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Drzwi to nasza pasja motywowana marzeniami Naszych klientów. To właśnie dla Nich tworzymy wyjątkowe 
drzwi, które są nacechowane ich sugestiami, przemyśleniami, oczekiwaniami i potrzebami. W tym co robimy 
bezustannie dążymy do perfekcji, aby spełnić wszelkie oczekiwania, wymagania i dawać pełne zadowolenie 
użytkownikom. Tylko pozornie wszystkie drzwi są do siebie podobne. Nasze drzwi cechuje nie tylko wysoka jakość 
wykonania i trwałość, stawiamy na materiały wysokiej jakości, izolacyjność akustyczną oraz bezpieczeństwo 
naszych klientów i ich rodzin.

Zakład stolarski Stolpaw może poszczycić się już ponad 40-letnią tradycją. O jego renomę dba dziś trzecie 
pokolenie właścicieli. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu dynamicznemu rozwojowi znajduje się w 
czołówce największych i najszybciej rozwijających się firm w branży stolarskiej. Od początku działalności stale 
doskonali swoje produkty. Głównym czynnikiem wpływającym na tak szybki rozwój jest prowadzona od kilku 
lat ciągła inwestycja w rozbudowę istniejącej bazy biurowo-produkcyjno-magazynowej.

Gama produktów firmy Stolpaw to odpowiedź na oczekiwania tych odbiorców, którzy wysoko cenią sobie 
bezpieczeństwo, ciszę i spokój. Dom traktują jako miejsce relaksu, spotkań z rodziną i przyjaciółmi oraz swoją 
wizytówkę. Dzięki wieloletniej tradycji i doświadczeniu, a także zastosowaniu nowoczesnej technologii podczas 
procesu produkcyjnego oraz zaangażowaniu całego naszego zespołu, stworzyliśmy wyroby najwyższej jakości. 
Spełniają one wysokie wymogi użytkowe i zachowują indywidualny klimat, który można uzyskać tylko dzięki 
wykorzystaniu drewna.
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SKR 01 SKR 02 SKR 03 SKR 04 SKR 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

SKRA to linia drzwi mająca regularne 
geometryczne kształty. Wyjątkowa 
subtelność drewna została podkreślona 
delikatnymi przeszkleniami.

ceny ościeżnic regulowanych str. 48

SKR 03

SKRA

cena: 1 600 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD

skss
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LON 01 LON 02 LON 03 LON 04 LON 05 LON 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

LONDINO nada każdemu wnętrzu 
wyjątkowy wygląd. Nowoczesne linie 
szkła oraz wyjątkowy charakter drewna 
tworzą niepowtarzalny tandem.

LON 06

LONDINO

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 670 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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TRE 01 TRE 02 TRE 03 TRE 04 TRE 05 TRE 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

TRESOR nowoczesna linia drzwi o 
niepowtarzalnym wzornictwie mająca 
typowe geometryczne kształty.
Delikatne akcenty szklane podkreślają 
jej unikalność.

TRE 06

TRESOR

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 670 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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JUS 01 JUS 02 JUS 03 JUS 04 JUS 05 JUS 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

JUST linia drzwi o prostych  
i nowoczesnych kształtach będących 
idealnym uzupełnieniem zarówno 
w nowoczesnych jak i klasycznuych 
wnętrzach.

JUS 07

JUST

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 600 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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BAR 01 BAR 02 BAR 03 BAR 04

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

BARCA ta seria drzwi jest skierowana 
do sympatyków nowoczesnych wnętrz 
w których elementem dominującym 
jest surowa stylistyka.

BAR 02

BARCA

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 670 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło hartowane 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD

a
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OMN 01 OMN 02 OMN 03 OMN 04 OMN 05 OMN 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

OMNIA to nowa linia drzwi, która
swym wyglądem pasuje do wnętrz 
nowoczesnych jak i urządzonych  
w stylu klasycznym.

OMN 01

OMNIA

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 720 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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SOU 01 SOU 02 SOU 03 SOU 04 SOU 05 SOU 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

SOUL takolekcja nada każdemu 
wnętrzu niepowtarzalny a także modny 
wygląd. Nowoczesne kształty oraz 
różnorodność przeszkleń trafi w gusta 
największych koneserów.

SOU 01

SOUL

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 720 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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CRY 01 CRY 02 CRY 03 CRY 04 CRY 05 CRY 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

CRYSTAL nowoczesne drzwi, w które 
pięknie wkomponowano zdobione 
elementy ze szkła hartowanego. Takie 
połączenie sprawi że każde wnętrze 
będzie miało indywidualny charakter.

CRY 01

CRYSTAL

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 600 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło hartowane 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

MAGNETIC to linia drzwi o prostych  
i subtelnych kształtach, występująca  
w różnych wariantach, pasująca  
do tradycyjnych aranżacji wnętrz.

 MAG 01

MAGNETIC

MAG 01 MAG 02 MAG 03 MAG 04 MAG 05 MAG 06

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 600 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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STI 01 STI 02 STI 03 STI 04 STI 05 STI 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

STIL klasyczna linia drzwi z szeroką 
gamą rozwiązań podkreśli charakter 
nawet najbardziej wyjątkowych 
pomieszczeń.

