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okna i drzwi
PVC & aluminium

Kolorystyka okien i drzwi zewnętrznych PVC
OKLEINY
STANDARDOWE

KOLOR
STANDARDOWY

Kolory oklein PVC

OKLEINY SPECJALNE*

biały

oregon

dąb jasny

złoty dąb

orzech włoski

dąb bagienny

mahoń

antracyt

kosodrzewina

daglezja

macore

szary sygnałowy

szary kwarcytowy

* O pełną paletę kolorów oklein specjalnych pytaj w Salonach i Punktach Sprzedaży.
palisander

Kolorystyka okładzin aluminiowych

(do okien drewniano-aluminiowych)

P2 F1

P2 F2

P2 F5

2 - 02

2 - 03

2 - 05

1 - 20

2 - 16

2 - 20

3 - 01

3 - 09

3 - 12

3 - 17

srebrny

oliwka

brąz

złoty

RAL 7016

RAL 8019

ANODOWE

STRUKTURALNE

P1 F1

STANDARDOWE

Kolorystyka aluminium (Aluprof)

RAL 9016

RAL 9006

RAL 7024

RAL 9007

SPECJALNE

Kolory drewnopodobne

buk

jodła

wiśnia

winchester

czereśnia

złoty dąb

sosna

orzech

orzech vein mahoń

Prezentowana paleta kolorów oklein PVC oraz okładzin aluminiowych ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorzec.
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mahoń
sapeli

wenge
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okna PVC
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więcej szczegółów na:
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termic 70
termic
linia silver

Rehau Brillant

termic
termic 70

Oba profile dostępne w wersji soft i modern
(z zaokrąglonym i kanciastym skrzydłem)

mm /

40

mm

od

0,93

do

45

5

lat

5

Grubość proﬁlu / ilość komór
Przykład okna Termic i Termic 70 z zestawem trzyszybowym: 4/12/4/12/4.

70

Max grubość zestawu szybowego
W/m2K

dB

Energooszczędność (Uw)
Dźwiękoszczelność (Rw)
Gwarancja

Opis okna Termic 70

Możliwości wykonania okna Termic 70

70 mm profil stanowi idealne rozwiązanie do domów
niskoenergetycznych oraz przy termomodernizacji budynków.
5 - komorowy profil oraz bardzo dobre parametry izolacyjności
termicznej przyczynią się do obniżenia zużycia energii.
Niższe złożenie skrzydła z ościeżnicą niż w przypadku okna
Termic, zwiększa powierzchnię przeszklenia.
Łagodne skosy profili zapewniają elegancki wygląd. Zewnętrzna
komora odwodnieniowa odprowadza ewentualne przenikające
wody opadowe.

prostokąty

trójkąty, trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

Możliwości wykonania okna Termic

Opis okna Termic
70 mm profil, przeznaczony dla osób ceniących ekonomiczne
rozwiązania.

prostokąty

trójkąty, trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
podnoszono przesuwne HS

drzwi tarasowe
uchylno przesuwne UP

drzwi
zewnętrzne

5 - komorowy profil zapewnia niezbędną izolację cieplną
i akustyczną.
Gładkie, łatwe w czyszczeniu powierzchnie profili, o konstrukcji
ułatwiającej doskonałe odprowadzenie wody.

Wyposażenie standardowe
zestaw dwuszybowy 4/16/4
okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, regulacją
w trzech płaszczyznach, z blokadą błędnego położenia klamki
osłonki na zawiasy
uszczelka w skrzydle
klamka aluminiowa
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Wyposażenie dodatkowe
inny zestaw szybowy (max grubość 40 mm)
okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony
szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński

NOWOCZESNY WYGLĄD,
INNOWACJA I UNIKATOWE
ROZWIĄZANIA
Renomowane okucia marki MACO ®
Uszczelka wykonana jest z trwałego tworzywa
o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne,
szczególnie odpornego na promieniowanie UV.
Ekonomiczne rozwiązanie z zachowaniem niezbędnej
izolacji cieplnej i akustycznej.
Bogata kolorystyka pozwala na swobodną aranżację
wnętrz, a w połączeniu z profilami o najwyższej jakości
zapewnia satysfakcję i zadowolenie.
Klamka aluminiowa w standardzie.

okna PVC
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warmic

linia gold

Rehau Synego
mm /

51

mm

od

0,66

do

46

5

lat

7/6

Grubość proﬁlu / ilość komór

Przykład okna Warmic ze standardowym zestawem trzyszybowym: 4/16/4/14/4.

