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W trosce o dobro przyszłych użytkowników, a także otoczenia, nasze wyroby spełniają najwyższe standardy 
europejskie w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Jakość produktów Stolbud Włoszczowa S.A. potwierdza wdrożony Zintegrowany System 
Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. 
Wszystkie wyroby posiadają aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności wymagane  
na rynku budowlanym.

Stolbud Pszczyna S.A. posiada wdrożony w 2002 roku i certyfikowany przez 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. 
Wysoko wykwalifikowana załoga oraz kadra kierownicza stanowią gwarancję produkcji 
stolarki na najwyższym poziomie.

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie oknami oraz drzwiami naszej produkcji.  
W niniejszym katalogu prezentujemy część naszej oferty - okna i drzwi 
zewnętrzne z PVC, drewna i aluminium oraz wszelkie akcesoria. 
Ich bogata kolorystyka, mnogość kształtów i wzorów podkreślą 
indywidualny charakter każdego budynku. Wierzymy, że nasze okna  
i drzwi zapewnią komfort, bezpieczeństwo i ciepło w Waszych domach. 
Zachęcamy również do zapoznania się z bogatą ofertą drzwi wewnętrznych  
zawartą w naszym drugim katalogu.



Kolorystyka okien i drzwi zewnętrznych drewnianych

Indywidualna barwa drewna ma istotny wpływ na ostateczny kolor powłoki  
transparentnej (lazurowanej).
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RAL 9016

Kolory transparentne (lazurowane) na drewnie

*Na indywidualne zamówienie dostępne są inne gatunki drewna i kolory. O szczegóły pytaj w Salonach i Punktach Sprzedaży.
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Kolory kryjące
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02 - orzech

Kolory transparentne (lazurowane) na sklejkach (dotyczy wyłącznie drzwi Sarmatia)

Okna PVC, drewniane, aluminiowe oraz okładziny aluminiowe możliwe do wykonania w dowolnej kolorystyce wg palety RAL.



Kolorystyka okien i drzwi zewnętrznych PVC
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Kolorystyka okładzin aluminiowych (do okien drewniano-aluminiowych)
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* O pełną paletę kolorów oklein specjalnych pytaj w Salonach i Punktach Sprzedaży.

Kolorystyka aluminium (Aluprof)

RAL 9016 RAL 9006 RAL 7024 RAL 7016RAL 9007 RAL 8019
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Prezentowana paleta kolorów okien drewnianych, oklein PVC oraz okładzin aluminiowych ma charakter poglądowy i nie może służyć jako wzorzec.



Okna i Drzwi od 1969 roku
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Realizacja: Salon Firmowy Stolbud Legionowo.
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Realizacja: Salon Firmowy Stolmmat Warszawa.
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historia

19
69

Rozpoczęcie produkcji
okien drewnianych
w ZSB Stolbud Włoszczowa

19
90 Powstanie fabryki okien PVC
działającej pod nazwą
Izoterm w Pszczynie

19
96

Prywatyzacja, wprowadzenie 
nowych technologii – okna 
jednoramowe z szybą zespoloną

20
06 Właścicielem 

Stolbud zostaje 
Bogusław Wypychewicz

o
d
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00
7 Inwestowanie w nowy park

maszynowy i nowe technologie

20
07 Złoty medal MTP BUDMA 

dla okna drewnianego Akustik

Stolbud Włoszczowa S.A. Stolbud Pszczyna S.A.
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informacje o nas

Ponad 46-letnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi zobowiązuje nas do podtrzymywania tych wartości, które są 
najcenniejsze dla firmy – gwarancji jakości i silnej marki. Równocześnie podążamy z duchem czasu – jesteśmy nowocześni  
i innowacyjni, a naszą wizytówką są okna i drzwi w klasie Premium. 

Produkcja okien i drzwi odbywa się we Włoszczowie i Pszczynie, w dwóch zakładach wyposażonych w najnowocześniejsze 
linie produkcyjne. Ponad 400 osobowa, wykwalifikowana kadra pracownicza dostarcza na rynek wysokiej jakości okna 
drewniane, PVC, aluminiowe w czterech liniach produktowych: Bronze, Silver, Gold, Platinium oraz drzwi zewnętrze               
i wewnętrzne. Tak bogata i zróżnicowana oferta jest w stanie zaspokoić potrzeby nieomal każdego klienta, zarówno               
w Polsce, jak i za granicą: w Europie, Ameryce Północnej i Afryce. Inwestujemy w technologię oraz dbamy o design – nasze 
produkty wyznaczają trendy we współczesnym wzornictwie. 

20
08

Zakup tartaku

20
10

Powstanie Grupy Koronea – spółki 
nadrzędnej działającej w 3 obszarach: 
energetycznym, budowlanym 
i hotelarskim – w skład której wchodzi 
firma Stolbud Włoszczowa

20
10 Powstanie Fundacji „Jesteśmy Blisko” 

w ramach Grupy Koronea, działającej 
w szeroko pojętym interesie społecznym

20
13

Właścicielem Izotermu zostaje 
Bogusław Wypychewicz – zmiana 
nazwy na Stolbud Pszczyna. 
Firma dołączyła do Grupy Koronea

20
15 Złoty Medal MTP BUDMA 

dla okna Capital Smart

Stolbud Koronea – lider stolarki okiennej i drzwiowej
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Dlaczego warto wybrać markę 
Stolbud Koronea?

MARKA Z TRADYCJAMI
Już od ponad 46 lat kilka tysięcy rodzin używa codziennie naszych 
okien i drzwi.

BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ
Należymy do Grupy Koronea – działającej w sektorze energetycznym, 
budowlanym i hotelarskim. Grupa zatrudnia ponad 3000 osób, 
pracujących w 21 zakładach produkcyjnych oraz oddziałach 
w Polsce i za granicą.

DOŚWIADCZENIE
Wieloletnią wiedzę i doświadczenie Stolbudu obrazują miliony okien 
i drzwi wykonanych na specjalne życzenie dla klientów indywidualnych 
oraz inwestycyjnych, dla których liczy się pomysł, oryginalność, 
fachowe doradztwo i osobiste podejście. 

EXPERT W SWOJEJ BRANŻY
Jesteśmy dumni, że „O oknach i drzwiach wiemy wszystko”. 

PROFESJONALIZM
Sprawnie i z pełnym zaangażowaniem reagujemy na potrzeby naszych 
klientów. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany zespół doradców 
technicznych, którzy są cyklicznie szkoleni w zakresie produktu, 
nowości i montażu – po to, aby nasz klient zawsze był obsłużony 
na najwyższym poziomie.
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Akademia Stolbud

KOMPLEKSOWA OFERTA
Jesteśmy w stanie zaspokoić gusta wszystkich klientów: zarówno miłośników 
drewna, PVC i aluminium, dodatkowo oferując im okna i drzwi w czterech 
liniach produktowych: Bronze, Silver, Gold i Platinium dopasowanych do ich 
indywidualnych potrzeb.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Okna i drzwi dla naszych klientów wykonywane są na najwyższej  
klasy centrach obróbczych renomowanych, światowych producentów, 
m.in. Conturex fi rmy Weinig.

INNOWACYJNOŚĆ
Kreujemy trendy i wdrażamy nowe rozwiązania techniczne. Jesteśmy 
zawsze tam, gdzie pojawia się potrzeba nowego klienta. Nowe 
produkty wielokrotnie nagradzane są prestiżowymi wyróżnieniami, 
m.in. Złotym Medalem MTP 2015 dla okna Capital Smart.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PREMIUM
Aby mieć pewność, że okna i drzwi są na najwyższym poziomie jakości 
wykonania, stale kontrolujemy proces produkcyjny na każdym etapie: 
od momentu selekcji surowca, poprzez proces produkcyjny, kończąc 
na dostawie do klienta. 

WIARYGODNOŚĆ
Oferowane przez nas produkty posiadają wszelkie aprobaty techniczne, 
certyfi katy i świadectwa badań wymagane na rynku budowlanym, 
dzięki czemu zapewniamy klientowi bezpieczeństwo użytkowania. 
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więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl
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OKNA 
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Okna to nasza specjalność

Wytwarzamy je dla Państwa już piątą dekadę, 
nieustannie rozwijając asortyment z dbałością  
o doskonałą jakość i nowoczesne standardy 
produkcji. Drewniane, drewniano - aluminiowe, 
aluminiowe i PVC – nasze okna są funkcjonalne, 
trwałe i ekologiczne. Do ich produkcji używamy 
najlepszych materiałów, współpracując  
równocześnie z renomowanymi dostawcami 
komponentów. Dzięki temu powstaje 
innowacyjny produkt, który spełnia najwyższe 
wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej 
i akustycznej. Estetyczne i inteligentne – idealnie 
wpisują się w elewację budynku tworząc 
architektonicznie harmonijną całość.     
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PVC
Jedną z największych zalet okien PVC jest odporność 
na czynniki atmosferyczne, chemiczne i biologiczne
(grzyby, pleśnie, owady), a także duża estetyka, 
funkcjonalność i komfort użytkowania. Nie wymagają 
przeprowadzania specjalnych zabiegów konserwacyjnych, 
ich pielęgnacja polega głównie na regularnym 
czyszczeniu. 

Drewno
To naturalny, ekologiczny materiał, który nie posiada 
substancji szkodliwych dla człowieka i może być 
wykorzystywany w procesie recyklingu. W czasie 
pożaru drewno nie wydziela trujących substancji. Okna
drewniane tworzą przytulną atmosferę w pomieszczeniach 
mieszkalnych. Drewniane ramy okien są łatwe  
w czyszczeniu, utrzymaniu i konserwacji, a co najważniejsze 
można je łatwo odnawiać, malując na dowolny kolor 
kryjący lub transparentny (lazurowany).

Drewno-aluminium
Okna drewniano-aluminiowe łączą w sobie piękno 
i ciepło drewna oraz trwałość i odporność na warunki 
atmosferyczne aluminium.

Aluminium
Okna aluminiowe charakteryzują się przede wszystkim 
niewielką wagą i bardzo dużą wytrzymałością 
i trwałością. Aluminium jest materiałem niezwykle 
plastycznym, możliwe jest więc tworzenie okien 
w najbardziej wymyślnych kształtach. Dzięki zastosowaniu 
wąskich profi li, przeszklenia w oknach robią wrażenie 
większych. Wybierane głównie do domów o nowoczesnej 
architekturze i minimalistycznej estetyce.

...zanim
kupisz okno
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poradnik okienny

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Dąb
Bardzo twarde i wytrzymałe drewno. Odporne 
na  uszkodzenia, o ciekawym rysunku i barwie. Od wieków 
cieszy się niesłabnącym uznaniem i renomą na świecie.

Meranti
Egzotyczny gatunek drewna charakteryzujący się niezwykle 
wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne. Okna 
wykonane z tego surowca są nie tylko trwałe, ale również 
bardzo ciepłe i ciche.

Sosna
To najchętniej wybierany surowiec do produkcji okien. 
Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością 
na działanie czynników atmosferycznych i doskonale 
izoluje termicznie. Pod ciemne kolory transparentne 
(lazurowane) oraz kolory kryjące np. biały, brązowy 
najczęściej stosuje się klejonkę z zewnętrznymi warstwami 
łączonymi na długość za pomocą tzw. mikrowczepów. 
Okna z zewnętrznymi warstwami litymi świetnie wyglądają 
z zewnątrz, i są szczególnie polecane dla osób, które 
wybierają okna w jasnych kolorach transparentnych 
(tzw. lazurowanych, przez które widać naturalną strukturę 
drewna).

Kolory transparentne (lazurowane) nadają barwę, ale nie 
zakrywają struktury drewna, zmieniają tylko jego odcień. 
Paleta kolorów lazurowanych zaczyna się od bardzo 
jasnych, naturalnych odcieni, poprzez ciepłe, słoneczne 
kolory, kończąc na ciemnych brązach i mahoniach.

Kolory kryjące w 100% zakrywają strukturę drewna 
(nie widać charakterystycznych słoi) i nadają kolor 
np. czerwony, niebieski itd. Kolory kryjące zazwyczaj 
dobierane są na podstawie wzornika kolorów RAL.

Szczotkowanie pozwala uzyskać głęboką strukturę 
na drewnie. Uwydatnia jego słoje, przez co powierzchnia 
staje się subtelnie chropowata. Taki zabieg dokonany 
na oknie lub drzwiach pozwala nadać im bardzo 
indywidualny charakter. Najbardziej wpasuje się we wnętrza 
o lekko rustykalnym zabarwieniu, chociaż nie tylko.

drewno w kolorze transparentnym (lazurowanym)

drewno w kolorze kryjącym RAL 7004

drewno szczotkowane

dąb

meranti

sosna łączona na długości

sosna lita
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Jeśli zależy nam na bardzo dobrych parametrach 
izolacyjności termicznej, warto zastosować w oknach 
pakiet energooszczędny. 

To współczynnik Uw określa właściwości termiczne 
i energooszczędne okien. Im niższe „U” tym mniejsze straty 
ciepła i niższe rachunki za ogrzewanie. Uw oznacza 
współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, 
Ug – oznacza współczynnik przenikania tylko szyby
(zawsze niższy od Uw). Podane w katalogu współczynniki Uw
są dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm.

Mieszkając w dużych aglomeracjach miejskich lub w okolicy 
lotnisk, torów kolejowych, tras szybkiego ruchu 
lub autostrad warto zainwestować w ochronę przed
hałasem, stosując w oknach pakiet akustyczny. 
Aby poprawić akustykę można zastosować szkło: 
grubsze, klejone, różnicować grubości szkła lub wypełnić 
przestrzenie międzyszybowe gazem ciężkim.

To współczynnik Rw – parametr izolacyjności akustycznej 
wyrażany w decybelach (dB) – określa zdolność okien 
do tłumienia hałasów dobiegających  z zewnątrz budynku, 
czyli odpowiada za ciszę w naszych domach. Im wyższe 
Rw – tym bardziej dźwiękoszczelne okna. Podane w katalogu 
współczynniki Rw są dla okna referencyjnego o wymiarach 
1230 x 1480 mm.

Pakiet energooszczędny

Pakiet akustyczny

Szyby
Zestawy szybowe są jednym z najważniejszych elementów okna. Nie tylko doświetlają pomieszczenia, ale przede wszystkim 
wpływają na energooszczędność, akustykę i antywłamaniowość. Najczęściej stosowane są zestawy dwu- lub trzyszybowe. 

Zestaw dwuszybowy
(jednokomorowy) to typowy 
pakiet spełniający podstawowe 
wymagania izolacji termicznej 
i akustycznej.

Zanim kupisz okno... 

Zestaw trzyszybowy
(dwukomorowy) daje możliwość
osiągnięcia lepszych  niż zestaw
dwuszybowy, parametrów izolacji 
termicznej i akustycznej.
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poradnik okienny

Szyba antywłamaniowa, wyprodukowana głównie  
ze szkła laminowanego (3 lub 4 warstwy folii) albo  
żywicowego. Taka szyba dłużej niż szyba bezpieczna 
opiera się ewentualnemu włamywaczowi i utrudnia  
mu sforsowanie okna. Dla przypadkowego agresora może 
stanowić przeszkodę nie do pokonania.

Szyba bezpieczna ma na celu głównie ochronę przed 
zranieniem się odłamkami szkła w przypadku jej stłuczenia. 
Wykorzystywane do jej produkcji szkło albo rozpada  
się na bardzo drobne kawałki o tępych krawędziach 
(np. szkło hartowane), albo pęka, ale się nie rozsypuje 
(utrzymywane jest w całości dzięki zastosowanym 
laminatom, żywicom, zbrojeniu z drutu itp.).

Szyba o zmiennej przezierności 
Nazywane jest również szkłem prywatnym.  
Przy wykorzystaniu specjalnej folii optyczno-elektrycznej 
pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego 
możliwa jest zmiana przezierności i transmisji światła  
ze stanu nieprzejrzystego (szkło matowe) na przezroczysty 
(szkło transparentne). Idealnie nadaje się do zastosowania  
w budynkach i pomieszczeniach biurowych np. w salach 
konferencyjnych, wydzielając dykretną przestrzeń 
o charakterze prywatnym. Dodatkowo można je stosować  
jako rolety lub żaluzje.

Bezpieczne szkło wielowarstwowe 
nie rozpada sie mimo pęknięcia.

Zwykłą szybę złodziej może rozbić 
i dostać się do domu.

Pakiet antywłamaniowy

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Szklenie narożne 

Okno narożne 
- tradycyjne  
(połączone  
z użyciem słupka 
drewnianego).

Szklenie narożne  
- nowoczesny 
rodzaj okna 
narożnego, 
doskonale 
doświetla 
pomieszczenie  
i daje możliwość 
podziwiania 
pięknych widoków 
na zewnątrz.
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Szprosy
Konstrukcyjne – są elementem konstrukcyjnym skrzydła okiennego, 
dzielą szybę na mniejsze części i zwiększają sztywność okna. 
Wykonane są z tego samego gatunku drewna i w tym samym 
kolorze, co rama okienna. Minimalna szerokość to 61mm. 

Naklejane (wiedeńskie) – umieszczone są na zewnętrznej 
powierzchni szyby z obu jej stron, dodatkowo mogą być wzbogacone 
konstrukcją międzyszybową tzw. „szprosem ślepym”. Wykonane  
są z tego samego gatunku drewna oraz są w tym samym kolorze  
co ramy okienne, dlatego tworzą spójną całość z oknem. 
Standardowa szerokość to 25 mm.

Międzyszybowe – umieszczane są wewnątrz pakietu szybowego, 
na stałe mocowane w ramce międzyszybowej. Mogą być oklejane 
powłoką drewnopodobną lub lakierowane na dowolny kolor z palety 
RAL. Występują w szerokościach: 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm.

Szprosy międzyszybowe występują w szerokościach: 
8 mm,18 mm, 26 mm lub 45 mm.

8 mm 18, 26 lub 45 mm

jasny dąb

złoty dąb

średni dąb

średni dąb bagienny

mahoń

biały RAL 9010

złoto

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8022

stare złoto

ołów

złoto

biały

Zanim kupisz okno...  
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poradnik okienny

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Okucia kryte i standardowe
Ze względu na estetykę w oknach mogą być zamontowane okucia w wersji tradycyjnej – okucia widoczne 
oraz nowoczesnej – kryte.

okucie
kryte

okucie
standardowe,
widoczne

Okucie RC1
4 wzmocnione zaczepy 
ryglujące, montowane 
w narożach skrzydeł, 
które zabezpieczają 
przed wyważeniem okna.

