przeciwwywaŜeniowym, a w przypadku drzwi o wysokości w świetle przejścia 

ościeŜnicy mniejszej lub równej 2200 mm zespół drzwiowy moŜe być wyposaŜony w 

3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec przeciwwywaŜeniowy zamiast środkowego zawiasu), 

− zamykacz nawierzchniowy TS 2000 firmy GEZE lub zamykacz wpuszczany Boxer  

2-4 firmy GEZE, 

− rygiel górny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy typu 1899 

firmy BKS (przekrój komory na stalowy pręt ryglujący górny róg skrzydła ma wymiary 

nie większe niŜ 16 x 16 mm) – umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejności 

zamykania 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masa Flame Cable EC Pasta firmy 

Carboline. 
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Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka 

głównego lub elektrozaczep 342U firmy eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer Ø16 firmy 

Tupai (szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą 

CP 606 firmy HILTI). 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle przejścia ościeŜnicy mniejszych niŜ wg 

tablicy 25, umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch 

(zawiasy, zamki) powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 11, a ewentualna zmiana 

odległości miedzy nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co 

zmniejszenie odpowiednich wymiarów. 

 

1.13. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30-dym/-A5, AWIII (37dB, g rub. 49 mm) 

 
Maksymalne wymiary drzwi podano w tablicy 26.  

        Tablica 26 

Maksymalne wymiary 
skrzydła 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary 
zewnętrzne o ścieŜnicy 

(szeroko ść x wysoko ść) 
mm 

Maksymalne wymiary  
w świetle przej ścia 

ościeŜnicy  
(szeroko ść x wysoko ść) 

mm 

1036 x 2218 1120 x 2260 1000 x 2200 

 

Grubość skrzydła wynosi 49 mm. 

Konstrukcję skrzydła drzwi przylgowych, jednoskrzydłowych, pełnych stanowi rama, 

której ramiaki nadproŜowy, zamkowy i zawiasowy o przekroju 36 x 60 mm, progowy  

o przekroju 36 x 100 mm wykonane są z dwóch warstw sklejki z drewna liściastego, grubości 

18 mm kaŜda, sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll. Elementy ramy 

skrzydła połączone są przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll oraz sztyftów W12 

firmy Bizea.  

Wypełnienie skrzydła stanowią: 

− płyta wiórowa grubości 12 mm,  

− płyta gipsowo-kartonowa GKF grubości 12,5 mm, 

− płyta wiórowa grubości 12 mm, 

połączone ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll. 

Okładziny obustronne skrzydeł wykonane są z płyt MDF, grubości 6 mm. Okładziny 

połączone są z elementami ramy oraz wypełnienia przy pomocy kleju Rakoll Express 25 

firmy Rakoll. 

Na powierzchni skrzydeł mogą być mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 

15x40 mm, za pomocą stalowych gwoździ i kleju.  

W specjalnie wyfrezowanym rowku wzdłuŜ krawędzi progowej skrzydła umieszczona 

jest uszczelka opadająca Igloo DA1001 firmy Domatic. 
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W drzwiach przeciwpoŜarowych (bez dymoszczelności) zamiast uszczelki opadającej 

moŜe być stosowany próg z drewna dębowego, bukowego lub mahoniowego, z uszczelką 

dociskową S-680 firmy Inter Deventer lub próg stalowy z uszczelką dociskową S-6586/0 

firmy Inter Deventer. 

W drzwiach stosowana jest ościeŜnica, o przekroju 60 x 100 mm, z wrębem  

o minimalnej szerokości 15 mm i maksymalną szczeliną pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem 

nie większą niŜ 3 mm, wykonana z następujących elementów: 

− płyty MDF grubości 12 mm, 

− sklejki liściastej grubości 12 mm, 

− płyty MDF grubości 6 mm, 

− sklejki liściastej grubości 18 mm, 

− płyty wiórowej grubości 10 mm, 

połączonych ze sobą przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkrętów  

4 x 50 mm w rozstawie 30 cm.  

Stojaki ościeŜnicy połączone są z nadproŜem przy pomocy zaciosów stolarskich  

i wkrętów stalowych 4 x 80 mm. 

W specjalnie wyfrezowanych rowkach, wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy 

umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967 firmy Inter Deventer, oraz w przypadku drzwi 

przeciwpoŜarowych uszczelka pęczniejąca, o przekroju 2 x 10 mm, Promaseal PL firmy 

Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 

firmy Gluske. Uszczelki pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna grubości 

0,6 mm. 

W drzwiach dymoszczelnych, w specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdłuŜ krawędzi 

zamkowej skrzydła oraz wzdłuŜ górnej krawędzi nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka V 

firmy DALPO. 

Powierzchnie skrzydeł i ościeŜnic drzwi wykończone są fornirem naturalnym lub mogą 

być malowane. Powierzchnie zewnętrzne (ale bez krawędzi) drzwi oraz ościeŜnic mogą być 

wykończone laminatami dekoracyjnymi, o grubości do 1 mm. 

W drzwiach przeciwpoŜarowych, ale bez dymoszczelności, moŜe być stosowana 

ościeŜnica stalowa firmy BKT System lub WITKOWSKI Sp. z o.o., składająca się z profili  

z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1,5 mm, z wrębem o minimalnej szerokości 17 mm, 

połączonych przez spawanie. Maksymalna szczelina pomiędzy ościeŜnicą a skrzydłem (luz 

wrębowy) nie powinna być większa niŜ 3 mm. Profile ościeŜnicy powinny być szczelnie 

wypełnione zaprawą cementową. We wrębie wzdłuŜ stojaków i nadproŜa ościeŜnicy stalowej 

umieszczona jest uszczelka dociskowa S-6586/0 firmy Inter Deventer.  

W przypadku drzwi z ościeŜnicą stalową w skrzydle, w specjalnie wyfrezowanym 

rowku wzdłuŜ krawędzi zamkowej, zawiasowej i nadproŜowej, umieszczona jest uszczelka 

pęczniejąca, o przekroju 2,5 x 15 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals 
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firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki 

pęczniejące mogą być osłonięte okleiną naturalną z drewna, o grubości 0,6 mm.   

Drzwi wyposaŜone są w: 

− zamek zapadkowo-zasuwkowy, listwowy, trzypunktowy MULTISOFT firmy Metalplast  

− wkładkę bębenkową  

− klamki z trzpieniem stalowym Ruko line firmy Ruko A/S O, 

− minimum 3 zawiasy trzpieniowe Kruk 18 firmy Metalux, 

− minimum 3 stalowe bolce przeciwwywaŜeniowe firmy WOSTOL Sp. z o.o., 

− zamykacz nawierzchniowy TS 2000 firmy GEZE, 

W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka powinna być zabezpieczona masą 

Flame Cable EC Pasta firmy Carboline. 

Dodatkowo drzwi mogą być wyposaŜone w wizjer Ø16 firmy Tupai (szczelina 

pomiędzy wizjerem a skrzydłem powinna być szczelnie wypełniona masą CP 606 firmy 

HILTI). 

W przypadku drzwi o wymiarach w świetle ościeŜnicy mniejszych niŜ wg tablicy 26, 

umiejscowienie względem siebie elementów osprzętu ograniczających ruch (zawiasy, zamki) 

powinno zostać takie samo jak pokazano na rys. 11, a ewentualna zmiana odległości miedzy 

nimi powinna być ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie 

odpowiednich wymiarów. 

 

 

1.14. Ściany działowe WL-DD\S-EI-30/EI-60-WIV i WL-DD\S-EI -30/EI-60-WV  

 

Maksymalne wymiary segmentów ścian działowych WL-DD\S-EI-30/EI-60-WIV z taflą 

szklaną wynoszą (szerokość x wysokość) 1200 x 2400 mm, a z panelem WL-P2: 1060 x 

2500 mm. Maksymalna wysokość ścian działowych wynosi 3500 mm. Szerokość ścian 

działowych jest nieograniczona. Schematy ścian pokazano na rys. 110. 

Konstrukcja segmentów ścian działowych WL-DD\S-EI-30/EI-60-WIV (rama 

obwodowa) wykonana jest z ramiaków o przekroju 50 x 100 mm, wykonanych ze sklejki 

warstwowo klejonej, o przekroju 50 x 75 mm, obłoŜonej dwustronnie płytą gipsowo-

kartonową GKF, grubości 12,5 mm, sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy 

Rakoll i skręconych ze sobą przy pomocy stalowych wkrętów 3 x 40 mm co maksimum 20 

cm. Ramiaki połączone są za sobą przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 80 mm.  

Ramiaki wykończone są fornirem naturalnym o maksymalnej grubości 1 mm, 

przyklejonym przy pomocy kleju Silecol M2 firmy Silecol, lub mogą być malowane.  

Ramy połączone są ze sobą stalowymi wkrętami 7,5 x 92 mm, w rozstawie co 50 cm. 
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Wypełnienie ram ścian WL-DD\S-EI-30-WIV stanowią: 

− tafle szklane: Pyrobel 16 grubości 17 mm firmy AGC Flat Glass, lub Pyrostop 30-10 

grubości 15 mm firmy Pilkington lub tafle szklane Polflam EI-30 grubości 25 mm firmy 

Glass-Team Sp. z o.o., o maksymalnych wymiarach (szerokość x wysokość) 1090 x 

2290 mm, 

− panel WL-P2, zbudowanego z płyt MDF „Ignifugo” firmy Finsa Polska Sp. z o.o., 

wełny mineralnej o gęstości 180 kg/m3, płyt HDF firmy Kronospan Szczecinek. płyt 

Promatect H firmy Promat S.A. 

Tafle szkła osadzone są z obu stron przy pomocy stalowych kątowników 20 x 20 mm, 

długości 30 mm, z blachy grubości 0,5 mm, umieszczonych na przemian po obwodzie tafli w 

rozstawie 150 mm oraz listew dociskowych, o przekroju minimum 28 x 20 mm, z płyt MDF, 

poprzez uszczelki ceramiczne o przekroju 3 x 17 mm firmy Gluske. Kątowniki stalowe 

mocowane są przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 30 mm, a listwy dociskowe przy pomocy 

stalowych wkrętów  3 x 45 mm w odstępach co 300 mm. 

Szczeliny pomiędzy taflami szklanymi a elementami ram szerokości 5 mm 

(wymuszone przez klocki z drewna dębowego) uszczelnione są ogniochronną masą 

uszczelniającą CP 606 firmy HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyrocryl firmy Den 

Braven, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex Limited. 

Panele mocowane są do ram przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 80 mm w rozstawie 

maksimum 30 cm oraz z obu stron przy pomocy listew dociskowych o przekroju 30 x 20 mm 

z płyt Promatect H i stalowych wkrętów 3 x 45 mm co maksimum 30 cm. 

Wypełnienie ram ścian WL-DD\S-EI-60-WIV stanowią: 

− tafle szklane Pyrobel 25 grubości 27 mm firmy AGC Flat Glass, Pyrostop 60-101 

grubości 23 mm firmy Pilkington lub PYRANOVA 60-S2.0 grubości 23 mm firmy 

SCHOTT AG lub tafle szklane Polflam EI60B grubości 32 mm firmy Glass-Team Sp. z 

o.o., o maksymalnych wymiarach (szerokość x wysokość) 1090 x 2290 mm,  

− panel WL-P2, zbudowany z płyt MDF „Ignifugo” firmy Finsa Polska Sp. z o.o., wełny 

mineralnej o gęstości 180 kg/m3, płyt HDF, płyt Promatect H firmy Promat S.A. 

Tafle szkła osadzone są z obu stron przy pomocy stalowych kątowników 20 x 20 mm 

długości 30 mm z blachy grubości 0,5 mm, umieszczonych na przemian po obwodzie tafli w 

rozstawie 150 mm, oraz listew dociskowych, o przekroju minimum 28 x 20 mm, z płyt MDF, 

poprzez uszczelki ceramiczne o przekroju 6 x 17 mm firmy Gluske. Kątowniki stalowe 

mocowane są przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 30 mm, a listwy dociskowe przy pomocy 

stalowych wkrętów 3 x 45 mm, w odstępach co 300 mm. 

Szczeliny pomiędzy taflami szklanymi a elementami ram, szerokości 5 mm 

(wymuszone przez klocki z drewna dębowego), uszczelnione są ogniochronną masą 

uszczelniającą CP 606 firmy HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyrocryl firmy Den 

Braven, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex Limited. 
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Panele mocowane są do ram przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 80 mm, w rozstawie 

maksimum 30 cm oraz z obu stron przy pomocy listew dociskowych o przekroju 30 x 20 mm, 

z płyt Promatect H i stalowych wkrętów 3 x 45 mm, w rozstawie nie większym niŜ 30 cm. 