80

Max grubość zestawu szybowego
W/m2K

dB

Energooszczędność (Uw)
Dźwiękoszczelność (Rw)
Gwarancja

Opis okna

Możliwości wykonania okna

Spełnia wszystkie wymagania inwestorów, architektów,
a przede wszystkim stanowi idealny produkt
dla budownictwa mieszkaniowego.
Najnowszej generacji 80 mm profil o klasycznej linii.
Produkt wręcz doskonały, łączący doświadczenie
renomowanego
producenta
profili
okiennych
z najnowszymi trendami rynku.

prostokąty

trójkąty,
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

Bogata paleta kolorystyczna daje nieograniczone
możliwości dopasowania okna do każdej elewacji.
drzwi tarasowe
uchylno przesuwne UP

drzwi tarasowe
podnoszono przesuwne HS*

drzwi
zewnętrzne

* HS dostępny
w drugiej połowie 2016 r.

Wyposażenie standardowe
zestaw trzyszybowy 4/16/4/14/4

inny zestaw szybowy (max grubość 51 mm)

okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji,
regulacją w trzech płaszczyznach, z blokadą błędnego
położenia klamki

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony

osłonki na zawiasy
uszczelka w skrzydle
klamka aluminiowa
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Wyposażenie dodatkowe

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński

NOWOCZESNY WYGLĄD,
INNOWACJA I UNIKATOWE
ROZWIĄZANIA
niskie złożenia (117 mm)
dla większej ilości światła
w pomieszczeniu

Potrójna szyba zespolona, grubość oszklenia
do 51 mm
7 komór w ościeżnicy, 6 komór w skrzydle – dla
uzyskania wysokiej izolacyjności termicznej
Obwiedniowe uszczelki – dla zapewnienia
niezawodnej ochrony przed przeciągami
i wilgocią
Standardowa trzecia powierzchnia uszczelniająca
(uszczelka środkowa) – dla osiągnięcia jeszcze lepszej
ochrony przed utratą ciepła

REWOLUCYJNA FORMUŁA HDF

grubość proﬁlu (80 mm) – dla uzyskania
wąskich proporcji przy jednocześnie
wysokich parametrach ochrony cieplnej

BEZPIECZEŃSTWO

HDF – High Deﬁnition Finishing sprawi, że twoje okna
każdego dnia będą lśnić jak nowe. Zaawansowana
formuła utrwala powierzchnię i zapewnia niezrównany
blask. Twoje okna nie tylko pozostaną dłużej czyste,
ale będą też znacznie łatwiejsze do czyszczenia.

Do 10 razy większe zabezpieczenie
przeciwwłamaniowe, w porównaniu do
okien bez zabezpieczeń.

Tajemnica formuły HDF kryje się w specjalnej recepturze i ulepszonej
metodzie produkcji, która opracowana została w trakcie intensywnych
badań przez naszych doświadczonych inżynierów.

