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Top Design GLASS

Współczynnik przenikania ciepła Ud

Ud = 0,68 W/m2K
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•  3 – letnia gwarancja
•  wkładka bębenkowa klasy A (kolor: nikiel)
•  2 lub 3 uszczelki (po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy) – gwarantują utrzymanie wewnętrznego ciepła oraz chronią przed wnikaniem chłodu i zimna
•  zamek listwowy automatik 3-punktowy G-U – zabezpiecza drzwi w trzech punktach stanowiąc niezwykle trudną do pokonania przeszkodę na drodze włamywacza
•  długa listwa zaczepowa zamka – zwiększa ochronę przed włamaniem, regulowany każdy zaczep
•  bolce antywyważeniowe skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
•  zawiasy kieszeniowe SIMONSWERK (BAKA 3D, TECTUS TE 540) – to dożywotnia gwarancja mobilności drzwi, regulowane w trzech płaszczyznach
•  nasadki na zawias (kolor: nikiel)
•  próg opadowy w skrzydle – wpływa na doszczelnienie drzwi
•  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 malowania PROTECT – (warstwa lakiernicza – jedwabisto matowy lakier prześwitujący – ułatwiająca utrzymanie powierzchni drzwi w doskonałej czystości 

oraz dobrej odporności na zarysowania. System PROTECT nie ulega zżółknięciu, nie reaguje z potem ludzkich rąk, kremami, olejami, a przy długotrwałym 
użytkowaniu nie występują ciemnie plamy w miejscach intensywnej eksploatacji, jest wolny od biocydów)

•  dwukomorowy pakiet szybowy P-2 (3 szyby)

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w naszych salonach i punktach sprzedaży na terenie całego kraju. Nasi konsultanci udzielą szczegółowych informacji 
oraz doradzą w wyborze odpowiedniego produktu. Zapraszamy!
Wykonujemy drzwi o grubości 82 mm i 100 mm - Drzwi Energooszczędne (pasywne)
Wykonujemy również drzwi według indywidualnego projektu oraz niestandardowego wymiarowania.
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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


