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Dlaczego 
drzwi PARMAX?  

Blokady antywyważeniowe

Drzwi zewnętrzne PARMAX wyróżniają 
parametry takie jak:  

• Drzwi dębowe
• Grubość 82 mm 
• Ościeżnica drewniana,  

100% dębowa, klejona warstwowo 
Uwaga: Nowa szerokość 
ościeżnicy – 65 mm

• Zamek WINKHAUS 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

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.

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. Dzięki stosowaniu najnowszych 
technologii i najlepszych w swojej klasie gatunków 
materiałów, oferujemy produkty najwyższej jakości.  

Nasze drzwi zostały wyposażone w szereg 
modułów zabezpieczających. Korzystając 
z dobrodziejstw najnowocześniejszych 
technologii, oferujemy czytniki linii papilarnych, 
jak również klawiatury kodowe. 

Ud3 
od 0,78 w/m2K
Energooszczędne 
drzwi

Oryginalne produkty
firmy PARMAX tylko
z autentycznym 
znakiem firmowym

10 lat 
gwarancji2

Termin realizacji 
do 6 tygodni1

Wkład 3-szybowy z P-2, szkło antywłamaniowe
+ folie (dwie tafle szkła float + 2 folie) 
+ ciepła ramka przyszybowa
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Basic 05A

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 05B

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 03B

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 03A

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

RAL Design | Basic Line
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Basic 08

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
5590 zł netto
6875,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 07

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

Możliwość malowania 
intarsji na kolor czarny:
dopłata 100 zł netto 
(123,00 zł brutto)

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 05C

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 15A Wykończenie RUSTICAL
dopłata 800 zł netto 
(984,00 zł brutto)
drzwi jednoskrzydłowe 

Usłojenie poziome  
lub pionowe – do wyboru 
tylko w wykończeniu 
RUSTICAL

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

RAL Design | Basic Line
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Basic 15B

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 15C

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 16B

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• piaskowana  

wg wzoru
• reflex grafit
• bezbarwna

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4490 zł netto
5522,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 16A

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• reflex grafit
• bezbarwna

CENA kompletnych 
drzwi z pierwszym 
zestawem 
wyposażenia:
4490 zł netto
5522,70 zł brutto

Dotyczy drzwi 
jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

RAL Design | Basic Line
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Basic 16F

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

Możliwość malowania 
intarsji na kolor czarny:
dopłata 100 zł netto 
(123,00 zł brutto)

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4690 zł netto
5768,70 zł brutto

Dotyczy drzwi 
jednoskrzydłowych  
w kolorze standard

Basic 16E

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 16D

Wykończenie RUSTICAL
dopłata 800 zł netto  
(984,00 zł brutto)

Usłojenie poziome  
lub pionowe – do wyboru tylko 
w wykończeniu RUSTICAL

Możliwość malowania intarsji 
na kolor czarny:
dopłata 100 zł netto 
(123,00 zł brutto)

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4490 zł netto
5522,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 16C

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4490 zł netto
5522,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

RAL Design | Basic Line
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Basic Glass C

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic Glass B

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic 17

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

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic Glass A

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

RAL Design | Basic Line
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Basic Klasyczny B

DOSTĘPNE KOLORY:
• tylko kolory RAL kryjące 

Model dostępny wyłącznie 
z obustronną klamką

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4490 zł netto
5522,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic GLASS E

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic GLASS D

Wykończenie RUSTICAL
dopłata 800 zł netto 
(984,00 zł brutto)

Usłojenie poziome  
lub pionowe – do wyboru 
tylko w wykończeniu 
RUSTICAL

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

Basic Klasyczny A

DOSTĘPNE KOLORY:
• tylko kolory RAL kryjące 

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana 
• antisol czarny 

Model dostępny wyłącznie 
z obustronną klamką

CENA kompletnych drzwi 
z pierwszym zestawem 
wyposażenia:
4990 zł netto
6137,70 zł brutto

Dotyczy drzwi jednoskrzydłowych 
w kolorze standard

RAL Design | Basic Line
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Zestawy wyposażenia

Zestaw 1
W cenie

Zestaw 3
Dopłata 350 zł netto (430,50 zł brutto)

Zestaw 7
Dopłata 780 zł netto (959,50 zł brutto)

Zestaw 2
Dopłata 540 zł netto (664,20 zł brutto)

Zestaw 4
Dopłata 850 zł netto (1045,50 zł brutto)