STI 01

STIL

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 670 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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SEL 01 SEL 02 SEL 03 SEL 04 SEL 05 SEL 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

SELECTION klasyczna linia drzwi 
z szeroką gamą rozwiązań podkreśli 
charakter nawet najbardziej 
wyjątkowych pomieszczeń.

SEL 06

SELECTION

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 940 zł netto

OPCJA EI30, EI60
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama wewnętrzna konstrukcyjna wykonana jest z wysokiej 
jakości drewna klejonego wielowarstwowo. Wypełnienie 
stanowi płyta otworowa. Całość okleinowana naturalnym 
fornirem dębowym, lub naturalnymi fornirami drewna  
egzotycznego.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias ukryty (wersja bezprzylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
OPCJA Ei30, Ei60 - do wyceny indywidualnej

STOLPAW

zawias ukryty (wersja bezprzylgowa)
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SIL 01 SIL 02 SIL 03 SIL 04 SIL 05 SIL 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

SILWA  te drzwi to kwintesencja 
prostych i nowoczesnych kształtów 
trafiająca w gusta sympatyków 
modernizmu.

SIL 06

SILWA

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
szyba lacobel jednostronna - dopłata 250 zł

cena: 1 820 zł netto

OPCJA EI30, EI60
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama wewnętrzna konstrukcyjna wykonana jest z wysokiej 
jakości drewna klejonego wielowarstwowo. Wypełnienie stanowi 
płyta otworowa. Całość okleinowana naturalnym fornirem 
dębowym, lub naturalnymi fornirami drewna egzotycznego.

SZKLENIE
szkło dekoracyjne jednostronne lacobel

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias ukryty (wersja bezprzylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
OPCJA Ei30, Ei60 - do wyceny indywidualnej

STOLPAW

zawias ukryty (wersja bezprzylgowa)
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COD 01 COD 02 COD 03 COD 04 COD 05 COD 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

CODE to kolekcja pięknych stylowych 
drzwi, będąca idealnym dopełnieniem 
wnętrza urządzonego w tradycyjnym 
klasycznym stylu.

COD 05/ROZELLA

CODE

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
szyba wzór Rozella – dopłata 650 zł netto

cena: 1 850 zł netto
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach 
(wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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EPH 01 EPH 02 EPH 03 EPH 04 EPH 05 EPH 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

EUPHORIA ta seria drzwi wprawi  
w euforię największych koneserów. 
Piękna klasyczna linia, a także 
zdobione elementy szklane są 
godne, aby je umieścić w najbardziej 
wysmakowanych rezydencjach. EPH 06

EUPHORIA

cena: 1 850 zł netto
ceny ościeżnic regulowanych str. 48
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

STOLPAWSTANDARD
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ROM 01 ROM 02 ROM 03 ROM 04 ROM 05 ROM 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

ROM 01

ROMA

ROMA to kolekcja tradycyjnych 
ozdobnych drzwi, która pozwoli 
nadać wnętrzu niepowtarzalny klimat, 
elegancję przeplatającą się z tradycją.

ceny ościeżnic regulowanych str. 48
cena: 1 830 zł netto
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STOLPAWSTANDARD

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama z wysokiej jakości drewna klejonego wielowarstwowo 
okleinowana obustronnie naturalnym obłogiem dębowym.
Wypełnienie ramy stanowią płyty MDF okleinowane 
naturalnymi fornirami dębowymi najwyższej jakości.

SZKLENIE
szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek magnetyczny
zawias regulowany w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych
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Weiss Hanf 1090210901 Olive 10903 Schilf 10904 Palisander 10905

Honig Rustikal 1090710906 Kognak 10908 Maron 10909 Mahagonibraun 10910

Tabak Mahagonirot 1091210911 Schwarz 10913 Classic 11165 Kastanie 11117

Antik 11253 Havanna 11255 Siena 11127 Natur 11250

Dąb europejski Orzech Amerykański Palisander santos Sapeli �ader

KOLORYSTYKA

OKLEINY NATURALNE

Ze względu na technikę druku predstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych, prosimy o korzystanie z wzornika koloru dostępnego u naszych dystrybutorów

Wykonanie drzwi w okleinach naturalnych dotyczy kolekcji SELECTION i SILWA
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KOLEKCJA DRZWI
Vittoria
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Vittoria

VITO 01 VITO 02 VITO 03 VITO 04 Ościeżnica stała 90 x 55 mm 
Cena 490 zł 

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

VITO Minimalistyczne wzornictwo 
zapewni idealne dopasowanie kolekcji 
do nowoczesnego rodzaju wnętrz.

VITO 01

VITO

ceny ościeżnic regulowanych str. 49
cena: 980 zł netto

OPCJA EI30, EI60
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Vittoria

KONSTRUKCJA
• drzwi płytowe
• wersja przylgowa
• wersja bezprzylgowa
• rama skrzydła MDF wzmocniona listwami drewnianymi
• wypełnienia płyta otworowa
• płycina HDF

WYKOŃCZENIE
• malowanie metoda hydrodynamiczną wysokiej klasy lakierami RAL.
• ozdobne frezy na płaszczyźnie skrzydła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• zamek standardowy oszczędnościowy  opcja : klucz, wc, wkładka 

patentowa 
• dwa zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)
• uszczelka w ościeżnicy 

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
• komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych
• opcja EI30, EI60 - do wyceny indywidualnej

frez 02 
standard
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Vittoria

ELIO 01 ELIO 02 ELIO 03 ELIO 04

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

ELIO tradycyjne, klasyczne, 
ponadczasowe. Optycznie 
powiększą każde wnętrze.

