NOWOŚCI

KATALO G

Drzwi drewnianych zewnętrznych

RAL D ES IGN 2 02 2

Dlaczego
drzwi PARMAX?
PARMAX na rynku stolarki budowlanej
działa od ponad 20 lat – łączymy tradycję,
precyzję wykonania, ręczne wykończenie
i najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu
produkcji i systemów bezpieczeństwa.
Wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom
nawet najbardziej wymagających klientów.

Czym wyróżniają się
drzwi zewnętrzne PARMAX?

Drzwi zewnętrzne PARMAX cechują wyjątkowe
parametry izolacyjne, energooszczędność
oraz elementy chroniące przed przemarzaniem
i przewiewaniem, które nie pozwalają na przenikanie
chłodnego powietrza, jednocześnie zatrzymując
ciepło wewnątrz domu. Jest to rozwiązanie
idealne zarówno dla osób oszczędnych, jak
i dbających o środowisko. Wykorzystując najnowsze
technologie i najlepsze w swojej klasie gatunki
materiałów, oferujemy produkty najwyższej jakości.
Nasze drzwi zostały wyposażone w szereg
modułów zabezpieczających. Korzystając
z dobrodziejstw najnowocześniejszych
technologii, oferujemy dotykowe czytniki linii
papilarnych, a także klawiatury kodowe.

• drzwi dębowe
• grubość: 82 mm
• ościeżnica drewniana,
100% dębowa, klejona warstwowo
(z wyjątkiem modeli klasycznych)
Uwaga! Nowa szerokość
ościeżnicy: 65 mm
• zamek listwowy automatic 3-punktowy
• długa listwa zaczepowa w ościeżnicy
• szyba w skrzydle/dostawce:
wkład 3-szybowy z P-2 + ciepła
ramka przyszybowa
• zawiasy 2-częściowe z regulacją
(4 sztuki)
• blokada antywyważeniowa od
strony zawiasowej (2 sztuki)
• próg aluminiowy z wstawką
termoizolacyjną
• 2 uszczelki + uszczelka progowa
• profile kompozytowe
stabilizujące skrzydło

zamek listwowy
automatic 3-punktowy

Wkład 3-szybowy z P-2, szkło antywłamaniowe
+ folie (dwie tafle szkła float + 2 folie)
+ ciepła ramka przyszybowa

Oryginalne produkty
firmy PARMAX tylko
z autentycznym
znakiem firmowym

Blokady antywyważeniowe

Ud3
od 0,78 w/m2K
drzwi
energooszczędne
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Termin realizacji
do 6 tygodni1

10 lat
gwarancji2
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Basic 03A

Basic 03B

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

Możliwość malowania
intarsji na kolor czarny.

Basic 05B

Basic 05A

usłojenie poziome lub
pionowe – do wyboru tylko
w wykończeniu RUSTICAL
DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• antisol czarny
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

Możliwość malowania
intarsji na kolor czarny.

Możliwość malowania
intarsji na kolor czarny.
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Basic 05C

Basic 07
RAL 6033

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

Możliwość malowania intarsji
na kolor czarny.

Basic 08

Basic 15A

Usłojenie poziome
lub pionowe – do
wyboru tylko
w wykończeniu
RUSTICAL
DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana
wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna
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Basic 15B

Basic 15C

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

Basic 16A

Basic 16B

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• reflex grafit
• bezbarwna
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DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana
wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna
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Basic 16C

Basic 16D

Usłojenie poziome
lub pionowe – do wyboru tylko
w wykończeniu RUSTICAL
Możliwość malowania intarsji
na kolor czarny.

Basic 16E

Basic 16F

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana
wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

Możliwość malowania
intarsji na kolor czarny.

6

RAL Design | Basic Line

Basic 16G

Basic 17

NOWOŚĆ

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana
wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna
Możliwość malowania
intarsji na kolor
czarny.

Basic 18

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna
Możliwość malowania
intarsji na kolor czarny.