Okucie RC2
W okuciu RC2 wszystkie 
zaczepy ryglujące 
są wzmocnione 
oraz montowane jest 
zabezpieczenie przed 
przewierceniem klamki. 
W tym przypadku 
konieczne jest 
zastosowanie klamki 
na klucz lub z przyciskiem.

Okucie RC3 
Posiada dodatkowo 
większą ilość punktów 
ryglujących niż RC2 
oraz stanowi całość wokół 
konstrukcji.

Okucia
W standardzie okna wyposażone są w okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji i regulacją w trzech płaszczyznach. 
Możemy jednak zwiększyć bezpieczeństwo stosując okucia antywłamaniowe. Możliwe do wyboru są okucia okienne 
w trzech klasach antywłamaniowości RC1, RC2 lub RC3:

17



Elementy ozdobne
Listwy ozdobne stosowane są w oknach, aby nadać im unikatowego charakteru. Pozwalają one nie tylko urozmaicić wygląd 
okien, ale także zrekonstruować zabytkowy charakter stolarki dopasowując ją do klasycznej architektury.

Przykładowe listwy ozdobne na okapnik

Przykładowe listwy ozdobne

1

13 16

12

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 1514

*listwa stosowana do ślemienia poszerzonego

*

Zanim kupisz okno...  

*

*listwa okapowa na skrzydło

główka stopka

18



poradnik okienny

Realizacja: Punkt Sprzedaży PeKaBud Market Poznań.
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Zanim kupisz okno...  

Moskitiery
Moskitiery to łatwy sposób, aby uniknąć obecności niechcianych 
owadów w naszym domu. Wykonywane są w formie ramki z siatką 
montowanej na ramie okiennej. Istnieje również możliwość  
zastosowania moskitiery w rolecie zewnętrznej.

Rolety zewnętrzne
Stanowią zabezpieczenie stolarki okiennej przed trudnymi warunkami 
pogodowymi. Dodatkowo chronią przed włamaniem lub zniszczeniem 
okna. Poprawiają izolacyjność termiczną przegrody okiennej: latem 
obniżają temperaturę pomieszczeń, zimą zatrzymują uciekające 
ciepło. Zwiększają izolacyjność akustyczną. Więcej na temat rolet 
zewnętrznych na str. 80-81.

Okiennice
Estetyczny, naturalny i dekoracyjny element elewacji domu. Doskonale 
chronią przed warunkami atmosferycznymi oraz przed nieproszonymi 
gośćmi. Wykonane z drewna lub sklejki wodoodpornej, w wersji 
pełnej (deskowej), z lamelami stałymi lub ruchomymi wbudowanymi  
w ramę drewnianą. Więcej na temat okiennic na str. 78-79.

Nawiewniki
To urządzenia, które umożliwiają prawidłową wentylację  
w pomieszczeniu. Właściwy poziom wilgotności oraz odpowiednia 
cyrkulacja powietrza w budynku to czynniki, które przekładają  
się na komfort powietrza w pomieszczeniu. 

Automatycznie sterowane różnicą ciśnień

Automatycznie sterowane wilgotnością

20



poradnik okienny

Jeśli szukasz okna o zwiększonej odporności na włamanie 
zwróć uwagę na:

 odpowiednie okucia: RC1, RC2 
 szybę – pakiet antywłamaniowy
 klamkę – z kluczykiem
 rolety zewnętrzne lub okiennice
 kontaktrony – czujniki sygnalizujące otwarcie skrzydła (bądź jego ruch)
 

Jeśli zależy Ci, aby okno chroniło Cię przed hałasem z zewnątrz 
zwróć uwagę na:

 szybę – pakiet akustyczny
 uszczelki – okno akustyczne ma dodatkową uszczelkę
 profi l – im grubszy profi l tym lepszy współczynnik Rw

 rolety zewnętrzne lub okiennice

Jeśli zależy Ci, aby okno było energooszczędne 
zwróć uwagę na:

 profi l
 w PVC – Hotic
 w drewnie – Capital 
 w drewniano-aluminiowych – Prestige
 w aluminium – Forte, Solid
 szybę: pakiet trzyszybowy z ciepłą ramką
 ciepły montaż (ogranicza występowanie liniowych 
 mostków cieplnych, zapewnia lepszą ochronę przed 
 czynnikami atmosferycznymi, lepszą izolację cieplną 
 i akustyczną, zapobiega: wnikaniu wilgoci, występowaniu 
 zagrzybienia i pleśni wokół okien, pozwala na oszczędność 
 kosztów energii oraz poprawę mikroklimatu we wnętrzu)
 okiennice lub rolety

Dopasuj okna do swoich potrzeb!

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl
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PVC Drewniane

Termic 70          

Grubość profi lu – 70 mm

Uw – od 0,93 W/m2K

Rw – do 45 dB

Max pakiet szybowy – 40 mm

Termic            

Grubość profi lu – 70 mm

Uw – od 0,93 W/m2K

Rw – do 45 dB

Max pakiet szybowy – 40 mm

Plus            
Grubość profi lu – 68 mm

Uw – od 1,1 W/m2K

Rw – do 44 dB

Max pakiet szybowy – 34 mm

Plus z okładziną alu            

Grubość profi lu – 68 mm

Uw – od 1,1 W/m2K

Rw – do 44 dB

Max pakiet szybowy – 34 mm

Solar            
Grubość profi lu – 78 mm

Uw – od 0,8 W/m2K

Rw – do 44 dB

Max pakiet szybowy – 44 mm

Solar z okładziną alu             
Grubość profi lu – 78 mm

Uw – od 0,8 W/m2K

Rw – do 44 dB

Max pakiet szybowy – 44 mm     

Capital                
Grubość profi lu – 92 mm

Uw – 0,68 W/m2K.

Rw – do 45 dB

Max pakiet szybowy – 58 mm 

Capital z okładziną alu                 
Grubość profi lu – 92 mm

Uw – 0,68 W/m2K.

Rw – do 45 dB

Max pakiet szybowy – 58 mm

Sunny            
Grubość profi lu – 86 mm

Uw – od 0,83 W/m2K

Rw – do 45 dB

Max pakiet szybowy – 53 mm

Warmic             
Grubość profi lu – 80 mm

Uw – od 0,66 W/m2K

Rw – do 46 dB

Max pakiet szybowy – 51 mm     

Hotic                
Grubość profi lu – 86 mm

Uw – od 0,62 W/m2K

Rw – do 47 dB

Max pakiet szybowy – 53 mm

lin
ia

 b
ro

nz
e

Zestawienie porównawcze okien  

Basic                
Grubość profi lu – 68 mm

Uw – od 1,3 W/m2K

Rw – do 32 dB

Max pakiet szybowy – 24 mm
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przegląd okien

Drewniano-aluminiowe Aluminiowe

Comfort            
Grubość profi lu – 68 mm

Uw – od 0,9 W/m2K 

Rw – do 39 dB

Max pakiet szybowy – 46 mm

Record            
Grubość profi lu – 78 mm

Uw – od 0,8 W/m2K 

Rw – do 40 dB

Max pakiet szybowy – 53 mm

Prestige                 
Grubość profi lu – 92 mm

Uw – od 0,7 W/m2K 

Rw – do 42 dB

Max pakiet szybowy – 60 mm

Economic            
Grubość profi lu – 60 mm

Uw – od 1,17 W/m2K

Rw – do 36 dB

Max pakiet szybowy – 51 mm

Simple            

Grubość profi lu – 60 mm

Uw – od 1,14 W/m2K

Rw – do 36 dB

Max pakiet szybowy – 50 mm

Mezzo            
Grubość profi lu – 68 mm

Uw – od 1,04 W/m2K

Rw – do 36 dB

Max pakiet szybowy – 59 mm

Medial             
Grubość profi lu – 70 mm

Uw – od 1,06 W/m2K

Rw – do 47 dB

Max pakiet szybowy – 60 mm

Forte                
Grubość profi lu – 78 mm

Uw – od 0,98 W/m2K

Rw – do 42 dB

Max pakiet szybowy – 61 mm

 

Solid                 
Grubość profi lu – 77 mm

Uw – od 0,80 W/m2K

Rw – do 47 dB

Max pakiet szybowy – 68 mm

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl
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Okna PVC, drewniane, drewniano-aluminiowe i aluminiowe  

sposoby
otwierania okien

Okno 
Uchylne (U)

Okno 
Rozwierne (R)

Okno 
Rozwierno-uchylne (RU)

Okno 
Obrotowe*

widok 
od zewnątrz

widok 
od wewnątrz

Drzwi tarasowe 
podnoszono-przesuwne HS

Drzwi tarasowe 
uchylno-przesuwne UP

Drzwi tarasowe harmonijkowe*

* nie ma możliwości wykonania w oknach PVC
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poradnik okienny

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Okno  
ze słupkiem stałym, zamknięte

Okno  
ze słupkiem stałym, otwarte

Okno  
ze słupkiem ruchomym, zamknięte

Okno  
ze słupkiem ruchomym, otwarte

Okno łukowe  
ze zmiennym wrębowaniem, 
możliwe do wykonania jeśli 
górna część okna jest stała 
(fix)

Okno łukowe  
ze stałym wrębowaniem

Okno stałe (fix) wykonane 
w ramie

Okno stałe (fix) wykonane 
w skrzydle
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kształty okien
Przykłady kształtów prostokątnych możliwych do wykonania w oknach PVC, drewnianych, 
drewnianio-aluminiowych i aluminiowych

Przykłady kształtów trójkątnych, trapezowych, wielokątnych możliwych do wykonania  
w oknach PVC, drewnianych, drewnianio-aluminiowych i aluminiowych

kształt nr 1 kształt nr 2 kształt nr 3 kształt nr 4 kształt nr 5

kształt nr 6 kształt nr 7 kształt nr 8 kształt nr 9

kształt nr 1* kształt nr 2 kształt nr 3 kształt nr 4

kształt nr 5 kształt nr 6 kształt nr 7 kształt nr 8

* nie ma możliwości wykonania w oknach drewnianych o grubości 78 i 92 mm z okładziną aluminiową
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poradnik okienny

Przykłady kształtów łukowych i okrągłych możliwych do wykonania w oknach PVC, 
drewnianych, drewnianio-aluminiowych i aluminiowych

kształt nr 1 kształt nr 2 kształt nr 3 kształt nr 4

kształt nr 5 kształt nr 6 kształt nr 7 kształt nr 8

kształt nr 9 kształt nr 10 kształt nr 11 kształt nr 12*
fałszywy łuk w skrzydle

kształt nr 14** kształt nr 15* kształt nr 16**

kształt nr 17 kształt nr 18* kształt nr 19*

* nie ma możliwości wykonania  
w oknach PVC oraz  

drewniano-aluminiowych

** nie ma możliwości wykonania  
w oknach drewniano-aluminiowych

kształt nr 13*
fałszywy łuk w ościeżnicy

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl
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MATERIAŁ KOLOR SZKŁO OKUCIA
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Termic 70 _ _ _ _ _ _ _ 5 _

Termic _ _ _ _ _ _ _ 5 _

Sunny _ _ _ _ _ _ _ 6 _

Warmic _ _ _ _ _ _ _ 7/6 _

Hotic _ _ _ _ _ _ _ 6 _

D
RE

W
N
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E

Basic _ _ _ _

Plus _ _ _ _

Solar _ _ _ _

Capital _ _ _ _

D
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N
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N
O

 -
A
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M
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W
E Comfort _ _ _ _

Record _ _ _ _

Prestige _ _ _ _

A
LU

M
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IO
W

E
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N
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O

Economic _ _ _ _ _ _ 3 _

Mezzo _ _ _ _ _ _ 3 _

Forte _ _ _ _ _ _ 3 _

A
LU

M
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W

E
A

LU
PR

O
F

Simple _ _ _ _ _ _ 3 _

Medial _ _ _ _ _ _ 3 _

Solid _ _ _ _ _ _ 3 _

Dopasuj okno do swoich potrzeb
Tabela wyposażenia okien  

* wybierając okna drewniane w kolorach transparentnych możliwe są widoczne różnice kolorystyczne drewna, okna Basic dostępne wyłącznie w kolorach
transparentych: dąb, teak, kasztan

** HS dostępny w drugiej połowie 2016 r.
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OKUCIA OTWIERANIE ELEMENTY OZDOBNE DODATKOWE
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więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

nie dotyczy  standard  opcja  niedostępne_

Do wszystkich okien z naszej oferty (str. 30-60) możesz wybrać drzwi zewnętrzne dopasowane pod względem grubości 
profilu, koloru i materiału z jakiego są wykonane. Oferta drzwi zewnętrznych na str. 88-121.

**
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widok okna PVC
od zewnątrz

widok okna PVC
od wewnątrz
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okna PVC

31



WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI TABELA WYPOSAŻENIA OKIEN STR. 28-29

termic 70
linia silver

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

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 40 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

70 mm profi l stanowi idealne rozwiązanie do domów 
niskoenergetycznych oraz przy termomodernizacji 
budynków.

5 - komorowy profi l 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 profi li zapewniają elegancki wygląd. 
Zewnętrzna komora odwodnieniowa odprowadza 
ewentualne przenikające wody opadowe.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

70 mm / 5    Grubość profi lu / ilość komór

40 mm    Max grubość zestawu szybowego

od 0,93 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 45 dB    Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat    Gwarancja

Możliwości wykonania okna

Pr
zy

kła
d 

ok
na

 Te
rm

ic
 7

0 
z 

ze
sta

w
em

 tr
zy

sz
yb

ow
ym

: 4
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.
więcej o kształtach na str. 26-27
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okna PVC

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

termic
linia silver

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

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 40 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

70 mm profi l, przeznaczony dla osób ceniących 
ekonomiczne rozwiązania. 

5 - komorowy profi l zapewnia niezbędną izolację cieplną 
i akustyczną.

Gładkie, łatwe w czyszczeniu powierzchnie profi li, 
o konstrukcji ułatwiającej  doskonałe odprowadzenie
wody.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

70 mm / 5    Grubość profi lu / ilość komór

40 mm    Max grubość zestawu szybowego

od 0,93 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 45 dB    Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat    Gwarancja

drzwi 
zewnętrzne
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Możliwości wykonania okna

drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

więcej o kształtach na str. 26-27
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sunny
linia gold

zestaw trzyszybowy 4/12/4/12/4

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

osłonki na zawiasy

uszczelka w skrzydle

klamka aluminiowa

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 53 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński

okładzina aluminiowa od zewnętrznej strony

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

86 mm grubości profi l, o przemyślanej geometrii, 
niezwykle odpornej na wiatr i opady.

6 - komorowa konstrukcja zapewnia minimalizację strat 
ciepła w budynkach.

Profi l przygotowany do zastosowania szerokich 
energooszczędnych zestawów szybowych.

Istnieje możliwość zastosowania okładzin aluminiowych 
od zewnętrznej strony.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

86 mm / 6     Grubość profi lu / ilość komór

53 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,83 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 45 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

Możliwości wykonania okna
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

więcej o kształtach na str. 26-27

TABELA WYPOSAŻENIA OKIEN STR. 28-2934



okna PVC

warmic
linia gold

zestaw trzyszybowy 4/16/4/14/4

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

osłonki na zawiasy

uszczelka w skrzydle

klamka aluminiowa

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 51 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

Spełnia wszystkie wymagania inwestorów, architektów, 
a przede wszystkim stanowi idealny produkt 
dla budownictwa mieszkaniowego.

Najnowszej generacji 80 mm profi l o klasycznej linii.

Produkt wręcz doskonały, łączący doświadczenie 
renomowanego producenta profi li okiennych 
z najnowszymi trendami rynku.

Bogata paleta kolorystyczna daje nieograniczone 
możliwości dopasowania okna do każdej elewacji.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

80 mm / 7/6    Grubość profi lu / ilość komór

51 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,66 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 46 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja

drzwi 
zewnętrzne

drzwi tarasowe
podnoszono -

przesuwne HS*
* HS dostępny 

w drugiej połowie 2016 r.

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

Możliwości wykonania okna

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

więcej o kształtach na str. 26-27
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hotic
linia platinium

zestaw trzyszybowy 4/12/4/12/4

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

osłonki na zawiasy

uszczelka w skrzydle i w ościeżnicy

klamka aluminiowa

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 53 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński

okładzina aluminiowa od zewnętrznej strony

wypełnienie termiczne

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

86 mm profi l z tworzywa nowej generacji - kompozyt 
PVC i włókna szklanego pozwala na rezygnację 
ze wzmocnień stalowych, dzięki czemu ogranicza 
istotnie straty ciepła.

Okna Hotic można wykonać o ponadprzeciętnych 
gabarytach.

6 - komorowy system o obniżonej wysokości profi lu 
zwiększa powierzchnię przeszklenia dając więcej 
światła.

Nowy kształt uszczelek daje łatwość i lekkość otwierania 
oraz zamykania.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

86 mm / 6     Grubość profi lu / ilość komór

53 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,62 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 47  dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja

drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi 
zewnętrzne

Możliwości wykonania okna
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więcej o kształtach na str. 26-27
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okna PVC 37



widok okna drewnianego
od zewnątrz

widok okna drewnianego
od wewnątrz
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okna drewniane
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basic
linia bronze

zestaw dwuszybowy 4/16/4 z ciepłą ramką

okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, 
regulacją w trzech płaszczyznach

aluminiowy okapnik z wkładką termoizolacyjną 
i listwa przyszybowa LPR
 
1 uszczelka w skrzydle

osłonki na zawiasy

Wyposażenie standardowe

klamka aluminiowa

inny zestaw szybowy (max grubość 24 mm)

szprosy: wewnątrzszybowy, konstrukcyjny

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

Ekonomiczny profi l grubości 68 mm wykonany z klejonki 
sosnowej łączonej na długość, któremu estetyki dodaje 
zastosowana obła listwa przyszybowa. 

Trzywarstwowa powłoka malarska, w kolorach 
transparentnych: dąb, teak, kasztan lub kryjących: 
białym bądź szarym RAL 7016.