ELIO 01

ELIO

ceny ościeżnic regulowanych str. 49
cena: 980 zł netto

Ościeżnica stała 90 x 55 mm 
Cena 490 zł 

OPCJA EI30, EI60
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Vittoria

KONSTRUKCJA
• drzwi płytowe
• wersja przylgowa
• wersja bezprzylgowa
• rama skrzydła MDF wzmocniona listwami drewnianymi
• wypełnienia płyta otworowa
• płycina HDF

WYKOŃCZENIE
• malowanie metoda hydrodynamiczną wysokiej klasy lakierami RAL.
• ozdobne frezy na płaszczyźnie skrzydła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• zamek standardowy oszczędnościowy  opcja : klucz, wc, wkładka 

patentowa 
• dwa zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach (wersja przylgowa)
• uszczelka w ościeżnicy 

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
• komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych
• opcja EI30, EI60 - do wyceny indywidualnej

frez 01 
opcja

frez 03
standard
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Vittoria

DARIO 01 DARIO 02 DARIO 03 DARIO 04 DARIO 04/1 DARIO 05

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

DARIO Elegancja dopasowana do 
przestrzeni utrzymanej w każdym stylu.

DARIO 01

DARIO

ceny ościeżnic regulowanych str. 49
szkło bulaj dopłata – 350 zł netto

cena: 1 190 zł netto
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Vittoria

KONSTRUKCJA
• drzwi ramiakowe
• wersja przylgowa
• wersja bezprzylgowa
• ramiaki wykonane z MDF wzmocnione listwami drewnianymi
• obłóg płyta HDF
• szkło 3.3.1. mat
• szkło hartowane klejone mleczne 8 mm 4.4.2 (kolekcja Dario model 

Dario 03 Dario 04)

WYKOŃCZENIE
• malowanie metoda hydrodynamiczną wysokiej klasy lakierami RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• zamek standardowy oszczędnościowy  opcja : klucz, wc, wkładka 

patentowa 
• dwa zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach (wersja 

przylgowa)
• uszczelka w ościeżnicy 
• Szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
• komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

Jasny i efektowny Design
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Vittoria

DARIO 01 DARIO 02 DARIO 03 DARIO 04

1350 zł

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

FRANCO Elegancja dopasowana do 
przestrzeni utrzymanej w każdym stylu.

FRANCO 01

FRANCO

ceny ościeżnic regulowanych str. 49
cena: 1 350 zł netto
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Vittoria

KONSTRUKCJA
• drzwi ramowe
• wersja przylgowa
• wersja bezprzylgowa
• rama skrzydła MDF wzmocniona listwami drewnianymi
• szprosy wykonane z MDF
• szkło 3.3.1 mat

WYKOŃCZENIE
• malowanie metoda hydrodynamiczną wysokiej klasy lakierami RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• zamek standardowy oszczędnościowy  opcja : klucz, wc, wkładka 

patentowa 
• dwa zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach (wersja 

przylgowa)
• uszczelka w ościeżnicy 
• szkło bezpieczne decormat

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
• komplet zawiasów do drzwi bezprzylgowych

Sztuka Minimalizmu
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Vittoria

24 cm

24
 c

m

PORTALE

24
 c

m
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WYMIARY DRZWI PRZYLGOWYCH JEDNODZIELNYCH Z OŚCIEŻNICĄ STANDARD 
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wymiary skrzy wymiary otworu wymiary z opaskami
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szerok
wymiary skrzy wymiary otworu wymiary z opaskami
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WYMIARY DRZWI BEZPRZYLGOWYCH JEDNODZIELNYCH Z OŚCIEŻNICĄ STOLPAW 
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WYMIARY DRZWI PRZYLGOWYCH JEDNODZIELNYCH Z OŚCIEŻNICĄ STOLPAW 

szerok
wymiary skrzy wymiary otworu wymiary z opaskami
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STANDARD

