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Specyfikacja techniczna

Skrzydło:

Wymiarowanie:

Klamki

Uchwyt

U Nas w standardzie otrzymują Państwo:

Ościeżnica:

Sposób otwierania:

Lakierowanie:

 » wykonane z klejonki wielolamelowej z selekcjonowanego 
drewna

 » dodatkowa wstawka z profila aluminiowego stabilizuje 
konstrukcję drzwi

 » po obwodzie skrzydła wklejka z litego drewna dębowego
 » wierzchnia warstwa drzwi to płyta wodoodporna
 » grubość 72mm

 » pojedyncze drzwi: skrzydło 90 cm, całkowita szerokość drzwi (wraz z ościeżnicami) 106 cm
 » drzwi z jedną dostawką boczną stałą prawą lub lewą (w jednej ramie): skrzydło 90 cm, całkowita  

szerokość drzwi (wraz z ościeżnicami) 138 cm lub 148 cm
 » drzwi z dwiema dostawkami bocznymi stałymi (w jednej ramie):  skrzydło 90 cm, całkowita szerokość  

drzwi (wraz z ościeżnicami) 166 cm lub 186 cm

 » 3 – letnią gwarancję
 » wkładkę klasy A nikiel
 » 2 uszczelki (po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy) – gwarantują utrzymanie wewnętrznego ciepła oraz chronią przed 

wnikaniem chłodu i zimna
 » zamek listwowy automatik 3-punktowy – zabezpiecza drzwi w trzech punktach stanowiąc niezwykle trudną do pokonania 

przeszkodę na drodze włamywacza
 » długa listwa zaczepowa zamka zwiększa ochronę przed włamaniem
 » zaczepy antywyważeniowe skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
 » zawiasy kieszeniowe SIMONSWERK BAKA 3D FD – dożywotnia gwarancja mobilności drzwi
 » próg opadowy – wpływa na doszczelnienie drzwi
 » próg aluminiowy z wstawką termiczną – dodatkowo chroni przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami
 » system pięciopowłokowego malowania drzwi – zabezpiecza drzwi przed wpływem czynników zewnętrznych, podkreśla natu-

ralne piękno drewna, zapewnia trwałość, niezniszczalność i długoletnie użytkowanie
 » system PROTECT – pozwala utrzymać drzwi w doskonałej czystości, chroni przed pozostawianiem na nich odcisków palców, 

tłustych śladów, itp.
 » dwukomorowy pakiet szybowy P-2 (3 szyby) – szyba antywłamaniowa

 » drewniana wykonana z klejonki wielowarstwowej, 
 » grubość 72mm, szerokość 80mm

 » na zewnątrz, do środka

 » Paleta kolorów PARMAX DZ1–DZ12
 » RAL7016, RAL9016

(    3 cm, długość 50 cm lub 150 cm)
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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.

Producent drzwi PARMAX
F.P.H.U.”PARMAX”  S.C.     Paweł Paruch, Artur Paruch

Łężkowice 111,  32-015 Kłaj 

e-mail:  drzwi@parmax.pl 
 drzwiwewnetrzne@parmax.pl 
Tel.  + 48 12 284 63 70 lub 71  
Fax  + 48 12 284 45 15

Twój dystrybutor

www.parmax.pl

Produkty firmy Parmax 
posiadają certyfikat CE

Nasze produkty objęte są 3-letnią gwarancją.
Zapewniamy serwis  
gwarancyjny i pogwarancyjny
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Drzwi Energooszczędne PARMAX (tzw. pasywne) to gwarancja 
nowoczesnego wzornictwa, perfekcyjnego wykonania, pieczoło-
witej konstrukcji i komfortu użytkowania.  
Drzwi pasywne spełniają najwyższe wymagania dotyczące ener-
gooszczędności. 
Dzięki swej znakomitej konstrukcji – 100mm; przenikalność ciepl-
na < 0,8 W/m2K – Drzwi Energooszczędne posiadają zwiększone 
parametry termoizolacyjności.  
Drzwi Energooszczędne stanowią idealne rozwiązanie dla osób 
szukających komfortu i bezpieczeństwa.

Zobacz jaki jestem GRUBY!