Komfort użytkowania zapewniają zastosowane okucia 
Maco Multi Trend.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

więcej o kształtach na str. 26-27
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Możliwości wykonania okna

68 mm     Grubość profi lu / ilość komór

24 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 1,3 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 32 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

3 lata     Gwarancja

TABELA WYPOSAŻENIA OKIEN STR. 28-2940



okna drewniane

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

plus
linia silver
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zestaw dwuszybowy 4/16/4 z ciepłą ramką

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

aluminiowy okapnik z wkładką termoizolacyjną
i listwa przyszybowa LPR
 
2 uszczelki w skrzydle

osłonki na zawiasy

Wyposażenie standardowe

klamka aluminiowa

inny zestaw szybowy (max grubość 34 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

elementy ozdobne

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

okładzina aluminiowa od zewnętrznej strony

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

Tradycyjny, 68 mm grubości profi l z sosny, meranti lub 
dębu (na zamówienie inne gatunki drewna), 
charakteryzuje się estetyką formy i gwarantuje wysoki 
komfort użytkowania.

Trójwarstwowe klejenie, selekcjonowane drewno 
oraz impregnacja i trzykrotne lakierowanie farbami 
ekologicznymi dają gwarancję zadowolenia 
z użytkowania.

Klasyczny, elegancki wygląd okna z drewna sprawia, 
że okna Plus będą ozdobą każdego budynku.

Opis okna

prostokąty

drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS

trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi tarasowe
harmonijkowe

68 mm     Grubość profi lu / ilość komór

34 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 1,1 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 44 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja

Możliwości wykonania okna

Pr
zy

kła
d 

ok
na

 P
lu

s 
z 

ok
ła

dz
in

ą 
al

um
in

io
w

ą.

więcej o kształtach na str. 26-27
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solar
linia gold

zestaw trzyszybowy 4/14/4/14/4 z ciepłą ramką

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

aluminiowy okapnik z wkładką termoizolacyjną  
i listwa przyszybowa LPR

2 uszczelki w skrzydle

osłonki na zawiasy

Wyposażenie standardowe

klamka aluminiowa

inny zestaw szybowy (max grubość 44 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

elementy ozdobne

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

okładzina aluminiowa od zewnętrznej strony

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

78 mm grubości profi l wyróżnia się nowoczesnym 
designem i optymalnymi parametrami użytkowymi. 
Wykonywany z sosny, meranti lub dębu (na zamówienie 
inne gatunki drewna).        

Sprawdzona czterowarstwowa konstrukcja profi lu pokryta 
jest impregnatem oraz trzema warstwami ekologicznego 
lakieru, co zwiększa wytrzymałość okien na warunki 
atmosferyczne.

Możliwe do wykonania niemal w każdym kształcie 
i dużych rozmiarach spełnią oczekiwania najbardziej 
kreatywnych inwestorów i architektów.

Opis okna

prostokąty

drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS

trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi tarasowe
harmonijkowe
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78 mm     Grubość profi lu / ilość komór

44 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,8 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 44 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja

Możliwości wykonania okna
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

więcej o kształtach na str. 26-27

TABELA WYPOSAŻENIA OKIEN STR. 28-2942



capital
linia platinium

zestaw trzyszybowy 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką

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

aluminiowy okapnik z wkładką termoizolacyjną  
i listwa przyszybowa LPR

2 uszczelki w skrzydle

osłonki na zawiasy

Wyposażenie standardowe

klamka aluminiowa

inny zestaw szybowy (max grubość 58 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

elementy ozdobne

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

okładzina aluminiowa od zewnętrznej strony

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

Masywny, 92 mm grubości profi l, klejony warstwowo 
z wyselekcjonowanego drewna - sosny, meranti 
lub dębu (na zamówienie inne gatunki drewna) zapewnia 
ponadprzeciętną stabilność.

Wodorozcieńczalne lakiery przyjazne człowiekowi 
oraz impregnat w osobnym procesie technologicznym 
zapewniają długowieczność czterowarstwowego 
profi lu.

W połączeniu z ciepłymi pakietami szybowymi oraz 
inteligentnymi okuciami uzyskujemy okno o jednym 
z najwyższych parametrów termicznych dostępnych 
na rynku.

Opis okna

prostokąty

drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS

trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi tarasowe
harmonijkowe

92 mm     Grubość profi lu / ilość komór

58 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,68 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 45 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

10 lat     Gwarancja
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Możliwości wykonania okna

okna drewniane

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

więcej o kształtach na str. 26-27
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capital smart

system TaHoma umożliwia intuicyjny i komfortowy sposób otwierania i zamykania okna, ustawiając automatycznie 
mikrowentylację i wybór ustalonej pozycji otwarcia, w przypadku braku zasilania ma możliwość zaryglowania 
skrzydła

umożliwia automatyczne przyciemnianie szyb i pozwala na automatyczne sterowanie okiennicami zewnętrznymi 
i żaluzjami wewnętrznymi

ma możliwość wbudowania stacji meteorologicznej

dzięki kontaktronom zamontowanym w oknie, współdziała ze zintegrowanym systemem alarmowym  
w całym domu

umożliwia sterowanie oknem za pomocą pilota lub urządzeń mobilnych

jest przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne

System TaHoma dodatkowo może być zintegrowany ze wszystkimi kompatybilnymi urządzeniami w Twoim domu. Te istotne 
innowacje i wyjątkowa konstrukcja okna Capital Smart stanowią unikalną propozycję na rynku.

Inteligentne i ekologiczne okno 
przyszłości
Okno Capital Smart to innowacyjny produkt, oparty 
na konstrukcji okna Capital (patrz str. 43), który jest 
nieodzownym elementem inteligentnych rozwiązań  
w naszych domach. Nowoczesna technologia pozwala 
sterować funkcjami okna wykorzystując urządzenia 
elektroniczne: tablety, smartfony i inne urządzenia  
z systemem iOS lub Android oraz pilota.

Technologia, która ułatwi ci życie
Integracja okna Capital Smart z nowatorską aplikacją 
TaHoma firmy Somfy umożliwia stałą kontrolę nad Twoim 
oknem nawet na odległość.

okno Capital Smart 
jest laureatem 
nagrody złoty medal 
międzynarodowych 
targów poznańskich
BUDMA 2015r.
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widok okna 
drewniano-aluminiowego
od zewnątrz widok okna 

drewniano-aluminiowego
od wewnątrz
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okna drewniano -
aluminiowe
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comfort
linia silver

zestaw dwuszybowy 4/16/4 z ciepłą ramką

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

2 uszczelki w skrzydle

osłonki na zawiasy

Wyposażenie standardowe

klamka aluminiowa

inny zestaw szybowy (max grubość 46 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

Konstrukcja oparta na bazie dwóch ram - 68 mm 
drewnianej od wewnątrz oraz aluminiowej 
od zewnątrz, topowe rozwiązanie na rynku. Na długie 
lata i ... jeszcze dłużej.

Odporne na działanie wiatru, deszczu, słońca. 
Charakteryzują się długowiecznością w trudnych 
warunkach.

Potencjał wyboru z trzech profi li drewna i siedmiu profi li 
aluminium (patrz str. 52-53) w różnych kolorach daje 
ogromne możliwości kreacji. 

Opis okna

prostokąty

drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS

trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi tarasowe
harmonijkowe

68 mm     Grubość profi lu / ilość komór

46 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,9 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 39 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

10 lat     Gwarancja
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Możliwości wykonania okna

WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

więcej o kształtach na str. 26-27

TABELA WYPOSAŻENIA OKIEN STR. 28-2948



record
linia gold

zestaw trzyszybowy 4/12/4/12/4 z ciepłą ramką

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

2 uszczelki w skrzydle

osłonki na zawiasy

Wyposażenie standardowe

klamka aluminiowa

inny zestaw szybowy (max grubość 53 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

Solidna, stabilna 78 mm drewniana konstrukcja, plus 
rama aluminiowa, dla ceniących optymalny wybór.

Wyróżniają się wysoką odpornością na obciążenia, 
trwałością i atrakcyjnym klasycznym wzornictwem.

Bogactwo kolorów i kształtów oraz wybór z trzech profi li 
drewna i siedmiu profi li aluminium (patrz str. 52-53)
umożliwia bezproblemowe dopasowanie do każdej 
elewacji i każdego budynku.

Opis okna

prostokąty

drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS

trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi tarasowe
harmonijkowe

78 mm     Grubość profi lu / ilość komór

53 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,8 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 40 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

10 lat     Gwarancja
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Możliwości wykonania okna

okna drewniano-aluminiowe

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

więcej o kształtach na str. 26-27
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prestige
linia platinium

zestaw trzyszybowy 4/16/4/16/4 z ciepłą ramką

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

2 uszczelki w skrzydle

osłonki na zawiasy

Wyposażenie standardowe

klamka aluminiowa

inny zestaw szybowy (max grubość 60 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

Duet doskonały - perfekcyjna gruba rama 
z czterowarstwowego drewna o grubości 92 mm 
plus rama aluminiowa. Topowe rozwiązanie na rynku.

Luksusowe połączenie wysokiej izolacyjności drewna 
z odpornością aluminium. Czysta perfekcja. Duże 
możliwości personalizacji zamówienia.

Bez kompromisów – ekologiczne, ciepłe i modne drewno 
wewnątrz w trzech różnych profi lach oraz bardzo trwałe 
aluminium na zewnątrz w siedmiu profi lach do wyboru
(patrz str. 52-53).

Opis okna

prostokąty

drzwi tarasowe
podnoszono -
przesuwne HS

trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi tarasowe
harmonijkowe

92 mm     Grubość profi lu / ilość komór

60 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,7 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 42 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

10 lat     Gwarancja

Możliwości wykonania okna
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

więcej o kształtach na str. 26-27

TABELA WYPOSAŻENIA OKIEN STR. 28-2950
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Okna drewniano-aluminiowe

Warianty profi li drewna

C
O
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RT
 - 

68
 m

m
RE
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RD
 - 

78
 m

m
PR

ES
TIG

E 
- 9

2 
m

m

Modern Soft Retro

Modern Soft Retro

Modern Soft Retro

Tabela dotyczy tylko kształtów profi li drewna. Zestawy szybowe są poglądowe.
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okna drewniano-aluminiowe

Warianty profi li aluminiowych

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Classic Soft Line Quadrat

Quadrat FB Retro Linear

Zestawienie dotyczy tylko kształtów profi li aluminiowych. Zestawy szybowe są poglądowe.

Integral
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widok okna aluminiowego
od zewnątrz

widok okna aluminiowego
od wewnątrz
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okna aluminiowe
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economic
linia silver

zestaw dwuszybowy 4/16/4

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

osłonki na zawiasy

klamka aluminiowa

Wyposażenie standardowe

3 uszczelki

inny zestaw szybowy (max grubość 51 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

60 mm system o trzykomorowej konstrukcji, profi l 
z rowkiem okuciowym w standardzie „euro”, oraz 
rowkiem okuciowym stosowanym dla konstrukcji PVC 
lub drewnianych.

System pozwala na wykonywanie zarówno konstrukcji 
okien oraz jedno- i dwuskrzydłowych drzwi o różnych 
rozwiązaniach progowych.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi 
zewnętrzne

60 mm / 3  Grubość profi lu / ilość komór

51 mm  Max grubość zestawu szybowego

od 1,17 W/m2K Energooszczędność (Uw)

do 36 dB  Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat  Gwarancja

Możliwości wykonania okna
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drzwi tarasowe
harmonijkowe

WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

więcej o kształtach na str. 26-27

TABELA WYPOSAŻENIA OKIEN STR. 28-2956



mezzo
linia gold

zestaw trzyszybowy 4/16/4/16/4

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

osłonki na zawiasy

3 uszczelki

klamka aluminiowa

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 59 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

68 mm system o trzykomorowej konstrukcji, profi l 
z rowkiem okuciowym w standardzie „euro”, oraz 
rowkiem okuciowym stosowanym dla konstrukcji PVC 
lub drewnianych.

Szersza, w porównaniu z systemem Economic, 
przekładka termiczna oraz dwukomponentowa uszczelka 
centralna gwarantują uzyskanie wysokich parametrów 
termicznych.

System pozwala na wykonywanie zarówno konstrukcji 
okien oraz jedno- i dwuskrzydłowych drzwi o różnych 
rozwiązaniach progowych.

Możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

68 mm / 3     Grubość profi lu / ilość komór

59 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 1,04 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 36 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja
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Możliwości wykonania okna

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi 
zewnętrzne

drzwi tarasowe
harmonijkowe

okna aluminiowe

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

więcej o kształtach na str. 26-27
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forte
linia platinium

zestaw trzyszybowy 4/16/4/16/4

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

osłonki na zawiasy

3 uszczelki

klamka aluminiowa

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 61 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

78 mm system przeznaczony do konstrukcji okien 
i drzwi o szczególnie wysokich wymogach izolacyjności 
termicznej specjalnie rekomendowany dla budownictwa 
energooszczędnego.

System pozwala na wykonywanie zarówno konstrukcji 
okien oraz jedno- i dwuskrzydłowych drzwi o różnych 
rozwiązaniach progowych.

Skrzydła okienne zlicowane po stronie zewnętrznej 
(zaokrąglone lub prostokątne).

Dzięki czterokomorowej budowie i dodatkowym 
elementom wzmacniającym, system pozwala 
na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.

Możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi 
zewnętrzne

78 mm / 3     Grubość profi lu / ilość komór

61 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,98 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 42 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja

drzwi tarasowe
harmonijkowe

Możliwości wykonania okna
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

więcej o kształtach na str. 26-27

TABELA WYPOSAŻENIA OKIEN STR. 28-2958



simple
linia silver

zestaw dwuszybowy 4/16/4

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

osłonki na zawiasy

klamka aluminiowa

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 50 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

3 uszczelki

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

60 mm system o trzykomorowej konstrukcji profi li 
z rowkiem okuciowym w standardzie „euro”, oraz 
rowkiem okuciowym stosowanym dla konstrukcji PVC 
lub drewnianych.

Można na nim wykonywać różne wersje okien 
m.in. okna z ukrytym skrzydłem lub okna obrotowe. 

System pozwala na wykonywanie zarówno konstrukcji 
okien oraz jedno- i dwuskrzydłowych drzwi o różnych 
rozwiązaniach progowych.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

60 mm / 3     Grubość profi lu / ilość komór

50 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 1,14 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 36 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi 
zewnętrzne

drzwi tarasowe
harmonijkowe
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Możliwości wykonania okna

okna aluminiowe

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

więcej o kształtach na str. 26-27
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medial
linia gold

70 mm system charakteryzujący się bardzo dobrymi 
parametrami izolacyjności termicznej i akustycznej.

System pozwala na wykonywanie zarówno konstrukcji 
okien oraz jedno- i dwuskrzydłowych drzwi o różnych 
rozwiązaniach progowych.

Można na nim wykonywać różne wersje okien m.in. okna 
z ukrytym skrzydłem lub okna obrotowe. Dostosowany 
także do różnych rodzajów okuć, m.in. zawiasów ukrytych 
w oknach oraz zawiasów rolkowych w drzwiach.

Możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi 
zewnętrzne

70 mm / 3     Grubość profi lu / ilość komór

60 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 1,06 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 47 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja

drzwi tarasowe
harmonijkowe

Możliwości wykonania okna
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zestaw trzyszybowy 4/16/4/16/4

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

osłonki na zawiasy

klamka aluminiowa

3 uszczelki

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 60 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

więcej o kształtach na str. 26-27

TABELA WYPOSAŻENIA OKIEN STR. 28-2960



solid
linia platinium

zestaw trzyszybowy 4/16/4/16/4

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

osłonki na zawiasy

klamka aluminiowa

3 uszczelki

Wyposażenie standardowe

inny zestaw szybowy (max grubość 68 mm)

okucie antywłamaniowe RC1, RC2, RC3, kontaktrony

szprosy: wewnątrzszybowy, wiedeński, konstrukcyjny

więcej patrz tabela na str. 28-29

Wyposażenie dodatkowe

77 mm system okienno-drzwiowy o wyjątkowych 
parametrach izolacyjności termicznej i akustycznej 
specjalnie dedykowany dla budownictwa 
energooszczędnego.

System pozwala na wykonywanie zarówno konstrukcji 
okien oraz jedno- i dwuskrzydłowych drzwi o różnych 
rozwiązaniach progowych.

Konstrukcje dostosowane do różnych rodzajów okuć, 
m.in. zawiasów ukrytych w oknach, zawiasów rolkowych 
w drzwiach.

Możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych.

Opis okna

prostokąty trójkąty, 
trapezy,
wielokąty

łuki, okrągłe

77 mm / 3     Grubość profi lu / ilość komór

68 mm     Max grubość zestawu szybowego

od 0,80 W/m2K    Energooszczędność (Uw)

do 47 dB     Dźwiękoszczelność (Rw)

5 lat     Gwarancja

drzwi tarasowe
uchylno -

przesuwne UP

drzwi 
zewnętrzne
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Możliwości wykonania okna

okna aluminiowe

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

więcej o kształtach na str. 26-27
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widok drzwi tarasowych 
HS PVC od wewnątrz
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drzwi tarasowe
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Drzwi tarasowe HS

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
   po otwarciu nie zabierają przestrzeni w pomieszczeniu, co pozwala na swobodną aranżację wnętrza
   szerokie światło przejścia po otwarciu drzwi
   duże przeszklenia, lepsze doświetlenie wnętrza 
   komfortowy i bezpieczny mechanizm przesuwu skrzydeł

podnoszono-przesuwne

Możliwe do wykonania z PVC, drewna, drewna z aluminium oraz z aluminium.

Realizacja: Salon Firmowy Stolbud Legionowo.
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drzwi tarasowe HS

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Drewniane drzwi tarasowe HS produkowane są w 2 konstrukcjach: HS Vast i HS Fit.

wykonywane na profilach grubości 68, 78 i 92 mm
grubość ościeżnicy w konstrukcji drewnianej:
 dla grubości skrzydła 68 mm - 173 mm
 dla grubości skrzydła 78 mm - 184 mm
 dla grubości skrzydła 92 mm - 214 mm
możliwość zatopienia progu w podłogę - max 50 mm
wykonywane w wersji drewnianej i drewniano-aluminiowej
wykonywane w różnych schematach otwierania (patrz str. 68)

Szczegóły konstrukcji:

Drzwi tarasowe HS Vast

Przykład drzwi tarasowych HS w konstrukcji drewnianej Vast. Przykład drzwi tarasowych HS w konstrukcji 
drewniano-aluminiowej Vast.

Przykład drzwi tarasowych HS w konstrukcji drewnianej Vast, schemat C.