Maksymalne wymiary segmentów ścian działowych WL-DD\S-EI-30/EI-60-WV 

wynoszą (szerokość x wysokość) 1200 x 2400. Maksymalna wysokość ścian działowych 

wynosi 3500 mm. Szerokość ścian działowych jest nieograniczona.  

Konstrukcja segmentów ścian działowych WL-DD\S-EI-30/EI-60-WV (rama 

obwodowa) wykonana jest z ramiaków o przekroju 50 x 100 mm, wykonanych z 4 pasków 

płyt MDF grubości 12 mm, sklejonych przy pomocy kleju Rakoll Express 25 firmy Rakoll  

i skręconych ze sobą przy pomocy stalowych wkrętów 3 x 40 mm. Ramiaki połączone są ze 

sobą przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 80 mm.  

Ramiaki wykończone są fornirem naturalnym przyklejonym przy pomocy kleju 

mocznikowego. 

Ramy połączone są ze sobą stalowymi wkrętami 7,5 x 92 mm, w rozstawie co 50 cm. 

Wypełnienie ram ścian WL-DD\S-EI-30-WV stanowią tafle szklane Pyrobel 16 

grubości 17 mm firmy AGC Flat Glass, Pyrostop 30-10 grubości 15 mm firmy Pilkington lub 

tafle szklane Polflam EI-30 grubości 25 mm firmy Glass-Team Sp. z o.o., o maksymalnych 

wymiarach (szerokość x wysokość) 1090 x 2290 mm. 

Tafle szkła osadzone są z obu stron przy pomocy stalowych kątowników 20 x 20 mm 

długości 30 mm, z blachy grubości 0,5 mm, umieszczonych na przemian po obwodzie tafli  

w rozstawie 150 mm, oraz listew dociskowych o przekroju min 28 x 20 mm, z płyt MDF, 

poprzez uszczelki ceramiczne o przekroju 3 x 17 mm firmy Gluske. Kątowniki stalowe 

mocowane są przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 30 mm a listwy dociskowe przy pomocy 

stalowych wkrętów  3 x 45 mm, w odstępach co 300 mm. 

Szczeliny pomiędzy taflami szklanymi a elementami ram, szerokości 5 mm 

(wymuszone przez klocki z drewna dębowego), uszczelnione są ogniochronną masą 

uszczelniającą CP 606 firmy HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyrocryl firmy Den 

Braven, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex Limited. 

Wypełnienie ram ścian WL-DD\S-EI-60-WV stanowią tafle szklane Polflam EI60B 

grubości 32 mm firmy Glass-Team Sp. z o.o., Pyrobel 25 EI60 grubości 27 mm firmy AGC 

Flat Glass, Pyrostop 60-101 grubości 23 mm firmy Pilkington, PYRANOVA 60-S2.0 grubości 

23 mm firmy SCHOTT AG, o maksymalnych wymiarach (szerokość x wysokość)  

1090 x 2299 mm. 

Tafle szkła osadzone są z obu stron przy pomocy stalowych kątowników 20 x 20 mm, 

długości 30 mm, z blachy grubości 0,5 mm, umieszczonych na przemian po obwodzie tafli  

w rozstawie 150 mm, oraz listew dociskowych, o przekroju min 28 x 20 mm, z płyt MDF, 

poprzez uszczelki ceramiczne o przekroju 6 x 17 mm firmy Gluske. Kątowniki stalowe 
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mocowane są przy pomocy stalowych wkrętów 4 x 30 mm, a listwy dociskowe przy pomocy 

stalowych wkrętów  3 x 45 mm, w odstępach co 300 mm. 

Szczeliny pomiędzy taflami szklanymi a elementami ram, szerokości 5 mm 

(wymuszone przez klocki z drewna dębowego), uszczelnione są ogniochronną masą 

uszczelniającą CP 606 firmy HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyrocryl firmy Den 

Braven, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex Limited. 

Ściana działowa zamocowana jest przy pomocy stalowych kołków rozporowych 

minimum 10 x 142 mm lub śrub montaŜowych minimum 7,5 x 152 mm lub stalowych kotew o 

przekroju 3 x 40 mm ze stalowymi kołkami rozporowymi minimum 10 x 72 mm i wkrętami do 

drewna 4 x 40 mm, w rozstawie maksimum 50 cm, wzdłuŜ wszystkich krawędzi ścian  

o klasie odporności ogniowej minimum EI 30 i grubości minimum 120 mm – w przypadku 

ścian działowych WL-DD\S-EI-30 i klasie odporności ogniowej minimum EI 60 i grubości 

minimum 150 mm – w przypadku ścian działowych WL-DD\S-EI-60: 

− murowanych z elementów ceramicznych, betonowych lub silikatowych, 

− jednorodnych betonowych lub Ŝelbetowych, 

− murowanych z bloczków z betonu komórkowego o gęstości ogólnej 650 ± 200 kg/m3, 

lub w przypadku płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników wzmocnionych UA ściany 

poprzez dwie warstwy pasków płyt gipsowo-kartonowych GKF, grubości 12,5 mm, za 

pomocą wkrętów do drewna minimum Ø 4 mm x 50 mm w rozstawie maksimum 35 cm. 

Wolna przestrzeń pomiędzy ścianą działową i konstrukcją mocującą szerokości maksimum 

20 mm wypełniona jest szczelnie: 

− skalną wełną mineralną, lub 

− pianką poliuretanową p.poŜ. firmy Den Braven, Fire Rated Expandind Foam firmy 

Pyroplex lub Nulifire 1K-P firmy Tremco Illbruck, grubości 30 mm, ubitą skalną wełną 

mineralną, grubości minimum 40 mm, pianką poliuretanową p.poŜ. firmy Den Braven, 

Fire Rated Expandind Foam firmy Pyroplex lub Nulifire 1K-P firmy Tremco Illbruck, 

grubości 30 mm, przy czym szczeliny z obu stron osłonięte są listwami grubości 12 

mm z płyt MDF firmy Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., lub 

− pianką poliuretanową p.poŜ. firmy Den Braven, Fire Rated Expandind Foam firmy 

Pyroplex lub Nulifire 1K-P firmy Tremco Illbruck, grubości, osłoniętą z obu stron ubitą 

skalną wełną mineralną grubości minimum 35 mm i tynkiem cementowo-wapiennym 

lub tynkiem gipsowym. 
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 
 

Drzwi drewniane systemu WL-DD są przeznaczone do stosowania jako: 

− drzwi wewnątrzlokalowe, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-

B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami – w 

przypadku drzwi bez progu, 

− drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie 

PN-B-91000:1996 zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych, 

między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami – w przypadku drzwi 

pełnych, jednoskrzydłowych o maksymalnym wymiarze przejścia (szerokość 

wysokość) 1100 x 2500 mm: WL-DDp-EI-30-1-dym/- (grub. 46 mm), WL-DDp-EI-30-

1-dym/- (grub. 43 mm), WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A1 (32 dB, grub. 60 mm), WL-

DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A2 (37 dB, grub. 60 mm), WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A3 (42 

dB, grub. 60 mm) i WL-DDp-E0/EI-30-1-dym/-A5, AWIII (37 dB, grub. 49 mm),  

− drzwi wewnętrzne stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, 

w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w p. 3.2. 

Segmenty ścian systemu WL-DD są przeznaczone do wykonywania nienośnych 

ścian działowych w obiektach budowlanych. 

Drzwi drewniane systemu WL-DD mogą być wbudowywane w ściany systemu WL-

DD o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niŜ klasa odporności ogniowej ścian lub w 

inne ściany, zgodnie z projektem technicznym obiektu.  

W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, 

drzwi i ściany systemu WL-DD powinny być montowane zgodnie z poniŜszymi zasadami: 

1. Drzwi systemu WL-DD o klasie odporności ogniowej EI 60, wg p. 3.2.3.17 powinny 

być montowane w ścianach o klasie odporności ogniowej minimum EI 60: 

− murowanych lub jednorodnych betonowych grubości minimum 120 mm, 

− murowanych z bloczków z betonu komórkowego grubości minimum 150 mm, 

− z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych grubości 

mimimum100 mm, 

− drewnianych, profilowych, przeszklonych i/lub z paneli nieprzeziernych typu 

WL-DD/S-WIV i WL-DD/S-WV firmy WOSTOL Spółka z o.o. 

W ścianach murowanych lub jednorodnych betonowych ościeŜnice powinny być 

montowane przy pomocy stalowych kołków rozporowych minimum 10 x 120 mm, 

stalowych śrub montaŜowych 7,5 x 152 mm lub poprzez stalowe kotwy o przekroju  

3 x 40 mm z stalowymi kołkami rozporowymi minimum 10 x 72 mm, w rozstawie 

maksimum 50 cm.  
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W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych 

ościeŜnice powinny być montowane do kształtowników wzmocnionych UA, poprzez 

paski z płyt gipsowo-kartonowych GKF grubości 12,5 mm, za pomocą stalowych 

wkrętów 7,5 x 152 mm w rozstawie maksimum 35 cm. 

W ścianach drewnianych, profilowych WL-DD/S-WIV i WL-DD/S-WV ościeŜnice 

drzwi drewnianych powinny być montowane do ram ściany przy pomocy wkrętów do 

drewna 7,5 x 92 mm w rozstawie 50 cm. 

Wolne przestrzenie pomiędzy ościeŜnicą drewnianą a konstrukcją mocującą o 

maksymalnej szerokości 35 mm powinny być wypełnione ubitą skalną wełną 

mineralną, zaprawą cementową lub zaprawą gipsową. 

Wolne przestrzenie pomiędzy ościeŜnicą drewnianą a konstrukcją mocującą 

szerokości 15 ÷ 20 mm powinny być szczelinie wypełnione: 

− pianką poliuretanową p.poŜ firmy Den Braven, Fire Rated Expanding Foam 

firmy Pyroplex lub Nulifire 1K-P firmy Termco Illbruck grubości około 30 mm, 

która powinna być osłonięta z obu stron ubitą wełną mineralną grubości około 

35 mm oraz tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem gipsowym w 

przypadku ścian murowanych lub jednorodnych betonowych albo teŜ płytami 

gipsowo-kartonowymi GKF grubości 12,5 mm w przypadku ścian z płyt 

gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych, lub 

− pianką poliuretanową p.poŜ, skalną wełną mineralną minimum 40 mm, pianką 

poliuretanową p.poŜ firmy Den Braven, Fire Rated Expanding Foam firmy 

Pyroplex lub Nulifire 1K-P firmy Termco Illbruck grubości około 30 mm, przy 

czym szczeliny z obu stron powinny być osłonięte listwami grubości 12 mm  

z płyt MDF firmy Kronospan Szczecinek Spółka z o.o. 

Wolne przestrzenie pomiędzy ościeŜnicą stalową a konstrukcją mocującą o 

maksymalnej szerokości 35 mm powinny być szczelinie wypełnione zaprawą 

cementową. 

2. Drzwi systemu WL-DD o klasie odporności ogniowej EI 30, wg p. 3.2.3.17 powinny 

być montowane w ścianach o klasie odporności ogniowej minimum EI 30: 

− murowanych lub jednorodnych betonowych grubości minimum 100 mm, 

− murowanych z bloczków z betonu komórkowego grubości minimum 120 mm, 

− z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych grubości 

mimimum100 mm, 

− drewnianych, profilowych, przeszklonych i/lub z paneli nieprzeziernych typu 

WL-DD/S-WIV i WL-DD/S-WV firmy WOSTOL Spółka z o.o. 

W ścianach murowanych lub jednorodnych betonowych ościeŜnice powinny być 

montowane przy pomocy stalowych kołków rozporowych minimum 10 x 120 mm, 

stalowych śrub montaŜowych 7,5 x 152 mm lub poprzez stalowe kotwy o przekroju 3 
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x 40 mm z stalowymi kołkami rozporowymi minimum 10 x 72 mm, w rozstawie 

maksimum 50 cm.  

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych 

ościeŜnice powinny być montowane do kształtowników wzmocnionych UA poprzez 

paski z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm typu GKF, za pomocą stalowych 

wkrętów 7,5 x 152 mm, w rozstawie maksimum 35 cm. 

W ścianach drewnianych, profilowych typu WL-DD/S-WIV i WL-DD/S-WV 

ościeŜnice drzwi drewnianych powinny być montowane do ram ściany przy pomocy 

wkrętów do drewna 7,5 x 92 mm w rozstawie 50 cm. 

