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Chłodny przedsionek i podmuchy wiatru u progu wcale nie muszą 

świadczyć o kiepskim wyborze drzwi wejściowych do domu. Częstą 

przyczyną napływającego zimna jest nieprawidłowo zamontowany 

próg, a dokładniej – brak jego izolacji pod podłogą. 

Montaż drzwi 

– ciepły próg 

P
roducenci stolarki prześcigają się w za-

pewnieniu drzwiom jak najlepszych pa-

rametrów termoizolacyjności oraz 

szczelności. Dobrze jest, gdy za tymi działa-

niami podąża równie zaawansowana tech-

nologia montażu. O ile tzw. „ciepły montaż” 

ościeżnicy staje się coraz bardziej popularny, 

to prawidłowy montaż progu niejednokrot-

nie pozostaje zagadką. A szkoda, bo może on 

znacząco przyczynić się do zatrzymania ciepła 

w przedsionku, dzięki czemu ogrzewanie tego 

pomieszczenia okaże się zbędne. Ciepły mon-

taż progu przeprowadzić można zarówno pod-

czas wstawiania pierwszych drzwi wejściowych 

do domu, jak i przy wymianie starych.

Oznaką nieprawidłowo zamontowanego 

i zaizolowanego progu drzwi wejściowych 

są gromadzące się na styku z ościeżnicą kro-

ple wody. W zimie zaniepokoić powinien nas 

też osadzający się na progu szron. Z kolei 

trzeszczenie i odkształcanie się progu świadczą 

o jego niestabilnym mocowaniu, co nawet po 

krótkim czasie użytkowania może zmniejszyć 

szczelność przylegania skrzydła do dolnych 

partii ościeżnicy oraz powodować przedmuchy 

pod progiem.

Przemarzający próg termoizolacyjny to 

złudzenie. Rzeczywistym winowajcą zimnego 

przedsionka jest najczęściej chłodny beton, 

który łączy podłogę w domu z posadzką na 

zewnątrz. Dawniej, by chronić budynek przed 

utratą ciepła, beton z zewnątrz odgradzano 

od podłogi w domu drewnianymi klockami 

wkładanymi w szczelinę pod pokrywą deski 

progowej. Rozwiązanie to jednak nie było 

idealne, przede wszystkim z powodu butwie-

nia źle zabezpieczonego drewna. W kolej-

nych latach monterzy całkowicie rezygnowali 

z jakiejkolwiek izolacji tego miejsca. Efekt? 

Zimne przedpokoje i wiatr świszczący pod 

drzwiami. 

Dziś standardem staje się stosowanie pro-

gów z przegrodą termiczną, które montuje się 

w kanale, przygotowanym uprzednio w po-

sadzce pod drzwiami. Progi termiczne posia-

dają wypełnione powietrzem komory, które 

zapewniają właściwą izolację powyżej pozio-

mu posadzki. Nie ochronią one jednak przed 

przenikaniem zimna pod podłogą. Dlatego też 
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› Kanał montażowy to miejsce w posadzce po drzwiami, w którym powinno montować się próg. Na 

zdjęciu: poziomowanie belki montażowej w kanale
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przestrzeń pod progiem powinna być wypeł-

niona materiałem termoizolacyjnym aż do war-

stwy betonu znajdującej się poniżej ocieplenia 

podłogi. Dzięki temu możemy „przeciąć” mostki 

termiczne znajdujące się na poziomie posadzki 

i jastrychu. Całość ocieplenia wymaga hydro-

izolacji od strony zewnętrznej.

W nowo wybudowanym domu ze wstawie-

niem drzwi zewnętrznych powinniśmy zacze-

kać do momentu zakończenia mokrych prac 

budowlanych. Błędem w sztuce jest montowa-

nie drzwi na tymczasowych podporach, przed 

wylaniem posadzek, gdyż może to spowodo-

wać naruszenie konstrukcji ościeżnicy. Taki 

sposób osadzenia drzwi ma także negatywny 

wpływ na stabilność progu. 

Od początku bieżącego roku firma CAL 

stosuje nowe progi ROTO BKV 100T. Wyma-

gało to opracowania innowacyjnego spo-

sobu montażu. Rozwiązanie tego problemu 

zaowocowało zgłoszeniem patentowym pod 

nazwą Termiczna Osłona Podproża (TOP): do 

systemowych poszerzeń producenta progu 

konstruktorzy CAL-a dodali wypełniający 

element z twardego polistyrenu ekstrudowa-

nego. Takie połączenie daje możliwość sta-

bilnego i bardzo ciepłego montażu drzwi we 

wcześniej przygotowanym kanale.

› Schemat prawidłowo zamontowanego i zaizolowanego progu
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Montaż ciepłego progu z Termiczną 

Osłoną Podproża krok po kroku:

1. Do zamontowania progu termoizolacyj-

nego niezbędny jest specjalnie przygo-

towany kanał montażowy. Jego miejsce 

można wyznaczyć, kiedy znamy już 

płaszczyznę montażu drzwi w murze. 

Przed wylaniem posadzek w betonie 

wystarczy ulokować odpowiednich roz-

miarów przegrodę ze styropianu, którą 

przy wstawianiu drzwi łatwo się usuwa, 

odsłaniając kanał montażowy. Szerokość 

kanału montażowego powinna być na 

tyle duża, żeby umożliwić dostęp do wy-

poziomowania oraz umieszczenia w nim 

ościeżnicy wraz z przypiętymi poszerze-

niami, z których każde (w przypadku sys-

temu Roto) ma wymiary 35x35 mm.

2. W kanale jako pierwszą montuje się bel-

kę montażową, która jest elementem po-

ziomującym. Odległość między górną 

płaszczyzną belki a poziomem posadzki 

powinna wynosić 80 mm, gdyż taka jest 

wysokość Termicznej Osłony Podproża. 

3. Po ustaleniu poziomu górnej powierzch-

ni progu i przy uwzględnieniu luzu na 

płytki posadzki, należy wypoziomować 

belkę montażową i poszerzenia progu. 

Kolejnym krokiem jest przymocowanie 

belki do podłoża.

4. Próg spięty zatrzaskami z Termiczną 

Osłoną Podproża przykręca się do podło-

ża w kanale montażowym. Od strony ze-

wnętrznej poszerzenia należy zabezpie-

czyć folią hydroizolacyjną, która uchroni 

przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz.

5. Pozostałą przestrzeń kanału montażowe-

go należy dodatkowo ocieplić materia-

łem termoizolacyjnym (np. styrodurem), 

a następnie całość obrobić płytkami 

posadzki.

6. Po upewnieniu się, że zamontowany 

próg jest stabilny i dokładnie zaizo-

lowany, przykrywa się go odporną 

na ścieranie pokrywą, która maskuje 

wkręty mocujące całość do belki po-

ziomującej. Progi ROTO BKV 100T mają 

wysokość 20 mm. Są one wygodne 

w użytkowaniu szczególnie dla osób 

niepełnosprawnych.
› Montaż progu
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› Przykręcanie progu z profilami poszerzającymi i zakładanie jego pokrywy

› Dzięki połączeniu standardowych poszerzeń producenta progu oraz ciepłego bloku z twardego polistyrenu ekstrudowanego powstał wygodny  

w montażu i wyjątkowo ciepły pakiet do wypełnienia przestrzeni poniżej progu.

› Spięcie profili poszerzających z progiem.