REDUKCJA HAŁASU

POWIERZCHNIA TRADYCYJNEGO OKNA

POWIERZCHNIA OKNA WARMIC

KLASA O D P O R N O ŚC I R C 2 / R C 2 N

Do 22 razy mniej hałasu w zależności
od
indywidualnie
dopasowanego
wyposażenia okna.

okna PVC
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hotic

Przykład okna Hotic ze standardowym zestawem trzyszybowym: 4/12/4/12/4, wypełnienie termiczne - opcja.

linia platinium

Rehau Geneo
86

mm /

53

mm

6

Grubość profilu / ilość komór
Max grubość zestawu szybowego

od

0,62

do

47

5

lat

W/m2K

dB

Energooszczędność (Uw )
Dźwiękoszczelność (R w)
Gwarancja

Opis okna

Możliwości wykonania okna

86 mm profil z tworzywa nowej generacji - kompozyt
PVC i włókna szklanego pozwala na rezygnację
ze wzmocnień stalowych co wpływa na ograniczenie
strat ciepła.
Okna Hotic można wykonać o ponadprzeciętnych
gabarytach.

prostokąty

trójkąty,
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

6 - komorowy system o obniżonej wysokości profilu
zwiększa powierzchnię przeszklenia dając więcej
światła.
Nowy kształt uszczelek daje łatwość i lekkość otwierania
oraz zamykania.

drzwi tarasowe
podnoszono przesuwne HS

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

drzwi
zewnętrzne

zestaw trzyszybowy 4/12/4/12/4

inny zestaw szybowy (max grubość 53 mm)

okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji,
regulacją w trzech płaszczyznach, z blokadą błędnego
położenia klamki

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony

osłonki na zawiasy
uszczelka w skrzydle i w ościeżnicy
klamka aluminiowa
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drzwi tarasowe
uchylno przesuwne UP

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński
okładzina aluminiowa od zewnętrznej strony
wypełnienie termiczne

UNIKATOWE ROZWIĄZANIA
I PERFEKCYJNA EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
Nowy system okienny HOTIC
z tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO®
Rdzeń profili z tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO® zastępuje
tradycyjne wzmocnienie stalowe, zapewniając najwyższą
stabilność.
SYSTEM Z USZCZELKĄ ŚRODKOWĄ
Doskonałą szczelność okien HOTTIC zapewniają trzy wysokiej
jakości elastyczne uszczelki umieszczone obwiedniowo.
Uszczelki wykonane są z materiału odpornego na niekorzystne
warunki atmosferyczne i są długowieczne.
OPTYMALNE PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE
Komory funkcyjne mają różnorodne zastosowanie. Przykładowo
wsunięte w komory wkładki thermo optymalizują parametry
cieplne okien.
RDZEŃ PROFILI Z RAU-FIPRO®
Rdzeń profili z tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO® zastępuje
tradycyjne wzmocnienie stalowe, zapewniając najwyższą
stabilność okien HOTTIC.

okna PVC
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Okleinowanie profili PVC
DOSKONAŁA JAKOŚĆ WYKONANIA
Jako jedyni w Polsce posiadamy pozytywny wynik z badań jakościowych, w zakresie okleinowania profili PVC
przeprowadzonych przez firmę Rehau w laboratorium Wittmund De w Niemczech.
Oferujemy oklejanie profili, poszerzeń oraz łączników w wersji: jednostronnej, dwustronnej oraz 3D.

Oferowane przez nas okna PVC okleinujemy paletą
oklein czołowego producenta firmy Renolit
i Hornschuch.
Usługa okleinowania okien PVC świadczona jest przez
profesjonalnie przeszkoloną kadrę pracowniczą za
pomocą najnowocześniejszej okleiniarki renomowanej
austriackiej firmy FUX.
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okleinowanie proﬁli PVC

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Ślusarka aluminiowa
Stolbud Pszczyna jest firmą specjalizującą się w produkcji okien i drzwi aluminowych. Mamy do dyskopyzji wysokiej
jakości produkty i komponenty oraz znakomitych fachowców gwarantujących doskonałe i innowacyjne rozwiązania.
Renomowani dostawcy zapewniają nam niezawodność i wysoką jakość.

Oferujemy ślusarkę aluminiową w 3 liniach
produktowych:

SILVER
Okna aluminiowe: Economic, Simple
Okna drewniano-aluminiowe: Comfort

GOLD
Okna aluminiowe: Mezzo, Medial
Okna drewniano aluminiowe: Record

PLATINIUM
Okna aluminiowe: Forte, Solid
Okna drewniano aluminiowe: Prestige
Pełną ofertę produktów znajdziesz na www.stolbud.pl

Przekrój okna Solid
ze standardowym zestawem
szybowym 4/16/4/16/4

Przekrój drzwi Prometeo
z systemem o trzykomorowej
konstrukcji z profilami
wypełnionymi specjalnymi
wkładami ognioochronnymi.