Wolne przestrzenie pomiędzy ościeŜnicą drewnianą a konstrukcją mocującą o 

maksymalnej szerokości 35 mm powinny być wypełnione ubitą skalną wełną 

mineralną, zaprawą cementową lub zaprawą gipsową. 

Wolne przestrzenie pomiędzy ościeŜnicą drewnianą a konstrukcją mocującą 

szerokości 15 ÷ 20 mm powinny być szczelinie wypełnione: 

− pianką poliuretanową p.poŜ firmy Den Braven, Fire Rated Expanding Foam 

firmy Pyroplex lub Nulifire 1K-P firmy Termco Illbruck grubości około 30 mm, 

która powinna być osłonięta z obu stron ubitą wełną mineralną grubości około 

35 mm oraz tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem gipsowym w 

przypadku ścian murowanych lub jednorodnych betonowych albo teŜ płytami 

gipsowo-kartonowymi typu GKF grubości 12,5 mm w przypadku ścian z płyt 

gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych, lub 

− pianką poliuretanową p.poŜ, skalną wełną mineralną minimum 40 mm, pianką 

poliuretanową p.poŜ firmy Den Braven, typu Fire Rated Expanding Foam firmy 

Pyroplex lub typu Nulifire 1K-P firmy Termco Illbruck grubości około 30 mm, 

przy czym szczeliny z obu stron powinny być osłonięte listwami grubości 12 

mm z płyt MDF firmy Kronospan Szczecinek Spółka z o.o. 

Wolne przestrzenie pomiędzy ościeŜnicą stalową a konstrukcją mocującą o 

maksymalnej szerokości 35 mm powinny być szczelinie wypełnione zaprawą 

cementową. 

3. Drzwi dymoszczelne systemu WL-DD, wg p. 3.2.3.16 powinny być montowane  

w ścianach o minimalnej grubości 100 mm: 

− murowanych lub jednorodnych betonowych, 

− murowanych z bloczków z betonu komórkowego, 

− z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych, 

− drewnianych, profilowych, przeszklonych i/lub z paneli nieprzeziernych typu 

WL-DD/S-WIV i WL-DD/S-WV firmy WOSTOL Spółka z o.o. 

W ścianach murowanych lub jednorodnych betonowych ościeŜnice powinny być 

montowane przy pomocy stalowych kołków rozporowych minimum 10 x 120 mm, śrub 
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montaŜowych minimum 7,5 x 152 mm lub stalowych kotew o przekroju 3 x 40 mm  

ze stalowymi kołkami rozporowymi minimum 10 x 72 mm i wkrętami do drewna  

4 x 40 mm, w rozstawie maksimum 50 cm. Wolną przestrzeń pomiędzy ościeŜnicą  

a konstrukcją mocującą powinna być wypełniona ubitą skalną wełną mineralną  

i uszczelniona masą silikonową. 

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z kształtowników stalowych 

ościeŜnice powinny być montowane do kształtowników wzmocnionych UA poprzez 

paski płyt gipsowo-kartonowych GKF grubości 12,5 mm, za pomocą wkrętów do 

drewna minimum Ø 4 mm x 50 mm w rozstawie maksimum 35 cm. W ścianach 

drewnianych, profilowych typu WL-DD/S-WIV i WL-DD/S-WV ościeŜnice powinny być 

montowane do ram ściany przy pomocy wkrętów do drewna 7,5 x 92 mm, w 

rozstawie 50 cm. Ewentualne wolne przestrzenie pomiędzy ościeŜnicą a konstrukcją 

mocującą powinny być szczelnie wypełnione ubitą skalną wełną mineralną, a 

krawędzie ościeŜnicy uszczelnione masą silikonową. 

Drzwi drewniane oraz segmenty przegród systemu WL-DD powinny być stosowane 

na podstawie projektu technicznego opracowanego dla określonego obiektu, z 

uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w 

szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2002 r. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), przy spełnieniu poniŜszych warunków: 

A. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe: 

− drzwi wewnętrzne – w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości 

wg PN-EN 1192:2001, tj. w cięŜkich warunkach eksploatacji. 

− segmenty ścian wewnętrznych – w zakresie ustalonym na podstawie obliczeń 

statycznych, uwzględniających obciąŜenia siłą liniową i obciąŜenie równomiernie 

rozłoŜone oraz dopuszczalne ugięcia elementów ścian określone  

w p. 3.3.1.  

B. Z uwagi na odporność na uderzenia, ściany działowe z wypełnieniem nieprzezroczystym 

mogą być stosowane w pomieszczeniach kategorii A, B, C1 ÷ C5, D i E (kategorie 

uŜytkowania I, II, III i IV) wg Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych 

ETAG nr 003. 

C. Z uwagi na odporność na włamanie – zgodnie z wymaganiami normy PN-ENV 1627:2006 

oraz ustaleniami p. 3.2.3.12. 

D Z uwagi na przepuszczalność powietrza, drzwi pełne, jednoskrzydłowe WL-DDp-EI-30-1-

dym/- (grub. 46 mm), WL-DDp-EI-30-1-dym/- (grub. 43 mm), WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-

A1 (32 dB, grub. 60 mm), WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A2 (37 dB, grub. 60 mm), WL-DDp-

E0/EI-30/EI-60-1-A3 (42 dB, grub. 60 mm) i WL-DDp-E0/EI-30-1-dym/-A5, AWIII (37 dB, 

grub. 49 mm), spełniają wymagania klasy 2 wg PN-EN 12207:2001. 
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E. Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń – zgodnie z wymaganiami normy  

PN-B-02151-3:1999 lub przyjętymi indywidualnie dla danego obiektu i ustaleniami p. 

3.2.3.15 i 3.3.6. 

F. Z uwagi na bezpieczeństwo poŜarowe – zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia, przy 

uwzględnieniu klasyfikacji podanych w p. 3.2.3.18, 3.3.4 i 3.3.6. 

G. Z uwagi na bezpieczeństwo uŜytkowania ściany działowe powinny być uŜytkowane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

129, poz. 844, § 24, ustęp 2). 

 
 
 

3. WŁAŚCIWOŚCI  TECHNICZNE. WYMAGANIA 

 

 

3.1. Materiały i elementy 

 
3.1.1. Kleje. Do łączenia elementów drzwi i segmentów ścian powinien być stosowany 

zgodnie z p.1, klej Rakoll Expres 25 firmy Rakoll lub klej PVCA firmy Valenciana de 

Recubrimiento S.A. 

 

3.1.2. Płyty drewnopochodne. Do wykonywania elementów drzwi i segmentów ścian 

powinny być stosowane: 

− płyty wiórowe, pełne, spełniające wymagania PN-EN 312:2005 dla płyt typu P1 (płyty 

ogólnego stosowania, uŜytkowane w warunkach suchych), 

− płyty pilśniowe formowane metodą suchą, typu MDF i HDF, spełniające wymagania 

norm PN-EN 622-1:2005 oraz PN-EN 622-5:2007 dla płyt typu MDF - ogólnego 

przeznaczenia, uŜytkowanych w warunkach suchych lub płyt typu MDF.H - ogólnego 

przeznaczenia, uŜytkowanych w warunkach wilgotnych (płyty MDF przeznaczone do 

wykonywania elementów konstrukcyjnych powinny mieć gęstość nie mniejszą niŜ 650 

kg/m3), 

− płyty pilśniowe miękkie o gęstości 220 kg/m3, 

− sklejka spełniająca wymagania PN-EN 636:2005,  

Płyty drewnopochodne, stosowane w procesie produkcji drzwi i segmentów ścian, 

powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 według normy PN-EN 13986:2006. 

 

3.1.3. Wełna mineralna. W drzwiach i segmentach ścian powinny być stosowane 

płyty z wełny mineralnej typu Betarock o gęstości 180 kg/m3 firmy Rocwool, zgodnie z p.1. 
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3.1.4. Płyty gipsowo-kartonowe. W drzwiach i segmentach ścian powinny być 

stosowane płyty gipsowo-kartonowe GKF grubości 12,5 mm, zgodnie z p.1. 

 

3.1.5. Uszczelki. W drzwiach i segmentach ścian powinny być stosowane uszczelki 

przylgowe (dociskowe), pęczniejące i uszczelki opadające, zgodnie z p.1. 

 

3.1.6. Szyby. Do szklenia drzwi i segmentów ścian powinny być stosowane szyby 

zgodnie z p. 1. 

Szyby ze szkła bezpiecznego powinny spełniać wymagania PN-EN 12150-1:2002 lub PN-

EN ISO 12543-2:2000. 

 

3.1.7. Wypełnienia nieprzezierne ścian. Wypełnienia nieprzezierne ścian wykonywane 

są z elementów warstwowych – paneli o oznaczeniu handlowym WL-P2, produkowanych przez 

firmę Wostol Sp. z o.o. w Luboniu, zbudowanych  z płyt MDF „Ignifugo” firmy Finsa Polska Sp. z 

o.o., wełny mineralnej o gęstości 180 kg/m3, płyt HDF i płyt Promatect H firmy Promat S.A. 

 

 3.1.8. Masy ogniochronne.  Szczeliny pomiędzy taflami szklanymi a elementami ramy 

drzwi przeciwpoŜarowych lub segmentów ścian, szczeliny pomiędzy kratką wentylacyjną a 

elementami ramy drzwi przeciwpoŜarowych, szczelina pomiędzy wizjerem a skrzydłem, 

powinny być uszczelnione masą ogniochronną CP 606 firmy HILTI, Promaseal Mastic firmy 

Promat, Pyrocryl firmy Den Braven, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex 

Limited. Szczeliny pomiędzy taflami szklanymi a elementami ramy drzwi dymoszczelnych 

powinny być uszczelnione masą silikonową. 

 W drzwiach przeciwpoŜarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz 

komory zawiasowe powinny być zabezpieczone masą Flame Cable EC Pasta firmy Carboline. 

 

3.1.9. Okucia. W drzwiach objętych Aprobatą naleŜy stosować kompletne okucia 

podane w p. 1. 

Zastosowanie w drzwiach o odporności ogniowej i/lub dymoszczelności okuć innych 

niŜ podano w p. 1, ale tego samego rodzaju, jest moŜliwe, gdy zostały one prowadzone do 

obrotu z oznakowaniem CE lub znakiem budowanym B i ich przydatność do zastosowania w 

takich drzwiach została potwierdzona cyfrą 1 w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego 

podanego w normie lub aprobacie, co oznacza, Ŝe zostały przeprowadzone wymagane przez 

odpowiednią normę przedmiotową badania w tym zakresie. 

Zastosowane okucia zamienne powinny być dostosowane do masy skrzydła oraz do 

obciąŜeń eksploatacyjnych, a takŜe nie powinny powodować zmian w budowie drzwi. 

Okucia stosowane w drzwiach powinny spełniać wymagania następujących norm 

wyrobu: 
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− PN-EN 1935:2003+AC:2005 – zawiasy, 

− PN-EN 12209:2005+AC:2006 – zamki, 

− PN-EN 1906:2010 - klamki drzwiowe wraz z tarczami, 

− PN-EN 1154:1999+A1:2010 - zamykacze, 

− PN-EN 179: 2009 - zamknięcia awaryjne, 

− PN-EN 1125: 2009 – zamknięcia przeciwpaniczne, 

− PN-EN 1303:2007+AC:2008 – wkładki bębenkowe. 

Okucia stosowane w drzwiach powinny być wprowadzone do obrotu ze znakiem 

budowlanym „B” lub z oznakowaniem CE.  

 
3.2. Drzwi 

 
3.2.2. Wykonanie. Jakość wykonania i wykończenia drzwi powinna być zgodna  

z p. 1 oraz ZUAT-15/III.16/2007. Przyczepność oklein (laminatu i folii) do podłoŜa, sprawdzana 

wg PN-EN 311:2004, nie powinna być mniejsza niŜ 1,0 MPa (jeŜeli zniszczenie próbek nastąpi 

w obrębie połączenia) lub nie mniejsza niŜ 0,6 MPa (jeśli zniszczenie nastąpi w obrębie 

podłoŜa), natomiast przyczepność powłok malarskich do podłoŜa powinna odpowiadać 

stopniowi 0 lub 1 wg PN-EN ISO 2409:2008. 

Przyczepność oklein i powłok wykończeniowych została określona w procedurze 

aprobacyjnej, nie jest objęta wstępnym badaniem typu ani badaniami gotowych wyrobów. 

