
 

 
 
Drzwi drewniane firmy Schörghuber w Muzeum Historii Żydów Polskich 
 
Warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich to miejsce wystaw stałych i czasowych,  
a także pokazów, spotkań i prezentacji. Różnorodne inicjatywy wymagają specjalnych 
warunków – drewniane drzwi firmy Schörghuber, w które wyposażone jest Muzeum, 
zapewniają niezakłóconą akustykę oraz bezpieczeństwo, przy jednoczesnym 
estetycznym dopasowaniu do wnętrza. Firma Schörghuber należy do grupy firm 
Hörmann, a w Polsce reprezentowana jest przez firmę Hörmann Polska.  
 
Do muzeum i sali koncertowej  
Specjalnością firmy Schörghuber jest produkcja drzwi spełniających czasem bardzo wysokie 
wymagania w zakresie różnych funkcji.  Drzwi z drewna firmy Schörghuber produkowane są  
z myślą o wnętrzach pomieszczeń użyteczności publicznej, biur, hoteli, pensjonatów. Dzięki 
możliwości dowolnego łączenia takich funkcji jak: odporność ogniowa, dymoszczelność  
i dźwiękoszczelność, a także kuloodporność i odporność na wilgoć czy promieniowanie 
rentgenowskie doskonałe zastosowanie znajdują też one w eleganckich salach teatralnych  
i koncertowych, centrach odnowy biologicznej, a nawet w pracowniach rentgenowskich. 
Idealnie nadają się również do restaurowanych obiektów zabytkowych, gdzie zapewniając 
spełnienie podstawowych wymagań w zakresie odporności ogniowej budynków oraz innych 
koniecznych parametrów technicznych, dają ogromne możliwości indywidualnej aranżacji.  
To pozwala na dokładne odtworzenie historycznego pierwowzoru. Połączenie 
najnowocześniejszej technologii i wyjątkowych walorów użytkowych z wzorniczą dbałością  
i często wysublimowanym designem jest cechą rozpoznawczą drzwi Schörghubera. Nie dziwi 
więc fakt, że znalazły one zastosowanie w budynku nowoczesnego muzeum, jakim jest 
POLIN. Drzwi prowadzące do sal wystawowych, sali konferencyjnej, audytorium oraz wielu 
innych pomieszczeń  – w zależności od potrzeb posiadają określone konkretne parametry, 
takie jak izolacyjność akustyczna czy odporność na włamania. 
 
Wiele funkcji – design bez ograniczeń  
Stosowane przez firmę Schörghuber różnego rodzaju forniry, intarsje, kasetony, listwy i cokoły 
pozwalają na perfekcyjne dopasowanie elementów stolarki zarówno do stylu klasycznego, jak 
 i nowoczesnego. Wysublimowane metody nakładania bejcy i lakieru dodają tym zamknięciom 
niezwykłej elegancji. Nie ma przy tym znaczenia, czy to drzwi przeciwpożarowe, drzwi  
z dodatkową funkcją dymoszczelną i dźwiękoszczelną, czy też specjalne drzwi do 
pomieszczeń wilgotnych, takich jak np. salon łazienkowy w apartamencie hotelowym. 
Bez względu na zastosowanie i określone funkcje, jakie pełnią drzwi Schörghubera ich 
powierzchnia zewnętrzna może posiadać ten sam wygląd. Drzwi prowadzące do hotelowego 
basenu lub kuchni nie muszą różnić się wyglądem od drzwi apartamentu. W zależności od 
charakteru zamknięcia firma Schörghuber stosuje bowiem atrakcyjne rozwiązania w  postaci 
powierzchni z materiałów warstwowych lub laminatów.  
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Na indywidualne zamówienie  
Drzwi Schörghubera wykonywane są zawsze na indywidualne zamówienie. Istnieje możliwość 
wykonania drzwi o wysokości nawet do 5 m i szerokości pojedynczego skrzydła drzwiowego 
do 3 m. Dzięki temu drzwi przeciwpożarowe firmy Schörghuber nadają się do obiektów  
o szczególnych wymaganiach, jak np. sale balowe czy koncertowe.  
Duże możliwości indywidualnej aranżacji stwarzają elementy wyposażenia: ościeżnice 
drewniane i stalowe, okucia, zamykacze, elementy zabezpieczające i komfortowe akcesoria. 
To wszystko sprawia, że firma Schörghuber może spełnić nawet całkowicie nietypowe 
oczekiwania, zaspokoić nawet najbardziej wyszukane gusta. W katalogu produktów firmy 
Schörghuber znaleźć można jednak nie tylko wyrafinowane, alternatywne wobec tradycyjnych 
rozwiązania, ale także zwykłe drzwi drewniane. 
 
Referencje od biskupa  
Imponująca jest także lista referencyjna drzwi specjalnych firmy Schörghuber. Na terenie 
Niemiec firma wyposażyła w drzwi m.in. hotele Aldon, Rit-Carlton, Marriot i Radisson SAS,  
a także budynki opery i budowle sakralne, jak np. budynek Nuncjatury Apostolskiej  w Berlinie.  
Drzwi Schörghubera spotkać można także w wielu nowoczesnych biurowcach oraz berlińskim 
Sony Center. 
Za sprawą firmy Hörmann drzwi specjalne marki Schörghuber obecne są także w Polsce;  
z powodzeniem zrealizowano tu już kilka ważnych inwestycji. Poza Muzeum Historii Żydów 
Polskich należą do nich: budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 
poznańska aula uniwersytecka, Aquapark we Wrocławiu, przedstawicielstwo firmy 
Jungheinrich w Komornikach i biurowiec SDG w Gdańsku. W drzwi firmy Schörghuber 
wyposażono także wiele hoteli w Polsce, m. in.: Pica Paca w Gdańsku, Diva i Olymp w 
Kołobrzegu czy też hotele Kaliski i Sheraton w Poznaniu. W drzwi marki Schörghuber jako 
drzwi wejściowe do mieszkań, zaopatrzono też wiele powstałych w ostatnim czasie 
nowoczesnych apartamentowców  
w Polsce. 
 
Drzwi drewniane Schörghuber w Muzeum Historii Żydów Polskich – 
dostarczone produkty: 
• 6 sztuk drzwi dźwiękoszczelnych o izolacyjności akustycznej – Rw = 42 dB 
• 1 sztuka drzwi dźwiękoszczelnych o izolacyjności akustycznej – Rw = 48 dB 
• 10 sztuk drzwi antywłamaniowych w klasie RC2.  
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Fot. 2 

 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wyposażone jest w wysokiej jakości drzwi firmy 
Schörghuber. 
 
 
Fot. 3 

 
W zależności od potrzeb drzwi firmy Schörghuber posiadają ściśle określone parametry 
izolacyjności akustycznej czy np. odporności na włamania. 
 
 
Fot. 4 

 
Drzwi firmy Schörghuber spełniając określone wymagania techniczne, jak np. 
antywłamaniowość, mogą jednocześnie zostać idealnie dopasowane do wnętrza.  
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