ślusarka aluminiowa
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Dostępne modele okien aluminiowych
na profilu Ponzio

economic
60

mm /

51

mm

od

1,17

do

36

5

lat

3

Grubość profilu / ilość komór
Max grubość zestawu szybowego

W/m2K Energooszczędność (Uw)

dB

Dźwiękoszczelność (Rw)
Gwarancja

Przykład okna Economic ze standardowym zestawem dwuszybowym 4/16/4.

linia silver

mezzo
68

mm /

59

mm

od

1,04

do

36

5

lat

3

Grubość profilu / ilość komór
Max grubość zestawu szybowego

W/m2K

dB

Energooszczędność (Uw)
Dźwiękoszczelność (Rw)
Gwarancja

Przykład okna Mezzo ze standardowym zestawem trzyszybowym 4/16/4/16/4.

linia gold

forte

14

78

mm /

61

mm

od

0,98

do

42

5

lat

dB

3

Grubość profilu / ilość komór
Max grubość zestawu szybowego

W/m2K

Energooszczędność (Uw)
Dźwiękoszczelność (Rw)
Gwarancja

Przykład okna Forte ze standardowym zestawem trzyszybowym 4/16/4/16/4.

linia platinium

Dostępne modele okien aluminiowych
na profilu Aluprof

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

simple
60

mm /

50

mm

od

1,14

do

36

5

lat

3

Grubość profilu / ilość komór
Max grubość zestawu szybowego

W/m2K

dB

Energooszczędność (Uw)
Dźwiękoszczelność (Rw)
Gwarancja

Przykład okna Simple ze standardowym zestawem dwuszybowym 4/16/4.

linia silver

linia gold

70

mm /

60

mm

3

Grubość profilu / ilość komór
Max grubość zestawu szybowego

od

1,06

do

47

5

lat

W/m2K

dB

Energooszczędność (Uw)
Dźwiękoszczelność (Rw)
Gwarancja

Przykład okna Medial z zestawem dwuszybowym 4/16/4.

medial

solid
77

mm /

68

mm

od

0,80

do

47

5

lat

dB

3

Grubość profilu / ilość komór
Max grubość zestawu szybowego

W/m2K

Energooszczędność (Uw)
Dźwiękoszczelność (Rw)
Gwarancja

Przykład okna Solid ze standardowym zestawem trzyszybowym 4/16/4/16/4.

linia platinium

okna aluminiowe
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drzwi tarasowe
16

Drzwi tarasowe HS i UP
podnoszono-przesuwne i uchylno-przesuwne

DRZWI TARASOWE
Są doskonałym sposobem na płynne i funkcjonalne połączenie tarasu, balkonu czy werandy z wnętrzem domu. Bardzo
modne obecnie duże przeszklenia dodają budynkowi lekkości, a wnętrzom nowoczesności, doskonale przy tym doświetlając
pomieszczenia.
Nowoczesne mechanizmy umożliwiają otwieranie skrzydeł na różne sposoby.
Działają precyzyjnie nawet w przypadku dużych gabarytów i zapewniają komfort użytkowania.
Zalety drzwi tarasowych:
możliwość wykonywania dużych gabarytów

niski, ciepły próg, który nie stanowi bariery komunikacyjnej

szerokie światło przejścia po otwarciu drzwi

duże przeszklenia, lepsze doświetlenie wnętrza

po otwarciu nie zabierają przestrzeni w pomieszczeniu,
co pozwala na swobodną aranżację wnętrza

komfortowy i bezpieczny mechanizm przesuwu skrzydeł

JUŻ WKRÓTCE
W OFERCIE

DRZWI UCHYLNO-PRZESUWNE - UP.
Ich największymi zaletami są:
po zamknięciu drzwi skrzydła: przesuwne i stałe tworzą jedną estetycznie wyglądającą linię

nie zabierają dodatkowego miejsca w mieszkaniu, co pozwala na swobodną aranżację wnętrza
umożliwiają nie tylko łatwe otwieranie oraz zamykanie, ale i uchylanie skrzydła balkonowego,
dzięki czemu zyskujemy możliwość komfortowego wietrzenia
jedno skrzydło odchyla się i przesuwa na część stałą