 
 

3.2.3. Właściwo ści techniczne  

 
3.2.3.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny być zgodne z p. 1. Odchyłki wymiarów luzów 

wrębowych i szczelin przylgowych powinny być zgodne z wymaganiami ZUAT-15/III.16/2007, 

tj. odchyłki wymiarów luzów wrębowych maksymalnie + 2 mm i – 1 mm; maksymalna wielkość 

szczeliny przylgowej od strony otwierania dla drzwi bez uszczelek przylgowych to 2 mm. 

Odchyłki wymiarowe skrzydeł od wartości nominalnych nie powinny przekraczać 

odchyłek dopuszczalnych 2 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. ± 1,5 mm 

odchyłki szerokości i wysokości we wrębie oraz ± 1,0 mm odchyłka grubości. 

Odchyłki wymiarowe ościeŜnic od wartości nominalnych nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych odchyłek podanych w ZUAT-15/III.16/2007, tj.: 

– szerokość i wysokość zewnętrzna ± 5,0 mm, 

– wymiary w świetle – do 1 m: ± 2,0 mm, powyŜej 1 m: ± 3,0 mm,  

– grubość przekroju ± 1,0 mm, 

– szerokość przekroju ± 2,0 mm. 

 
3.2.3.2. Prostok ątność skrzydła. Odchyłka od prostokątności naroŜa skrzydła nie 

powinna przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, 

tj. 1,5 mm. 
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3.2.3.3. Płasko ść skrzydła. Odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła drzwi: 

zwichrowanie (odchyłka od płaskości naroŜa), wygięcie wzdłuŜnego (w kierunku wysokości) i 

wygięcie poprzeczne (w kierunku szerokości) nie powinny przekraczać odchyłek 

dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm 

i 2,0 mm. 

Odchyłka od płaskości miejscowej nie powinna przekraczać odchyłki dopuszczalnej 

dla 1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm. 

 

3.2.3.4. Prawidłowo ść działania drzwi. Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu 

powinien być płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeŜnicę. Działanie ruchomych 

elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć. Uszczelki powinny ściśle przylegać do 

odpowiednich powierzchni skrzydła płaszczyzny i ościeŜnicy, zgodnie z załoŜeniami 

konstrukcyjnymi.  

 
3.2.3.5. Wartości sił operacyjnych przy obsłudze drzwi. Siły operacyjne, mierzone wg 

PN-EN 12046-2:2001, nie powinny przekraczać następujących wartości dopuszczalnych, 

określonych dla klasy 2, wg PN-EN 12217:2005: 

– dynamiczna siła potrzebna do zamknięcia – max 50 N, 

– siła potrzebna do poruszenia i utrzymania skrzydła w ruchu – max. 50 N, 

– siła lub moment obrotowy, potrzebne do otwarcia drzwi przy uŜyciu klamki – max. 50 N 

lub 5 Nm, 

– siła lub moment obrotowy, potrzebne do przekręcenia klucza w zamku – max. 10 N lub 

2,5 Nm. 

 
3.2.3.6. Odporno ść na obci ąŜenie pionowe, działaj ące w płaszczy źnie skrzydła. 

ObciąŜenie statyczne siłą pionową o wartości 800 N (3 klasa wytrzymałości wg PN-EN 

1192:2001), działające na skrzydło rozwarte pod kątem 90°, zgodnie z PN-EN 947:2000, nie 

powinno powodować: 

– odkształceń trwałych pionowych, mierzonych w dolnym naroŜu po stronie zamka, 

większych niŜ 1 mm, 

– zmiany długości przekątnej skrzydła większej niŜ 1 mm, 

– uszkodzeń wyrobu. 

Prawidłowość działania drzwi po badaniu powinna być zachowana, zgodnie z p. 3.2.3.4. 

 
3.2.3.7. Wytrzymało ść na skr ęcanie statyczne.  ObciąŜenie statyczne skręcające 

drzwi siłą o wartości 300 N (3 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001), działające na 

skrzydło rozwarte pod kątem 90° i zablokowane w górnym naro Ŝu po stronie zamka, 

zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno powodować odkształcenia trwałego, poziomego 

skrzydła w miejscu przyłoŜenia siły (dolne naroŜe po stronie zamka) większego niŜ 2 mm.  

Prawidłowość działania drzwi po badaniu powinna być zachowana, zgodnie z p. 3.2.3.4. 
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3.2.3.8. Odporno ść na uderzenie ciałem mi ękkim i ci ęŜkim. Skrzydła drzwiowe nie 

powinny wykazywać Ŝadnych uszkodzeń mechanicznych, tj. zgniecenia wypełnienia, 

rozwarstwienia, oderwania okładzin, pęknięć w miejscu mocowania okuć, itp. w wyniku 

trzykrotnego uderzenia ciałem miękkim i cięŜkim o masie 30 kg z energią E = 120 J (3 klasa 

wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001), w miejsca wyznaczone wg PN-EN 949:2000, zarówno 

w kierunku otwierania jak i zamykania skrzydła. Odkształcenia trwałe skrzydła w miejscach 

uderzeń, zmierzone jako róŜnica odchyłek od płaskości przed i po uderzeniach, nie powinny 

przekraczać 2 mm. Prawidłowość działania drzwi powinna zostać zachowana, zgodnie  

z p. 3.2.3.4. 

 

3.2.3.9. Odporno ść na uderzenie ciałem twardym. Średnia wartość głębokości 

wgnieceń w powierzchniach skrzydła, wywołanych uderzeniami kulki stalowej o średnicy  

50 mm i masie 500 g z energią E = 5,0 J (3 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001), w 

miejsca wyznaczone wg PN-EN 950:2000, nie powinna być większa niŜ 1,0 mm, natomiast 

wartość maksymalna głębokości tych wgnieceń nie moŜe przekraczać 1,5 mm. Średnia 

wartość średnic ww. wgłębień nie powinna być większa niŜ 20 mm. Powierzchnie skrzydła po 

badaniu nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych (złamań, przebić i pęknięć, 

rozwarstwień). Mogą wystąpić pojedyncze uszkodzenia powłoki warstwy wykończeniowej.  

 

3.2.3.10. Odporno ść na wstrz ąsy. Drzwi nie powinny wykazywać Ŝadnych 

uszkodzeń mechanicznych po wykonaniu 300 powtarzających się cykli uderzenia skrzydła o 

ościeŜnicę, wykonanych zgodnie z PN-B-06079:1988. Prawidłowość działania drzwi po 

badaniu powinna zostać zachowana, zgodnie z p. 3.2.3.4.  

 

3.2.3.11. Odporno ść drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamyk anie 

skrzydła (niezawodno ść działania). Po wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania 

skrzydła, zgodnie z PN-EN 1191:2002, drzwi nie powinny wykazywać Ŝadnych odkształceń 

lub uszkodzeń powodujących utratę ich funkcjonalności i prawidłowości działania, np. 

oderwania, przesunięcia lub wygięcia zawiasów, zmian w konstrukcji skrzyła, osłabienia 

zamocowania zaczepu zamka w ościeŜnicy, itp. Uszczelki powinny ściśle przylegać do 

odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeŜnicy, zgodnie z załoŜeniami konstrukcyjnymi.  

Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej; nie objęta wstępnym badaniem 

typu i badaniami gotowych wyrobów . 
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3.2.3.12. Odporno ść na włamanie. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30-1-dym/-A5, AWIII o 

maksymalnych wymiarach w świetle przejścia (szerokość x wysokość) 1000 x 2200 mm, 

wyposaŜonych w okucia:  

− - wkładka bębenkowa –   klasa 4 wg PN-EN 1303:2007+AC:2008 

− - okucie uchwytowo osłonowe –  klasa 3 wg PN-EN 1906:2010 

− - zamek -    klasa 5 wg PN-EN 12209:2005+AC:2006 

spełniają wymagania klasy 3 dla drzwi o podwyŜszonej odporności na włamanie wg PN-ENV 

1627:2006  

 

3.2.3.12.1. Odporno ść na obci ąŜenia statyczne. W zakresie odporności na 

obciąŜenia statyczne drzwi powinny spełniać wymagania klasy 3 wg PN-ENV 1628:2006. 

 

3.2.3.12.2. Odporno ść na obci ąŜenia dynamiczne. W zakresie odporności na 

obciąŜenia dynamiczne drzwi powinny spełniać wymagania klasy 3 wg PN-ENV 1629:2006. 

 

3.2.3.12.3. Odporno ść drzwi na niekonwencjonalne manipulacje narz ędziami. W 

zakresie odporności na niekonwencjonalne manipulacje narzędziami drzwi powinny spełniać 

wymagania  klasy 3 wg PN-ENV 1630:2006. 

 

3.2.3.13. Przepuszczalno ść powietrza. Wartość średnia współczynnika infiltracji 

powietrza drzwi pełnych, jednoskrzydłowych o maksymalnym wymiarze przejścia (szerokość 

wysokość) 1100 x 2500 mm: WL-DDp-EI-30-1-dym/- (grub. 46 mm), WL-DDp-EI-30-1-dym/- 

(grub. 43 mm), WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A1 (32 dB, grub. 60 mm), WL-DDp-E0/EI-30/EI-

60-1-A2 (37 dB, grub. 60 mm), WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A3 (42 dB, grub. 60 mm) i WL-

DDp-E0/EI-30-1-dym/-A5, AWIII (37 dB, grub. 49 mm), nie powinna być większa niŜ 1,0 

m³/(m⋅h⋅daPa)2/3. 

Przepuszczalność powietrza drzwi z progiem lub z uszczelką, opadającą powinna 

odpowiadać co najmniej klasie 2. wg PN-EN 12207:2001, tj. 27 m3/h·m² w odniesieniu do 

powierzchni drzwi oraz 6,75 m3/h·m² w odniesieniu do długości linii stykowej. 

 

3.2.3.14. Wydzielanie substancji niebezpiecznych. Drzwi spełniają wymagania 

Ustaleń Aprobacyjnych GW VIII.21/2009 w zakresie wydzielania substancji niebezpiecznych. 

 

 3.2.3.15. Izolacyjno ść akustyczna. Izolacyjność akustyczną drzwi podano w tablicy 27. 
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Tablica 27  

Klasy akustyczne, dB 
Rodzaj drzwi klasa D 1 

wg wska źnika R A1 
klasa D 2 

wg wska źnika R A2 
klasa R W  

wg wska źnika R W 
1 2 3 4 

Drzwi WL-DDp- E0/EI-30/EI-60-1/2- A1 (32 
dB, grub. 60 mm) 

D1 - 30 D2 - 25 RW = 32 

Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2 A2 (37 dB, 
grub. 60 mm) 

D1 - 35 D2 - 30 RW = 37 

Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A3 (42 dB, 
grub. 60 mm) D1 - 40 D2 - 35 RW = 42 

Drzwi WL-DDp-E0/EI-30-1-dym/-A5, AWIII 
(37dB, grub. 49 mm): 

D1 - 35 D2 – 30 RW = 37 

Drzwi WL-DDp-E0-1 dym (grub. 42 lub 
46mm) * 

D1 - 25 D2 – 25 RW = 27 

Drzwi WL-DDs-E0-1 dym (grub. 42 lub 
46mm) * 

D1 - 30 D2 – 25 RW = 32 

Drzwi WL-DDp-EI-30-1 dym/- (grub. 42 lub 
46mm) ** 

D1 - 30 D2 – 30 RW = 32 

Drzwi WL-DDs-EI-30-1 dym/- (grub. 46mm):** D1 - 30 D2 – 30 RW = 37 
*   dla drzwi jednoskrzydłowych wg tablicy 1,2 
** dla drzwi jednoskrzydłowych wg tablicy 3,4 z uszczelnieniem progowym (uszczelka opadająca, próg drewniany/stalowy) 
 

Klasa D1 - 25 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RA1 = 27 ÷ 31 dB. 

Klasa D1 - 30 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RA1 = 32 ÷ 36 dB. 

Klasa D1 - 35 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RA1 = 37 ÷ 41 dB. 

Klasa D1 - 40 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RA1 = 42 ÷ 46 dB. 

 

Klasa D2 - 25 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RA2 = 27 ÷ 31 dB. 

Klasa D2 - 30 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RA2 = 32 ÷ 36 dB. 

Klasa D2 - 35 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RA1 = 37 ÷ 41 dB. 

 

Klasa RW - 27 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RW = 27  ÷ 31 dB. 

Klasa RW - 32 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RW = 32  ÷ 36 dB. 

Klasa RW - 37 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RW = 37  ÷ 41 dB. 

Klasa RW - 42 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RW = 42  ÷ 46 dB. 