Basic Glass B

NOWOŚĆ

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny
• cała piaskowana
• reflex grafit
• bezbarwna

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny
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Basic Glass A
widok od zewnątrz

widok od wewnątrz

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

Basic GLASS D

Basic Glass C

Usłojenie poziome
lub pionowe – do wyboru
tylko w wykończeniu
RUSTICAL
DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny
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Basic GLASS E

Basic Klasyczny A

DOSTĘPNE KOLORY:
• tylko kolory RAL kryjące
bez widocznej struktury
DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• antisol czarny
Model dostępny
z wyposażeniem:
Zestaw 1, Zestaw 3,
Zestaw 8, Zestaw 9

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

Basic Klasyczny B

Basic Klasyczny C

RAL 7000

RAL 5018

widok od zewnątrz

NOWOŚĆ
widok od wewnątrz

DOSTĘPNE
KOLORY:
• tylko kolory
RAL kryjące
bez widocznej
struktury

DOSTĘPNE
KOLORY:
• tylko kolory
RAL kryjące
bez widocznej
struktury

DOSTĘPNE
SZYBY:
• cała piaskowana
• antisol czarny

Model dostępny
z wyposażeniem:
Zestaw 1, Zestaw 3,
Zestaw 8, Zestaw 9

Model dostępny
z wyposażeniem:
Zestaw 1, Zestaw 3,
Zestaw 8, Zestaw 9
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Basic Klasyczny D
z dostawką

Basic Klasyczny D
z dostawką

NOWOŚĆ

RAL 3004

NOWOŚĆ

RAL 5012

DOSTĘPNE KOLORY:
• tylko kolory RAL kryjące
bez widocznej struktury
DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• antisol czarny
• reflex grafit
• bezbarwna
Model dostępny
z wyposażeniem:
Zestaw 1, Zestaw 3,
Zestaw 8, Zestaw 9

Basic Klasyczny E

Basic Klasyczny F

NOWOŚĆ

RAL 9001

RAL 5014

DOSTĘPNE KOLORY:
• tylko kolory RAL kryjące
bez widocznej struktury
DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• antisol czarny
• reflex grafit
• bezbarwna
Model dostępny
z wyposażeniem:
Zestaw 1, Zestaw 3,
Zestaw 8, Zestaw 9
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NOWOŚĆ
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Basic Klasyczny G

NOWOŚĆ

RAL 6033

DOSTĘPNE KOLORY:
• tylko kolory RAL kryjące bez widocznej struktury
DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• antisol czarny
Model dostępny
z wyposażeniem:
Zestaw 1, Zestaw 3,
Zestaw 8, Zestaw 9

Basic Klasyczny H
RAL 3027

widok od zewnątrz

Basic Klasyczny I
NOWOŚĆ
z dostawką

NOWOŚĆ
widok od wewnątrz

RAL 5009

DOSTĘPNE
KOLORY:
• tylko kolory
RAL kryjące
bez widocznej
struktury
DOSTĘPNE
SZYBY:
• cała piaskowana
• antisol czarny
Model dostępny
z wyposażeniem:
Zestaw 1, Zestaw 3,
Zestaw 8, Zestaw 9
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Dostawki boczne do drzwi Basic Klasycznych
(w jednej ramie z drzwiami)
Dostawka Klasyczna
Pełna D

Dostawka
Klasyczna F

208 cm

40 cm

208 cm

40 cm

Dostawka
Klasyczna I

208 cm

30 cm

208 cm

30 cm

Dostawka
Klasyczna G

208 cm

30 cm

40 cm

30 cm

40 cm

30 cm

208 cm

208 cm

208 cm

208 cm

Dostawka
Klasyczna E

Dostawka
Klasyczna D

208 cm

208 cm

40 cm
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30 cm

208 cm

40 cm
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Zestawy wyposażenia
Zestaw 2

Zestaw 1
Bez dopłaty

KLAMKA VERMONT
obustronna

KLAMKA FLORYDA
obustronna

KLAMKA VERMONT
rozeta owal od wewnątrz

KLAMKA FLORYDA
komplet rozet okrągłych

+ komplet nasadek na zawiasy nikiel
+ atestowana wkładka kl. B (3 klucze)

+ zapadka dzień/noc
+ komplet nasadek na zawias nikiel
+ atestowana wkładka kl. B (3 klucze)

Zestaw 3

Zestaw 4

PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
DZIENNEJ

KLAMKA ARIZONA
kolor czarny

KLAMKA AXA HAGA
obustronna, kolor czarny

PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
DZIENNEJ

+ p
 ochwyt prostokątny,
4 cm x 2 cm, dł. 160 cm
+ komplet nasadek na
zawiasy, kolor czarny
+ atestowana wkładka kl. B,
czarna (3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

+ k omplet czarnych
nasadek na zawiasy
+ atestowana wkładka
czarna kl. B
(3 klucze)

