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Wyposażenie drzwi:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Skrzydło:

Szklenie  (dwukomorowy pakiet szybowy (3 szyby) z P2 lub P4 - szyba antywłamaniowa)

Ościeżnica:

Wymiarowanie:

Sposób otwierania: Kierunek otwierania:

Producent drzwi PARMAX
F.P.H.U.”PARMAX”  S.C.    
Łężkowice 111,  32-015 Kłaj 

e-mail:  drzwi@parmax.pl 
  drzwiwewnetrzne@parmax.pl 
Tel.   + 48 12 284 63 70 lub 71

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Drzewa przeznaczone na budowę drzwi oraz fornir różnią się od siebie barwą, strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice.
Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Zamieszczone w ofercie zdjęcia produktów są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego 
wyglądu

Produkty firmy Parmax 
posiadają certyfikat CE

•	 3 – letnia gwarancja
•	 wkładka bębenkowa klasy A (kolor: nikiel) 
•	 2 uszczelki (po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy) – gwarantują utrzymanie wewnętrznego ciepła oraz chronią przed wnikaniem chłodu i zimna
•	 zamek listwowy automatic 3-punktowy  – zabezpiecza drzwi w trzech punktach stanowiąc  niezwykle  trudną do pokonania przeszkodę na drodze włamywacza oraz 

zapewnia optymalną szczelność, skutecznie chroniąc drzwi przed wpływem czynników atmosferycznych (chłodem, wiatrem ).
•	 długa listwa zaczepowa zamka zwiększa ochronę przed włamaniem, regulowany każdy zaczep
•	 blokady antywyważeniowe skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
•	 zawiasy trzyczęściowe z regulacją – 4 szt.
•	 uszczelka progowa
•	 próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną – zapewnia ochronę termiczną,  zabezpiecza przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami
•	 system pięciopowłokowego malowania drzwi – zabezpiecza drzwi przed wpływem czynników zewnętrznych, podkreśla naturalne piękno drewna, zapewnia 

trwałość i długoletnie użytkowanie / System czteropowłokowy ( meranti )
•	 3 szybowy pakiet  ( wkład dwukomorowy z P-2 – szyba bezpieczna )

•	 wykonane z klejonki wielolamelowej z selekcjonowanego drewna dębowego 
lub meranti

•	 mocne profile kompozytowe stabilizują konstrukcję skrzydła
•	 wierzchnia warstwa drzwi to płyta wodoodporna
•	 uszczelka po całym obwodzie skrzydła
•	 grubość: 82 mm
•	 wykończenie inox  jednostronne (od zewnątrz ) /  frezowanie jednostronne 

(od zewnątrz)
•	 usłojenie skrzydła pionowe ( od zewnątrz i od wewnątrz )

•	 szyba piaskowana (w całości lub według wzoru) - szkło piaskowane jest  
w środku pakietu szybowego

•	 szyba reflex brąz
•	 szyba antisol brąz
•	 szyba bezbarwna typu float

•	 Std. 106 x 208 cm, skrzydło 90’, 100 x 208 cm, skrzydło 84’
•	 Dostawki (w jednej ramie) szerokość 136 / 146 cm x 208 cm,

•	 prawe, lewe •	 na zewnątrz, do środka•	 drewniana wykonana z litego drewna  klejonego warstwowo
•	 grubość: 72 mm, szerokość 80 mm
•	 wyposażona w uszczelkę

Kolorystyka dąb:

DZ 1

DZ 4

DZ 7

DZ 10

DZ 2

DZ 5

DZ 8

DZ 11

DZ 3

DZ 6

DZ 9

DZ 12

M 1 M 2 M 3

9016 std. 7016 std.

M 4 M 5

Paleta kolorów RAL

Paleta kolorów RAL 
metalic (opcja)

Kolorystyka meranti:

dwie folie antywłamaniowe

P-2 – szkło antywłamaniowe + dwie folie
(dwie tafle szkła float + dwie folie)
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Dostępne kolory:  INOX, Srebro, Stare złoto, Tytan
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Axa Okucie Bezpieczne

Zamek listwowy  
- z automatycznym ryglowaniem 
- podwójne rygle   
(standard)

Zamek listwowy  
- z automatycznym ryglowaniem 
- podwójne rygle  (standard)
- dodatkowy górny zamek (opcja)

Niebieski element w części środkowej 
zamka pozwala jednym
dotknięciem (funkcja oneTouch) 
przełączyć drzwi w tzw. tryb
dzienny.
Dzięki temu możemy otwierać drzwi od 
zewnątrz bez użycia
klucza. Jest to praktyczne rozwiązanie, 
umożliwiające na przykład
swobodne wypakowanie zakupów z 
samochodu, wyjście na
chwilę do ogrodu czy wpuszczenie do 
domu dzieci wracających
ze szkoły.

Klamka  Las Vegas
- stal nierdzewna
- rozeta okrągła

Konstrukcja rygli autoLock
AV3 zapewnia wysoki poziom
bezpieczeństwa
oraz optymalną szczelność, skutecznie
chroniąc
drzwi przed wpływem czynników
atmosferycznych  (chłodem, wiatrem )

Innowacyjne 2-częściowe 
rygle

Przełącznik w tryb dzienny

Wkładka bębenkowa 
profilowa

Samozamykacz  chowany w felc
Niewidoczny po zamknięciu 
skrzydła. Możliwość zastosowania 
blokady otwarcia.

Klamka  Dallas 
- stal nierdzewna
- rozeta kwadratowa

Pochwyt prostokątny INOX
(60 cm, 100cm, 120cm, 180 cm)
profil pochwytu 40 x 20 mm

Pochwyt okrągły INOX
(60 cm, 100cm, 120cm, 180 cm)
średnica pochwytu Ø 40 mm

Pochwyt okrągły INOX
(60 cm, 160 cm)
średnica pochwytu Ø 32 mm

Klamka Novanta INOX Klamka Quattro INOX

Basic Line to nasza najnowsza kolekcja zewnętrznych drzwi dębowych, zaprojektowana i wykonana z myślą o 
miłośnikach nowoczesnego wzornictwa i nieprzemijającego piękna. 

Dębowe drewno gwarantuje nie tylko odpowiednią izolację termiczną, lecz przede wszystkim wysoką jakość  
i ponadczasowy styl. Pracujemy z drewnem już od ponad 15 lat, a poniższa kolekcja stanowi odzwierciedlenie zdobytej 
przez ten czas wiedzy i zgromadzonych doświadczeń. Wiemy jak ważnym elementem każdego domu są drzwi, dlatego 
tworzymy projekty, które trafiają w nawet najbardziej wysmakowane gusta. 

Inwestycja w drzwi Parmax to również długoterminowe oszczędności. Wysoka szczelność pociąga za sobą spadek kosztu 
ogrzewania, a wyjątkowa trwałość sprawia, że konieczność zakupu kolejnych drzwi znika na wiele lat. 

10 lat
gwarancji

na
działanie

Basic Line - drzwi do Twojego domu
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