 
 3.2.3.16. Dymoszczelno ść. Drzwi systemu WL-DD, podane poniŜej, badane zgodnie z 

normą PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 spełniają kryteria określone w normie PN-EN 13501-

2+A1:2009 dla klasy dymoszczelności Sa i Sm: 

− drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 46 mm) wg tablicy 1, 

− drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 42 mm) wg tablicy 2, 

− drzwi WL-DDp/s-EI-30-1/2-dym (grub. 46 mm) wg tablicy 3, 

− drzwi WL-DDp-EI-30-1/2-dym (grub. 43 mm) wg tablicy 4, 

− drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-dym (grub. 56 mm) wg tablicy 5, 

− drzwi WL-DDs EI-60-1/2-dym (grub. 60 mm) wg tablicy 6, 
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− drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-dym (grub. 48 mm) wg tablicy 7, 

− drzwi WL-DDs-E0/EI-30/EI-60-1/2-dym (grub. 60 mm) wg tablicy 8, 

− drzwi WL-DDp-E0/EI-30-1-dym A5, AWIII (37dB, grub. 49 mm) wg tablicy 12. 

 

 3.2.3.17. Klasyfikacja w zakresie odporno ści ogniowej. Drzwi systemu WL-DD, 

podane poniŜej, wykonane zgodnie z p. 1, badane zgodnie z normą PN-EN 1634-1:2009 

powinny spełniać wymagania poniŜszych klas odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-

2+A1:2010: 

• EI2 30 – w przypadku drzwi: 

− drzwi WL-DDp/s-EI-30-1/2-dym/- (grub. 46 mm) wg tablicy 3, 

− drzwi WL-DDp-EI-30-1/2-dym/- (grub. 43 mm) wg tablicy 4, 

− drzwi WL-DDs-EI-30-1/2-dym/- (grub. 60 mm) wg tablicy 8, 

− drzwi WL-DDp-EI-30-1/2-A1 (32 dB, grub. 60 mm) wg tablicy 9, 

− drzwi WL-DDp-EI-30-1/2-A2 (37 dB, grub. 60 mm) wg tablicy 10, 

− drzwi WL-DDp-EI-30-1/2-A3 (42 dB, grub. 60 mm) wg tablicy 11, 

− drzwi WL-DDp-EI-30-1-dym/- A5, AWIII (37dB, grub. 49 mm) wg tablicy 12. 

• EI2 60 – w przypadku drzwi: 

− drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-dym/- (grub. 56 mm) wg tablicy 5, 

− drzwi WL-DDs EI-60-1/2-dym/- (grub. 60 mm) wg tablicy 6, 

− drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-dym/- (grub. 48 mm) wg tablicy 7, 

− drzwi WL-DDs-EI-60-1/2-dym/- (grub. 60 mm) wg tablicy 8, 

− drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-A1 (32 dB, grub. 60 mm) wg tablicy 9, 

− drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-A2 (37 dB, grub. 60 mm) wg tablicy 10, 

− drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-A3 (42 dB, grub. 60 mm) wg tablicy 11, 

 

3.2.3.18. Oznakowanie. KaŜde drzwi powinny być oznakowane w sposób trwały 

tabliczką znamionową w miejscu ściśle określonym przez Producenta. Tabliczka 

znamionowa powinna zawierać co najmniej następujące informacje: 

- nazwę Producenta, 

- nazwę wyrobu, 

- rok produkcji, 

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5216/2011, 

- klasę odporności ogniowej. 

 



 AT-15-5216/2011 70/200 

 

3.3. Właściwo ści techniczne segmentów ścian 

 

 3.3.1. Sztywno ść. Określone obliczeniowo ugięcia elementów segmentów ściennych 

od poniŜej podanych obciąŜeń (oraz ich kombinacji) nie powinny przekraczać H/350 (H – 

wysokość segmentu), a określone doświadczalnie ugięcia od kaŜdego z wymienionych 

obciąŜeń przyłoŜonego osobno nie powinny przekraczać H/400: 

− obciąŜenie poziome równomiernie rozłoŜone, wywołane róŜnicą ciśnień powietrza po 

obu stronach ściany, o wartości 150, 200 i 250 N/m2, 

− obciąŜenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu podłogi, 

o wartości: 

a) 500 N/m dla ścian pomieszczeń, w których przebywa niewiele osób, takich jak 

pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane w 

podobny sposób, 

b) 1000 N/m dla ścian pomieszczeń, w których przebywa wiele osób, takich jak sale 

konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe oraz inne wykorzystywane w 

podobny sposób. 

 
 3.3.2. Odporno ść na uderzenia ciałem mi ękkim i twardym. Ściany wewnętrzne 

powinny spełniać wymagania odporności na uderzenia ciałem miękkim i twardym dla IVb 

kategorii uŜytkowania wg ETAG nr 003. 

 
 3.3.3. Wydzielanie substancji niebezpiecznych. Segmenty ścian spełniają 

wymagania Ustaleń Aprobacyjnych GW VIII.21/2009 w zakresie wydzielania substancji 

niebezpiecznych. 

 
 

 3.3.4. Klasyfikacja w zakresie odporno ści ogniowej.  Ściany wykonane zgodnie  

z p. 1, badane zgodnie z normą PN-EN 1364-1:2001, powinny spełniać wymagania poniŜszych 

klas EI 60, EI 30 odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010 

 

 3.3.5. Oznakowanie. KaŜdy segment ściany powinien być oznakowany w sposób trwały 

tabliczką znamionową w miejscu ściśle określonym przez Producenta. Tabliczka znamionowa 

powinna zawierać co najmniej następujące informacje: 

− nazwę Producenta, 

− nazwę wyrobu, 

− rok produkcji, 

− numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5216/2011, 

− klasę odporności ogniowej. 
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3.3.6. Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania o gnia. Ściany wewnętrzne, 

wykonane zgodnie z p. 1, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

 
 3.3.7. Izolacyjno ść akustyczna. Izolacyjność akustyczną segmentów przegród podano 

w tablicy 28. 

Tablica 28  

Klasy akustyczne, dB 
Rodzaj przegrody klasa D 1 

wg wska źnika R A1 
klasa D 2 

wg wska źnika R A2 
klasa R W  

wg wska źnika R W 
1 2 3 4 

WL-DD\S EI-30-WIV z szybą D1 - 35 D2 - 35 RW = 37 
WL-DD\S EI-30-WV D1 - 35 D2 - 35 RW = 37 

 
Klasa D1 - 35 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RA1 = 37 ÷ 41 dB. 

Klasa D2 - 35 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RA1 = 37 ÷ 41 dB. 

Klasa RW - 37 dB obejmuje drzwi o wskaźnikach  RW = 37  ÷ 41 dB. 

 
 
 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 
 

4.1. Pakowanie 

 
Drzwi drewniane i segmenty ścian wewnętrznych systemu WL-DD powinny być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach ich producentów. Drzwi powinny być 

przechowywane i transportowane zgodnie z normą PN-B-05000:1996. 

 Na kaŜdym opakowaniu drzwi drewnianych oraz segmentów ścian wewnętrznych o 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności powinna znajdować się informacja zawierająca 

dane według p. 3.2.3.18 i 3.3.5 oraz: 

– numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

− nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 

− znak budowlany. 

Na kaŜdym opakowaniu drzwi drewnianych oraz segmentów ścian wewnętrznych bez 

określonej odporności ogniowej i bez dymoszczelności, powinna znajdować się informacja 

zawierająca co najmniej następujące dane: 

− nazwę i adres producenta, 

− oznaczenie (nazwę systemu), 

− numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5216/2011), 

− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

− nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności (w przypadku 

drzwi), 

− znak budowlany. 
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 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 

 
 

4.2. Przechowywanie i transport 

 

 Drzwi drewniane i segmenty ścian wewnętrznych systemu WL-DD przechowywać i 

przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

 
 

5. OCENA ZGODNOŚCI 

 
 

5.1. Zasady ogólne 

  

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3  oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom uŜytkowym i przeznaczeniu, jeŜeli 

producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą 

Techniczną ITB AT-15-5216/2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności drzwi drewnianych 

oraz segmentów ścian systemu WL-DD z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5216/2011 dokonuje 

Producent, stosując następujące systemy oceny zgodności: 

– system 1 – w przypadku drzwi o odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, 

– system 3 – w przypadku drzwi wewnętrznych wejściowych bez odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności, 

– system 4 – w przypadku drzwi wewnątrzlokalowych i wewnętrznych bez odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności, 

– system 3 – w przypadku segmentów ścian wewnętrznych. 

W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent moŜe wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT-15-5216/2011, jeŜeli akredytowana 

jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: 

a) zadania Producenta: 
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− zakładowej kontroli produkcji, 

− uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie 

produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym 

programem badań, obejmującym badania podane w p. 5.4.1.2, 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

− wstępnego badania typu, 

− wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 

− ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 

 W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent moŜe wystawić krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5216/2011 na podstawie:  

a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,  

b) zakładowej kontroli produkcji. 

 W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent moŜe wystawić krajową deklarację 

zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5216/2011 na podstawie:  

a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie,  

b) zakładowej kontroli produkcji. 

 
 
5.2. Wstępne badanie typu 

 
 Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno-uŜytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

 Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-uŜytkowych drzwi drewnianych oraz segmentów ścian systemu WL-DD, stanowią 

wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

 

5.2.1. Wstępne badanie typu drzwi drewnianych. Wstępne badanie typu drzwi 

drewnianych obejmuje: 

a) dopuszczalne odchyłki wymiarów, 

b) odporność na obciąŜenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, 

c) wytrzymałość na skręcanie statyczne, 

d) odporność na uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim, 

e) odporność na uderzenie ciałem twardym, 

f) odporność na włamanie (tylko drzwi wg p. 3.2.3.12), 

g) przepuszczalność powietrza (tylko drzwi wg p. 3.2.3.13), 

h) wydzielanie substancji niebezpiecznych, 

i) klasy izolacyjności akustycznej (tylko drzwi wg p. 3.2.3.15), 

j) dymoszczelność (tylko drzwi wg p. 3.2.3.16), 

k) klasy odporności ogniowej (tylko drzwi wg p. 3.2.3.17). 



 AT-15-5216/2011 74/200 

5.2.2. Wstępne badanie typu segmentów ścian wewn ętrznych. Wstępne badanie 

typu segmentów ścian działowych obejmuje: 

a) odporność na obciąŜenie liniowe siłą poziomą,  

b) odporność na uderzenia ciałem miękkim i twardym, 

c) wydzielanie substancji niebezpiecznych. 

d) izolacyjność akustyczną, 

e) klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany, 

f) klasę odporności ogniowej. 

 
 
5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 

2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (drzwi – 

wg p. 5.4.1 oraz segmentów ścian działowych – wg p. 5.4.2), prowadzone przez 

Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur 

określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do 

technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych 

właściwościach. 

Właściwości techniczne wyrobów składowych stosowanych w drzwiach 

wewnątrzlokalowych oraz segmentach ścian systemu WL-DD powinny być potwierdzone 

deklaracjami zgodności w przypadku wyrobów podlegających wymaganiom ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku 

pozostałych wyrobów – świadectwami technicznymi (świadectwami zgodności) wydanymi 

przez Producentów. Dokumenty te powinny obejmować: 

− kleje, 

− płyty drewnopochodne, 

− płyty GKF, Promatect H, 

− masy uszczelniające, 

− okucia, 

− uszczelki, 

− szyby, 

− wyroby do wykończania powierzchni drzwi. 

Kontrola produkcji powinna zapewniać, Ŝe wyrób jest zgodny z Aprobata Techniczną 

ITB AT-15-5216/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. 

Zapisy rejestru powinny potwierdzać, Ŝe wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. KaŜda 

partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i 

dokumentach handlowych. 
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5.4. Badania gotowych wyrobów 

 
 5.4.1. Program bada ń drzwi. Program badań obejmuje: 

a) badania bieŜące, 

b) badania okresowe w przypadku drzwi bez odporności ogniowej i dymoszczelności, 

c) badania uzupełniające w przypadku drzwi o odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

 

 5.4.1.1. Badania bie Ŝące drzwi. Badania bieŜące obejmują sprawdzenie:  

a) jakości wykonania, 

b) odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowości działania. 

