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Otwórz się  
na więcej

Warto postawić na otwartość. Otworzyć się na nowe 
trendy, na unikatowe rozwiązania i materiały, których 
nie spotkasz nigdzie indziej. Nasze drzwi symbolizują 
takie otwarcie – nowe spojrzenie na wejście do Twojego 
domu.

100% 
dębowy
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Przenieś się do 
strefy luksusu



strefa 
luksusu
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Wystarczy raz przejść przez nasze drzwi, aby się w nich zakochać. To portal do zupełnie 
innego świata – świata nowych wrażeń estetycznych. Dziś, dobór wykorzystywanych 
przez nas materiałów oraz podejście do montażu i wyróżniające nas nowatorstwo 
technologiczne to prawdziwa rzadkość. Nie zamierzamy tego zmieniać!

inno
wacyj
ność
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Posiadane przez nas rynkowe  
doświadczenie to coś, z czego jesteśmy 
dumni. Jednak naszym głównym  
atrybutem jest umiejętność reagowania 
na zmiany. Zmiany zarówno w gustach 
konsumentów, w technologii produkcji, 
ale także w nowych możliwościach 
materiałowych. Ponadto stałe dążenie  
do bycia najlepszym i pewność, że zawsze 
jest coś do odkrycia sprawia, iż staramy 
się nieustannie poprawiać jakość naszych 
produktów tak, aby zaspokajały potrzeby 
najbardziej wymagających Klientów.  
Dzięki licznym talentom zespołu 
kreatywnego X-FAKTOR i jego perfekcyjnej 
pracy, przy wsparciu całkowicie polskiego 
kapitału, powstają doskonałe drzwi  
przez które wkroczysz ku swojej  
przyszłości.



Tak  
   działamy
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Tak działamy
Produkty X-FAKTOR to nowa jakość w świecie nowoczesnych drzwi zewnętrznych. Powstające od  ponad 20 lat  
dzięki pasji, doświadczeniu i nieustannej woli doskonalenia, są wrotami, które przeniosły tysiące naszych  
Klientów w świat estetycznych wrażeń i designu XXI wieku. Jednocześnie zachowując przy tym funkcjonalność,  
trwałość i pewność – cechy kojarzone nierozerwalnie z tradycyjnym, solidnym rzemiosłem i ekskluzywną,  
ręczną pracą wykończeniową.

hand  
made

20 lat  
doświadczeń

naturalne  
drewno



Drzwi  
to nasz  
punkt  
wyjścia

7

Drzwi to nasz  
punkt wyjścia
Stosowane przez X-Faktor unikalne zestawie-
nia materiałowe jak choćby drewno-beton, 
drewno-aluminium oraz zastosowanie twórczego 
połączenia cyfrowych technik obróbki z manualnym 
wykończeniem detali, zostały wielokrotnie 
docenione i nagrodzone przez międzynarodową 
branżę budowlaną Złotym Medalem na 22 
Międzynarodowych Targach Budownictwa,  
a także Euro TOPTEN 2015 oraz Euro TOP TEN 2017.

Jesteś tu mile widzianym gościem. Każdy, kto  
doceni wyjątkowość naszych drzwi ma stałe 
zaproszenie do życia za ich gościnnymi  
skrzydłami.
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Otwarci na 
przyszłość
„Dobrze” to dla nas dopiero początek. Nasze drzwi nie byłyby tym czym są, gdyby 
nie stałe podnoszenie wymagań wobec siebie samych i produktu oraz nieustanne 
dążenie do stworzenia drzwi idealnych. Wierzymy, że jesteśmy już całkiem blisko. 
Świadczy o tym realizacja nawet najbardziej wymagających, nietypowych zleceń, 
a przede wszystkim zadowolenie naszych Klientów.
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Co nas wyróżnia?
Wybór drzwi X-FACTOR to zawsze awangardowe wyjście i mocne wejście. Decyduje o tym kilka konkretnych rozwiązań, które są 
znakiem firmowym naszych produktów.
Najwyższej jakości okucia w standardzie – zawiasy chowane Simonswerk Tectus TE wprowadzone przez X-FACTOR po raz pierwszy 
na naszym rynku. Dzięki zastosowaniu tych zawiasów powierzchnia skrzydła i dostawki jest idealnie zlicowana.
Zastosowanie specjalnie wyselekcjonowanego drewna z naturalnymi sękami i pęknięciami jako wykończenie skrzydła, dostępne 
ekskluzywnie jedynie w naszej ofercie.