KLAMKA VERMONT 
obustronna

KLAMKA AXA HAGA
obustronna, kolor czarny

KLAMKA VERMONT 
rozeta owal od wewnątrz

KLAMKA AXA CERES SOLO PLUS
kolor czarny

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

 +  komplet czarnych 
nasadek na zawiasy

 +  atestowana wkładka 
czarna kl. B 
(3 klucze)

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

KLAMKA ATLANTA 
obustronna

KLAMKA ATLANTA 
komplet rozet okrągłych

KLAMKA 
ATLANTA 

POCHWYT CZARNY 
OKRĄGŁY Ø30
dł. 120 cm, 160 cm,  
kolor czarny

POCHWYT Ø30
120 cm lub 160 cm

 +  pochwyt 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

Zestaw 5
Dopłata 850 zł netto (1045,50 zł brutto)

KLAMKA AXA GAJA SOLO PLUS
kolor czarny

 +  pochwyt 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

Zestaw 6
Dopłata 700 zł netto (861,00 zł brutto)

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

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

KLAMKA DAKOTA

 +  komplet nasadek na zawiasy, 
kolor czarny

 +  atestowana wkładka kl. B 
czarna (3 klucze)

 + zapadka dzień/noc

Do zestawów wyposażenia 4, 6 i 7 istnieje możliwość 
zamontowania przycisku w pochwycie – koszt 1390 zł netto 
(1709,70 zł brutto): zamek WINKHAUS z napędem 
elektrycznym EAV3, przycisk na pochwycie, silnik serwo, 
okablowanie, zasilacz (nie jest wbudowany w ościeżnicę).

Do wszystkich zestawów istnieje możliwość zamiany wkładki na klasę C z 6 kluczami
Wkładka patentowa w klasie C, kolor nikiel (6 kluczy) – 330 zł netto (405,90 zł brutto)
Gałko-wkładka w klasie C, kolor nikiel (6 kluczy) – 360 zł netto (442,80 zł brutto)
Wkładka patentowa w klasie C, kolor czarny (6 kluczy) – 430 zł netto (528,90 zł brutto)
Gałko-wkładka w klasie C, kolor czarny (6 kluczy) – 460 zł netto (565,80 zł brutto)

RAL Design | Basic Line
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Technologia

Kontraktron (biały lub brązowy) 80 zł netto (98,40 zł brutto)
Wizjer panoramiczny (kolor INOX, stare złoto) 190 zł netto (233,70 zł brutto)
Wizjer panoramiczny (kolor czarny) 220 zł netto (270,60 zł brutto)

Nadajnik 2-kanałowy (pilot)  
PEARL TWIN
• Możliwość użycia do dwóch różnych zastosowań (np. możliwość 

otwarcia drzwi przy dokupieniu czytnika lub klawiatury numerycznej oraz 
dodatkowo np. bramy garażowej po dokupieniu odbiornika SOMcom2 )

Cena 112 zł netto (137,76 zł brutto)

Odbiornik radiowy SOMcom2
• 2-kanałowy do obcych sterowań, np. napędy do bram 

innych producentów, centrale alarmowe itp.

Cena 364 zł netto (447,72 zł brutto)

Czytnik linii 
papilarnych 
ENTRASYS
• Szyfrowane i zapewniające 

bezpieczną transmisję łącze radiowe 
między skanerem w drzwiach 
a odbiornikiem

• Możliwość zapisania do 80 odcisków 
palców

• Oświetlany i podgrzewany obszar 
skanowania

• Licowanie czytnika

Cena kompletu (silnik serwo, okablowanie, 
zewnętrzny zasilacz), ramka czytnika 
zlicowana z powierzchnią skrzydła, kolor 
ramki INOX – 3140 zł netto  
(3862,20 zł brutto)

Wersja z czarną ramką  
– dopłata 140 zł netto (172,20 zł brutto)

Klawiatura 
numeryczna 
EntraCode +

• Szyfrowane i zapewniające bezpieczną 
transmisję łącze radiowe między 
klawiaturą w drzwiach a odbiornikiem

• Indywidualnie programowany kod 
liczbowy liczący od 4 do 8 cyfr, które  
są dowolnie wybierane przez użytkownika

• Licowanie klawiatury numerycznej

Cena kompletu (silnik serwo, okablowanie, 
zewnętrzny zasilacz), ramka klawiatury 
zlicowana z powierzchnią skrzydła, kolor ramki 
INOX – 2940 zł netto  
(3616,20 zł brutto)

Wersja z czarną ramką  
– dopłata 140 zł netto (172,20 zł brutto)

RAL Design | Basic Line
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Dostawki boczne

Naświetla górne

DOSTAWKA BOCZNA STAŁA SZKLONA 
(w jednej ramie z drzwiami)