 STOLPAW

Lp
Zakres 

grubości 
muru 

Ceny ościeżnicy regu-
lowanej do drzwi  

jednoskrzydłowych

Ceny ościeżnicy 
regulowanej do drzwi 

dwuskrzydłowych 

1 80-100 420 zł netto 560 zł netto

2 100-120 440 zł netto 590 zł netto

3 120-140 460 zł netto 620 zł netto

4 140-160 480 zł netto 650 zł netto

5 160-180 500 zł netto 670 zł netto

6 180-200 520 zł netto 700 zł netto

7 200-220 540 zł netto 730 zł netto

8 220-240 560 zł netto 760 zł netto

9 240-260 580 zł netto 790 zł netto

10 260-280 600 zł netto 810 zł netto

11 280-300 620 zł netto 840 zł netto

12 300-320 640 zł netto 880 zł netto

13 320-340 660 zł netto 930 zł netto

14 340-360 690 zł netto 970 zł netto

15 360-380 720 zł netto 1010 zł netto

16 380-400 750 zł netto 1050 zł netto

17 400-420 790 zł netto 1100 zł netto

18 420-440 810 zł netto 1130 zł netto

19 440-460 830 zł netto 1150 zł netto

20 460-480 850 zł netto 1180 zł netto

21 480-500 880 zł netto 1200 zł netto

Lp
Zakres 

grubości 
muru 

Ceny ościeżnicy regu-
lowanej do drzwi 

jednoskrzydłowych

Ceny ościeżnicy 
regulowanej do drzwi 

dwuskrzydłowych 

1 80-100 580 zł netto 820 zł netto

2 100-120 600 zł netto 840 zł netto

3 120-140 620 zł netto 870 zł netto

4 140-160 640 zł netto 900 zł netto

5 160-180 660 zł netto 950 zł netto

6 180-200 680 zł netto 980 zł netto

7 200-220 700 zł netto 1010 zł netto

8 220-240 720 zł netto 1040 zł netto

9 240-260 740 zł netto 1060 zł netto

10 260-280 760 zł netto 1090 zł netto

11 280-300 780 zł netto 1120 zł netto

12 300-320 800 zł netto 1150 zł netto

13 320-340 820 zł netto 1180 zł netto

14 340-360 840 zł netto 1200 zł netto

15 360-380 860 zł netto 1230 zł netto

16 380-400 880 zł netto 1260 zł netto

17 400-420 900 zł netto 1290 zł netto

18 420-440 920 zł netto 1320 zł netto

19 440-460 940 zł netto 1350 zł netto

20 460-480 960 zł netto 1380 zł netto

21 480-500 980 zł netto 1420 zł netto

OŚCIEŻNICE DO DRZWI DREWNIANYCH
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Vittoria

Lp
Zakres 

grubości 
muru 

Ceny ościeżnicy 
regulowanej do drzwi 
przylgowych jedno-

skrzydłowych

Ceny ościeżnicy 
regulowanej do 

drzwi przylgowych 
dwuskrzydłowych 

1 80-100 490 zł netto 630 zł netto

2 100-120 510 zł netto 670 zł netto

3 120-140 530 zł netto 690 zł netto

4 140-160 550 zł netto 710 zł netto

5 160-180 570 zł netto 730 zł netto

6 180-200 590 zł netto 750 zł netto

7 200-220 610 zł netto 770 zł netto

8 220-240 630 zł netto 790 zł netto

9 240-260 650 zł netto 810 zł netto

10 260-280 670 zł netto 830 zł netto

11 280-300 690 zł netto 850 zł netto

12 300-320 710 zł netto 870 zł netto

13 320-340 730 zł netto 890 zł netto

14 340-360 750 zł netto 910 zł netto

15 360-380 770 zł netto 930 zł netto

16 380-400 790 zł netto 950 zł netto

17 400-420 810 zł netto 970 zł netto

18 420-440 830 zł netto 990 zł netto

19 440-460 850 zł netto 1010 zł netto

20 460-480 870 zł netto 1030 zł netto

21 480-500 890 zł netto 1050 zł netto

STANDARD

Lp
Zakres 

grubości 
muru 

Ceny ościeżnicy 
regulowanej do drzwi 
przylgowych jedno-

skrzydłowych

Ceny ościeżnicy 
regulowanej do 

drzwi przylgowych 
dwuskrzydłowych 

1 80-100 600 zł netto 740 zł netto

2 100-120 620 zł netto 760 zł netto

3 120-140 640 zł netto 780 zł netto

4 140-160 660 zł netto 800 zł netto

5 160-180 680 zł netto 820 zł netto

6 180-200 700 zł netto 840 zł netto

7 200-220 720 zł netto 860 zł netto

8 220-240 740 zł netto 880 zł netto

9 240-260 760 zł netto 900 zł netto

10 260-280 780 zł netto 920 zł netto

11 280-300 800 zł netto 940 zł netto

12 300-320 820 zł netto 960 zł netto

13 320-340 840 zł netto 980 zł netto

14 340-360 860 zł netto 1000 zł netto

15 360-380 880 zł netto 1020 zł netto

16 380-400 900 zł netto 1040 zł netto

17 400-420 920 zł netto 1060 zł netto

18 420-440 940 zł netto 1080 zł netto

19 440-460 960 zł netto 1100 zł netto

20 460-480 980 zł netto 1120 zł netto

21 480-500 1000 zł netto 1140 zł netto

 STOLPAW

OŚCIEŻNICE DO DRZWI VITTORIA
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NEMEZIS

nikiel

czarny

patyna antyczna

chrom szczotkowany

UCHWYTY WPUSZCZANE 55mmx82mm

chrom velvet

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY NEMEZIS
System przesuwny NEMEZIS charakteryzuje się wysoką jakością 
wykonania. Jest idealnym rozwiązaniem do nowoczesnych  
i klasycznych wnętrz.

KONSTRUKCJA
System przsuwny naścienny NEMEZIS stosowany jest jako drzwi 
bezprzylgowe jedno lub dwuskrzydłowe.