 
 5.4.1.2. Badania okresowe i uzupełniaj ące. Badania okresowe i uzupełniające 

obejmują sprawdzenie: 

a) prostokątności skrzydła, 

b) płaskości skrzydła, 

c) odporności na obciąŜenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła, 

d) wytrzymałości na skręcanie statyczne, 

e) przepuszczalności powietrza (tylko drzwi wg p. 3.2.3.13), 

f) izolacyjności akustycznej (tylko drzwi wg p. 3.2.3.15), 

g) dymoszczelności (tylko drzwi wg p. 3.2.3.16), 

h) odporności ogniowej (tylko drzwi wg p. 3.2.3.17). 

 
 

5.4.2. Program bada ń segmentów ścian  wewnętrznych. Program badań obejmuje 

sprawdzenie: 

a) wymiarów segmentów ścian wewnętrznych, 

b) odporność na obciąŜenie liniowe siłą poziomą,  

c) odporność na uderzenia ciałem miękkim i twardym, 

d) izolacyjność akustyczną, 

e) klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany, 

f) klasę odporności ogniowej. 

 
 

5.5. Częstotliwo ść badań  

  
Badania bieŜące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie 

rzadziej niŜ dla kaŜdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w 

dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

Badania okresowe i uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niŜ raz na trzy 

lata. 
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5.6. Metody bada ń 

 

 5.6.1. Metody bada ń drzwi. Badania właściwości technicznych drzwi, określone w  

p. 3.2.3., naleŜy wykonać metodami podanymi w ZUAT-15/III.16/2007.   

 Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.2.3. 

 
5.6.2. Metody bada ń segmentów ścian  

  

5.6.2.1. Sprawdzenie wymiarów.  Wymiary segmentów ścian wewnętrznych naleŜy 

sprawdzić wg PN-EN 951:2000.  

 

5.6.2.2. Sprawdzenie odporno ści na obci ąŜenie poziome sił ą liniow ą 

(sztywno ść). Odporność ścian wewnętrznych na obciąŜenie liniowe siłą poziomą naleŜy 

sprawdzić wg Instrukcji ITB nr 222. Wyniki naleŜy porównać z wymaganiami podanymi w p. 

3.3.1. 

 

5.6.2.3. Sprawdzenie odporno ści na uderzenia ciałem mi ękkim i twardym. 

Odporność ścian działowych na uderzenia ciałem miękkim i twardym naleŜy sprawdzić wg 

Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003. Wyniki naleŜy 

porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.3.2. 

 
5.6.2.4. Sprawdzenie izolacyjno ści akustycznej. Izolacyjność akustyczną ścian 

działowych naleŜy sprawdzić wg PN-EN 20140-3:1999. Wskaźniki izolacyjności akustycznej 

właściwej naleŜy obliczyć wg PN-EN ISO 717-1:1999. 

 

5.6.2.5. Sprawdzenie odporno ści ogniowej. Odporność ogniową ścian naleŜy 

sprawdzić wg PN-EN 1364-1:2001. Wyniki naleŜy porównać z wymaganiami podanymi w p. 

3.3.4 

 
 

5.7. Pobieranie próbek do bada ń 

 
Próbki do badań naleŜy pobierać zgodnie z normą PN-83/N-03010. 
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5.8. Ocena wyników bada ń 

 
Wyprodukowane drzwi naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami, jeŜeli wyniki 

wszystkich badań są pozytywne. 

 
 
 

6. USTALENIA FORMALNO – PRAWNE 

 
 

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT-15-

5216/2002. 

 
6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5216/2011 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność drzwi drewnianych i segmentów przegród systemu WL-DD, do stosowania w 

budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.  

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom uŜytkowym i przeznaczeniu, 

jeŜeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą 

Techniczną ITB AT-15-5216/2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 
6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie 

własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 

czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – 

Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień naleŜy 

do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej. 

 
6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych.  

 
6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta drzwi drewnianych i segmentów 

przegród systemu WL-DD odpowiedzialności za ich prawidłową jakość, a wykonawców robót 

budowlanych od odpowiedzialności za właściwe wbudowanie drzwi.  

 
6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych 

z wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie drzwi drewnianych i segmentów 

przegród systemu WL-DD naleŜy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom 

Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5216/2011. 
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7. TERMIN  WAśNOŚCI 

 
 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5216/2011 jest waŜna do 31 stycznia 2016 r. 

WaŜność Aprobaty Technicznej ITB moŜe być przedłuŜona na kolejne okresy, jeŜeli jej 

Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, 

z odpowiednim wnioskiem, nie później niŜ 3 miesiące przed upływem terminu waŜności tego 

dokumentu.  

 
 
 

K O N I E C 
 
 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

  Normy i dokumenty zwi ązane  

 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach -  

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy  

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 

PN-B-13083:1997 Szkło budowlane bezpieczne 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-B-94090:1996 Okucia budowlane -- Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa 

sztucznego 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki 

PN-EN 179:2009 Okucia budowlane -- Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane 

klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach 

ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 204:2002  Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do 

połączeń niekonstrukcyjnych 
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PN-EN 205:2005 Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do połączeń niekonstrukcyjnych. 

Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej w połączeniach 

zakładkowych 

PN-EN 312:2005 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 622-1:2005 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Część 1: Wymagania ogólne 

PNEN 622-4:2010 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Część 4: Wymagania dla płyt 

porowatych 

PN-EN 622-5:2007 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Część 5: Wymagania dla płyt 

formowanych na sucho (MDF) 

PN-EN 636:2005 Sklejka. Wymagania techniczne 

PN-EN 942:2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogólna jakości drewna 

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciąŜenia pionowe 

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje. Oznaczanie 

odporności na uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim 

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe – Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym 

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe – Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątności 

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe – Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na 

drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 

1154:1999/AC:2010 

Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 1191:2001 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 

badań 

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

PN-EN 

1303:2007/AC:2008 

Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do zamków -- Wymagania i 

metody badań 

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1. Wymagania ogólne 

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. 

Klasy tolerancji 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
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PN-EN 1634-1:2009 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych 

i Ŝaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych. 

Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, Ŝaluzji i otwieralnych 

okien 

PN-EN 1634-

3:2006/AC:2006 

Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i Ŝaluzjowych,.. 

Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i Ŝaluzji 

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania 

i metody badań 

PN-EN 

1935:2003+AC:2005 

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi 

PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło 

sodowo-wapniowo-krzemowe. Część 1: Definicja i opis 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 

PN-EN 

12209:2005/AC:2006 

Okucia budowlane. Zamki . Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 12217:2005 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

Ŝaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 

klasyfikacja 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 13501-

2+A1:2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z 

wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Właściwości, 

ocena zgodności i oznakowanie 

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary 

laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 

budowlanych 

PN-EN ISO 717-

1:1999 

Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od 

dźwięków powietrznych 

PN-EN ISO 12543-

2:2000 

Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe. Bezpieczne szkło warstwowe 

PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, Ŝaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i 

klasyfikacja  
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PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, Ŝaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla 

określenia odporności na obciąŜenie statyczne  

PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, Ŝaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla 

określenia odporności na obciąŜenie dynamiczne 

PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, Ŝaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla 

określenia odporności na próby włamania ręcznego  

UA GW VIII.21/2009 Ustalenia Aprobacyjne dotyczące wydzielania niebezpiecznych 

substancji z wyrobów budowlanych 

ZUAT-15/III.16/2007 Rozwierane drzwi wewnętrzne: wejściowe i wewnątrzlokalowe z 

drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, 

ogólnego stosowania oraz o deklarowanej klasie odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności 

ETAG nr 003:1998 Wytyczne EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych „Zestawy 

wyrobów do wykonywania ścian działowych” 

Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uŜytkowe dla lekkich ścian działowych w 

budownictwie ogólnym 

 
 

Raporty, sprawozdania z bada ń, oceny, klasyfikacje 

 
1. Opinia techniczna dotycząca drzwi rozwieranych i przegród stałych systemu WL-DD-Ideal w 

zakresie funkcjonalnym i wytrzymałościowym dla potrzeb aprobacyjnych nr 

1090/10/R03NK, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2010 r. 

2. Opinia techniczna dotycząca wykończeń powierzchni wewnątrzlokalowych: drzwi i ościeŜnic 

oraz przegród systemów WL-DD Ideal, WL-DD, WL-P produkcji firmy WOSTOL Sp. z o.o., 

nr NK-01090:02/2010, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2010 r. 

3. Badanie emisji formaldehydu i lotnych związków organicznych oraz zawartości 

pentachlorofenolu w drzwiach drewnianych i segmentach przegród systemu WL-DD oraz 

panelach ściennych systemu WL-P, nr 1090/10/R01NF, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji 

Sanitarnych i Środowiska, Warszawa 2010 r. 

4. Sprawozdanie z badań izolacyjności akustycznej segmentu przegrody przeszklonej WL-

DD/S ideal nr 1090/10/R07NA (LA-01090:07/2001), Zakład Akustyki ITB, Warszawa 2010 r.  

5. Badania izolacyjności akustycznej drzwi drewnianych jednoskrzydłowych oraz segmentów 

systemu WL-DD ideal i WL-DD EI30 wraz z opracowaniem opinii do AT nr 1090/10/R05NA 

(LA-01090:05/2010), Zakład Akustyki ITB, Warszawa 2010 r. 

6. Określenie i ocena izolacyjności akustycznej drzwi drewnianych przeciwpoŜarowych typu 

WL-DDp – EI60/A1, WL-DDp – EI60/A2 i WL-DDp – EI60/A3 oraz przygotowanie danych do 

Aprobaty Technicznej ITB, nr NA-0545/A/2008 (LA-1569/2008), Zakład Akustyki ITB, 

Warszawa 2008 r. 
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7. Opinia nr NA-0545/2008/AI/05 dotycząca aprobacyjnych badań izolacyjności akustycznej 

drzwi drewnianych, Zakład Akustyki ITB, Warszawa 2008 r. 

8. Świadectwo kwalifikacyjne OWN/OT-002/2007 dotyczące odporności na włamanie drzwi 

WL-DDp-EI/D1-35, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań 2007 r. 

9. Raport z badań nr LOW/208/2006, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej ITB Oddział 

Wielkopolski, Poznań 2006 r. 

10. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowa drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, 

pełnych, rozwieranych typu WL-DDpEI-60 A1, nr NP-756.1/A/09/ZM, Zakład Badań 

Ogniowych ITB, Warszawa 2009 r. 

11. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, 

pełnych, rozwieranych typu WL-DDp-EI-60 A3, nr NP-756.2/A/09/ZM, Zakład Badań 

Ogniowych ITB, Warszawa 2009 r. 

12. Aneks nr 1 do klasyfikacji w zakresie dymoszczelności numer NP-1310.4/A/07/ZM, nr 

1090.1.1/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

13. Aneks nr 1 do klasyfikacji w zakresie dymoszczelności numer NP-1310.5/A/07/ZM, nr 

1090.1.2/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

14. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, 

bezprzylgowych, rozwieranych systemu WL-DDp-E0-dym i WL-DDs-E0-dym, nr 

1090.2/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

15. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych, z blendą, rozwieranych systemu WL-DDs-

EI30-dym i WL-DDp-E30-dym, nr 1090.3/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, 

Warszawa 2010 r. 

16. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, pełnych, przylgowych, z blendą, rozwieranych systemu WL-DDp-EI30-

dym, nr 1090.4/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

17. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, pełnych, przylgowych, z blendą, rozwieranych systemu WL-DDp-EI60-

dym, nr 1090.5/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

18. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, pełnych, 

przylgowych, rozwieranych systemu WL-DDp-EI30-1 A5 dym i WL-DDp-E0-1 A5 dym, nr 

1090.6/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

19. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności drzwi drewnianych. jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, pełnych, bezprzylgowych, rozwieranych systemu WL-DDp-EI60-dym, nr 

1090.7/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 
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20. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, przeszklonych, z podwójną przylgą oraz otwieranych w kierunku 

ościeŜnicy, rozwieranych systemu WL-DDs-EI60-dym, WL-DDs-EI30-dym i WL-DDs-E0-

dym, nr 1090.8/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

21. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych, przylgowych, rozwieranych oraz drzwi 

drewnianych, jednoskrzydłowych, pełnych i przeszklonych, przylgowych, z blendą, 

rozwieranych systemu WL-DDs-EI60-dym, nr 1090.9/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych 

ITB, Warszawa 2010 r. 

22. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 nr 1090/10/R10NPU, 

Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

23. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ściany działowe, profilowej, przeszklonej i/lub 

zabudowanej panelami nieprzeziernymi systemu WL DD EI 60 nr NP-04119/A/09/ZM, 

Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

24. Aneks nr 1 do klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej NP-1310.1/A/07/ZM, nr 

1090.10/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

25. Aneks nr 1 do klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej NP-04119/A/09/ZM, nr 

1090.11/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

26. Aneks nr 1 do klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej NP-1310.3/A/07/ZM, nr 

1090.12/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

27. Aneks nr 2 do klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej NP-1322.2/A/06/ZM, nr 

1090.13/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

28. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, pełnych i przeszklonych, z blendą, rozwieranych systemu WL-DDs-EI30 

oraz WL-DDp-EI30, nr 1090.14//R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

29. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, pełnych, bezprzylgowych, rozwieranych systemu WL-DDp-EI30, nr 

1090.15/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

30. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych dwuskrzydłowych, 

przylgowych, pełnych, rozwieranych systemu WL-DDp-EI60, nr 1090.16/10/R09NP, Zakład 

Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

31. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych dwuskrzydłowych, 

przylgowych, przeszklonych, rozwieranych systemu WL-DDp-EI60, nr 1090.17/10/R09NP, 

Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

32. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, bezprzylgowych, pełnych, rozwieranych, systemu WL-DDp-EI60, nr 

1090.18/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 
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33. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, z podwójną przylgą i otwieranych w kierunku ościeŜnicy, przeszklonych, 

rozwieranych systemu WL-DDs-EI60 i systemu WL-DDs-EI30, nr 1090.19/10/R09NP, 

Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

34. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, przylgowych, z podwójną przylgą i otwieranych w kierunku ościeŜnicy, 

pełnych, rozwieranych, systemu WL-DDp-EI60 A1 i systemu WL-DDp-EI30 A1, nr 

1090.20/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

35. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, przylgowych, z podwójną przylgą i  otwieranych w kierunku ościeŜnicy, 

pełnych, rozwieranych systemu WL-DDp-EI60 A2 i systemu WL-DDp-EI30 A2, nr 

1090.21/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

36. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, przylgowych, z podwójną przylgą i otwieranych w kierunku ościeŜnicy, 

pełnych, rozwieranych systemu WL-DDp-EI60 A3 i systemu WL-DDp-EI30 A3, nr 

1090.22/10/R09NP, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

37. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, 

pełnych, przylgowych, rozwieranych systemu WL-DDp-EI30 A5, nr 1090.23/10/R09NP, 

Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r. 

38. Raport klasyfikacyjny w zakresie odporności ogniowej nr NP-1322.1/A/06/ZM, Zakład 

Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2007 r. 

39. Klasyfikacja uzupełniająca w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, 

jednoskrzydłowych, pełnych, z blendą, typu WL-DD-EI60 firmy WOSTOL Spółka z o.o., nr 

NP-1322.2/A/06/ZM, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2007 r. 

40. Aneks nr 1 do klasyfikacji uzupełniającej w zakresie odporności ogniowej drzwi 

drewnianych, jednoskrzydłowych, pełnych, z blendą, typu WL-DDp-EI60 firmy WOSTOL 

Spółka z o.o. numer NP-1322.2/A/06/ZM, nr NP-1322.2/A/06/ZM, Zakład Badań Ogniowych 

ITB, Warszawa 2009 r. 

41. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian działowych, profilowych, przeszklonych i 

zabudowanych panelami nieprzeziernymi systemu WL DS. EI 60 oraz WL DS. EI 30 nr NP-

1310.1/A/07/ZM, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2007 r. 

42. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, 

pełnych, rozwieranych typu WL-DDp-EI-60 otwieranych w kierunku ościeŜnicy oraz typu 

WL-DDp-EI-60 o podwójnej przyldze, NP-1310.2/A/07/ZM, Zakład Badań Ogniowych ITB, 

Warszawa 2009 r. 

43. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, 

przeszklonych, rozwieranych typu WL-DDs-EI-60 z blendą, nr NP-1310.3/A/07/ZM, Zakład 

Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2009 r. 



 AT-15-5216/2011 85/200 

44. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych i 

dwuskrzydłowych, pełnych, rozwieranych typu WL-DDp-E0-1 oraz WL-DDp-E0-2 nr NP-

1310.5/A/07/ZM, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2007 r. 

45. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia segmentów przegród  systemu 

WL-DD do celów nowelizacji aprobaty technicznej ITB AT-15-5216/2002 nr NP-

03597/A/2009/AK, Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2009 r. 

46. Potwierdzenie godności klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej drzwi i segmentów 

przegród systemu WL-DD z AT-15-5216/2002 NP-1292.1/C/03/JJ, Zakład Badań 

Ogniowych ITB, Warszawa 2006 r. 

47. Badania i ocena techniczna drzwi wewnętrznych wejściowych WL-DD-Ideal w zakresie 

przepuszczalności powietrza, dla potrzeb aprobacyjnych, nr 1090/10/R06, Zakład 

Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2011 r. 

48. Opinia nr NK-03991/JM/09 dotycząca wymagań i badań przegród systemu WL-DD firmy 

WOSTOL, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2009 r. 

49. Badania i ocena techniczna drzwi i segmentów systemu WL-DD w zakresie funkcjonalnym i 

wytrzymałościowym da potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych nr NL-4483/A/07, Zakład 

Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, Warszawa 2008 r. 

50. Praca naukowo-badawcza dotycząca ognioodpornych, drewnianych drzwi i przegród (ścian 

działowych) systemu WL-DD firmy WOSTOL. Ocena techniczna w zakresie funkcjonalnym i 

wytrzymałościowym dla potrzeb certyfikacyjnych nr NL-3356/C/05, Zakład Badań Lekkich 

Przegród i Przeszkleń ITB, Warszawa 2005 r. 
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1. płyta wiórowa 

2. sklejka liściasta 

3. płyta MDF 

4. okładzina – płyta HDF 

5. płyta pilśniowa miękka 

6. wełna mineralna 

7. płyta GKF 

8. płyta MDF „ignifugo” 

9. gwóźdź stalowy 

10. kątownik mocujący 

11. zawias 

12. zamek 

13. uszczelka dociskowa ościeŜnicowa 

14. uszczelka dociskowa skrzydła 

15. uszczelka boczna dymoszczelna 

16. uszczelka progowa opadajaca 

17. uszczelka Dalpo typu K 

18. uszczelka przyszybowa ceramiczna 

19. uszczelka peczniejąca 

20. masa uszczelniajaca 

21. szyba bezpieczne 

22. szyba p.poŜ 

23. płyta Promatect H 

24. płyta HDF 3 mm 

25. blacha stalowa 0,5 mm 

26. bolec przeciwwywaŜeniowy 
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Rys. 1. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 46 mm) - widoki 
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Rys. 2. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym z blendą (grub. 46 mm) - widoki 

 
Rys. 3. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 46 mm) – rozmieszczenie zawiasów  

(w zaleŜności od wysokości) 
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Rys. 4. Drzwi WL-DDp/s-E0-1-dym (grub. 46 mm) – przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 5. Drzwi WL-DDp/s-E0-2-dym (grub. 46 mm) – przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych 



 AT-15-5216/2011 98/200 

 

a)                                                                                              b) 

 

Rys. 6. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 46 mm): a) przekrój pionowy drzwi z blendą, b) 

sposoby mocowania szyby 
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Rys. 7. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 42 mm) - widoki 
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Rys. 8. Drzwi WL-DDp/s-E0-1-dym (grub. 42 mm) – przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 9. Drzwi WL-DDp/s-E0-2-dym (grub. 42 mm) – przekrój poziomy drzwi dwuskrzydłowych 
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Rys. 10. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 42 mm) – sposoby mocowania szyb 

 
Rys. 11. Drzwi WL-DDp/s-E0-1/2-dym (grub. 42 mm) – rozmieszczenie zawiasów  

(w zaleŜności od wysokości) 
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Rys. 12. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1/2 (grub. 46 mm) - widoki 
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Rys. 13. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1 z blendą (grub. 46 mm) - widoki 

 



 
A

T
-15-5216/2011 

105/200 

 

 

Rys. 14. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1 (grub. 46 mm) przylgowe z ościeŜnicą drewnianą lub metalową – przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 15. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-2 (grub. 46 mm), przylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą lub metalową – przekrój poziomy i 

pionowy 
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a)                                                                                            b) 

 
Rys. 16. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1/2 (grub. 46 mm): a) przekrój pionowy drzwi przylgowych 

z blendą, b) rodzaje uszczelnień progowych 
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Rys. 17. Drzwi WL-DDs-EI-30-1 (grub. 46 mm) bezprzylgowe z ościeŜnicą drewnianą lub metalową – przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 18. Drzwi WL-DDs-EI-30-2 (grub. 46 mm), bezprzylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą lub metalową – przekrój poziomy  
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a) 

 

b) 

 

Rys. 19. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1/2 (grub. 46 mm): a) sposoby mocowania szyby, b) 

sposób mocowania kratki wentylacyjnej 
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Rys. 20. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1/2-dym (grub. 46 mm) - widoki 
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Rys. 21. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1-dym z blendą (grub. 46 mm) - widoki 

 



 
A

T
-15-5216/2011 

113/200 

 

 

Rys. 22. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1-dym (grub. 46 mm) przylgowe z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i pionowy; 

umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 23. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-2-dym (grub. 46 mm), przylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i 

pionowy; umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 

 



 AT-15-5216/2011 115/200 

 

 
Rys. 24. Drzwi WL-DDp/s-EI-30-1-dym (grub. 46 mm) – umiejscowienie uszczelek dla 

drzwi dymoszczelnych przylgowych z blendą górną 
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Rys. 25. Drzwi WL-DDs-EI-30-1-dym (grub. 46 mm) bezprzylgowe z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i pionowy; 

umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 26. Drzwi WL-DDs-EI-30-2-dym (grub. 46 mm), bezprzylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy; 

umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 
Rys. 27. Drzwi WL-DDp-EI-30-1/2 (grub. 43 mm): a) widok, b) rodzaje uszczelnień 

progowych, c) sposób mocowania kratki wentylacyjnej 
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Rys. 28. Drzwi WL-DDp-EI-30-1 (grub. 43 mm) bezprzylgowe z ościeŜnicą drewnianą lub metalową – przekrój poziomy i pionowy 

 



 
A

T
-15-5216/2011 

120/200 

 

 

Rys. 29. Drzwi WL-DDp-EI-30-2 (grub. 43 mm), bezprzylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą lub metalową – 

 przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 30. Drzwi WL-DDp-EI-30-1/2-dym (grub. 43 mm) – widok 
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Rys. 31. Drzwi WL-DDp-EI-30-1-dym (grub. 43 mm) bezprzylgowe z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i pionowy,  

umiejscowienie dodatkowych uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 32. Drzwi WL-DDp-EI-30-2-dym (grub. 43 mm), bezprzylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i pionowy, 

 umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 33. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2 (grub. 56 mm) – widok 
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Rys. 34. Drzwi WL-DDp-EI-60-1 (grub. 56 mm) przylgowe z ościeŜnicą drewnianą (dwa warianty) – przekrój poziomy 
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Rys. 35. Drzwi WL-DDp-EI-60-2 (grub. 56 mm), przylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą (dwa warianty) – przekrój poziomy 
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a) 

 
b) 

 
Rys. 36. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2 (grub. 56 mm), przylgowe: a) przekrój pionowy drzwi z 

ościeŜnicą drewnianą i metalową, b) sposób mocowania kratki wentylacyjnej 
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a)                                                                                             b) 

 

Rys. 37. Drzwi WL-DDp-EI-60-1 (grub. 56 mm), przylgowe: a) przekrój pionowy drzwi z 

blendą górną, b) rodzaje uszczelnień progowych 
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Rys. 38. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2dym (grub. 56 mm) – widok 
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Rys. 39. Drzwi WL-DDp-EI-60-1-dym (grub. 56 mm) przylgowe z ościeŜnicą drewnianą– przekrój poziomy i pionowy; umiejscowienie 

uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 40. Drzwi WL-DDp-EI-60-2-dym (grub. 56 mm), przylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i pionowy; 

umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 41. Drzwi WL-DDp-EI-60-1-dym (grub. 56 mm) – przekrój pionowy drzwi z blendą 

górną; umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 42. Drzwi WL-DDs-EI-60-1/2 (grub. 60 mm) – widok 
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Rys. 43. Drzwi WL-DDs-EI-60-1 (grub. 60 mm) przylgowe z ościeŜnicą drewnianą (dwa 

warianty) lub metalową – przekrój pionowy 
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Rys. 44. Drzwi WL-DDs-EI-60-1 (grub. 60 mm) przylgowe z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy 
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Rys. 45. Drzwi WL-DDs-EI-60-2 (grub. 60 mm) przylgowe, dwuskrzydłowe z ościeŜnicą 

drewnianą (dwa warianty) lub metalową – przekrój pionowy 



 
A

T
-15-5216/2011 

137/200 

 

