
Dlaczego wybrać 
drzwi drewniane?



Wybór drzwi zewnętrznych to niemałe wyzwanie dla każdego, 
szczególnie że rynek oferuje nam szeroki wybór w tym segmencie 
stolarki otworowej. 

Ale dlaczego powinniśmy 

wybrać drzwi zewnętrzne 

drewniane? 

W tej krótkiej prezentacji chciebyśmy przestawić kilka ważnych 
parametrów na które należy zwrócic szczególną uwagę. 



Energooszczędność 

Drzwi drewniane są drzwiami ciepłymi 
charakteryzującymi się najlepszym współczynnikiem 
energooszczędności, spośród wszystkich materiałów z 
jakich tworzone są drzwi zewnętrzne. 

Dla drzwi o grubości 82 mm Ud od 0,78 W/m²K

Dla drzwi o grubości 100 mm Ud od 0,68 W/m²K

Dla drzwi o grubości 110 mm Ud poniżej 0,68 W/m²K

Drzwi aluminiowe Ud powyżej 0,8 W/m2K

Drzwi stalowe Ud powyżej 1,0 W/m2K



Na temperaturę w domu wpływa 
również grubość drzwi 
zewnętrznych. Im grubszy model, tym 
większa izolacja. W środku znajduje się 
bowiem materiał zapewniający 
termoizolację. 

Wszystkie badania zgodnie potwierdzają, że to właśnie drzwi drewniane najskuteczniej 

zapewnią ciepło domowi. Drzwi wykonane ze stali mają tendencję do przemarzania, albo 

skrapla się na nich woda, drzwi plastikowe lub aluminiowe ogrzać nieco łatwiej, ale w tym 

celu trzeba je nafaszerować…. drewnem.



Certyfikat przenikalności dla drzwi 

jednoskrzydłowych o grubości 100 mm 



Certyfikat przenikalności dla drzwi o 

grubości 100 mm z dostawką boczną 



Certyfikat przenikalności dla drzwi 

jednoskrzydłowych o grubości 82 mm z 

przeszkleniem 



Bariera akustyczna

Niewątpliwie dom to nasz azyl w którym 

odpoczywamy od codziennego zgiełku. Drzwi 

wejściowe powinny być swoista barierą w 

kwestiach akustycznych. Drewno w 

porównaniu do pozostałych materiałów z 

których wykonywane są drzwi zewnętrzne 

posiada niepodważalnie najlepszą izolacją 

akustyczną pomiędzy wnętrzem domu, a jego 

zewnętrznym otoczeniem. 



Rozszerzalność liniowa

Dla drzwi drewnianych   α = 4 (0,8 mm)

Dla drzwi aluminiowych α = 24 (4,8 mm)

Dla drzwi stalowych α = 12 (2,4 mm)

Wskazuje to wartość o ile zmieni się długość 2m elementu przy różnicy temperatur 100º). 

Najbardziej stabilnym termicznie materiałem jest drewno, a najmniej aluminium.



Łatwiejsza eksploatacja 

Drzwi z drewna są solidne i trwałe, odporne 

na uderzenia, posłużą nam przez długie lata. 

Ogromną ich zaletą jest to, że mogą być 

wielokrotnie odnawiane. Kocie czy psie drapanie 

o drzwi nie musi nas więc przerażać. Porysowane 

drzwi z drewna można ponownie zeszlifować, 

wyrównując ich powierzchnię, a następnie 

zaimpregnować. Podstawą jest odpowiednia 

konserwacja drewna przy użyciu olejów czy 

lakierów. Zaletą jest rónież fakt, że użytkowanie 

jest znacznie cichsze niż w przypadku 

wykorzystania materiałów takich jak np. stal. 



Większe możliwości / estetyka 

Drzwi drewniane to przede wszystkim typ produktu, który 

zachwyca swoją estetyką. Lite drewno ma piękną 

kolorystkę, jest solidne i od razu można zauważyć 

naturalność produktu. Co więcej fakt, że takie drzwi są 

wykonane z naturalnego materiału bardzo pozytywnie 

wpływa na zdrowie człowieka oraz na środowisko. 

Wybierając drzwi drewniane zyskują Państwo szerokie 

możliwości aranżacyjne, ponieważ tego typu produkty 

występują a bardzo szerokiej ofercie kolorystycznej. W 

dodatku, drzwi drewniane można w prosty sposób poddać 

obróbce technicznej i uzyskać realizację zgodną z 

indywidualnym zamówieniem. Drewno jest surowcem z 

którym można połączyć elementy stalowe ozdobne, spieki 

kamienne, wiele rodzajów szkła, które tworzą 

niepowtarzalne walory estetyczne. Takie rozwiązanie 

umożliwia dopasowanie drzwi do architektury elewacji. 



Wytrzymałość

Drzwi drewniane są trwałe, wytrzymałe, odporne na 

uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Aby 

cieszyć się przez wiele lat użytkowaniem drzwi 

drewnianych należy pamiętać o regularnej 

pielęgnacji raz w roku. Dbając o okresowe 

konserwacje możesz sprawić, że przez te same drzwi 

będziesz wchodził do domu nie tylko Ty, ale nawet 

Twój wnuk, a to oznacza ogromne, transpokoleniowe 

oszczędności. 



Bezpieczeństwo 

Drzwi Parmax posiadają certyfikat RC2 

dla drzwi o podwyższonej ochronie na 

włamanie i większej odporności przed 

niechcianymi czynnikami 

zewnętrznymi.



Odporność na warunki atmosferyczne 

Zastosowanie zadaszenia czy wiatrołapu w zupełności 

wystarczy do zabezpieczenia drzwi przed 

niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. 

W ofercie Parmax można również znaleźć drzwi z 

nakładką ze spieku kwarcowego oraz aluminium co 

zdecydowanie zwiększa ich odporność na niesprzyjające 

warunki pogodowe.



Zapraszamy Cię do świata 

bezkompromisowej jakości.

PARMAX Producent drzwi

F.P.H.U. ”PARMAX” S.C.

Łężkowice 111, 32-015 Kłaj

e-mail: drzwi@parmax.pl

Tel. + 48 12 284 63 70

www.parmax.pl