ZESTAW DO PRZESUWU SKRZYDEŁ SKŁADA SIĘ Z:
• dowolnego modelu skrzydła wewnętrznego (w rozmiarze 60, 70, 

80, 90, 100) w wersji bezprzylgowej
• systemu przesuwnego naściennego
• maskownicy
• pochwytów

System naścienny Nemezis – 500 zł netto +cena skrzydła + uchwyt,  
opcja -  tunel (patrz cena ościeżnicy standard)
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KLEOPATRA

nikiel

czarny

patyna antyczna

chrom szczotkowany

UCHWYTY WPUSZCZANE 55mmx82mm

chrom velvet

SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY KLEOPATRA
System przesuwny KLEOPATRA do zabudowy wewnątrz ściany to 
bardzo eleganckie rozwiązanie, gwarantujące optymalne wykorzystanie 
powierzchni użytkowej pomieszczenia. Specjalna konstrukcja 
pozwalająca na zabudowę w ścianie gipsowej umożliwia montaż drzwi 
w miejscach gdzie zastosowanie tradycyjnego sposobu otwierania jest 
niemożliwe lub burzy naszą koncepcje aranżacji wnętrz.

KONSTRUKCJA
System drzwi przesuwnych chowanych w ścianę bazuje na drzwiach 
wewnętrznych bezprzylgowych jedno lub dwuskrzydłowych.
Konstrukcję systemu stanowi kaseta zbudowana z metalowych 
kształtowników wraz z wózkami jezdnymi, w którą chowa się skrzydło.

SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH CHOWANYCH  
W ŚCIANĘ SKLADA SIĘ Z:
• kasety standardowej, metalowej, pojedynczej lub podwójnej do 

zabudowy karton-gips albo murowanej (mocowanie na poziomie 
gotowej posadzki)

• szyny aluminiowej, wózków przesuwu, uchwytu do zawieszania 
skrzydła

• blokady przesuwu skrzydła, prowadnika skrzydła
• elementów ościeżnicy z płyty MDF oklejonej fornirem dębowym  

w ofercie firmy STOLPAW
• uszczelek gumowych i przeciwkurzowych

System KLEOPATRA – do wyceny indywidualnej
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AREO

nikiel

czarny

patyna antyczna

chrom szczotkowany

UCHWYTY WPUSZCZANE 55mmx82mm

chrom velvet

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY AREO
System przesuwny Areo doda elegancji zarówno klasycznemu  
i nowoczesnemu wnętrzu .Daje wrażenie zawieszenia w przestrzeni 
drzwi przesuwnych, dzięki zamocowaniu ich tylko do jednej listwy  
nad wnęką.

KONSTRUKCJA
System przesuwny AREO stosowany jest jako drzwi bezprzylgowe 
jednoskrzydłowe.

ZESTAW DO PRZESUWU SKRZYDEŁ SKŁADA SIĘ Z:
• dowolnego modelu skrzydła wewnętrznego (w rozmiarze 60, 70, 

80, 90, 100) w wersji bezprzylgowej
• systemu przesuwnego naściennego

System naścienny Areo – 500 zł netto + cena skrzydła + uchwyt,  
opcja - tunel (patrz cena ościeżnicy standard)
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LOFT

nikiel

czarny

patyna antyczna

chrom szczotkowany

UCHWYTY WPUSZCZANE 55mmx82mm

chrom velvet

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY LOFT
Wyeksponowane detale mechaniczne,  dla podkreślenia charakteru 
wykonane w czarnym matowym kolorze co nadaje wnętrzu charakter 
industrialny.

KONSTRUKCJA
System przesuwny LOFT stosowany jest jako drzwi bezprzylgowe 
jednoskrzydłowe.

ZESTAW DO PRZESUWU SKRZYDEŁ SKŁADA SIĘ Z:
• dowolnego modelu skrzydła wewnętrznego (w rozmiarze 60, 70, 

80, 90, 100) w wersji bezprzylgowej
• systemu przesuwnego naściennego

System naścienny  Loft – 550 zł netto + cena skrzydła + uchwyt.
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 DOPŁATY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Podcięcie wentylacyjne 

Zawias ukryty wersja bezprzylgowa 2 szt

Próg samoopadający 

Korona „Stolpaw” 

Opaski płaskie maskujące do ościeżnicy stałej kpl na jedną stronę

Drzwi z odwrotna przylgą (zawiasy ukryte + zamek magnetyczny)

Zamek hakowy do drzwi przesuwnych

Uchwyt do drzwi przesuwnych TUPAI 2650 dwie szt.

Wkładka  patentowa

Drzwi p. poż. kolekcje VITO, ELIO, SILWA, SELECTION

Mechanizm przesuwny do systemu NEMEZIS

Mechanizm przesuwny do systemu AREO 

Mechanizm przesuwny do systemu LOFT

System Kleopatra wewnątrz ścienny

Ościeżnica stała do drzwi drewnianych 90x55mm

30 zł netto  

180 zł netto 

150 zł netto 

300 zł netto 

200 zł netto 

dopłata 600 zł do ceny katalogowej drzwi.