Przykład drzwi tarasowych HS w konstrukcji drewniano-aluminiowej Vast, schemat A lewy.

Najchętniej wybierana konstrukcja drzwi tarasowych, dająca możliwość wykonania wyjątkowo dużych gabarytów, w różnych 
schematach otwierania (patrz schematy str. 68). W skrzydłach wyrównane jest światło szyb. Istnieje możliwość wyposażenia 
skrzydeł drzwi w napędy elektryczne, dzięki którym można je automatycznie otwierać i zamykać za pomocą pilota.
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Drzwi tarasowe HS

Nowa konstrukcja HS, która ze względu na delikatniejszą konstrukcję jest dedykowana do mniejszych otworów okiennych. 
Wykonywana tylko z drewna, wyłącznie w schematach otwierania A i C (patrz schematy str. 69). Dzięki cieńszej ramie zyskujemy 
większe światło szkła w porównaniu do konstrukcji HS Vast – przeszklenie ramy ramy HS Fix jest niemal do samej podłogi.

Przykład drzwi tarasowych HS w konstrukcji drewnianej Fit, schemat A lewy.

Drzwi tarasowe HS aluminiowe i z PVC

Przykład drzwi tarasowych HS 
w konstrukcji aluminiowej Harmonic.

Przykład drzwi tarasowych HS 
w konstrukcji PVC Hotic.

Drzwi tarasowe HS Fit

wykonywane na profilach grubości 68, 78 i 92 mm
grubość ościeżnicy:
 dla grubości skrzydła 68 mm - 164 mm
 dla grubości skrzydła 78 mm - 184 mm
 dla grubości skrzydła 92 mm - 212 mm
możliwość zatopienia progu w podłogę - max 18 mm
wykonywane tylko w wersji drewnianej, 
tylko w schematach otwierania A i C

Szczegóły konstrukcji:

Przykład drzwi tarasowych HS w konstrukcji drewnianej Fit.
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drzwi tarasowe HS

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Realizacja: Salon Firmowy Domeko Włoszczowa.

Realizacja: Salon Firmowy Stolbud Legionowo.
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Drzwi tarasowe HS

Przykłady schematów otwierania drzwi tarasowych HS Vast:
Schemat A lewy Schemat A prawy Schemat C

Schemat D Schemat E

Schemat F

Schemat G

Schemat K
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drzwi tarasowe HS

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Przykłady schematów otwierania drzwi tarasowych HS Fit:
Schemat A lewy Schemat A prawy

Schemat C

PVC
DREWNIANE DREWNIANO

ALUMINIOWE ALUMINIOWE
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Schemat A lewy

Schemat A prawy

Schemat C

Schemat D

Schemat E

Schemat F

Schemat G

Schemat K

     dostępny  niedostępne

Możliwości wykonania drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych HS.
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Drzwi tarasowe UP

Inny rodzaj drzwi tarasowych stanowią 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

uchylno-przesuwne

Możliwe do wykonania z PVC, drewna, drewna z aluminium oraz z aluminium.

Realizacja: Salon Firmowy BM Bud Kielce.
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drzwi tarasowe UP

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne UP

Przykład drzwi tarasowych UP w konstrukcji drewnianej.

Przykład drzwi tarasowych UP w konstrukcji 
drewniano-aluminiowej.

Przykład drzwi tarasowych UP w konstrukcji drewnianej 
z okładziną aluminiową.

możliwość wykonania z PVC, drewna, 
drewna z aluminium oraz z aluminium
wysokość progu:
 w konstrukcji drewnianej: 73 mm
 w konstrukcji drewnianej z okładziną aluminiową: 88 mm
 w konstrukcji drewnianio-aluminiowej: 80 mm
możliwość zatopienia progu w podłogę - max 19 mm
wykonywane w różnych schematach otwarcia 
(patrz str. 73)

Szczegóły konstrukcji:
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Drzwi tarasowe UP

Realizacja: Salon Firmowy BM Bud Kielce.
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drzwi tarasowe UP

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Schemat 1

Przykłady schematów otwierania drzwi tarasowych UP:

Schemat 2

Schemat 3 Schemat 4 Schemat 5

PVC DREWNIANE DREWNIANO
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Schemat 1

Schemat 2

Schemat 3

Schemat 4

Schemat 5

     dostępny  niedostępne

Możliwości wykonania drzwi tarasowych uchylnono-przesuwnych UP.
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Drzwi harmonijkowe

Odmienną konstrukcją drzwi tarasowych są drzwi harmonijkowe, które stanowią doskonałe 
połączenie salonu z ogrodem. Ponadto umożliwiają one przy całkowitym otwarciu: 

   odsłonięcie całego otworu drzwiowego bez żadnych słupków
   uzyskanie największego światła przejścia w stosunku do gabarytu zewnętrznego ramy

Nowoczesność tej konstrukcji pozwala na zastosowanie takich rozwiązań bez obaw 
o brak sztywności czy szczelności.

PVC DREWNIANE DREWNIANO
-ALUMINIOWE ALUMINIOWE
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Schemat 431

Schemat 541

Schemat 550

     dostępny  niedostępne

Możliwe do wykonania z drewna, drewna z aluminium oraz z aluminium.

Możliwości wykonania drzwi tarasowych harmonijkowych.
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drzwi harmonijkowe

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Schemat 321

Przykłady schematów otwierania drzwi harmonijkowych:

Schemat 431

Schemat 541

Schemat 550

Widok schematu z góry

Widok schematu z góry

Widok schematu z góry

Widok schematu z góry
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Konstrukcja: 
Tradycyjny profil o szerokości ościeżnicy 166 mm i grubości 
skrzydła 57 mm. Standardowo okna wykonywane są z drewna 
sosnowego.

Kolorystyka: 
Podstawowy kolor biały. (Po indywidualnych uzgodnieniach 
z klientem istnieje możliwość malowania w innych kolorach 
kryjących wg palety RAL).

Zestawy szybowe:
Standardowy zestaw dwuszybowy 4/16/4 z ciepłą ramką.

Okucia:
Skrzydła dolne i górne poruszają się w płaszczyźnie pionowej 
(góra-dół). Standardowy kolor elementów okuciowych chrom 
błyszczący, opcjonalnie kolor chrom satyna lub złoty.

Kształty:
Standardowo kształty prostokątne. Inne kształty – po indywidualnych
uzgodnieniach.

Okno Sash

Okna na rynek brytyjski
Firma Stolbud posiada w swojej ofercie okna na rynek brytyjski, na którym dominują okna Sash – przesuwne góra-dół  
lub Casement – otwierane na zewnątrz.
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inne konstrukcje okien

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Konstrukcja:
Okna standardowo otwierane na zewnątrz.  Tradycyjny profi l 
o szerokości ościeżnicy 73 mm i grubości skrzydła przylgowego 
57 mm. Standardowo okna wykonywane są z drewna 
sosnowego.

Kolorystyka: 
Podstawowy kolor biały. (Po indywidualnych uzgodnieniach 
z klientem istnieje możliwość malowania w innych kolorach 
kryjących wg palety RAL).

Zestawy szybowe:
Standardowy zestaw dwuszybowy 4/16/4 z ciepłą ramką.

Okucia:
Skrzydła rozwierne, odchylne, przykręcane. Zawiasy rozwierne 
w systemie Easy Clean lub Egres. Klamka z kluczykiem. 
Standardowy kolor elementów okuciowych chrom błyszczący, 
opcjonalnie kolor chrom satyna lub złoty.

Kształty:
Standardowo kształty prostokątne. Inne kształty – po indywidualnych
uzgodnieniach.

Okno Casement Lipped
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

Okiennice

Estetyczny, naturalny i dekoracyjny akcent elewacji domu.

Wykonywane z drewna sosnowego, dębowego, meranti 
lub sklejki wodoodpornej w kolorystyce dostosowanej 
do okna; dostępne modele okiennic pełnych (deskowych), 
z lamelami stałymi lub ruchomymi wbudowanymi w ramę 
drewnianą. 

Okiennice deskowe wykonujemy w dowolnych kształtach, 
okiennice lamelkowe tylko w kształtach prostokątnych.

Szczególnie polecane do zamocowania na oknach 
znajdujących się na południowych i zachodnich elewacjach, 
gdzie jest największe nasłonecznienie.
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okiennice

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Przykłady okiennic: 

Lamele ruchome

Lamele stałe

Poszycie deskowane

Sposoby mocowania okiennic:   

Wariant I 
Mocowanie do muru - najbardziej tradycyjny sposób 
mocowania, okucie okiennicy jest montowane 
bezpośrednio do muru.

Wariant II
Mocowanie do ramy okna - okiennice po zamknięciu 
całkowicie chowają się w mur, dzięki czemu
są bardziej odporne na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne i mechaniczne.

Wariant III
Mocowanie do własnej ościeżnicy - zabudowanie 
drewnem przestrzeni między oknem, a okiennicą 
podnosi walory estetyczne okna, zachowując 
funkcjonalność.
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Rolety zewnętrzne

Chronią przed włamaniem lub zniszczeniem okna.

Poprawiają izolacyjność termiczną przegrody okiennej: latem obniżają temperaturę pomieszczeń,  
zimą zatrzymują uciekające ciepło. Zwiększają izolacyjność akustyczną.

Istnieje możliwość zastosowania moskitiery zintegrowanej z kasetą rolety.

Dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, również kolory drewnopodobne.

Szeroka gama sterowań automatycznych, w tym również rozwiązania do tzw. inteligentnych domów.

Rolety zewnętrzne wykonane z najwyższej jakości komponentów aluminiowych, stanowią  
zabezpieczenie stolarki okiennej przed trudnymi warunkami pogodowymi. 

Podstawowe zalety:
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rolety zewnętrzne

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Rodzaje rolet zewnętrznych:

Rolety w skrzynkach adaptacyjnych
Klasyczna, najczęściej stosowana roleta zewnętrzna nazywana również roletą elewacyjną. 
Stosowana jest do powstałych i wykończonych już budynków, co pozwala na swobodny 
montaż w dogodnym czasie bez konieczności planowania na etapie budowy. Główną 
zaletą zastosowania rolety standardowej jest łatwość montażu oraz konserwacji. Roletę 
możemy zainstalować na wnękę lub we wnęce okiennej. Kształt skrzynki elewacyjnej zależy 
od gustu zamawiającego. Coraz większą popularność zdobywają skrzynki półokrągłe oraz 
ćwierćokrągłe. 

Rolety w skrzynkach nadstawnych
Roleta może zostać zamontowana na oknie w trakcie budowy, bądź przed wyjazdem 
na montaż. Montaż jest stosunkowo szybki i łatwy. Kaseta jest przymocowana do okna 
od góry za pomocą profilu adaptacyjnego, a prowadnice do ramy okna za pomocą 
odpowiednich  wkrętów montażowych do prowadnic. Roleta nadstawna to niezwykle 
estetyczne rozwiązanie osłonowe, które sprawia że roleta po zwinięciu pozostaje 
niewidoczna.

Rolety w skrzynkach podtynkowych 
Roleta podtynkowa jest „najmłodszym” systemem na rynku, ale bardzo szybko znalazła 
duże grono zwolenników. Po zabudowaniu skrzynka pozostaje niewidoczna podobnie 
jak w przypadku skrzynki nadstawnej, ale nie stanowi przegrody okiennej. Również  
jej serwisowanie jest przeprowadzane z zewnątrz. Roleta podtynkowa jest instalowana 
po zamontowaniu okien, a przed ociepleniem budynku. Może zostać zamontowana  
na murze budynku – w takim przypadku należy przewidzieć odpowiednią grubość ocieplenia  
w zależności od wielkości skrzynki, do przygotowanej wcześniej wnęki w nadprożu. 

Rolety w skrzynkach podtynkowych Rolety w skrzynkach nadstawnych Rolety w skrzynkach adaptacyjnych
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Przykładowe akcesoria do okien

cena netto / brutto

KL
AM

KI

KLAMKA FKS lub HOPPE (zwykła lub z kluczykiem)
kolor: stare złoto, srebrny, brązowy, biały

17 / 20,91

KLAMKA VENUS FAM (zwykła, z kluczykiem lub z przyciskiem)
kolor: oliwka, chrom mat

65 / 79,9528 / 34,44 65 / 79,95 17 / 20,91 28 / 34,44

cena netto / brutto

FKS
zwykła 8 / 9,84 – 8 / 9,84 4 / 4,92 4 / 4,92

z kluczykiem – 43 / 52,89 43 / 52,89 33 / 40,59 33 / 40,59

HOPPE
zwykła 11 / 13,53 – 11 / 13,53 – –

z kluczykiem – 101 / 124,23 101 / 124,23 – –KL
AM

KI
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akcesoria do okien

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

PARAPET - DREWNO DĄB

PARAPET - DREWNO MERANTI

PARAPET - DREWNO SOSNA

cena za m.b. netto / brutto

szerokość w mm
sosna łączona, 

kolor transparentny 
lub RAL

sosna lita, 
kolor transparentny 

lub RAL

200 162 / 199,26 202 / 248,46

250 170 / 209,10 212 / 260,76

300 182 / 223,86 219 / 269,37

350 199 / 244,77 253 / 311,19

400 213 / 261,99 258 / 317,34

450 237 / 291,51 310 / 381,30

cena za m.b. netto / brutto

szerokość w mm
meranti, 

kolor transparentny 
lub RAL

200 290 / 356,70

250 292 / 359,16

300 294 / 361,62

350 367 / 451,41

400 372 / 457,56

450 378 / 464,94

cena za m.b. netto / brutto

szerokość w mm
dąb, 

kolor transparentny 
lub RAL

200 338 / 415,74

250 351 / 431,73

300 353 / 434,19

350 456 / 560,88

400 462 / 568,26

450 467 / 574,41

Parapety
Parapety wewnętrzne stanowią naturalny element dekoracyjny. Wykonywane z trzech gatunków drewna: sosny, meranti, 
dębu. Wykończone w kolorystyce dostosowanej do okien.
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DRZWI 
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Drzwi zewnętrzne to wizytówka 
naszego domu 

Drzwi z oferty Stolbud Koronea  
gwarantują Państwu nie tylko wyjątkowy 
komfort, ale także coś więcej … 
bezpieczeństwo i ochronę każdego dnia. 
Wykonane z najlepszych materiałów,  
w oparciu o nowoczesną technologię  
produkcji, posiadają wysokie parametry 
użytkowe i niepowtarzalny design. Wyróżniają 
się bogactwem kolorów i wzorów o gładkich, 
frezowanych lub przeszklonych skrzydłach. 
Klasyczne bądź nowoczesne, stylizowane na 
zabytkowe lub w stylu minimalistycznym będą 
wspaniałym dopełnieniem aranżacji budynku 
i podkreślą jego piękną architekturę.
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...zanim
kupisz drzwi

Standardowy wymiar:

Jak się powinny otwierać drzwi wejściowe do domu – do 
wewnątrz czy na zewnątrz? Oba rozwiązania mają 
swoje wady i zalety. Jeśli drzwi otwierają się na zewnątrz, 
z pewnością mamy więcej miejsca w przedsionku – jednak 
zimą, kiedy napada dużo śniegu, a my nie zrobiliśmy 
zadaszenia mogą pojawić się kłopoty z ich otwieraniem. 

Zaletą drzwi otwieranych do wewnątrz jest to, że zawiasy 
mają umieszczone od środka pomieszczenia, więc trudniej 
je podważyć. Należy pamiętać, że zarówno drzwi 
otwierane do wewnątrz jak i na zewnątrz koniecznie 
powinny mieć zadaszenie.

Otwierane do wewnątrz czy na zewnątrz

Oczywiście są to wymiary standardowe, można jednak zamówić drzwi szersze lub węższe w zależności od potrzeb. 
Drzwi z PVC wykonywane są na wymiar. Ważna jest także wysokość progu – z wiadomych względów, im niższa tym 
bardziej funkcjonalne drzwi.

jednodzielnych  drzwi drewnianych wynosi 
1020 x 2100 mm – co daje 900 x 2008 mm 
w świetle przejścia
dwudzielnych drzwi drewnianych wynosi 
1520 x 2100 mm – co daje 1400 x 2008 mm 
w świetle przejścia
jednodzielnych drzwi aluminiowych wynosi 
1200 x 2300 mm

To od szerokości drzwi zależy czy wygodnie będzie nam 
się przez nie wchodziło oraz czy łatwo będzie wnieść 
większe meble lub sprzęty. Minimalne wymiary drzwi 
zewnętrznych są regulowane przez prawo i wynoszą 900 
mm szerokości i 2000 mm wysokości w świetle przejścia, 
czyli po zamontowaniu ościeżnicy. 

Wymiar ma znaczenie
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poradnik drzwiowy

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Z jakiego materiału
W naszej ofercie znajdują się drzwi pasujące do 
każdego rodzaju oferowanych przez nas okien – zarówno 
w zakresie materiału z jakiego są wykonane, koloru
 

ale  również  grubości profi lu. Szczegółowy opis materiałów 
i kolorów znajduje się na str. 12-13.

Ognioodporność 
Jeśli chcemy aby drzwi chroniły nas przed pożarem 
– przy wyborze powinniśmy kierować się wskaźnikiem EI 
(E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa). 
Dodatkowo opatrzony cyfrą np. 30 – informuje, 
że w razie pożaru nasze drzwi powstrzymają ogień przed 
przedostaniem się do wnętrza domu przez minimum 30 
minut (dotyczy drzwi aluminiowych Prometeo).

Ważnym parametrem, którym warto się kierować przy 
wyborze drzwi zewnętrznych jest klasa zabezpieczenia
antywłamaniowego – określana jest symbolem RC. 
Im wyższa klasa RC tym bardziej drzwi są odporne na 
włamanie.

Jeśli zależy nam, aby nasze drzwi były antywłamaniowe, 
przy wyborze musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na 
zastosowane w nich okucia oraz szkło. Klasa odporności 
na włamanie powinna być potwierdzona odpowiednimi 
certyfi katami.

Zabezpieczenia

Współczynnik Ud
Wybierając drzwi do domu warto zwrócić uwagę na 
współczynnik Ud jest to odpowiednik współczynnika Uw 
dla okien – szczegółowy opis na str. 14. Im niższy
współczynnik Ud tym mniej ciepła „ucieka” przez drzwi
na zewnątrz. Trzeba się jednak upewnić u sprzedawcy, 

że wymieniona na etykiecie lub w opisie produktu wartość 
tego współczynnika podana jest dla całych drzwi, a nie 
tylko dla poszczególnych elementów. Podane w katalogu 
współczynniki Ud  są dla drzwi referencyjnych o wymiarach 
1020 x 2100 mm.
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widok drzwi PVC
od zewnątrz
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drzwi wejściowe 
zewnętrzne PVC
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

drzwi PVC

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 (str. 92-93).