 

Rys. 46. Drzwi WL-DDs-EI-60-2 (grub. 60 mm) przylgowe, dwuskrzydłowe z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy 
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a)                                                                                         b) 

 

Rys. 47. Drzwi WL-DDs-EI-60-1 (grub. 60 mm): a) przekrój pionowy drzwi z blendą górną,  

b) rodzaje uszczelnień progowych 
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a) 
 

 

b) 
 

 

Rys. 48. Drzwi WL-DDs-EI-60-1/2 (grub. 60 mm): a) sposób mocowania kratki 

wentylacyjnej,  

b) sposób mocowania panelu WL-P2 
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Rys. 49. Drzwi WL-DDs-EI-60-1/2-dym (grub. 60 mm) – widok 
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Rys. 50. Drzwi WL-DDs-EI-60-1-dym (grub. 60 mm) przylgowe z ościeŜnicą drewnianą  

– przekrój pionowy i poziomy; umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 51. Drzwi WL-DDs-EI-60-2-dym (grub. 60 mm) przylgowe, dwuskrzydłowe z ościeŜnicą 

drewnianą – przekrój pionowy i poziomy; umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 

 



 AT-15-5216/2011 143/200 

 

 

Rys. 52. Drzwi WL-DDs-EI-60-1-dym (grub. 60 mm) z blendą górną – przekrój pionowy; 

umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 

 

Rys. 53. Drzwi WL-DDs-EI-60-1/2-dym (grub. 60 mm)– sposób mocowania panelu WL-P2 
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Rys. 54. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2 (grub. 48 mm) – widok 
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Rys. 55. Drzwi WL-DDp-EI-60-1 (grub. 48 mm) bezprzylgowe z ościeŜnicą drewnianą lub metalową – przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 56. Drzwi WL-DDp-EI-60-2 (grub. 48 mm), bezprzylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą lub metalową 

 – przekrój poziomy i pionowy 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 57. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2 (grub. 48 mm): a) sposób mocowania kratki 

wentylacyjnej, b) rodzaje uszczelnień progowych 
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Rys. 58. Drzwi WL-DDp-EI-60-1/2-dym (grub. 48 mm) – widok 

 



 
A

T
-15-5216/2011 

149/200 

 

 

Rys. 59. Drzwi WL-DDp-EI-60-1-dym (grub. 48 mm) bezprzylgowe z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i pionowy; umiejscowienie 

uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 60. Drzwi WL-DDp-EI-60-2-dym (grub. 48 mm), bezprzylgowe, dwuskrzydłowe  z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i 

pionowy; umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 61. Drzwi WL-DDs-EI-30/EI-60-1/2 (grub. 60 mm) – widok 
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Rys. 62. Drzwi WL-DDs-EI-30/EI-60-1 (grub. 60 mm) z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową – przekrój poziomy i 

pionowy 
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Rys. 63. Drzwi WL-DDs-EI-30/EI-60-2 (grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 64. Drzwi WL-DDs-EI-30/EI-60-1 (grub. 60 mm) otwierane do ościeŜnicy, z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 65. Drzwi WL-DDs-EI-30/EI-60-2 (grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, otwierane do ościeŜnicy, z ościeŜnicą drewnianą  

– przekrój poziomy i pionowy 
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a)                                                                               b) 

 

c) 

 

Rys. 66. Drzwi WL-DDs-EI-30/EI-60-1/2 (grub. 60 mm): a) sposoby mocowania szyby EI-60, 

b) szyby EI-30, c) rodzaje uszczelnień progowych 
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Rys. 67. Drzwi WL-DDs-E0/EI-30/EI-60-1/2-dym (grub. 60 mm) – widok 

a)                                                    b)                                            c)  

 
Rys. 68. Drzwi WL-DDs-E0/EI-30/EI-60-1/2-dym (grub. 60 mm) – sposoby mocowania 

szyby: a) w drzwiach EI-60, b) w drzwiach EI-30, c) w drzwiach E0 
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Rys. 69. Drzwi WL-DDs-E0/EI-30/EI-60-1-dym (grub. 60 mm), z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i pionowy; 

umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 70. Drzwi WL-DDs-E0/EI-30/EI-60-2-dym (grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą – przekrój 

poziomy; umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 71. Drzwi WL-DDs-E0/EI-30/EI-60-1-dym (grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, otwierane do ościeŜnicy, z ościeŜnicą drewnianą – 

przekrój poziomy i pionowy; umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 72. Drzwi WL-DDs-E0/EI-30/EI-60-2-dym (grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, otwierane do ościeŜnicy, z ościeŜnicą drewnianą – 

przekrój poziomy; umiejscowienie uszczelek dla drzwi dymoszczelnych 
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Rys. 73. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A1 (32 dB, grub. 60 mm) – widok 

 

Rys. 74. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A1 (32 dB, grub. 60 mm)  

– rodzaje uszczelnień progowych 
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Rys. 75. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A1 (32 dB, grub. 60 mm), przylgowe, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy i pionowy 

 



 
A

T
-15-5216/2011 

164/200 

 

 

Rys. 76. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-2-A1 (32 dB, grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, przylgowe, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy 
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Rys. 77. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A1 (32 dB, grub. 60 mm), z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 78. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-2-A1 (32 dB, grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą lub 

metalową – przekrój poziomy 
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Rys. 79. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A1 (32 dB, grub. 60 mm), otwierane do ościeŜnicy, z ościeŜnicą drewnianą  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 80. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-2-A1 (32 dB, grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, otwierane do ościeŜnicy, z ościeŜnicą drewnianą  

– przekrój poziomy 
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Rys. 81. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A2 (37 dB, grub. 60 mm) – widok 

 

Rys. 82. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A2 (37 dB, grub. 60 mm)  

– rodzaje uszczelnień progowych 
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Rys. 83. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A2 (37 dB, grub. 60 mm), przylgowe, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 84. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-2-A2 (37 dB, grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, przylgowe, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy 
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Rys. 85. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A2 (37 dB, grub. 60 mm), z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 86. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-2-A2 (37 dB, grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą lub 

metalową – przekrój poziomy 
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Rys. 87. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A2 (37 dB, grub. 60 mm), otwierane do ościeŜnicy, z ościeŜnicą drewnianą  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 88. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-2-A2 (37 dB, grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, otwierane do ościeŜnicy, z ościeŜnicą drewnianą  

– przekrój poziomy 
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Rys. 89. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A3 (42 dB, grub. 60 mm) – widok 

 

Rys. 90. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1/2-A3 (42 dB, grub. 60 mm)  

– rodzaje uszczelnień progowych 
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Rys. 91. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A3 (42 dB, grub. 60 mm), przylgowe, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 92. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-2-A3 (42 dB, grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, przylgowe, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy 
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Rys. 93. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A3 (42 dB, grub. 60 mm), z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 94. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-2-A3 (42 dB, grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, z podwójną przylgą, z ościeŜnicą drewnianą lub 

metalową – przekrój poziomy 
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Rys. 95. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-1-A3 (42 dB, grub. 60 mm), otwierane do ościeŜnicy, z ościeŜnicą drewnianą  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 96. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30/EI-60-2-A3 (42 dB, grub. 60 mm), dwuskrzydłowe, otwierane do ościeŜnicy,  

z ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy 
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Rys. 97. Drzwi WL-DDp-EI-30-1-A5, AWIII (37 dB, grub. 49 mm) – widok 

 

Rys. 98. Drzwi WL-DDp-EI-30-1-A5, AWIII (37 dB, grub. 49 mm)  

– rodzaje uszczelnień progowych 
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Rys. 100. Drzwi WL-DDp-EI-30-1-A5, AWIII (37 dB, grub. 49 mm), przylgowe, z ościeŜnicą drewnianą lub metalową  

– przekrój poziomy i pionowy 
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Rys. 101. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30-1-dym-A5, AWIII (37 dB, grub. 49 mm) – widok 

 
Rys. 102. Drzwi WL-DDp-E0/EI-30-1-dym-A5, AWIII (37 dB, grub. 49 mm) przylgowe, z 

ościeŜnicą drewnianą – przekrój poziomy i pionowy; umiejscowienie uszczelek dla drzwi 

dymoszczelnych 
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Rys. 103. Segment ściany wewnętrznej WL-DD\S-WIV i WL-DD\S-WV – widok 

 
Rys. 104. Segment ściany wewnętrznej WL-DD\S-WIV-EI-30 z przeszkleniem – przekrój 

 
Rys. 105. Segment ściany wewnętrznej WL-DD\S-WIV-EI-30 z panelem WL-P2 – przekrój 
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Rys. 106. Segment ściany wewnętrznej WL-DD\S-WIV-EI-60 z przeszkleniem – przekrój 

 

Rys. 107. Segment ściany wewnętrznej WL-DD\S-WIV-EI-60 z panelem WL-P2 – przekrój 
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Rys. 108. Segment ściany wewnętrznej WL-DD\S-WV-EI-30 z przeszkleniem – przekrój 

 

Rys. 109. Segment ściany wewnętrznej WL-DD\S-WV-EI-60 z przeszkleniem – przekrój 
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Rys. 110. Przykład segmentu ściany wewnętrznej WL-DD z drzwiami 

 

Rys. 111. Szczegół montaŜu drzwi EI60 w segmencie systemu WL-DD\S 
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Rys. 112. Szczegół montaŜu drzwi EI60 w ścianie murowanej, Ŝelbetowej przy pomocy kotwy 

stalowej 

 

Rys. 113. Szczegół montaŜu drzwi EI60 w ścianie murowanej, Ŝelbetowej za pomocą śrub 

montaŜowych 
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Rys. 114. Szczegół montaŜu drzwi EI60 w ścianie murowanej, Ŝelbetowej za pomocą śrub 

montaŜowych 

 

Rys. 115. Szczegół montaŜu drzwi EI60 w ścianie z płyt GK za pomocą śrub montaŜowych 
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Rys. 116. Szczegół montaŜu drzwi EI60 w ścianie z płyt GK za pomocą śrub montaŜowych 

 

Rys. 117. Szczegół montaŜu drzwi EI60 w ścianie z płyt GK za pomocą śrub montaŜowych 
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Rys. 118. Szczegół montaŜu drzwi EI60 z ościeŜnicą stalową w ścianie murowanej, Ŝelbetowej 

 

Rys. 119. Szczegół montaŜu drzwi EI60 z ościeŜnicą stalową w ścianie z płyt GK 
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Rys. 120. Szczegół montaŜu drzwi EI30 w segmencie systemu WL-DD\S 

 

Rys. 121. Szczegół montaŜu drzwi EI30 w ścianie murowanej, Ŝelbetowej przy pomocy kotwy 

stalowej 
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Rys. 122. Szczegół montaŜu drzwi EI30 w ścianie murowanej, Ŝelbetowej za pomocą śrub 

montaŜowych 

 

Rys. 123. Szczegół montaŜu drzwi EI30 w ścianie murowanej, Ŝelbetowej za pomocą śrub 

montaŜowych 
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Rys. 124. Szczegół montaŜu drzwi EI30 w ścianie z płyt GK za pomocą śrub montaŜowych 

 

Rys. 125. Szczegół montaŜu drzwi EI30 w ścianie z płyt GK za pomocą śrub montaŜowych 
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Rys. 126. Szczegół montaŜu drzwi EI30 w ścianie z płyt GK za pomocą śrub montaŜowych 

 

Rys. 127. Szczegół montaŜu drzwi EI30 z ościeŜnicą stalową w ścianie murowanej, Ŝelbetowej 
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Rys. 128. Szczegół montaŜu drzwi EI30 z ościeŜnicą stalową w ścianie z płyt GK 

 

Rys. 129. Szczegół montaŜu drzwi dymoszczelnych w segmencie systemu WL-DD\S 
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Rys. 130. Szczegół montaŜu drzwi dymoszczelnych w ścianie murowanej, Ŝelbetowej przy pomocy 

kotwy stalowej 

 

Rys. 131. Szczegół montaŜu drzwi dymoszczelnych w ścianie murowanej, Ŝelbetowej za pomocą 

śrub montaŜowych 
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Rys. 132. Szczegół montaŜu drzwi dymoszczelnych w ścianie z płyt GK za pomocą śrub 

montaŜowych 

 