Inteligentny system otwierania drzwi (m.in. przycisk w pochwycie, czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa) z okablowaniem 
estetycznie wkomponowanym w skrzydło oraz ościeżnicę.
Długa listwa zaczepowa zamka w standardzie oraz zamek listwowy 3 punktowy, który zwiększa odporność drzwi na włamanie.
Możliwość znacznej modyfikacji wzoru pod indywidualne zamówienie przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych.
Zastosowanie profili kompozytowych, które zwiększają odporność skrzydła na wykrzywienie, w przeciwieństwie do stosowanych 
najczęściej w zwykłych drzwiach profili aluminiowych.



Uchylamy 
drzwi 
do królestwa 
designu
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Uchylamy drzwi  
do królestwa designu
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Dobre wzornictwo i design - dla nas to nie sztuka dla sztuki! To sztuka dla dobrego życia, w otoczeniu dobrze zaprojektowanych  
i doskonale wykonanych przedmiotów. Odkryj je dla siebie i dla Tych, którzy Cię kiedyś odwiedzą.

 trwałość design exclusive
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Zaproszenie  
do świata 
bezkompromisowej 
jakości

Drewno - nasz ulubiony, naturalny materiał - posiada szereg zalet, z których 
najbardziej oczywistą jest wytrzymałość. Miłe w dotyku, odporne na działanie 
zmiennych warunków atmosferycznych drewno nie zmienia gwałtownie swojej 
objętości, dzięki czemu użytkowanie naszych drzwi jest bezproblemowe 
niezależnie od pory roku. Drewniane drzwi to również możliwość szybkiej 
naprawy w przypadku niewielkiego uszkodzenia mechanicznego, możliwość 
zmiany koloru, czy łatwej wymiany uszkodzonej szyby.

Dąb, ale nie tylko
Pracujemy w różnych rodzajach drewna, z których tradycyjny dąb jest ofertą 
standardową. Oprócz niego oferujemy pełną gamę innych gatunków, w tym 
również egzotycznych takich jak: iroko, orzech amerykański, czereśnia, teak, 
merbau, sapelli i wenge.

różne 
gatunki  
drewna

3 lata 
gwarancji
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Doskonałe 
wykończenie  
w detalach
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Ostateczny wygląd drzwi X-FACTOR to pole do popisu 
dla wyobraźni Klientów. Dostępne są liczne opcje 
wykończenia klepki drewnianej m.in. szlifowane 
(gładka powierzchnia), piaskowane (klepka dębowa 
poddana procesowi piaskowania uzyskuje bardziej 
chropowatą strukturę), czy olejowane zgodnie  
z dostępną kolorystyką.

Doskonałe  
wykończenie  
w detalach

dopra 
cowany 

detal



Szlachetność  
wydobyta  

olejem
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Wykorzystanie specjalnych olejów, które są harmonijnie 
dostosowane do odcieni kolorystycznych oraz właściwości 
wielu gatunków drewna szlachetnego to zabieg stosowany  
w X- FACTOR ze znawstwem i praktyką. Nadaje on drewnianym 
powierzchniom świeży i naturalny wygląd oraz przyjemną 
i wyczuwalną w dotyku gładkość. Olejowanie pozwala 
uwydatnić walory i strukturę drewna, nadając mu cieplejszej 
barwy. Powierzchnie olejowane są odporne na powstawanie 
zabrudzeń oraz łatwe w pielęgnacji. Olej wnika głęboko 
w drewno, reguluje jego wilgotność, redukuje pęcznienie 
oraz kurczenie się drewna. Dzięki temu jego powłoka nie 
rozwarstwia się, nie pęka i nie łuszczy się.
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Powyższy wzór użytkowy jest przedmiotem ochrony, na który 
Urząd Patentowy RP udzielił prawa wyłączności.