150 zł netto 

140 zł netto 

50 zł netto szt.

do wyceny 

500 zł netto

500 zł netto

450 zł netto 

do wyceny 

490 zł netto 

Podcięcie wentylacyjne 30 zł netto Zawias ukryty
180 zł netto

Korona Stolpaw Portal

LISTWY PRZYPODŁOGOWE
wymiary listew : wys. 80 mm gr. 16 mm 
cena: 60 zł netto/ szt. 2,0 mb 

A-1 A-2 A-3 A-4
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AKCESORIA DODATKOWE

AQUNA - 86 zł netto
rozeta standard  - 24 zł netto
rozeta wc - 34 zł netto
kolor: satyna mat, chrom, czarny

OVAL - 70 zł netto 
rozeta standard – 16 zł netto 
rozeta wc – 62 zł netto 
kolor: stal nierdzewna 

ADULAR - 60 zł netto
rozeta - 21 zł netto
rozeta wc - 30 zł netto
KOLOR: chrom, nikiel szczotkowany, 
mosiądz antyczny

CORAL - 87 zł netto 
rozeta - 22 zł netto 
rozeta wc 32 zł netto 
kolor: satyna, patyna, czarny 

TEARK - 80 zł netto 
rozea standard – 30 zł netto 
rozeta wc – 80 zł netto 
kolor: stal nierdzewna 

CASCADA - 70 zł netto 
rozeta 21 zł netto 
rozeta wc - 30 zł netto 
kolor: mosiądz antyczny, 
nikiel szczotkowany, satyna 
grafitowa

CORAL - 87 zł netto 
rozeta - 22 zł netto 
rozeta wc - 32 zł netto 
kolor: satyna, patyna, czarny 

WB Q AF - 110 zł netto 
rozeta 26 zł netto 
wc 96 zł netto 
kolor: stal nierdzewna 

MISTICO - 72 zł netto 
rozeta 18 zł netto 
rozeta wc - 32 zł netto 
kolor: Chrom , nikiel 
szczotkowan , chrom 
satynowy, czarny mat, biały 
mat, grafit strukturalny

EOBOS - 76 zł netto 
rozeta  - 22 zł netto 
rozeta wc - 30 zł netto 
kolor: biały chrom, czarny 
chrom 

WB R AF - 102 zł netto 
rozeta  - 26 zł netto 
WC – 96 zł netto 
kolor: stal nierdzewna

ORGANIC - 70 zł netto 
rozeta  - 18 zł netto 
rozeta wc - 32 zł netto 
kolor : 

PILARQ II - 145 zł netto
rozeta - 40 zł netto
rozeta wc - 64 zł netto
kolor: chrom, chrom satyna, 
nikiel - satyna 

ROKA - 68 zł netto 
rozeta 27 zł netto 
rozeta wc - 40 zł netto 
kolor: antracyt, chrom, nikiel 
Satyna

SEMPRE FIT - 87 zł netto 
rozeta 22 zł netto 
rozeta wc - 32 zł netto 
kolor: satyna, patyna, czarny 

WARNA - 166 zł netto 
rozeta  - 48 zł netto 
rozeta wc - 70 zł netto 
kolor: chrom, chrom - satyna, 
czarny 
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52

solidna 
konstrukcja

najwyższa
jakość

dźwiękoszczelność 2 lata 
gwarancji

nowoczesny
design

bezpieczeństwo

trwałośćekologiczne

drzwi 
przylgowe

drzwi 
bezprzylgowe

drzwi
p. poż. 
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Drzwi wewnętrzne wejściowe Fort One
mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym (wielorodzinnym)  
i użyteczności publicznej. Drzwi Fort One to wysokiej klasy drzwi wewnętrzne wejściowe. Ich konstrukcja 
została oparta na ramiaku z wyselekcjonowanego drewna sosnowego klejonego warstwowo. Dodatkowo drzwi 
zostały wzmocnione dwoma profilami aluminiowymi, które stabilizują skrzydło oraz przeciwdziałają deformacji 
skrzydła. Wnętrze skrzydła stanowi płyta dźwiękochłonna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Rama wraz  
z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą HDF i oklejona okleiną Stol Plus lub fornirem dębowym. Okleina 
Stol Plus charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowany system uszczelek 
w skrzydle sprawia, że dzięki nim kurz, zapachy i hałasy nie przenikają do wnętrza mieszkania. Drzwi wykonane  
w tym systemie odpowiadają 2 klasie wymagań wytrzymałościowych wg PN-EN1192:2001. Drzwi Fort One Security 
spełniają wymagania 2 klasy odporności na włamanie.