Opis drzwi Przekrój drzwi PVC Hotic
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drzwi zewnętrzne PVC

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

od 0,76 W/m2K*     Energooszczędność (Ud)

5 lat      Gwarancja

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 standardowe

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

Wyposażenie dodatkowe
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86 mm / 6      Grubość profi lu / ilość komór

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

* dotyczy drzwi na profi lu Hotic z wypełnieniem termicznym
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

Przykłady modeli drzwi wejściowych PVC z wypełnieniem dekoracyjnym.

Drzwi wejściowe zewnętrzne PVC
z panelem dekoracyjnym

Wzory wyceniane według indywidualnego zapytania.

BL 2(2)s 

BL 14(1) 

BL 2(8) BL 8(3) BL 12(3) 

BL 17(6) BL 19(8) BL 24(3) 
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drzwi zewnętrzne PVC

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

EK 2(A) PIASEK2

EK 37(A) 

EK 4(A) EK 23(A) EK 36(A) 

EK 38(A) EK 40(A) EK 47(A) 
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widok drzwi drewnianych
Sarmatia od zewnątrz

widok drzwi drewnianych
Premium Termo od zewnątrz
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drzwi wejściowe 
zewnętrzne drewniane

95



WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

sarmatia

Konstrukcja skrzydła grubości 68, 78 lub 92 mm 
z klejonki sosnowej, obłożonej sklejką fornirowaną 
sosnową, meranti lub dębową, wypełniona panelem 
termoizolacyjnym, zapewnia bardzo dobre właściwości 
izolacyjności cieplnej. 

Impregnacja w odrębnym procesie gwarantuje odporność 
produktu na zmienne warunki atmosferyczne, a bogata 
paleta lakierów lazurowych i RAL, pozwala na wybór 
odpowiedniego koloru drzwi.

Kolekcja wyróżnia się nietuzinkowym wzornictwem, 
oraz oryginalnymi elementami dekoracyjnymi ze stali 
nierdzewnej. 

Specjalne okucia i zestawy szybowe zapewniają 
ochronę i bezpieczeństwo.

Standardowo wykonywane w zewnętrznym wymiarze 
drzwi 1020 x 2100 mm, otwierane do wewnątrz 
lub na zewnątrz. Istnieje możliwość wykonania drzwi 
jednodzielnych Sarmatia w innych wymiarach, max 
1200 x 2200 mm.

Opis drzwi Przekrój drzwi Sarmatia

niski próg z wkładką termiczną (wys. 20 mm)NOWOŚĆ
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drzwi zewnętrzne drewniane

68, 78, 92 mm       Grubość skrzydła

Energooszczędność (Ud)

RC2*        Antywłamaniowość (RC)

2 lata       Gwarancja

zasuwnica automatyczna wielopunktowa klasy C
wręg francuski 
komplet zawiasów regulowanych w trzech płaszczyznach 
z osłonkami 
bezpieczny zestaw trzyszybowy O2 33.1/20/4/20/4 
o ograniczonej widoczności, antisol brąz
próg aluminiowy wys. 20 mm w kolorze srebrnym 
z wkładką termiczną
system podwójnych gumowych uszczelek
klamka Total rozstaw 92
wkładka 40/50 klasa B
ościeżnica drewniana o przekroju: 
78 x 60 w drzwiach ze skrzydłem grubości 68 i 78 mm; 
92 x 60 w drzwiach ze skrzydłem grubości 92 mm

Wyposażenie standardowe

aplikacja ze stali nierdzewnej
górna blokada zamka
zasuwnica BLUEMATIC
elektrozaczep
samozamykacz
kontaktron
wizjer
pochwyt z przyciskiem otwarcia
3 bolce antywyważeniowe 

Wyposażenie dodatkowe
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więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

* w klasie RC2 mogą być wykonane wyłącznie drzwi jednodzielne 
   ze skrzydłem grubości 68 mm, z drewna sosnowego lub dębowego,
   z antywłamaniowym zestawem trzyszybowym P4 44.4/18/4/18/4, 
   z 3 bolcami antywyważeniowymi, z wkładką klasy C

DO PODMIANY

wręg francuski

3 grubości skrzydła dopasowane do profi li okiennych
nowa automatyczna zasuwnica z trzema punktami ryglowania
klamka i wkładka w cenie

68 mm od 1,1 W/m2K 

78 mm od 1,0 W/m2K 

92 mm od 0,9 W/m2K 

NOWOŚĆ
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

Przykłady drzwi Sarmatia w kolorze RAL 9016.

netto / brutto

SARMATIA 1 SARMATIA 2 SARMATIA 3 SARMATIA 4

sarmatia

SARMATIA 5 SARMATIA 6 SARMATIA 7 SARMATIA 8

sosna 68

meranti 68

dąb 68

3.099 / 3.811,77

3.273 / 4.025,79

3.329 / 4.094,67

netto / brutto

3.196 / 3.931,08

3.376 / 4.152,48

3.427 / 4.215,21

3.166 / 3.894,18

3.349 / 4.119,27

3.397 / 4.178,31

3.237 / 3.981,51

3.417 / 4.202,91

3.462 / 4.258,26

sosna 68

meranti 68

dąb 68

2.559 / 3.147,57

2.787 / 3.428,01

2.833 / 3.484,59

3.188 / 3.921,24

3.368 / 4.142,64

3.408 / 4.191,84

3.298 / 4.056,54

3.428 / 4.216,44

3.710 / 4.563,30

3.314 / 4.076,22

3.444 / 4.236,12

3.725 / 4.581,75

Ceny dotyczą grubości skrzydła 68 mm w kolorze transparentnym lub RAL. Dopłaty do pozostałych grubości na str. 104.
Wymiar inny niż 1020 x 2100 mm - dopłata +10% (do max wymiarów 1200 x 2200 mm).
Dopłata za aplikację ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej +300 / 369,00.
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drzwi zewnętrzne drewniane

netto / brutto

SARMATIA 9 SARMATIA 10 SARMATIA 11 SARMATIA 12

SARMATIA 13 SARMATIA 14 SARMATIA 15 SARMATIA 16

sosna 68

meranti 68

dąb 68

netto / brutto

3.298 / 4.056,54

3.429 / 4.217,67

3.710 / 4.563,30

3.308 / 4.068,84

3.436 / 4.226,28

3.720 / 4.575,60

3.226 / 3.967,98

3.357 / 4.129,11

3.638 / 4.474,74

3.278/ 4.031,94

3.409 / 4.193,07

3.690 / 4.538,70

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

sosna 68

meranti 68

dąb 68

3.378 / 4.154,94

3.409 / 4.193,07

3.690 / 4.538,70

3.294 / 4.051,62

3.424 / 4.211,52

3.706 / 4.558,38

3.195 / 3.929,85

3.325 / 4.089,75

3.607 / 4.436,61

3.191 / 3.924,93

3.320 / 4.083,60

3.603 / 4.431,69

Przykłady drzwi Sarmatia w kolorze RAL 7035.
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

netto / brutto

SARMATIA 17 SARMATIA 18 SARMATIA 20 SARMATIA 22

sarmatia

SARMATIA 23 SARMATIA 24 SARMATIA 27 SARMATIA 28

netto / brutto

sosna 68

meranti 68

dąb 68

3.325 / 4.089,75

3.454 / 4.248,42

3.738 / 4.597,74

3.341 / 4.109,43

3.472 / 4.270,56

3.753 / 4.616,19

3.343 / 4.111,89

3.474 / 4.273,02

3.755 / 4.618,65

3.246 / 3.992,58

3.383 / 4.161,09

3.664 / 4.506,72

sosna 68

meranti 68

dąb 68

3.225 / 3.966,75

3.367 / 4.141,41

3.654 / 4.494,42

3.290 / 4.046,70

3.413 / 4.197,99

3.708 / 4.560,84

3.250 / 3.997,50

3.391 / 4.170,93

3.672 / 4.516,56

3.343 / 4.111,89

3.472 / 4.270,56

3.753 / 4.616,19

Przykłady drzwi Sarmatia w kolorze RAL 7024.

Ceny dotyczą grubości skrzydła 68 mm w kolorze transparentnym lub RAL. Dopłaty do pozostałych grubości na str. 104.
Wymiar inny niż 1020 x 2100 mm - dopłata +10% (do max wymiarów 1200 x 2200 mm).
Dopłata za aplikację ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej +300 / 369,00.
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drzwi zewnętrzne drewniane

netto / brutto

SARMATIA 29 SARMATIA 30 SARMATIA 31 SARMATIA 32

SARMATIA 33 SARMATIA 34 SARMATIA 35 SARMATIA 36

netto / brutto

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

sosna 68

meranti 68

dąb 68

3.250 / 3.997,50

3.379 / 4.156,17

3.662 / 4.504,26

3.325 / 4.089,75

3.320 / 4.083,60

3.603 / 4.431,69

3.205 / 3.942,15

3.320 / 4.083,60

3.634 / 4.469,82

3.009 / 3.701,07

3.197 / 3.932,31

3.246 / 3.992,58

sosna 68

meranti 68

dąb 68

3.009 / 3.701,07

3.197 / 3.932,31

3.246 / 3.992,58

3.009 / 3.701,07

3.197 / 3.932,31

3.246 / 3.992,58

3.009 / 3.701,07

3.197 / 3.932,31

3.246 / 3.992,58

3.009 / 3.701,07

3.197 / 3.932,31

3.246 / 3.992,58

Przykłady drzwi Sarmatia w kolorze lazur grafit.
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

sarmatia
Przykładowe możliwości wykonania drzwi Sarmatia.

Przykład drzwi Sarmatia 29 jednodzielnych 
z dostawką boczną w kolorze RAL 1019 
oraz z aplikacją ze stali nierdzewnej.

Przykład drzwi Sarmatia 32 jednodzielnych 
z dostawką boczną w kolorze RAL 1013 
oraz z aplikacją ze stali nierdzewnej.

Przykład drzwi Sarmatia 1 jednodzielnych z dwoma 
dostawkami bocznymi w kolorze RAL 7033.

Przykład drzwi Sarmatia 13 dwudzielnych 
w kolorze RAL 8017 oraz z aplikacją ze stali nierdzewnej.
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drzwi zewnętrzne drewniane

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

Przykład drzwi Sarmatia 17 jednodzielnych z dwoma 
dostawkami bocznymi w kolorze RAL 7024 i RAL 3002 
oraz z aplikacją ze stali nierdzewnej.

Przykład drzwi Sarmatia 18 jednodzielnych 
z dostawką boczną i naświetlem górnym w kolorze 
RAL 7016.

Przykład drzwi Sarmatia 22 jednodzielnych 
z naświetlem górnym w kolorze RAL 9016 
oraz z aplikacją ze stali nierdzewnej.

Ceny dostawek i naświetli na str. 122.
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Dopłaty do drzwi zewnętrznych Sarmatia

SOSNA 68 MERANTI 68 DĄB 68

SARMATIA 1 5.744 / 7.065,12 6.157 / 7.573,11 6.319 / 7.772,37

SARMATIA 2 5.841 / 7.184,43 6.260 / 7.699,80 6.417 / 7.892,91

SARMATIA 3 5.811 / 7.147,53 6.233 / 7.666,59 6.387/ 7.856,01

SARMATIA 4 5.882 / 7.234,86 6.301 / 7.750,23 6.452 / 7.935,96

SARMATIA 5 5.204 / 6.400,92 5.671 / 6.975,33 5.823/ 7.162,29

SARMATIA 6 5.833 / 7.174,59 6.252 / 7.689,96 6.398 / 7.869,54

SARMATIA 7 5.943 / 7.309,89 6.312 / 7.763,76 6.700/ 8.241,00

SARMATIA 8 5.959 / 7.329,57 6.328 / 7.783,44 6.715 / 8.259,45

SARMATIA 9 5.943 / 7.309,89 6.313 / 7.764,99 6.700/ 8.241,00

SARMATIA 10 5.953 / 7.322,19 6.320 / 7.773,60 6.710 / 8.253,30

SARMATIA 11 5.871 / 7.221,33 6.241 / 7.676,43 6.628/ 8.152,44

SARMATIA 12 5.923 / 7.285,29 6.293 / 7.740,39 6.680 / 8.216,40

SARMATIA 13 6.023 / 7.408,29 6.293 / 7.740,39 6.680/ 8.216,40

SARMATIA 14 5.939 / 7.304,97 6.308 / 7.758,84 6.696 / 8.236,08

SARMATIA 15 5.840 / 7.183,20 6.209 / 7.637,07 6.597/ 8.114,31

SARMATIA 16 5.836 / 7.178,28 6.204 / 7.630,92 6.593 / 8.109,39

Ceny drzwi dwudzielnych Sarmatia

SOSNA 68 MERANTI 68 DĄB 68

SARMATIA 17 5.970 / 7.343,10 6.338 / 7.795,74 6.728 / 8.275,44

SARMATIA 18 5.986 / 7.362,78 6.356 / 7.817,88 6.743 / 8.293,89

SARMATIA 20 5.988 / 7.365,24 6.358 / 7.820,34 6.745/ 8.296,35

SARMATIA 22 5.891 / 7.245,93 6.267 / 7.708,41 6.654 / 8.184,42

SARMATIA 23 5.870 / 7.220,10 6.251 / 7.688,73 6.644/ 8.172,12

SARMATIA 24 5.935 / 7.300,05 6.297 / 7.745,31 6.698 / 8.238,54

SARMATIA 27 5.895 / 7.250,85 6.275 / 7.718,25 6.662/ 8.194,26

SARMATIA 28 5.988 / 7.365,24 6.356 / 7.817,88 6.743 / 8.293,89

SARMATIA 29 5.895 / 7.250,85 6.263 / 7.703,49 6.652/ 8.181,96

SARMATIA 30 5.970 / 7.343,10 6.204 / 7.630,92 6.593 / 8.109,39

SARMATIA 31 5.850 / 7.195,50 6.204 / 7.630,92 6.624/ 8.147,52

SARMATIA 32 5.654 / 6.954,42 6.081 / 7.479,63 6.236 / 7.670,28

SARMATIA 33 5.654 / 6.954,42 6.081 / 7.479,63 6.236 / 7.670,28

SARMATIA 34 5.654 / 6.954,42 6.081 / 7.479,63 6.236 / 7.670,28

SARMATIA 35 5.654 / 6.954,42 6.081 / 7.479,63 6.236/ 7.670,28

SARMATIA 36 5.654 / 6.954,42 6.081 / 7.479,63 6.236 / 7.670,28

Dopłaty za grubość skrzydła 78, 92 mm
do drzwi jednodzielnych Sarmatia 68

Grubość skrzydła 78 Grubość skrzydła 92

Sosna 250 / 307,50 500 / 615,00

Meranti 250 / 307,50 500 / 615,00

Dąb 250 / 307,50 500 / 615,00

Ceny dotyczą grubości skrzydła 68 mm w kolorze transparentnym lub RAL. 
Wymiar inny niż 1520 x 2100 mm - dopłata +10% (do max wymiaru 2300 x 2200 mm - dla drzwi symetrycznych, 
przy założeniu szerokości skrzydeł nie węższych niż 300 mm i nie szerszych niż 1130 mm; skrzydło bierne pełne).
Dopłata za aplikację ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej +300 / 369,00. 

cena netto / brutto

Dopłaty za grubość skrzydła 78, 92 mm 
do drzwi dwudzielnych Sarmatia 68

Grubość skrzydła 78 Grubość skrzydła 92

Sosna 300 / 369,00 600 / 738,00

Meranti 300 / 369,00 600 / 738,00

Dąb 300 / 369,00 600 / 738,00

cena netto / brutto

cena netto / brutto
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

premium termo

Konstrukcja skrzydła grubości 68, 78 lub 92 mm 
wykonana z klasycznej sosny, egzotycznego meranti lub 
szlachetnego dębu, charakteryzuje się wysoką jakością 
wykonania, płyciny z wkładem termicznym pozwalają 
osiągnąć wysoką izolacyjność cieplną. 

Szeroki wybór rodzajów użytego szkła – od 
przezroczystego, poprzez refl eksyjne, efektowne witraże 
i ornamenty, aż po mleczne bezpieczne, pozwoli na 
wybór optymalnych dla naszego domu rozwiązań. 

Standardowo wykonywane w zewnętrznym wymiarze 
drzwi 1020 x 2100 mm, otwierane do wewnątrz lub 
na zewnątrz. Dodatkowo drzwi mogą być wykonane 
w wersji dwudzielnej, z dostawkami bocznymi 
i nadstawkami górnymi.