Szlachetność wydobyta olejem
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Drzwi 1X 
2 dostawki

Uchwyt „C“  
INOX

Czytnik linii  
papilarnych

Głębokie  
frezowanie

Rozeta  
kwadratowa INOX 

Szyba  
zlicowana  

z powierzchnią  
skrzydła
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Drzwi 1X 
2 dostawki, podświetlenie led 

Podświetlenie led – kolor biały
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Drzwi 1X

Drzwi 2X Drzwi 3X

Drzwi 1X z dostawką

Drzwi 2X z INOXEM



Drzwi 4X

Drzwi 6X Drzwi 6X - XXLDrzwi 6X z dostawką - XXL

Drzwi 5X Drzwi 5X z dostawką

Drzwi 10X Drzwi 11X z dostawką Drzwi 12X z dostawką

Drzwi 7X Drzwi 8X Drzwi 9X z dostawką

22 23



Klamki

Nowość – wyjątkowa klamka, która  
dopasowana jest do obecnie panujących 
trendów.

Klamka ta jest nieprzeciętna dzięki temu, że zostało 
zastosowane rozwiązanie takie jak: ukrycie rozety. 
Charakteryzują ją wysoka odporność i wytrzymałość, 
przy jednoczesnym zachowaniu wartości użytkowych.Klamka Kalifornia INOX Klamka Kalifornia czarna

Klamka ID9 INOX Klamka ID9 czarna Klamka Loop INOX 

Klamki sa objęte pięcioma latami gwarancji. Powłoka ULTRA FINISH.
Zastosowana przy produkcji klamek gwarantuje estetyczny wygląd i trwałość użytkowania. 
Wyprodukowane w wysokiej jakości stali nierdzewnej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Wysokość drzwi

Przekrój drzwi

110x265 cm - XXL 110 x 230 cm - XL 110 x 212,5 cm - standard

Wzmocnienie 
kompozytowe

Ocieplenie  
ze specjalnej  

pianki  
termoizolacyjnej

Deska  
grubości 4mm

grubość 11 cm

24 25
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Systemy inteligentnego otwierania drzwi

Czytnik linii papilarnych integra z funkcją 
RFID do bezdotykowego otwierania za 
pomocą karty

Czytnik linii papilarnych MINI (wbudowany 
w pochwycie)

Czytnik linii papilarnych STANDARD

Klawiatura numeryczna ekey home keypad 
integra 2.0 Jednostka sterująca micro

Czytnik linii papilarnych integra z funkcją 
RFID do bezdotykowego otwierania drzwi 
za pomocą smartphona

Uchwyty

Uchwyt kwadratowy 
drewniany

Uchwyt okrągły 
drewniany

Uchwyt prostokątny  
INOX

Uchwyt ,,C”
INOX
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Tworzymy – nie produkujemy.

Kolorystyka – wykończenie dębowe

dąb XZ1 gładki dąb XZ2 gładki dąb XZ3 gładki dąb XZ4 gładki dąb XZ5 gładki

dąb XZ1  
szczotkowany

dąb XZ2  
szczotkowany

dąb XZ3  
szczotkowany

dąb XZ4  
szczotkowany

dąb XZ5  
szczotkowany

Każde z naszych drzwi są niepowtarzalne. Wynika to z natury użytych przez nas materiałów. Wychodzimy poza konwencje  
i schematy dostosowując nasze drzwi do potrzeb Klienta.  
Wybór naturalnych materiałów determinuje oryginalność i różnorodność, dlatego skrzydła naszych drzwi ożywają w wyjątkowy 
sposób stając się produktem niepowtarzalnym. Dzieje się tak dzięki ich unikatowej strukturze, barwie i usłojeniu, ale także 
odpowiedniemu ręcznemu przygotowaniu i wykończeniu każdych drzwi wychodzących spod naszej ręki.
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Drewno egzotyczne  
(*wyłącznie gładkie):

dąb XZ1 gładki dąb XZ1 szczotkowany

dąb XZ6 gładki dąb XZ7gładki dąb XZ10 gładki

dąb XZ6  
szczotkowany

dąb XZ7 
szczotkowany

dąb XZ10 
szczotkowany

Wenge

Teak Iroko Orzech 
amerykański

Czereśnia Sapelli Merbau



PARMAX Producent Drzwi • F.P.H.U. PARMAX S.C. • Łężkowice 111, 
32-015 Kłaj • e-mail: drzwi@drzwixfaktor.pl •  Tel: +48 12 284 63 70

Produkty firmy Parmax posiadają certyfikaty CE

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 ce-
chy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji.  
Zamieszczone w ofercie zdjęcia produktów są przykładowe i mogą odbiegać od 
ich rzeczywistego wyglądu.

S e r i a  k a t a l o g u  2 / 2 0 1 8

www.parmax.pl
www.drzwixfaktor.pl