Przykład drzwi
tarasowych HS
w konstrukcji
aluminiowej
Harmonic.

Przykład drzwi
tarasowych HS
w konstrukcji
PVC Hotic.

Drzwi tarasowe HS
na proﬁlu Warmic

drzwi tarasowe
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drzwi wejściowe
zewnętrzne PVC
18

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

86

mm /

od

0,76

5

lat

6

Grubość proﬁlu / ilość komór

W/m2K*

Energooszczędność (Ud)
Gwarancja

Przykład drzwi zewnętrznych PVC na profilu Hotic Rehau w wersji szklonej

* dotyczy drzwi na profilu Hotic z wypełnieniem termicznym

Drzwi PVC wykonywane na profilach
firmy Rehau dają możliwości dopasowania ich do indywidualnych potrzeb
każdego klienta, zarówno pod
względem parametrów technicznych
jak i wyglądu.
Produkowane są na profilach Termic,
Warmic i Hotic, w wersji szklonej
lub z jednym z szerokiej gamy.
wypełnień dekoracyjnych.

Wyposażenie standardowe
zasuwnica 3 punktowa sterowana kluczem
komplet zawiasów regulowanych w trzech płaszczyznach
zestaw dwuszybowy 4/16/4
niski próg aluminiowy o wysokości 20 mm
wkładka
klamka

Wyposażenie dodatkowe
okucia antywłamaniowe
dodatkowy zamek
kontaktron
zasuwnica automatyczna 3 punktowa
zasuwnica BLUEMATIC
elektrozaczep
samozamykacz
szeroki wybór wypełnień dekoracyjnych

drzwi wejściowe zewnętrzne PVC

19

drzwi wejściowe
zewnętrzne aluminiowe
20

luxor
77

mm

od

0,65

5

lat

Grubość skrzydła
W/m2K

Energooszczędność (Ud)
Gwarancja

Opis drzwi
Nowoczesne rozwiązania techniczne, elegancki wygląd sprawiają, że
drzwi Luxor stanowią propozycję dla najbardziej wymagających klientów.

Przykład drzwi Luxor AP 02 w kolorze RAL 7016.

Solidna konstrukcja bazująca na jednym z najbardziej zawansowanych
technologicznie
systemie
termoizolowanych
kształtowników
aluminiowych MB-86, pozwala wykonywać drzwi o maksymalnych
wymiarach: szerokość do 1400 mm, wysokość do 2600 mm.
Zastosowane w produkcji techniki wykonywania frezów o różnym
kształcie, ozdobnych aplikacji a także wstawiania szkła zespolonego
dają niezliczoną ilość kombinacji i wariantów drzwi.
Bardzo wysoki poziom szczelności na wodę i powietrze, a także
znakomita izolacyjność termiczna i akustyczna przekładają się
zarówno na komfort panujący we wnętrzu budynku, jaki i na niższe
koszty jego użytkowania.

Wyposażenie standardowe
zestaw trzyszybowy 33.1/14/4 satinato/14/4 z ciepłą ramką
komplet 3 zawiasów rolkowych
klamka Wala H1 na długim szyldzie chrom/mat
pochwyt Wala P10/P45 długości 300 mm,

Ø

30 mm

zamek pojedynczy zapadkowo-zasuwkowy
1 wkładka standardowa
aplikacja inox nakładana lub zlicowana
(w zależności od modelu drzwi)
kolory standardowe (zewnątrz+wewnątrz ten sam kolor): RAL 9016
(biały), RAL 9006 (srebrny), RAL 7001 (srebrnoszary), RAL 7016
(antracyt), RAL 9007 (ciemny szary), RAL 8019 (ciemny brąz)

Wyposażenie dodatkowe
inny rodzaj szkła

pochwyt rurowy lub profilowy

zawiasy kryte

elektrozaczep

zasuwnica Bluematic

mikrowyłącznik w pochwycie

Przekrój drzwi Luxor
z nakładką jednostronną.