DRZWI WEWNĘTRZNE - WEJŚCIOWE FORT ONE
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TRA 01 TRA 02 TRA 03 TRA 04 TRA 05

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

 TRA 08

TRADYCYJNE
FORT/ONE

Folia PCV:  1 450 zł netto

SECURITY RC2: folia PCV 1995 zł netto
Klamki i wkładki za dopłatą

RC2

EI 30EI60
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TRADYCYJNA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Zamek trzpieniowy górny
• Zamek trzpieniowy centralny
• Bolce antywyważeniowe
• Próg aluminiowy z wkładką
• Zawiasy z regulacją 3D
• Osłonki na zawiasy
• Regulowany zaczep zamka głównego
• Ościeżnica drewniana lub metalowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE SECURITY RC2
• Zamek listwowy kl.C ( jedna wkładka)
• Listwa zaczepowa w ościeżnicy 
• Bolce antywyważeniowe
• Próg aluminiowy z wkładką 
• Zawiasy z regulacją 3D
• Osłonki na zawiasy 
• Ościeżnica drewniana 
• Wymagane klamki w 3 klasie bezpieczeństwa
• Wkładki kl.B lub kl. C 

panel poszerzający
(opcja za dopłatą)

ościeżnica 
drewniana

uszczelka

profil wzmacniający

próg 
aluminiowy

rygiel 
antywłamaniowy

uszczelka

ramiak drewniany

uszczelka

okleina 
Stol Plus

płyta 
dźwiękochonna

płyta HDF
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KRE 01 KRE 02 KRE 03 KRE 04 KRE 05

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

 KRE 08

KREATYWNE
FORT/ONE

RC2

EI 30EI60

Folia PCV:  1 450 zł netto
Fornir Dąb: 1 900 zł netto

SECURITY RC2: folia PCV 1995 zł netto
Dąb 2 445 zł netto 
Klamki i wkładki za dopłatą

KRE 06 X
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NOW 01 NOW 02 NOW 03 NOW 04 NOW 05 NOW 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

NOW 07

NOWOCZESNE
FORT/ONE

RC2

EI 30EI60

Folia PCV:  1 450 zł netto
Fornir Dąb: 1 900 zł netto

SECURITY RC2: folia PCV 1995 zł netto
Dąb 2 445 zł netto

Klamki i wkładki za dopłatą 
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INX 01 INX 04 INX 05 INX 06

podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT

Aplikacje ozdobne inox zamontowane są tylko od zewnętrznej strony drzwi. Od strony wewnętrznej widoczne są frezy wg wybranego modelu.

 INX 02

INOX
FORT/ONE

RC2

EI 30EI60

Folia PCV:  1 550 zł netto
Fornir Dąb: 2 000 zł netto

SECURITY RC2: folia PCV 2050 zł netto
Dąb 2 500 zł netto
Dopłata do modelu INOX 03 300 zł netto 
Klamki i wkładki za dopłatą
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INOX

NOWOCZESNAKREATYWNA
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Zalecane Wymiary montażowe
80 – wysokość 2090 mm x szerokość 920 mm
80N – wysokość 2090 mm x 870 mm
90 – wysokość 2090 mm x 1020 mm
90N – wysokość 2090 mm x 970mm
Drzwi z indeksem N oznaczają skrzydło 
węższe o 5cm od standardowego.

4

3

2

1

13

12

11

10

8

9

9

9

7

6

5

61 mm

Zamek trzpieniowy górny

Rozeta

Klamka

Zamek trzpieniowy centralny

Płyta dźwiękochłonna

Wizjer

Płyta MDF o grubości 6 mm

Okleina Stol Plus

Zawiasy 3D z możliwością regulacji

Profil wzmacniający

Rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo

Uszczelka we wrębie skrzydła

Próg aluminiowy z wkładką

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

12

11

10
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ze względu na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych,
 prosimy  o korzystanie z wzornika koloru dostępnego u naszych dystrybutorów.

WINCHSTER

BIAŁY 
STRUKTURA

WINCHSTER 
BRILLANT

ORZECH 
BRILLANT

BRĄZOWY
(Ral 8017)

SZARY
(Ral 7047)

BRĄZOWY
(Ral 1001)

DĄB POLSKI

ZŁOTY DĄB 
BRILANT

RAL 7016
bez dopłaty

DĄB BAGIENNY 
BRILLANT

CYPRYS

CYPRYS BRI-
LANT

PALISANDER 
BRILLANT

AFROMOZJA

WENGE

AFROMOZJA 
BRILLANT

MAKORE

DĄB MOA WIĄZ 
CIEMNY

WENGE 
BRILANT

WENGE

DĄB SZARY WIĄZ SZARY

ORZECH 
CIEMNY 

BRILLANT

WIŚNIA

ORZECH JASNY

WIĄZ

RUSTICAL 
BRILLANT

DĄB BAGIENNY

ORZECH 
SATYNA

KASZTAN 
BRILLANT

PALETA 
KOLORÓW

RAL

RAL 9016
bez dopłaty

RAL 7016
ANTRACYT

Kolory Folia PCV

Kolory Fornir Dąb

Kolory ościeżnic metalowych
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KLAMKI I DODATKI

MATI - 70 zł netto
kolor: satyna, patyna

DIVA - 360 zł netto
kolor: srebro, stare złoto,
tytan, inox

HAGA - 220 zł netto
kolor: srebro, stare złoto,
tytan, inox

PRESTIGE - 360 zł netto
kolor: srebro, stare złoto,
tytan, inox

MANITOBA - 220 zł netto
kolor: srebro, stare złoto,
tytan, inox

NIAGARA - 220 zł netto
kolor: srebro, stare złoto,
tytan, inox

DOMINO - 70 zł netto
+ rozeta górna  - 30 zł netto
kolor: inox
nadaje się do drzwi p. poż.