Opis drzwi Przekrój drzwi Premium Termo

niski próg z wkładką termiczną (wys. 20 mm)NOWOŚĆ
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drzwi zewnętrzne drewniane

68, 78, 92 mm     Grubość skrzydła

RC2*       Antywłamaniowość (RC)

2 lata      Gwarancja
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zasuwnica automatyczna wielopunktowa klasy C
wręg francuski 
komplet zawiasów regulowanych w trzech płaszczyznach 
z osłonkami 
antywłamaniowy zestaw dwuszybowy P2 33.2/20/4 
o ograniczonej widoczności, refl ex brąz
próg aluminiowy wys. 20 mm w kolorze srebrnym 
z wkładką termiczną 
system podwójnych gumowych uszczelek
klamka Total rozstaw 92 mm
wkładka 40/50 klasy B
ościeżnica drewniana o przekroju:
78 x 60 w drzwiach ze skrzydłem grubości 68 i 78 mm; 
92 x 60 w drzwiach ze skrzydłem grubości 92 mm

Wyposażenie standardowe

górna blokada zamka
zasuwnica BLUEMATIC
elektrozaczep
samozamykacz
kontaktron
wizjer
pochwyt z przyciskiem otwarcia 
listwa przeciwwyważeniowa 10 bolców

Wyposażenie dodatkowe

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

* w klasie RC2 mogą być wykonane wyłącznie drzwi jednodzielne 
   ze skrzydłem grubości 68 mm, z drewna sosnowego lub dębowego, 
   z antywłamaniowym zestawem dwuszybowym P4 44.4/16/4, 
   z listwą antywyważeniową (10 bolców), z wkładką klasy C

wręg francuski

68 mm od 1,3 W/m2K 

78 mm od 1,2 W/m2K 

92 mm od 1,1 W/m2K 

Energooszczędność (Ud)

3 grubości skrzydła dopasowane do profi li okiennych
nowa automatyczna zasuwnica z trzema punktami ryglowania
klamka i wkładka w cenie

NOWOŚĆ
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

sosna 68

sosna lita 68

meranti 68

dąb 68

4.577 / 5.629,71

4.945 / 6.082,35

5.675 / 6.980,25

Przykłady drzwi Premium Termo w kolorze RAL 9016.

netto / brutto

DZ3 NICEA DZ4 HAMBURG DZ5 DUBLIN DZ9 WALENCJA

3.606 / 4.435,38

3.902 / 4.799,46

4.555 / 5.602,65

5.275 / 6.488,25

3.708 / 4.560,84

4.296 / 5.284,08

5.129 / 6.308,67

5.553 / 6.830,19

4.949 / 6.087,27

5.279 / 6.493,17

6.139 / 7.550,97

6.691 / 8.229,93

premium termo

DZ12 MEDIOLAN DZ16 MODENA DZ17 PADWA DZ18 PARYŻ

sosna 68

sosna lita 68

meranti 68 

dąb 68

3.666 / 4.509,18

3.911 / 4.810,53

4.467 / 5.494,41

4.826 / 5.935,98

netto / brutto

3.668 / 4.511,64

3.913 / 4.812,99

4.469 / 5.496,87

4.827 / 5.937,21

3.670 / 4.514,10

3.914 / 4.814,22

4.471 / 5.499,33

4.829 / 5.939,67

3.664 / 4.506,72

4.082 / 5.020,86

4.672 / 5.746,56

5.438 / 6.688,74

Ceny dotyczą grubości skrzydła 68 mm w kolorze transparentnym lub RAL. Dopłaty do pozostałych grubości na str. 110.

6.413 / 7.887,99
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drzwi zewnętrzne drewniane

sosna 68

sosna lita 68

meranti 68

dąb 68

netto / brutto

3.660 / 4.501,80

3.850 / 4.735,50

4.229 / 5.201,67

4.884 / 6.007,32

4.963 / 6.104,49

5.412 / 6.656,76

5.952 / 7.320,96

6.049 / 7.440,27

3.835 / 4.717,05

4.157 / 5.113,11

4.449 / 5.472,27

5.177 / 6.367,71

3.133 / 3.853,59

4.046 / 4.976,58

4.415 / 5.430,45

5.193 / 6.387,39

DZ20 ATENY DZ21 BOLONIA DZ22 VERONA DZ23 ANKARA

DZ25 LONDYN DZ28 SOFIA DZ29 MARSYLIA

sosna 68

sosna lita 68

meranti 68

dąb 68

netto / brutto

5.303 / 6.522,69

5.644 / 6.942,12

6.473 / 7.961,79

7.004 / 8.614,92

5.397 / 6.638,31

5.818 / 7.156,14

6.768 / 8.324,64

7.279 / 8.953,17

5.258 / 6.467,34

5.723 / 7.039,29

6.569 / 8.079,87

7.081 / 8.709,63

3.665 / 4.507,95

4.006 / 4.927,38

4.449 / 5.472,27

5.175 / 6.365,25

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

DZ27 OLIMPIA

Przykłady drzwi Premium Termo w kolorze transparentnym lazur kasztan.

Wymiar inny niż 1020 x 2100 mm - dopłata +10% do max wysokości drzwi 2500 mm; 
dopłata +20% do wysokości drzwi powyżej 2500 mm (drzwi krótsze o nie więcej niż 4 cm w cenie cennikowej).
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

Przykłady drzwi Premium Termo w kolorze RAL 7000.

DZ33 VASTO DZ34 BARCELONA DZ35 LIZBONA DZ36 PRAGA

premium termo

sosna 68

sosna lita 68

meranti 68

dąb 68

3.681 / 4.527,63

4.150 / 5.104,50

4.742 / 5.832,66

5.523 / 6.793,29

netto / brutto

3.708 / 4.560,84

4.296 / 5.284,08

4.866 / 5.985,18

5.502 / 6.767,46

3.653 / 4.493,19

3.926 / 4.828,98

4.409 / 5.423,07

4.949 / 6.087,27

3.852 / 4.737,96

4.118 / 5.065,14

4.633 / 5.698,59

5.028 / 6.184,44

Ceny dotyczą grubości skrzydła 68 mm w kolorze transparentnym lub RAL. 
Wymiar inny niż 1020 x 2100 mm - dopłata +10% do max wysokości drzwi 2500 mm; 
dopłata +20% do wysokości drzwi powyżej 2500 mm (drzwi krótsze o nie więcej niż 4 cm w cenie cennikowej).

Dopłaty za grubość skrzydła 78, 92 mm
do drzwi jednodzielnych Premium Termo 68

Grubość skrzydła 78 Grubość skrzydła 92

Sosna łączona 460 / 565,80 660 / 811,80

Sosna lita 660 / 811,80 860 / 1.057,80

Meranti 660 / 811,80 860 / 1.057,80

Dąb 750 / 922,50 960 / 1.180,80

Dopłaty za grubość skrzydła 78, 92 mm
do drzwi dwudzielnych Premium Termo 68

Grubość skrzydła 78 Grubość skrzydła 92

Sosna łączona 700 / 861,00 1.000 / 1.230,00

Sosna lita 900 / 1.107,00 1.200 / 1.476,00

Meranti 900 / 1.107,00 1.200 / 1.476,00

Dąb 1.050 / 1.291,50 1.350 / 1.660,50

cena netto / brutto

cena netto / brutto

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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drzwi zewnętrzne drewniane

sosna 68

sosna lita 68

meranti 68

dąb 68

netto / brutto

6.751 / 8.303,73

7.419 / 9.125,37

8.086 / 9.945,78

8.753 / 10.766,19

5.953 / 7.322,19

6.504 / 7.999,92

7.056 / 8.678,88

8.654 / 10.644,42

8.103 / 9.966,69

8.731 / 10.739,13

9.359 / 11.511,57

10.550 / 12.976,50

8.532 / 10.494,36

9.280 / 11.414,40

10.028 / 12.334,44

10.776 / 13.254,48

DZ3 NICEA 
dwudzielne

DZ4 HAMBURG
dwudzielne

DZ5 DUBLIN
dwudzielne

DZ9 WALENCJA
dwudzielne

DZ12 MEDIOLAN
dwudzielne

DZ16 MODENA
dwudzielne

DZ18 PARYŻ
dwudzielne

DZ20 ATENY
dwudzielne

sosna 68

sosna lita 68

meranti 68

dąb 68

netto / brutto

6.188 / 7.611,24

6.788 / 8.349,24

7.387 / 9.086,01

7.986 / 9.822,78

6.375 / 7.841,25

7.012 / 8.624,76

7.649 / 9.408,27

8.285 / 10.190,55

6.378 / 7.844,94

7.014 / 8.627,22

7.651 / 9.410,73

8.288 / 10.194,24

6.519 / 8.018,37

7.186 / 8.838,78

7.853 / 9.659,19

8.516 / 10.474,68

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

Premium Termo dwudzielne.

Ceny dotyczą grubości skrzydła 68 mm w kolorze transparentnym lub RAL. Dopłaty do pozostałych grubości na str. 110.
Wymiar inny niż 1520 x 2100 mm - dopłata +10% do max wysokości drzwi 2500 mm; 
dopłata +20% do wysokości drzwi powyżej 2500 mm (drzwi krótsze o nie więcej niż 4 cm w cenie cennikowej).

Przykłady drzwi dwudzielnych Premium Termo w kolorze transparentnym lazur kasztan.
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

sosna 68

sosna lita 68

meranti 68

dąb 68

6.658 / 8.189,34

7.351 / 9.041,73

8.044 / 9.894,12

8.428 / 10.366,44

netto / brutto

DZ21 BOLONIA
dwudzielne

DZ22 VERONA
dwudzielne

DZ23 ANKARA
dwudzielne

DZ27 OLIMPIA
dwudzielne

6.268 / 7.709,64

6.884 / 8.467,32

7.499 / 9.223,77

8.114 / 9.980,22

6.395 / 7.865,85

7.037 / 8.655,51

7.677 / 9.442,71

8.318 / 10.231,14

6.442 / 7.923,66

7.092 / 8.723,16

7.742 / 9.522,66

8.391 / 10.320,93

premium termo

DZ28 SOFIA
dwudzielne

DZ29 MARSYLIA
dwudzielne

DZ33 VASTO
dwudzielne

DZ34 BARCELONA
dwudzielne

sosna 68

sosna lita 68

meranti 68

dąb 68

8.187 / 10.070,01

8.847 / 10.881,81

9.508 / 11.694,84

10.168 / 12.506,64

netto / brutto

8.383 / 10.311,09

9.082 / 11.170,86

9.781 / 12.030,63

10.481 / 12.891,63

6.372 / 7.837,56

7.008 / 8.619,84

7.644 / 9.402,12

8.280 / 10.184,40

7.923 / 9.745,29

8.588 / 10.563,24

9.254 / 11.382,42

9.921 / 12.202,83

Ceny dotyczą grubości skrzydła 68 mm w kolorze transparentnym lub RAL. Dopłaty do pozostałych grubości na str. 110.
Wymiar inny niż 1520 x 2100 mm - dopłata +10% do max wysokości drzwi 2500 mm; 
dopłata +20% do wysokości drzwi powyżej 2500 mm (drzwi krótsze o nie więcej niż 4 cm w cenie cennikowej).

Przykłady drzwi dwudzielnych Premium Termo w kolorze RAL 7016.
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drzwi zewnętrzne drewniane

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

Przykładowe możliwości wykonania drzwi Premium Termo.

Przykład drzwi Premium Termo - DZ 21 Bolonia
dwudzielnych z dostawką boczną 
w kolorze RAL 1019.

Przykład drzwi Premium Termo - DZ 27 
Olimpia jednodzielnych z dwoma 
dostawkami bocznymi w kształcie cięciwy, 
w kolorze lazur afromozja.

Przykład drzwi Premium Termo - DZ 29 Marsylia
jednodzielnych z dwoma dostawkami bocznymi,
w kolorze zielonym RAL 6005.

Przykład drzwi Premium Termo - 
DZ 33 Vasto jednodzielnych 
z dostawką boczną, w kolorze 
brązowym RAL 8016.

Przykład drzwi Premium Termo - DZ5 
Dublin jednodzielnych z nadstawką 
górną,w kolorze białym RAL 9003.

Przykład drzwi DZ Premium Termo 
z elementami ozdobnymi w kolorze 
zielonym RAL 6005, na indywidualne 
zamówienie klienta.

Ceny dostawek i naświetli na str.122-123.
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widok drzwi aluminiowych
Prometeo od zewnątrz
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drzwi wejściowe 
zewnętrzne aluminiowe
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

luxor

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

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.

Opis drzwi Przekrój drzwi Luxor

Przekrój drzwi Luxor 
z nakładką jednostronną.

Przekrój drzwi Luxor 
z nakładką dwustronną.
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drzwi zewnętrzne aluminiowe

77 mm      Grubość skrzydła

od 0,65 W/m2K     Energooszczędność (Ud)

5 lat      Gwarancja

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 standardowe

inny rodzaj szkła
pochwyt rurowy lub profi lowy
zawiasy kryte
elektrozaczep
zasuwnica Bluematic
mikrowyłącznik w pochwycie

Wyposażenie dodatkowe
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więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124 117



WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

netto / brutto

AP 01 AP 02  AP 02+  AP 03 AP 04  AP 04+

luxor

AP 05 AP 06 AP 07 AP 08

z nakładką 
jednostronną 8.214 / 10.103,22

netto / brutto

10.642 / 13.089,66* 8.706 / 10.708,38

z nakładką 
dwustronną 8.714 / 10.718,22 11.232 / 13.815,36* 9.206 / 11.323,38

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

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.

8.297 / 10.205,31

8.797/ 10.820,31

* Panel AP 02+

10.353 / 12.734,19*

10.943 / 13.459,89*

7.826 / 9.625,98

8.326/ 10.240,98

* Panel AP 04+
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drzwi zewnętrzne aluminiowe

netto / brutto

AP 09 AP 10 AP 11 AP 12

AP 13 AP 14 AP 15 AP 16

z nakładką 
jednostronną

netto / brutto

11.904 / 14.641,92 7.474 / 9.193,02 8.810 / 10.836,30 11.407 / 14.030,61

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

AKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

z nakładką 
dwustronną12.495 / 15.368,85 7.974 / 9.808,02 9.310 / 11.451,30 11.997 / 14.756,31

z nakładką 
jednostronną11.036 / 13.574,28 10.642 / 13.089,66 10.642 / 13.089,66 10.469 / 12.876,87

z nakładką 
dwustronną11.626 / 14.299,98 11.232 / 13.815,36 11.232 / 13.815,36 11.059 / 13.602,57
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WYBIERZ KOLOR Z OKŁADKI

prometeo

System o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do 
wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród 
przeciwpożarowych.

Profile wypełnione specjalnymi wkładami 
ognioochronnymi, zapewniającymi odporność ogniową 
EI30 lub EI60.

System pozwala na wykonanie jedno i dwuskrzydłowych 
drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz 
pomieszczeń.

Opis drzwi Przekrój drzwi Prometeo

przeciwpożarowe
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drzwi zewnętrzne aluminioweAKCESORIA DRZWIOWE STR. 124

78/3 mm  Grubość skrzydła / ilość komór

od 1,9 W/m2K Energooszczędność (Ud)

5 lat  Gwarancja

do 37 dB  Dźwiękoszczelność (Rw)

szklenie konstrukcji wewnętrznych EI30 lub EI60 
szklenie konstrukcji zewnętrznych 44.2/16/EI30 
lub 44.2/16/EI60
samozamykacz
klamka ze stali nierdzewnej
komplet zawiasów nawierzchniowych

Wyposażenie standardowe

elektrozaczep
okucie antypaniczne (nawierzchniowe, kryte)
próg dymoszczelny

Wyposażenie dodatkowe

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl
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Dopłaty za dostawki do drzwi zewnętrznych
Dostawki do drzwi Sarmatia

Dostawka 
pełna

Dostawka 
szklona

Dostawka 
szklona ze wzorem 

piaskowanym

Dostawki do drzwi Premium Termo

DZ18 
PARYŻ

Sosna łączona 1.595 / 1.961,85 1.843 / 2.266,89

 Sosna lita 1.960 / 2.410,80 2.264 / 2.784,72

Meranti 2.324 / 2.858,52 2.685 / 3.302,55

Dąb 2.871 / 3.531,33 3.117 / 3.833,91

DZ17 
PADWA

Sosna łączona 1.410 / 1734,30 1.629 / 2.003,67

 Sosna lita 1.732 / 2130,36 2.001 / 2.461,23

Meranti 2.055 / 2527,65 2.373 / 2.918,79

Dąb 2.619 / 3221,37 3.025 / 3.720,75

DZ16 
MODENA

Sosna łączona 1.090 / 1.340,70 1.259 / 1.548,57

 Sosna lita 1.324 / 1.628,52 1.530 / 1.881,90

Meranti 1.442 / 1.773,66 1.666 / 2.049,18

Dąb 1.793 / 2.205,39 2.072 / 2.548,56

DZ12 
MEDIOLAN

Sosna łączona 1.478 / 1.817,94 1.707 / 2.099,61

 Sosna lita 1.816 / 2.233,68 2.098 / 2.580,54

Meranti 2.155 / 2.650,65 2.489 / 3.061,47

Dąb 2.748 / 3.380,04 3.174 / 3.904,02

DZ9 
WALENCJA

Sosna łączona 1.320 / 1.623,60 1.525 / 1.875,75

 Sosna lita 1.608 / 1.977,84 1.858 / 2.285,34

Meranti 1.752 / 2.154,96 2.024 / 2.489,52

Dąb 2.184 / 2.686,32 2.523 / 3.103,29

DZ5
DUBLIN,
DZ34

BARCELONA

Sosna łączona 1.399 / 1.720,44 1.616 / 1.987,68

 Sosna lita 1.719 / 2.114,37 1.986 / 2.442,78

Meranti 2.039 / 2.507,97 2.356 / 2.897,88

Dąb 2.600 / 3.198,00 3.003 / 3.693,69

DZ4 
HAMBURG,

DZ33
VASTO

Sosna łączona 1.393 / 1.713,39 1.610 / 1.980,30

 Sosna lita 1.712 / 2.105,76 1.978 / 2.432,94

Meranti 1.872 / 2.302,56 2.163 / 2.660,49

Dąb 2.351 / 2.891,73 2.716 / 3.340,68

grubość skrzydła 68,78 grubość skrzydła 92

DZ3 
NICEA,
DZ35

LIZBONA

Sosna łączona 1.428 / 1.756,44 1.650 / 2.029,50

Sosna lita 1.754 / 2.157,42 2.027 / 2.493,21

Meranti 1.918 / 2.359,14 2.215 / 2.724,45

Dąb 2.407 / 2.960,61 2.780 / 3.419,40

ceny netto / brutto

Przykład naświetla górnego 
do drzwi Sarmatia

* z bezpiecznym zestawem trzyszybowym O2 33.1/20/4/20/4 antisol brąz

PEŁNA SZKLONA*
SZKLONA  

ZE WZOREM 
PISAKOWANYM

grubość skrzydła 
68,78

sosna 1.637 / 2.013,51 1.969 / 2.421,87 2.192 / 2.696,16

meranti 1.784 / 2.194,32 2.146 / 2.639,58 2.389 / 2.938,47

dąb 1.851 / 2.276,73 2.225 / 2.736,75 2.477 / 3.046,71

grubość skrzydła 
92

sosna 1.831 / 2.252,13 2.399 / 2.950,77 2.622 / 3.225,06

meranti 2.014 / 2.477,22 2.638 / 3.244,74 2.881 / 3.543,63

dąb 2.106 / 2.590,38 2.758 / 3.392,34 3.010 / 3.702,30

cena za m2 dostawki/naświetla netto/brutto
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dostawki do drzwi