Przekrój drzwi Luxor
z nakładką dwustronną.

drzwi zewnętrzne aluminiowe
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Kolekcja drzwi aluminiowych Luxor
AP 01

AP 02 AP 02+

AP 03

AP 04 AP 04+

z nakładką
jednostronną

8.214 / 10.103,22

8.297 / 10.205,31
10.642 / 13.089,66*

8.706 / 10.708,38

7.826 / 9.625,98
10.353 / 12.734,19*

z nakładką
dwustronną

8.714 / 10.718,22

8.797/ 10.820,31
11.232 / 13.815,36*

9.206 / 11.323,38

8.326/ 10.240,98
10.943 / 13.459,89*

netto / brutto
przy wymiarze
zewnętrznym drzwi
1200 mm x 2300 mm

*

Panel AP 02+

*

Panel AP 04+

AP 05

AP 06

AP 07

AP 08

z nakładką
jednostronną

9.368 / 11.522,64

10.364 / 12.747,72

10.561 / 12.990,03

8.150 / 10.024,50

z nakładką
dwustronną

9.959 / 12.249,57

10.954 / 13.473,42

11.151 / 13.715,73

8.650 / 10.639,50

netto / brutto
przy wymiarze
zewnętrznym drzwi
1200 mm x 2300 mm

Panele AP 01, AP 02, AP03, AP 04, AP 11, AP 14, AP 15, AP 16 wyposażone są standardowo w aplikację inox nakładaną.
Panele AP 02+, AP 04+, AP 09, AP 13 wyposażone są standardowo w aplikację inox zlicowaną.
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AP 09

AP 10

AP 11

AP 12

netto / brutto
przy wymiarze
zewnętrznym drzwi
1200 mm x 2300 mm

11.904 / 14.641,92

7.474 / 9.193,02

8.810 / 10.836,30

11.407 / 14.030,61

z nakładką
jednostronną

12.495 / 15.368,85

7.974 / 9.808,02

9.310 / 11.451,30

11.997 / 14.756,31

z nakładką
dwustronną

AP 13

AP 14

AP 15

AP 16

netto / brutto
przy wymiarze
zewnętrznym drzwi
1200 mm x 2300 mm

11.036 / 13.574,28

10.642 / 13.089,66

10.642 / 13.089,66

10.469 / 12.876,87

z nakładką
jednostronną

11.626 / 14.299,98

11.232 / 13.815,36

11.232 / 13.815,36

11.059 / 13.602,57

z nakładką
dwustronną

drzwi zewnętrzne aluminiowe
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Dostawki do drzwi aluminiowych Luxor
szerokość mm
400 x 2300