Klamki w 3 klasie bezpieczeństwa SECURITY RC2

Klamki opcjonalne

Wkładki w systemie jednego klucza (górna z motylkiem)
- klasy  „A”  - 160 zł  netto
- klasy  „B” - 220 zł  netto
- klasy  „C” - 320 zł netto

Wizjer 
30 zł netto

ODIN - 360 zł netto
kolor: srebro, stare złoto,
tytan, inox
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WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ FORT ONE

OPCJE ZA DOPŁATĄ FORT ONE

CENNIK POSZERZEŃ OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH

Klamka Stolpaw

Wkładki kl.A system jednego klucza

Wkładki kl.B system jednego klucza

Wkładki kl.C system jednego klucza

Elektrozaczep

Samozamykacz

Wizjer szerokokątny

Klamka + rozeta Niagara

Klamka + rozeta Haga

Klamka + rozeta 3 klasa bezpieczeństwa DIVA

Klamka + rozeta 3 klasa bezpieczeństwa ODIN

Klamka + rozeta 3 klasa bezpieczeństwa Prestige

Próg opadający

Klamki „Axa”  i osłonki w kolorze F8 „ czarny”

 Skrócenie drzwi ( max. o 80 mm )

Opaski maskujące (kpl. na jedna stronę)

Portal dekoracyjny -  pionowy/poziomy

Nr mieszkania wykonany na portalu ze stali inox

Drzwi o szerokości „100”

Skrzydło dwukolorowe (futryna w jednym kolorze )

Inox obustronny

Grawer Nr. mieszkania

Nietypowy wymiar względem szerokości

100 zł netto

100 zł netto

350 zł netto / m2

200 zł netto

+ 10 %

100 zł netto

150 zł netto

60 zł netto

+10%

100 - 120 mm - sama listwa kątowa

140 - 180 mm

180 - 220 mm

220 - 260 mm

260 - 300 mm

300 - 340 mm

poszerzenie powyżej wymiaru 380 mm

Drzwi p. poż. EI30 oraz EI60 do wyceny indywidualnej

70 zł netto

160 zł netto

220 zł netto

300 zł netto

200 zł netto

320 zł netto

30 zł netto

200 zł netto

220 zł netto

360 zł netto

360 zł netto

360 zł netto

150 zł netto

+ 60 zł

250 zł netto

300 zł netto

330 zł netto

370 zł netto

400 zł netto

450 zł netto

za każde 10 mm +10 zł netto
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CERTYFIKATY
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WŁASNY PROJEKT 

Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia

Stwórz swój własny projekt, 
a my go zrealizujemy 
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NOTATKI



PPHU STOLPAW - BIS
Anna Pawlak

Pawłów 230 B, 26-510 Chlewiska
tel. 48 617 10 55, fax: 48 617 08 86

e-mail: biuro@stolpaw.com.pl
www.stolpaw.com.pl

partner handlowy:

Wszelkie informacje zawarte w folderze mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W związku z ciągłym wprowadzaniem udoskonaleń producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

 
Prosimy o korzystanie z wzornika koloru dostępnego u naszych dystrybutorów.

1. Drewno jest materiałem naturalnym, posiadającym unikalną i wyjątkową strukturę .Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych 
poszczególnych elementów lub usłojenia i nie stanowią podstaw do reklamacji.

2. Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, muszą być osłonięte poprzez zadaszenie bezpośrednio nad drzwiami. Drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz muszą być 
całkowicie osłonięte gankiem ,obudową lub montowane w podcieniach.

3. Podane ceny dotyczą drzwi  jednokolorowych z palety kolorów Stolpaw. Drzwi malowane dwukolorem  objęte są dopłatą z tabeli dopłat.
4. Aplikacje ozdobne typu inox lub fornir kamienny, montowane są standardowo jednostronnie od strony zewnętrznej drzwi. Za apklikacje ozdobną dwustronną należy 

doliczyć dopłatę z tabeli dopłat.
5. Drzwi Stolpaw dostępne są w wymiarach nietypowych bez dopłaty. Dopłatę obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 212 cm i szersze niż 102 cm po zewnątrz ościeżnicy.
6. W drzwiach o konstrukcji ramowo - płytowej i ramowo - płycinowej standardowo montowane są szyby zespolone płaskie szyba reflex. Szyby wypukłe oraz piaskowane 

dostępne są za dopłatą i w występują tylko w określonych modelach.
7. Wszystkie drzwi wykonujemy z dostawkami bocznymi typu: stała, ruchoma lub szklenie w ościeżnicy.

8. Kolor z palety RAL w technologiach Optimum i Novum dostępne z wyłączeniem koloru białego.
9. Indywidualne projekty, realizujemy po dokonanej uprzednio wycenie.

10. Wszystkie modele z szybą czarny antisol oraz z aplikacjami Inox w układzie pionowym, występują tylko w wymiarze standardowym wys. 208 cm.
11. Wszystkie podane ceny w katalogu są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT 23%.

Nowe katalogi wraz z cenami obowiązują od dnia 15.07.2019
Wszystkie poprzednie edycje katalogów tracą swoją ważność z dniem 13.07.2019