Zestaw 5
KLAMKA AXA GAJA SOLO PLUS
kolor czarny

POCHWYT Ø30
120 cm lub 160 cm

Zestaw 6
PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
DZIENNEJ

POCHWYT
PROSTOKĄTNY
4 cm x 2 cm, dł. 120 cm, 160 cm

KLAMKA
ARIZONA INOX
PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
DZIENNEJ

+ p
 ochwyt prostokątny,
4 cm x 2 cm, dł. 160 cm
+ komplet nasadek na
zawiasy, kolor czarny
+ atestowana wkładka kl. B,
czarna (3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

+ k omplet nasadek na zawiasy nikiel
+ atestowana wkładka kl. B (3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

Zestaw 7
KLAMKA FLORYDA
POCHWYT CZARNY
OKRĄGŁY Ø30
dł. 120 cm, 160 cm,
kolor czarny

Do zestawów wyposażenia 4, 6 i 7 istnieje możliwość
zamontowania przycisku w pochwycie: zamek listwowy
z napędem elektrycznym EAV3, przycisk na pochwycie,
silnik serwo, okablowanie, zasilacz (nie jest wbudowany
w ościeżnicę).

+ k omplet nasadek na zawiasy,
kolor czarny
+ atestowana wkładka kl. B
czarna (3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
DZIENNEJ

We wszystkich zestawach istnieje możliwość zamiany wkładki na klasę C z 6 kluczami:
• wkładka patentowa w klasie C, kolor nikiel (6 kluczy)
• gałko-wkładka w klasie C, kolor nikiel (6 kluczy)
• wkładka patentowa w klasie C, kolor czarny (6 kluczy)
• gałko-wkładka w klasie C, kolor czarny (6 kluczy)
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Zestaw 8
KLAMKA ARIZONA
kolor czarny

PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
DZIENNEJ

Technologia

Zestaw 9
KLAMKA ARIZONA INOX

POCHWYT PROSTOKĄTNY
4 cm x 2 cm,
dł. 160 cm, kolor czarny,
mocowany pod kątem

POCHWYT PROSTOKĄTNY
4 cm x 2 cm,
dł. 160 cm, kolor INOX,
mocowany pod kątem

PRZEŁĄCZNIK
FUNKCJI
DZIENNEJ

+ k omplet nasadek na
zawiasy, kolor czarny
+ atestowana wkładka kl. B
czarna (3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

+ k omplet nasadek
na zawiasy, kolor nikiel
+ atestowana wkładka kl. B INOX
(3 klucze)
+ zapadka dzień/noc

Dotykowy czytnik linii papilarnych NAVKOM
• Nie przechowuje obrazu linii papilarnych, ale sczytuje
90 punktów z palca i zamienia je w kod biometryczny.
• Wygodne sterowanie systemem otwierania drzwi
za pomocą intuicyjnej aplikacji.
• Wyposażony w funkcje umożliwiające ustawienie czasowego dostępu.
• Jest bardzo czuły, wyróżniają go niewielki rozmiar i nowoczesny design.
• Montowany na skrzydle drzwi.

Klawiatura nawierzchniowa NAVKOM
• Klawiatura nawierzchniowa,
montowana na skrzydle.
• Podświetlana na niebiesko.

Asystent
Asystent drzwiowy ukryty w skrzydle
to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na
użytkowanie drzwi w bardzo bezpieczny sposób.
Asystent ukryty w skrzydle drzwiowym
zabezpiecza ścianę lub osobę stojącą za
drzwiami przed gwałtownym uderzeniem,
wyhamowując drzwi w końcowej fazie otwarcia,
a także przytrzymując je otwarte w wybranej
wcześniej pozycji.
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• Kontraktron (biały lub brązowy)
• Wizjer panoramiczny (kolor INOX, stare
złoto)
• Wizjer panoramiczny (kolor czarny)
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Dostawki boczne
DOSTAWKA BOCZNA STAŁA SZKLONA
(w jednej ramie z drzwiami)
Wymiar zewnętrzny drzwi z dostawkami:
• drzwi szer. 90 cm z 1 dostawką – 136–151 cm
• drzwi szer. 90 cm z 2 dostawkami – 166–196 cm
• drzwi szer. 85 cm z 1 dostawką – 131–146 cm
• drzwi szer. 85 cm z 2 dostawkami – 161–191 cm

208 cm

208 cm

Dostępne szyby w dostawkach:
• cała piaskowana
• piaskowana wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna
• pakiet 3-szybowy
Dostępne szyby do drzwi Basic Glass:
• antisol czarny – szyba nie licuje się
z ościeżnicą
Dostępne szyby do drzwi
Basic Klasycznych:
• cała piaskowana
• antisol czarny

