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Poradnik doboru drzwi przesuwnych
Drzwi przesuwne są coraz częściej wybierane jako alternatywa dla drzwi uchylnych, szczególnie jeżeli brakuje
miejsca na montaż standardowych rozwiązań. Przed zakupem takiego modelu warto jednak zwrócić uwagę na
kilka istotnych rzeczy, aby nowe drzwi dobrze sprawdziły się w przewidzianym miejscu.
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Do korzystania z przesuwanych drzwi trzeba będzie się przyzwyczaić, jednak po pewnym czasie przestaniesz zauważać
nietypowy sposób ich otwierania. Sprawdź, jakie są popularne drzwi przesuwne oraz poznaj ich wady i zalety.
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Zastosowania drzwi przesuwnych
Dzięki drzwiom przesuwnym można zaoszczędzić naprawdę dużo miejsca. O ile właściciele dużych domów nie muszą zwracać
uwagi na takie rzeczy, to w przypadku niewielkich kawalerek ma to ogromne znaczenie. Nie da się również zaprzeczyć, że
takie drzwi świetnie pasują do nowoczesnych oraz minimalistycznych wnętrz. Można je wykorzystać zarówno do oddzielenia
od siebie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu, jak i do zamknięcia szafy. Warto zwrócić uwagę na to, że nowoczesne drzwi
przesuwne można powiesić, co pozwala wyeliminować konieczność zamontowania dolnej szyny. To natomiast umożliwia
wstawienie takich drzwi bez potrzeby ingerowania w strukturę podłogi.

Rodzaje drzwi rozsuwanych?
Funkcjonalne drzwi typu rozsuwanego to świetny sposób na ciekawe urządzenie wnętrz oraz zwiększenie dostępnej
przestrzeni. Pierwszą rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę przy zakupie, jest to, który rodzaj lepiej sprawdzi się w danym
miejscu. Najczęściej tego typu drzwi dzieli się na dwa rodzaje:

- drzwi naścienne - ich prowadnice, jak sama nazwa wskazuje, znajdują się na ścianie lub bezpośrednio w suficie. Montaż
takich drzwi jest łatwiejszy, jednak nie uzyska się efektu idealnie dopasowanych drzwi. Dodatkowo po otworzeniu przez
cały czas będą one widoczne, co może nie odpowiadać oczekiwaniom domowników.
- drzwi chowane w ścianie - w przypadku drzwi chowanych w ścianie otworzone drzwi nie będą widoczne, ale też ich
montaż jest bardziej skomplikowany. Trzeba przede wszystkim przygotować otwór w ścianie, którego rozmiar powinien
odpowiadać drzwiom. Najlepiej więc to zrobić podczas remontu większego remontu lub przy wykańczaniu mieszkania w
stanie deweloperskim.

Drzwi przesuwne chowane w ścianę - wady i zalety
Drzwi rozsuwane, które można ukryć w ścianie, spodobają się minimalistom i osobom ceniącym sobie estetykę. Jest to świetna
opcja dla małych pomieszczeń, zwłaszcza że w dowolnym momencie można je zsunąć i optycznie powiększyć wnętrza. Takie
drzwi sprawdzą się między innymi w kuchni oraz łazience. Jeżeli ktoś będzie potrzebował prywatności, to łatwo wysunie drzwi
ze ściany. Niestety, wspomniane rozwiązanie ma również dwie istotne wady. Pierwszą jest większa ilość pracy, jaką trzeba
włożyć w prawidłowe zamontowanie. W miejscach, w których ograniczenia konstrukcyjne nie pozwalają wykonać otworów o
rozmiarach drzwi, zawsze można wykorzystać płyty kartonowo-gipsowe. Niezależnie jednak od tego, czy planujesz wykuć
otwór, czy wybudować ściankę działową z płyt, montaż z pewnością będzie kosztował więcej niż w przypadku drzwi
przesuwnych naściennych, co jest drugą tej opcji. Z drugiej strony, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na większy wydatek lub
chce uzyskać idealny efekt, z pewnością będzie zadowolony z tego, jak będą prezentowały się prawidłowo zamontowane drzwi
składane.

Drzwi przesuwne naścienne - wady i zalety
Nieco tańsze drzwi harmonijkowe, które po przesunięciu będą zakrywały ścianę, również mają swoje wady i zalety. Z tych
ostatnich kluczowe są przede wszystkim duża funkcjonalność, wygoda i oszczędność miejsca. Należy jednak uwzględnić, że
drzwi naścienne ograniczą ustawność ściany, na której będą się znajdowały. Przykładowo, jeżeli drzwi przesuwają się na prawą
stronę, to nie będzie można tu niczego powiesić lub postawić bezpośrednio przy niej. W zależności od wybranych drzwi i
prowadnic trzeba będzie zostawić około dziesięciu centymetrów wolnego miejsca pomiędzy ścianą a otworzonymi drzwiami.
Zarówno drzwi przesuwnenaścienne, jak i chowane w ścianę zawsze będą w niewielkim stopniu odstawały od ściany, co
negatywnie wpływa na izolację akustyczną. Z tym niestety niewiele można zrobić i bez względu na to, które drzwi wybierzesz,
musisz liczyć się z tym, że będą przepuszczały więcej dźwięków niż standardowe modele.

Na co zwrócić uwagę wybierając drzwi rozsuwane?
Odpowiedni kolor, design, rozmiar oraz wybranie typu (drzwi przesuwne naścienne i drzwi przesuwne chowane w ścianę) to
najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie. Pamiętaj również o tym, że w przypadku drzwi przesuwnych
bardzo ważne jest to, aby zostały prawidłowo i solidnie zamontowane. Jeżeli nie masz doświadczenia w takich pracach,
najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z usług fachowca. Ograniczy to ryzyko, że drzwi z czasem zaczną się luzować i
opadać.
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