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

DZ36
PRAGA

Sosna łączona 1.320 / 1.623,60 1.525 / 1.875,75

 Sosna lita 1.608 / 1.977,84 1.858 / 2.285,34

Meranti 1.752 / 2.154,96 2.024 / 2.489,52

Dąb 2.184 / 2.686,32 2.523 / 3.103,29

DZ29
MARYSLIA

Sosna łączona 1.396 / 1.717,08 1.613 / 1.983,99

 Sosna lita 1.716 / 2.110,68 1.982 / 2.437,86

Meranti 2.035 / 2.503,05 2.351 / 2.891,73

Dąb 2.595 / 3.191,85 2.998 / 3.687,54

DZ28 
SOFIA

Sosna łączona 1.499 / 1.843,77 1.731 / 2.129,13

 Sosna lita 1.834 / 2.255,82 2.119 / 2.606,37

Meranti 2.170 / 2.669,10 2.506 / 3.082,38

Dąb 2.673 / 3.287,79 3.088 / 3.798,24

DZ27 
OLIMPIA

Sosna łączona 1.396 / 1.717,08 1.613 / 1.983,99

 Sosna lita 1.716 / 2.110,68 1.982 / 2.437,86

Meranti 2.035 / 2.503,05 2.351 / 2.891,73

Dąb 2.595 / 3.191,85 2.998 / 3.687,54

DZ25
LONDYN 

Sosna łączona 1.090 / 1.340,70 1.259 / 1.548,57

 Sosna lita 1.324 / 1.628,52 1.530 / 1,881,90

Meranti 1.442 / 1.773,66 1.666 / 2.049,18

Dąb 1.793 / 2.205,39 2.072 / 2.548,56

DZ23
ANKARA

Sosna łączona 1.354 / 1.665,42 1.564 / 1.923,72

 Sosna lita 1.663 / 2.045,49 1.921 / 2.362,83

Meranti 1.817 / 2.234,91 2.099 / 2.581,77

Dąb 2.280 / 2.804,40 2.634 / 3.239,82

DZ22
VERONA

Sosna łączona 1.494 / 1.837,62 1.726 / 2.122,98

 Sosna lita 1.818 / 2.236,14 2.100 / 2.583,00

Meranti 1.979 / 2.434,17 2.286 / 2.811,78

Dąb 2.464 / 3.030,72 2.847 / 3.501,81

DZ21
BOLONIA

Sosna łączona 1.710 / 2.103,30 1.976 / 2.430,48

 Sosna lita 2.098 / 2.580,54 2.424 / 2.981,52

Meranti 2.292 / 2.819,16 2.647 / 3.255,81

Dąb 2.973 / 3,533,79 3.319 / 4.082,37

grubość skrzydła 68,78 grubość skrzydła 92

DZ20 
ATENY

Sosna łączona 1.466 / 1.803,18 1.693 / 2.082,39

Sosna lita 1.799 / 2.212,77 2.079 / 2.557,17

Meranti 1.966 / 2.418,18 2.271 / 2.793,33

Dąb 2.467 / 3.034,41 2.850 / 3.505,50

szerokość mm

400 x 2300 600 x 2300 800 x 2300 1000 x 2300 1200 x 2300 

Dostawka z zestawem 3 - szybowym
z szybą przezierną lub piaskowaną 

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
z szybą częściowo piaskowaną z motywem

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

Dostawki do drzwi aluminiowych Luxor

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

cena za m2 dostawki/naświetla netto/brutto
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Przykładowe akcesoria do drzwi zewnętrznych
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KLAMKA AXA ODIN
kolor: srebrny, inox, stare złoto, tytan

KLAMKA AXA NIAGARA
kolor: srebrny, złoty
stare złoto, tytan, inox

KLAMKA AXA PRESTIGE
kolor: srebrny, inox, stare złoto, tytan

KLAMKA JOWISZ
kolor: biały, brązowy, srebrny, stare złoto

KLAMKA HOPPE LONDON
kolor: biały, brązowy, srebrny, tytan, stare złoto

KLAMKA TOTAL
kolor: srebrny, złoty
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wkładki bębenkowe 
na klucz

wkładki bębenkowe 
z gałką

w systemie jednego 
klucza: wkładka na 
klucz, wkładka z gałką

cena netto / brutto

rodzaj wkładki na klucz z gałką w systemie jednego klucza

40/50 kolor srebrny/złoty 27 / 33,21 32 / 39,36 87 / 107,01

40/50 klasy B kolor złoty/srebrny 42 / 51,66 52 / 63,96 94 / 115,62

40/50 klasy C kolor złoty/srebrny 65 / 79,95 81 / 99,63 182 / 223,86

stare złoto/tytan
43 / 52,89

biały/brązowy/srebrny
38 / 46,74

KLAMKA HOPPE
kolor: biały, brązowy, 
srebrny, stare złoto

klamka   195 / 239,85

stare złoto/brązowy
25 / 30,75

klamka          86 / 105,78
klamka-gałka        98 / 120,54
rozetka            37 / 45,51

klamka             86 / 105,78
klamka-pochwyt      97 / 119,31
rozetka             35 / 43,05

klamka                      176 / 216,48
klamka-gałka                     188 / 231,24
rozetka                  91 / 111,93
klamka antyprzewierceniowa           205 / 252,15
klamka-gałka antyprzewierceniowa  216 / 265,68
rozetka antyprzewierceniowa            120 / 147,60

klamka                    183 / 225,09
klamka-gałka                   195 / 239,85
rozetka       97 / 119,31
klamka antyprzewierceniowa          201 / 247,23
klamka-gałka antyprzewierceniowa  223 / 274,29
rozetka antyprzewierceniowa          123 / 151,29

KLAMKA FKS
kolor: biały, brązowy, srebrny, stare złoto

biały/brązowy
104 / 127,92
132 / 162,36

stare złoto/srebrny
113 / 138,99
168 / 206,64

klamka
klamka-gałka

biały
26 / 31,98

srebrny
28 / 34,44klamka klamka

KLAMKA AXA SOLO
kolor: srebrny, inox, 
stare złoto, tytan

klamka    114 / 140,22
rozetka      55 / 67,65
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akcesoria do drzwi

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl
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kolor: biały kolor: brązowy kolor: złoty kolor: stare złotokolor: chrom mat

kolor: białykolor: brązowykolor: srebrny
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Stosowany w systemach o podwyższonym poziomie 
bezpieczeństwa, w których zanik zasilania powoduje 
odblokowanie wejścia (w kinach, szkołach, szpitalach, 
salach wykładowych, instytucjach użyteczności publicznej, 
wyjściach ewakuacyjnych i przeciwpożarowych).

osłonki PVC w kolorach: złote, stare złoto, złoto satyna, chrom, chrom mat, białe   3,50 / 4,30
osłonki aluminiowe w kolorach: srebrne, złote, stare złoto, inox, czarne, tytan           12,60 / 15,50

do drzwi jednodzielnych
2.824 / 3.473,52

do drzwi drewnianych: rewersyjny    226 / 277,98
do drzwi drewnianych: awersyjny    195 / 239,85
do drzwi drewnianych: awersyjny z dźwignią   218 / 268,14
do drzwi aluminiowych Luxor    250 / 307,50

W
IZ

JE
R

AXA CYFROWY (DDS 2) srebrny
410 / 504,30

nawierzchniowy GEZE TS 2000     180 / 221,40
nawierzchniowy GEZE TS 2000 z blokowanym ramieniem   272 / 334,56

cena netto / brutto

GEZE „BOXER” chowany we wrębie  995 / 1.223,85
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Przełącznik funkcji dzień / noc

do drzwi dwudzielnych
5.148 / 6.332,04

do drzwi drewnianych 
117 / 143,91

ceny podane za komplet (2 szt. osłonek)

kolor: stare złoto, złoty, chrom
18 / 22,14
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POCHWYT PROFILOWY
ZE WSPORNIKIEM 
PROSTYM

POCHWYT RUROWY
ZE WSPORNIKIEM 
PROSTYM

POCHWYT Z PRZYCISKIEM
ZE WSPORNIKIEM 
PROSTYM

Pochwyt do drzwi PVC

cena netto / brutto

Przykładowe akcesoria do drzwi

Pochwyty do drzwi drewnianych

Pochwyty do drzwi aluminiowych Luxor

długość w mm

500 1000 1500

RODZAJ
POCHWYTU

rurowy Ø 30, P2 wspornik prosty 310 / 381,30 398 / 489,54 485 / 596,55

rurowy Ø 30, P5 wspornik skośny 398 / 489,54 485 / 596,55 573 / 704,79

rurowy Ø 30, łuk P2 wspornik prosty 433 / 532,59 555 / 682,65 660 / 811,80

profi lowy 40x20, P9 wspornik prosty 398 / 489,54 468 / 575,64 555 / 682,65

profi lowy 40x20, P5 wspornik skośny 433 / 532,59 503 / 618,69 590 / 725,70

profi lowy 30x30, P9 wspornik prosty 398 / 489,54 468 / 575,64 555 / 682,65

POCHWYTY
Z PRZYCISKAMI

rurowy Ø 34, LINEA-01 wspornik prosty 775 / 953,25 796 / 979,08 861 / 1.059,03

rurowy Ø 34, LINEA-01 wspornik skośny 796 / 979,08 818 / 1.006,14 894 / 1.099,62

rurowy Ø 34, łuk ARCO-01 wspornik prosty 796 / 979,08 861 / 1.059,03 927 / 1.140,21

profi lowy 40x20, PROFILO-02 wspornik prosty 775 / 953,25 807 / 992,61 872 / 1.072,56

profi lowy 35x35, PROFILO-03 wspornik prosty 780 / 959,40 813 / 999,99 878 / 1.079,94

profi lowy 40x20, łuk ARCO-01 wspornik skośny 796 / 979,08 872 / 1072,56 937 / 1.152,51

długość w mm

800 1200 1600

RODZAJ
POCHWYTU

profi lowy 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.

Ceny podane dla pochwytów dwustronnych.

cena netto / brutto

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

POCHWYT PROFILOWY
ZE WSPORNIKIEM 
SKOŚNYM

Ceny podane dla pochwytów jednostronnych, cena pochwytu dwustronnego - cena jednostronnego x 2.
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Wielopunktowy zamek automatyczny z elektrycznym 
otwieraniem (możliwość otwierania za pomocą breloka, karty, 
pilota, skanera linii papilarnych, klawiatury z kodem, czytnika 
dla telefonu komórkowego).

Czytnik linii
papilarnych

Klawiatura Czytnik 
bluetooth

Pozostałe akcesoria i dopłaty

Pilot Brelok

cena netto / brutto

DRZWI 
DREWNIANE

zawiasy kieszeniowe (za szt.) 153 / 188,19

zasuwnica ze sztywnym łańcuchem 795 / 977,85

czujnik magnetyczny SATEL K2-kontaktron (biały/brąz) 116 / 142,68

DRZWI 
ALUMINIOWE 

LUXOR

wymiar zewnętrzny drzwi do 1300 x 2550 mm 1.485 / 1.826,55

wygląd wewnętrzny identyczny z zewnętrznym 675 / 830,25

kolor niestandardowy RAL 330 / 405,90

kolor drewnopodobny 1.075 / 1.322,25

bikolor niestandardowy RAL 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

do drzwi drewnianych 1.838 / 2.260,74 1.453 / 1.787,19 1.663 / 2.045,49 1.138 / 1.399,74 613 / 753,90

do drzwi aluminiowych Luxor 2.600 / 3.198,00 2.080 / 2.558,40 2.335 / 2.872,05 - -
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do drzwi drewnianych 2.520 / 3.099,60

do drzwi aluminiowych Luxor 1.750 / 2.152,50
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Nasze wybrane realizacje

Realizacja: Salon Firmowy Stolmmat Warszawa.

Realizacja: Salon Firmowy Domeko Włoszczowa.
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wybrane realizacje

więcej szczegółów na:
www.stolbud.pl

Realizacja: Salon Firmowy Domeko Włoszczowa. Realizacja: Salon Firmowy Stolbud Legionowo.

Realizacja: Salon Firmowy Domeko Włoszczowa.
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Salony Firmowe i Punkty Sprzedaży

DOLNOŚLĄSKIE 
BOGATYNIA, Centrum Okien, ul. Kościuszki 22, tel. 75 773 00 74 
BOLESŁAWIEC, CIEŚLA, ul. Masarska 1, tel. 75 732 32 76
EFEKT, ul. Wróblewskiego 7, tel. 75 736 07 35 
ELBUD, ul. Wróblewskiego 27/25, tel. 75 610 30 20
JAWA, ul. Ceramiczna 15, tel. 75 734 84 35
DZIERŻONIÓW, PSB Fago, ul. Rzeźnicza 7, tel. 74 831 05 43
GRYFÓW ŚLĄSKI, GRADIX,ul. Lwówiecka 1, tel. 75 781 35 33
JELCZ LASKOWICE, PSB Mrówka, ul. Belgijska 7, tel. 71 318 85 12
JELENIA GÓRA, Salon Firmowy: Styl 4 You, ul. Chrobrego 8, tel. 75 644 30 05
BEL-POL, ul. Sudecka 22, I piętro, tel. 75 767 83 88
ROL-BUD, ul. Warszawska 28, tel. 509 374 182
VOX, oś. Robotnicze 47, tel. 75 752 37 87
KAMIENNA GÓRA, PSB Mrówka Pagaz, ul. Spacerowa 1e, tel. 75 744 76 65
KŁODZKO, TRIBES, ul. Objazdowa 7a, tel. 74 865 89 30
LEGNICA, BEL-POL, ul. Nowodworska 49, tel. 76 856 03 00
DAR-BUD, ul. Kościuszki 2, tel. 76 870 19 48 
LEGNICA - ZIEMNICE, IZOGIPS, ul. Krzywa 38, tel. 76 855 21 71
LUBAŃ, MONEX, ul. Rybacka 21, tel. 75 646 08 86
MIĘDZYLESIE, RENOV, ul. Wojska Polskiego 49/9, tel. 691 599 146
MYSŁAKOWICE, AB DOCH, ul. Stawowa 10, tel. 696 056 481
ŚWIDNICA, BEL-POL, ul. Strzelińska 35, tel. 74 856 39 03 
FAGO, Centrum Handlowe KOLONIA, ul. Szarych Szeregów 100, tel. 74 857 41 22 
WAŁBRZYCH, PSB Mrówka Pagaz, ul. Skarżyska 2, tel 74 846 30 53 
BELPOL, ul. Wrocławska 113, tel. 74 886 95 10 
SIR-BUD, ul. Długa 2, tel. 74 664 28 44 
WROCŁAW, Salon Firmowy: EKOPROFIT, ul. Krakowska 29c, tel. 71 341 50 23 
Salon Firmowy: Centrum Okien i Drzwi, ul. Bolesławiecka 15, tel. 71 349 99 01
HERO VOX, ul. Brucknera 25-43, tel. 71 326 02 39
FACHMAN, ul. Chopina 13/2, tel. 503 193 498
JANPOL, ul. Grunwaldzka 10, tel. 76 87 83 590 

KUJAWSKO - POMORSKIE
BRODNICA, MARSYL,  ul. Mickiewicza 1, tel. 56 494 06 98 
BYDGOSZCZ, MATBUD, ul. Wąbrzeska 33, tel. 605 596 004  
WILMAN, ul. Jagiellońska 109, tel. 52 340 19 50 
INOWROCŁAW, VOX, ul. Marcinkowskiego 84, tel. 52 356 09 80 
OSIELSKO, Salon Firmowy: FENESTRO, ul. Kolonijna 2, tel. 509 047 747
RYPIN, STOLDOM, ul. Mławska 48, tel. 54 280 24 04
ŚWIECIE, ALFA, ul. Chmielniki 2B, tel. 52 331 29 01
TORUŃ, PHUB DOM, ul. Chrobrego 94, tel. 56 611 61 67  
WŁOCŁAWEK, BCMB,  ul. Papieżka 67/69, tel. 54 233 34 11

LUBELSKIE
BIAŁA PODLASKA, TRAPEZ, ul. Sitnicka 137, tel. 83 342 12 35 
CHEŁM, ANDORA, ul. Lwowska 24, tel. 82 565 85 55
DĘBLIN, SABRE, ul. Warszawska 27A, tel. 530 616 413
LUBLIN, Salon firmowy: PINUS, ul. Zemborzycka 53, tel. 81 745 22 09
FARBUD, ul. Stefczyka 30,tel. 81 742 39 81 
ŁUKÓW, BUDPOL, ul. 11-go Listopada 21, tel. 25 798 01 75 
DACH-MET, ul. Siedlecka 61, tel. 25 798 58 77, 503 070 798 
ZAMOŚĆ, FARBUD, ul. Szczebrzeska 51, tel. 84 627 18 18
METBUD, ul. Kilińskiego 66, tel. 84 638 37 42

LUBUSKIE
GORZÓW WLKP., CMB, ul. Kasprzaka 5, tel. 95 727 83 50
VOX, ul. Kobylogórska 16a, tel. 95 723 82 42
KOSTRZYN NAD ODRĄ, LECHBUD, ul. Drzewiecka 62, tel. 95 752 25 62
SŁUBICE, RAJMAN, ul. Sienkiewicza 1. tel. 95 758 05 80
SULĘCIN, KORDREW, ul. S. Batorego 7. tel 95 755 37 29
ZIELONA GÓRA, SALVA, ul. Chemiczna 2, tel. 68 307 07 00
PLASTMAT, ul. Wrocławska 35 tel. 68 470 19 70 
VOX, ul. Kożuchowska 8, tel. 68 324 04 48
WOODLAND, ul. Sulechowska 4a, tel. 68 452 14 60
ŻARY, MARCO, ul. Wrocławska 23, tel. 68 363 55 60
ELBUD, ul. Wiśniowa 23c, tel. 696 069 934