600 x 2300

800 x 2300

1000 x 2300

1200 x 2300

Dostawka z zestawem 3 - szybowym

1.600 / 1.968,00

1.800 / 2.214,00

2.300 / 2.829,00

2.900 / 3.567,00

3.500 / 4.305,00

Dostawka z zestawem 3 - szybowym

1.900 / 2.337,00

2.200 / 2.706,00

2.700 / 3.321,00

3.400 / 4.182,00

4.100 / 5.043,00

z szybą przezierną lub piaskowaną

z szybą częściowo piaskowaną z motywem

Kolor niestandardowy RAL

135 / 166,05

Bikolor niestandardowy RAL

185 / 227,55

Kolor drewnopodobny

375 / 461,25

Szyba P4 jednostronna

300 / 369,00

ceny netto / brutto

Przykładowe akcesoria do drzwi
POCHWYT RUROWY
ZE WSPORNIKIEM
PROSTYM

POCHWYT Z PRZYCISKIEM
ZE WSPORNIKIEM
PROSTYM

POCHWYT PROFILOWY
ZE WSPORNIKIEM
SKOŚNYM

POCHWYTY

POCHWYT PROFILOWY
ZE WSPORNIKIEM
PROSTYM

Pochwyty do drzwi aluminiowych Luxor
długość w mm

RODZAJ
POCHWYTU

800

1200

1600

profilowy Q10/Q45

204 / 250,92

242 / 297,66

280 / 344,40

rurowy P10/P45

130 / 159,90

200 / 246,00

240 / 295,20

Dopłata do mikrowłącznika w pochwycie + 420/516,60 zł.
Ceny podane dla pochwytów jednostronnych, cena pochwytu dwustronnego - cena jednostronnego x 2.

cena netto / brutto

Pochwyt do drzwi PVC
kolor

biały

brąz

biały / brąz

srebrny

czarny

pochwyt do drzwi PVC

134 / 164,82

141 / 173,43

141 / 173,43

183 / 225,09

130 / 159,90

cena netto / brutto
Ceny podane dla pochwytów dwustronnych.
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AKCESORIA DO SYSTEMU BLUEMATIC

SYSTEM BLUEMATIC

Wielopunktowy zamek automatyczny z elektrycznym
otwieraniem (możliwość otwierania za pomocą breloka, karty,
pilota, skanera linii papilarnych, klawiatury z kodem, czytnika
dla telefonu komórkowego).
do drzwi aluminiowych Luxor

do drzwi aluminiowych Luxor

1.750 / 2.152,50

Czytnik linii
papilarnych

Klawiatura

Bluetooth&Code

2.600 / 3.198,00

2.080 / 2.558,40

2.335 / 2.872,05

cena netto / brutto

Pozostałe akcesoria i dopłaty
wymiar zewnętrzny drzwi do 1300 x 2550 mm

675 / 830,25

kolor niestandardowy RAL

330 / 405,90

kolor drewnopodobny
bikolor niestandardowy RAL

DRZWI
ALUMINIOWE
LUXOR

1.485 / 1.826,55

wygląd wewnętrzny identyczny z zewnętrznym

1.075 / 1.322,25
405 / 498,15

szyba P4 jednostronna

200 / 246,00

zawiasy ukryte dr Hann

2.555 / 3.142,65

wkładka klasy C

275 / 338,25

dodatkowy zamek do zamka standardowego

300 / 369,00

zasuwnica 3-punktowa Winhaus STV-U M2

430 / 528,90

zasuwnica 5-punktowa Winhaus STV-U M4

560 / 688,80

zasuwnica automatyczna 3-punktowa Winkhaus STV-AV3 M2 z funkcją dzień/noc

590 / 725,70

cena netto / brutto

akcesoria

25

26

Zobacz nasze
realizacje na:
www.stolbud.pl

Zapraszamy
do współpracy!

nasze realizacje
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Aktualna oferta zawsze na stronie www.stolbud.pl

STOLBUD PSZCZYNA S.A.
ul. Górnośląska 5b, 43-200 Pszczyna
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. + 48 41 38 82 350
e-mail: wloszczowa@stolbud.pl

www.stolbud.pl

Partner handlowy

facebook.com/Stolbud

youtube.com/stolbudwloszczowa
Zawarte w tym katalogu informacje obowiązują od 01.12.2016 r.
Wszystkie poprzednie informacje dotyczące oferty tracą ważność.

Zawartość niniejszych stron jest jedynie ogólną prezentacją gamy naszego asortymentu i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ze względu na użytą technikę druku,
kolorystyka prezentowanej oferty może różnić się od oryginału. Szczegółowe informacje o naszych wyrobach uzyskacie Państwo w naszej firmie lub u naszych przedstawicieli handlowych. Równocześnie
będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości i treści niniejszego katalogu, kierując swoje uwagi i zapytania na adres: wloszczowa@stolbud.pl