30 cm

40 cm

Naświetla górne
Całkowity wymiar konstrukcji
z naświetlem: 231–248 cm
NAŚWIETLA GÓRNE SZKLONE W JEDNEJ RAMIE:
• pakiet 3-szybowy
• wymiary: 231–248 cm

Dostępne szyby w naświetlach:
• cała piaskowana
• reflex grafit
• bezbarwna
Dostępne szyby do drzwi Basic Glass:
• antisol czarny – szyba nie licuje się z ościeżnicą
Dostępne szyby do drzwi Basic Klasycznych:
• cała piaskowana
• antisol czarny
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Dostępne kolory

Wymiary drzwi

STANDARD – bez dopłat (usłojenie pionowe
z wyjątkiem drzwi z kolekcji klasycznej)

zewnętrzna szerokość skrzydła z ościeżnicami – 98 cm

drzwi standardowe, g

zewnętrzna szerokość skrzydła – 90,2 cm
szerokość otworu w murze – 102 cm

Orzech

Winchester

Złoty Dąb Ciemny

zewnętrzna szerokość skrzydła z ościeżnicami – 103 cm

szerokość skrzydła w świetle – 90 cm

Mahoń

Natur

zewnętrzna wysokość skrzydła – 202,4 cm

RAL 7045
wysokość otworu w murze – 211 cm

RAL 7016

wysokość skrzydła w świetle – 199 cm

RAL 9003

zewnętrzna wysokość skrzydła z ościeżnicami – 208 cm

szerokość skrzydła w świetle – 85 cm

Dąb Bagienny
zewnętrzna szerokość skrzydła – 95,2 cm
szerokość otworu w murze – 107 cm

zewnętrzna szerokość skrzydła:
- 98,2 cm - zawias widoczny
- 95,2 cm skrzydło licowane z ościeznicą
(zawias chowany)

*WYKOŃCZENIE RUSTICAL
lakierowanie obustronne (skrzydło + ościeżnica)

zewnętrzna wysokość skrzydła:
- 205 cm - zawias widoczny
- 203,5 cm skrzydło licowane z ościeznicą
(zawias chowany)

103 cm x 208 cm światło przejścia, 90 cm szerokość, 199 cm wysokość
Wymiar zewnętrzny drzwi z dostawkami:
• przy 1 dostawce 30 cm – 136 cm
• przy 2 dostawkach 30 cm – 166 cm
• przy 1 dostawce 40 cm – 146 cm
• przy 2 dostawkach 40 cm – 186 cm

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI
W DOWOLNYM KOLORZE z palety RAL
(usłojenie pionowe z wyjątkiem
drzwi z kolekcji klasycznej):

98 cm x 208 cm światło przejścia, 85 cm szerokość, 199 cm wysokość
Wymiar zewnętrzny drzwi z dostawkami:
• przy 1 dostawce 30 cm – 131 cm
• przy 2 dostawkach 30 cm – 161 cm
• przy 1 dostawce 40 cm – 141 cm
• przy 2 dostawkach 40 cm – 181 cm

ODCIENIE METALICZNE 9006, 9007
(usłojenie pionowe – z wyjątkiem drzwi
z kolekcji klasycznej)
Malowanie na dwa kolory (inny kolor po stronie wewnętrznej,
inny po zewnętrznej)
Malowanie ościeżnicy jednostronne
Malowanie ościeżnicy dwustronne
Wszelkie frezy oraz intarsje występują tylko od strony zewnętrznej.

Możliwość wykonania niższych drzwi do 200 cm

MOŻLIWOŚĆ WYBORU GÓRNEGO
I BOCZNEGO POSZERZENIA OŚCIEŻNICY
Poszerzenie boczne:
• 2 szt. x 2 cm
• 2 szt. x 4 cm
Poszerzenie górne:
• 2 cm
• 4 cm

1. Dotyczy drzwi o standardowych wymiarach.
2. Gwarancja 10 lat na powłoki lakiernicze – nie dotyczy wykończenia Rustical –
2 lata gwarancji. Na drzwi Basic Line gwarancja 3 lata.
3. Dotyczy drzwi pełnych.
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 one
podstawą reklamacji. Zamieszczone w ofercie zdjęcia produktów
są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
Katalog drzwi drewnianych zewnętrznych RAL DESIGN 2022, edycja 1

www.parmax.pl