Szerokość 30 cm: 1990 zł netto (2447,70 zł brutto)
Szerokość 40 cm: 2090 zł netto (2570,70 zł brutto)
Pozostałe wymiary w przedziale 31–45 cm: 2730 zł netto (3357,90 zł brutto)

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

30 cm

208 cm

40 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

NAŚWIETLA GÓRNE SZKLONE W JEDNEJ RAMIE:
• Pakiet 3-szybowy
• Wymiary:  231–248 cm

Dopłaty do naświetla górnego:
Drzwi jednoskrzydłowe + naświetle górne – 1060 zł netto (1303,80 zł brutto)
Drzwi z jedną dostawką + naświetle górne – 1590 zł netto (1955,70 zł brutto)
Drzwi z dwiema dostawkami + naświetle górne – 2110 zł netto (2593,30 zł brutto)

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

Całkowity wymiar konstrukcji 
z naświetlem 231 cm – 248 cm

Dostępne szyby do drzwi  
Basic Klasycznych:
• Cała piaskowana
• Antisol czarny

RAL Design | Basic Line
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Dostępne kolory

STANDARD – bez dopłat (usłojenie pionowe)

KOLORY ZA DOPŁATĄ 100 ZŁ NETTO (123,00 zł brutto) (usłojenie pionowe)

*WYKOŃCZENIE RUSTICAL 800 ZŁ NETTO (984,00 zł brutto)
lakierowanie obustronne (skrzydło + ościeżnica)

www.parmax.pl

Wymiary drzwi

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

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

Dopłata za niższe drzwi do 200 cm: 100 zł netto (123,00 zł brutto)

MOŻLIWOŚĆ WYBORU GÓRNEGO  
I BOCZNEGO POSZERZENIA OŚCIEŻNICY

Poszerzenie boczne:
• 2 szt. x 2 cm – dopłata 200 zł netto (246,00 zł brutto), kpl.
• 2 szt. x 4 cm – dopłata 300 zł netto (369,00 zł brutto), kpl.

Poszerzenie górne:
• 2 cm – dopłata 100 zł netto (123,00 zł brutto)
• 4 cm – dopłata 150 zł netto (184,50 zł brutto)

szerokość skrzydła w świetle – 85 cm

zewnętrzna szerokość skrzydła z ościeżnicami – 103 cm

zewnętrzna szerokość skrzydła z ościeżnicami  – 98 cm

szerokość skrzydła w świetle – 90 cm

szerokość otworu w murze – 107 cm

szerokość otworu w murze – 102 cm

 zewnętrzna szerokość skrzydła – 95,2

 zewnętrzna szerokość skrzydła – 90,2

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

zewnętrzna szerokość skrzydła:
- 98,2 cm - zawias widoczny
- 95,2 cm skrzydło licowane z ościeznicą 
   (zawias chowany)
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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 one 
podstawą reklamacji. Zamieszczone w ofercie zdjęcia produktów  
są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

Katalog drzwi drewnianych zewnętrznych RAL DESIGN 2021, edycja 2

RAL 9003 RAL 7016 RAL 7045

Orzech Winchester Złoty Dąb Ciemny

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI 
W DOWOLNYM KOLORZE z Palety RAL 
(usłojenie pionowe)

• Drzwi jednoskrzydłowe – 250 zł netto 
(307,50 zł brutto)

• Dostawki – 150 zł netto (184,50 zł brutto) 
• Naświetle górne – 150 zł netto (184,50 zł brutto) 

ODCIENIE METALICZNE 9006, 9007 (usłojenie pionowe)
• do drzwi jednoskrzydłowych – 500 zł netto (615,00 zł brutto)
• do dostawki – 200 zł netto (246,00 zł brutto) 

Malowanie na dwa kolory (inny kolor po stronie wewnętrznej,  
inny po zewnętrznej) – 190 zł netto (233,70 zł brutto)
Malowanie ościeżnicy jednostronne – 390 zł netto (479,70 zł brutto)
Malowanie ościeżnicy dwustronne – 230 zł netto (282,90 zł brutto)

Wszelkie frezy oraz intarsje występują tylko od strony zewnętrznej.

DOPŁATA DO DOSTAWEK W WYKOŃCZENIU RUSTICAL
250 ZŁ NETTO (307,50 zł brutto)
DO NAŚWIETLA GÓRNEGO 150 ZŁ NETTO (184,50 zł brutto)

Mahoń Natur Dąb Bagienny

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.

Wizualizacji domu wykorzystanej na okładce użyczył HomeKONCEPT

RAL Design | Basic Line