MAŁOPOLSKIE
BRZESKO, MARK, Plac Kupiecki 8, tel. 14 68 64 041
CHRZANÓW, MATNUS, ul. Pogorska 4, tel. 32 623 12 52
GDÓW, MAKROS, ul. Krakowska 198, tel. 12 251 51 59
KRAKÓW, Salon Firmowy: OKNODOOR, ul. Jana Pawła II,  tel. 698 897 911
Salon Firmowy: OKNOKONCEPT, ul. Zakopiańska 56, tel. 537 778 717  
Salon Firmowy: MAGURA, ul. Wielicka 42A/2 tel. 12 307 06 87
DREWEX, ul. Dr Judyma 2/róg Zakopiańskiej , tel. 12 656 53 97, 510 261 703
MAGURA, ul. Klimeckiego 14/Paw. B, tel. 12 222 81 84
KRZESZOWICE, STYL, ul. Kościuszki 3, tel. 12 282 19 80
MIECHÓW, DREWBOX, ul. Racławicka 51, tel./fax 41 383 33 24
NOWY SĄCZ, Salon Firmowy: COMPLEX,  ul. Paderewskiego 40, tel. 788 059 440
BOGDAŃSKI, ul. Gorzkowska 15, tel. 18 547 37 90, ul. Kolejowa 16, tel. 18 443 69 98
OLKUSZ, Salon Firmowy: KEMAL, ul. Składowa 4, tel. 602 559 385
SPYTKOWICE, IMPORT-EXPORT SP. J. Hurtownia Materiałów Budowlanych, tel. 18 268 83 04  
TARNÓW, TOMEX, ul. Krakowska 131, tel. 14 627 26 32 
TRZEBINIA, OLMAR Sp.J., ul. Puszkina 5, tel. 32 611 03 65
TUCHÓW, ROJAR, ul. Kolejowa, tel. 14 652 30 11
WADOWICE, TMT, ul. Mickiewicza 27, tel. 33 873 21 21
ZAKOPANE, MODOM PODHALE, ul. Szymony 17A, tel. 18 206 82 92 

MAZOWIECKIE
BIAŁOBRZEGI, Salon Firmowy: LITEX, ul. Krakowska 52, tel. 515 116 556
OKNO-BUD, ul. Sądowa 6 tel. 48 661 58 88
GOSTYNIN, KMR, ul. Płocka 25, tel. 24 235 54 04
GÓRA KALWARIA, A.R. SKŁAD PSB, ul. Kalwaryjska 8, tel. 22 727 23 23
GRÓJEC, OKNO-BUD, ul. Piłsudskiego 55, tel. 48 661 58 88
JÓZEFÓW, „JOBDA”S.C., ul. Wrzosowa 1, tel. 502 733 024
KOZIENICE, PHU Majal Jaworowski Paweł, ul Kochanowskiego 21, tel. 48 382 04 12
LEGIONOWO, Salon Firmowy: SALON STOLBUD, ul. Ks. I. Skorupki 28, tel. 22 732 04 24
ŁOMIANKI, TECHNOBUD, ul. Kolejowa 86, 22 751 70 41
MIŃSK MAZOWIECKI, EASY OPEN, ul. Warszawska 30, tel. 25 758 59 55
OSTRÓW MAZ., ZBH, ul. Wołodyjowskiego 40, tel. 29 745 64 10
PŁOCK, IWBUD, ul. Spółdzielcza 23, tel. 56 611 63 99
STOŁOSKI, ul. Kostograj 13c, tel. 24 262 75 79
PŁOŃSK, CENTRUM HANDLOWE DOM I WNĘTRZE, ul. Wyszygrodzka 51C, tel. 23 662 11 88
PRZYTYK, OKNO-BUD, ul. Targowa 8, tel. 48 618 06 66
PRUSZKÓW, ISKRA,ul.Powstańców 18, tel. 22 728 35 35
PUŁTUSK, GLAZ-BUD, ul. Mickiewicza 45/51, tel. 23 692 06 71
RADOM, OKNO-BUD, ul. Wernera 12, tel. 48 381 88 22
MEBELPŁYT, ul. Młodzianowska 73a, tel. 48 340 10 90
TOMARKO, ul. Obrońców 36, tel. 48 385 39 55
STARE BABICE, TECHNOBUD, Ul. Gen. T. Kutrzeby 17, tel. 22 382 41 01/02
WARSZAWA, Salon Firmowy: LITEX, Al. Jerozolimskie 200, tel. 515 116 555
Salon Firmowy:  STOLMMAT, ul. Bartycka 20/24 Pawilon 101 D, tel. 22 435 67 54
MODREM, ul. Michała Spisaka 29a, tel. 22 667 73 01
TECHNOBUD,  ul. Kolejowa 2, tel. 22 632 85 06
WITRUM, ul. Kuratowskiego 2, tel. 22 331 28 19
WOŁOMIN, JAK DREW, ul. Akacjowa 1, tel. 22 787 62 31 

ŁÓDŹ, BARTEK, Al. Włókniarzy 207, tel. 42 630 82 90
COVA STUDIO, ul. Pabianicka 212 , tel. 42 207 34 76
MATERIAŁY BUDOWLANE, ul. Wydawnicza 1/3, tel. 42 676 07 57
SATEC PL drzwi i podłogi VOX, Al., Piłsudskiego 141, tel. 42 642 60 96   
OPOCZNO, STANDARD, ul.Piotrkowska242a,  tel. 44 754 39 60  
PAJĘCZNO, REM-BUD, tel. Biała 121, tel. 34 311 16 88
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, KENPOL, ul. Wierzejska 94,tel. 44 646 45 99
MERANTI, ul. Wierzejska 19, tel. 44 648 60 68 
WEST TRANS, ul. Mickiewicza 6, tel. 44 647 21 33
VOX, ul. Łódzka 66, tel. 44 647 08 88
PODDĘBICE, DRAFT ul. Łódzka 27 tel. 43 679 15 39
PRZEDBÓRZ, JUSZCZYK, ul. Konecka 42, tel. 44 781 24 59
RADOMSKO, NOWBUD-KLIMCZYK, ul. Młodzowska 4,tel. 44 682 21 33
RĘCZNO, JUSZCZYK, ul. Spółdzielcza 12, tel. 44 781 54 30
ROZPRZA, ROL-BUD, ul. Rynek Piastowski 2, tel. 44 615 80 39
SIERADZ, DRAFT, ul. Polna 3/5, tel. 43 822 15 39
SPÓŁDZIELNIA PRACY „ROLNIK”, ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 60, tel. 43 822 05 97 
TOMASZÓW MAZ., JOKA, ul. Warszawska 128/130, tel. 44 723 48 78 
WIELUŃ, MET-BUD, ul. Warszawska 43A, tel. 43 843 19 20
ZDUŃSKA WOLA, DRAFT ul. Łaska 146  tel. 43 676 15 39

ŁÓDZKIE
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, IWONA, ul. Konstantynowska 19, tel. 42 712 55 65
KOLUSZKI, BARTEK, ul. 11 Listopada 63, tel. 44 714 44 44
KUTNO, HYDROBUD, Leszczynek 2a k/Kutna, tel. 24 356 05 63
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OPOLSKIE 
OPOLE, ASTPOL, ul. Oleska 121, tel. 77 458 03 91
PRASZKA, STOL-MIX, ul. Warszawska 31, tel. 34 359 20 50

PODKARPACKIE  
JASŁO, SAM-BUD, ul. 3-go Maja 110, tel. 13 446 97 18
KROSNO, LUKARNA, ul. Naftowa 33a, tel. 13 436 13 22
ŚWIAT DRZWI, ul. Czajkowskiego 45, tel. 503 023 530
LEŻAJSK, MULTIDOM, ul. Rzeszowska 12, tel. 17 242 08 25
PRZEMYŚL, BOZ 3, ul. Sielecka 11a, tel. 16 678 50 88
RZESZÓW, Salon Firmowy: WAC-MAR, ul. Krzyżanowskiego 1, tel. 17 873 34 32
BOZ FH, ul. Energetyczna 1, tel. 17 850 51 33
TARNOBRZEG, FHU MYSZKA, ul. Sikorskiego 1, tel. 15 822 70 31

PODLASKIE
AUGUSTÓW, Salon Firmowy:  POM, ul. Tytoniowa 4, tel./fax  87 643 67 17
BIAŁYSTOK, ELMES, ul. Nowowarszawska 59, tel. 85 748 20 95
A.J. OKNA  Chwiećko, ul. Starobojarska 10/2, tel. 85 732 59 06
BCMB, ul. Ks. J. Popiełuszki 115, tel. 85 663 78 90
BIELSK PODLASKI, A.J. OKNA  Chwiećko, ul. J. Piłsudskiego 41, tel. 85 730 53 01
PPHU A.S: ul. Kryniczna 6, tel. 85 730 32 67
HAJNÓWKA: DOMLUX-MARKET, ul. Ks. Wierobieja 17, tel. 85 682 33 22
KLEOSIN, SOLBIT OKNA I DRZWI, ul. Zambrowska 54, tel. 85 663 24 49
ŁOMŻA, Salon Firmowy: BTM-EUROLINX, Al. Legionów 147, tel. 86 219 80 51 
SEJNY, TRANSBUD Ełk, ul. Łąkowa 5, tel./fax 87 516 34 34
SIEMIATYCZE, HURTOWNIA SAPIEŻKO, ul. Annopolska 11, tel. 85 656 08 42 
SUWAŁKI, IMPORTEX, ul. Sejneńska 38, tel. 87 563 20 10;

POMORSKIE
CHOJNICE, THOMAS, ul. Grunowo 7, tel. 52 565 14 26
DZIERZGOŃ, EME-ART Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 4, tel. 55 276 00 81
GDAŃSK, Salon Firmowy: ALBERO, ul. Kartuska 218, tel. 58 322 06 86
OKNOSFERA, ul. Stary Rynek Oliwski 20, tel. 58 553 41 41
SZACH-MAT, ul. Wałowa 35, tel. 58 301 78 55
GDYNIA, BONA, ul. Morska 123/125, tel. 58 663 49 72
KARTUZY, JANKOWSKI, ul. Gdańska 29, tel. 58 681 45 25
LĘBORK, PARA-DOOR, ul. Słupska 15, tel. 59 862 64 02
MALBORK, DOMBUD-GAJA, Al. Woj. Polskiego 90A, tel. 55 272 33 03
SŁUPSK, Salon Firmowy: KDE MARKETING, ul. Portowa 16 d, tel. 662 110 553
STRASZYN, Salon Firmowy: PARKAN, ul. Juliana Tuwima 4, tel. 58 721 30 52
WEJHEROWO, PAUL - PLAST, ul. Kopernika 22, tel. 501 476 026 

ŚLĄSKIE
BĘDZIN, BUD-MAR, ul. Sienkiewicza 33, tel. 32 267 48 31
BIELSKO BIAŁA, Salon Firmowy: ROTPAR, ul. Katowicka 174a, tel. 33 810 49 68
MTB, Al. Gen. Andersa 19, tel. 33 814 49 51
CZĘSTOCHOWA, Salon Firmowy: OKMAR, ul. Wręczycka 118, tel. 34 366 46 88
CHORZÓW, CLEAREX, ul. 16 Lipca 28, tel. 32 247 04 47
GLIWICE, MAT BUD, ul. Pszczyńska 133, tel. 32 232 27 12, ul. Andersa 20, tel. 32 331 37 20
OKNOTERM.PL, ul. Portowa 14, tel. 32 790 49 10
JASTRZĘBIE ZDRÓJ, KADAM, ul. Cieszyńska 116, tel. 510 185 617
JAWORZNO, MATNUS, ul. Grunwaldzka 106, tel. 32 752 22 66
KATOWICE, Salon Firmowy: IMPERPOL, ul. Adama 1, tel. 32 209 32 32
AGTZ (CH AGATA), Al. Roździeńskiego 93, tel. 32 781 19 10
KRZEPICE, OKMAR, ul. Sienkiewicza 1, tel. 34 317 53 12
LUBLINIEC,  OLBANET, ul. Zwycięstwa 8, tel. 34 343 84 22
MIKOŁÓW, PORTA-LUX, ul. Rymera 8, tel. 32 326 09 20
PSZCZYNA, Salon Firmowy: ROTPAR 2, ul.  Broniewskiego 8, tel. 32 212 20 18
NEOTHERM SYSTEM: ul. Broniewskiego 12, tel. 32 210 36 52
RADZIONKÓW, GAJA, ul. Z.Nałkowskiej 36, tel. 32 389 92 57
RYBNIK, Salon Firmowy: KARIKO, ul. Św. Józefa 15, tel. 32 441 43 05
ZABRZE, PROHAUS, ul. Hagera 17, tel. 32 278 63 57 
ŻYWIEC, MTB, ul. Łączna 8a, tel. 33 861 02 63

ŚWIĘTOKRZYSKIE
BUSKO ZDRÓJ, PARA BUSKO, ul. Partyzantów 113, tel. 41 370 90 10 
KIELCE, Salon Firmowy: BMBUD, ul. Karczówkowska 11 a, tel. 41 347 21 58
AKPOL, ul. Batalionów Chłopskich 77, tel. 41 345 54 27

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
BARTOSZYCE, STAL-GAZ, ul. Kętrzyńska 47, tel. 89 762 61 59
ELBLĄG, ABO, ul. Rawska 23c, tel. 55 221 00 19
DOM, ul. Malborska 49, tel. 55 232 57 11
STOL-WITEX, ul. Rawska 23a, tel. 55 236 15 33
GIŻYCKO, OKNA I DRZWI Tomasz Sławiński, ul. Dąbrowskiego 2J, tel. 87 420 70 83
KĘTRZYN, OCMB, ul. Mazowiecka 15, tel. 89 752 29 31
LUBAWA, JAR-EKO, ul. Warszawska 13, tel. 89 672 31 
OLSZTYN, ABO, ul. Artyleryjska 3w, tel. 89 535 04 03
M3,PODŁOGARNIA, ul. Budowlana 2b,tel. 89 532 09 06
POLIKARSKI, ul. Dworcowa 48a, tel. 533 397 455
PISZ, OKNO STYL, ul. Okopowa 3A, tel. 87 423 30 41
TAMA, ul. Olsztyńska 3, tel. 87 423 59 72
SZCZYTNO, AZA, ul. Bohaterów Westerplatte 12/11, tel. 89 624 97 29

WIELKOPOLSKIE 
GNIEZNO, SOLID-DOOR, ul. Spichrzowa 3,  tel. 881 399 749
JANIKOWO, BILBO SP. Z.O.O., ul. Gnieźnieńska 8, tel. 61 81 50 616
KONIN, NIDOM, ul. Spółdzielców 27/1, tel. 63 245 87 59
LESZNO, KOMPLEKS BUDOWA, ul. 21 Października 7, tel. 65 526 92 64
NOWY TOMYŚL, EUROPŁYTA, ul. Kolejowa 16, tel. 61 442 08 50
OSTRÓW WIELKOPOLSKI, MICHAŁ PHU, ul Kordeckiego 1, tel. 62 592 05 05
PIŁA, ŚWIAT DRZWI I OKIEN, ul. Kossaka 94, tel. 509 791 666
POZNAŃ, Salon Firmowy: SALON STOLBUD, ul. Obornicka 287, tel. 515 116 535
EUROOKNO, ul. Płowiecka 14, tel. 61 662 11 78
MF PARTNER - Galeria Arkada, ul. Obornicka 229, tel. 61 307 01 50
KAMADOOR Salon Podłóg, Okien i Drzwi, ul. Zdziechowska 1, tel. 61 670 36 05
SALVA ZACHÓD, ul. Malwowa 129 tel 61 307 00 45
POZNAŃ-PRZEŹMIEROWO, DOM-BUD Serwis, ul. Rynkowa 156, tel. 61 842 91 45
TUREK, DREW-MEX, ul. Zdrojki Lewe 41C, tel. 63 289 28 86

ZACHODNIOPOMORSKIE 
BIAŁOGARD, KCMB-STOLARKA, ul. Szosa Połczyńska 59, tel. 94 312 88 87
DRAWSKO POMORSKIE, DOMI , ul. Królewiecka 1, tel. 94 363 36 66
GRYFINO, AB Andrych, ul. 9 Maja 21/4, tel. 91 415 31 79
KOSZALIN, STOLARKA KOSZALIN, ul. Szczecińska 57, tel. 94 346 57 49
MYŚLIBÓRZ, SCMB IZOLACJE, ul. Malborska 8b, tel. 95 747 02 12
POŁCZYN - ZDRÓJ, SOBÓTKA, ul. Młyńska 2a, tel. 94 365 07 15
STARGARD SZCZECIŃSKI, STOLARKA sp.j, ul. Podleśna 14, tel. 91 578 09 58
SZCZECIN, Salon Firmowy: WINLUX, ul. Łucznicza 70F, tel. 535 088 033 
ART STUDIO, ul. Cukrowa 14a, tel. 518 250 230
FENSTAR, ul. Wierzyńskiego 7a, tel. 91 462 71 48
MACH, ul. Wernyhory 17, tel. 91 487 47 24
OKNO-SERWIS, ul. Ku Słońcu 32, tel. 91 484 86 44
SZCZECINEK, SEMPRE, ul. Wiśniowa 10, tel. 537 844 138
ŚWINOUJŚCIE, DGM Dałkowscy, ul. Marynarzy 4a, tel. 91 327 87 15

DEKOR, ul. Karola Olszewskiego 4, tel. 41 307 03 04
KCMB, ul. Długa 30, tel. 41 345 47 27
P.T.H. DREW-PLAST S.C., ul. Zagrody 5c, tel. 41 346 52 74
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ARKADA PLUS, ul. Szeroka 7/2, tel. 41 263 11 85
DOMI, ul. Kilińskiego 32, tel. 41 230 72 08
SANDOMIERZ, ZELBUD, ul. Powiśle 21, tel. 15 832 22 25
STARACHOWICE, LEBUD-BIS, ul. Kielecka 25, tel. 41 275 40 99
STASZÓW, SOKÓŁ, ul. Towarowa 42, tel. 15 864 38 38
SOKÓŁ, ul. Wrzosowa 10, tel. 15 864 30 35
BEL-POL, ul. Krakowska 47a, tel. 15 864 27 32
WŁOSZCZOWA, Salon Firmowy: DOMEKO, ul. Przedborska 45, tel. 41 394 58 47
ARBOR, ul. Jędrzejowska 79d, tel. 41 394 33 11



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

STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A.
ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. + 48 41 38 82 350 
fax + 48 41 38 82 211 
e-mail: wloszczowa@stolbud.pl

STOLBUD PSZCZYNA S.A.
ul. Górnośląska 5b, 43-200 Pszczyna 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. + 48 32 326 31 10, + 48 32 326 59 00
fax + 48 32 449 34 98
e-mail: office.pszczyna@stolbud.pl

Aktualna oferta zawsze na stronie www.stolbud.pl
Zobacz nasz katalog drzwi wewnętrznych

Partner handlowy

youtube.com/stolbudwloszczowa

facebook.com/Stolbud

www.stolbud.pl

Zawarte w tym katalogu informacje obowiązują od 01.02.2016 r.  
Wszystkie poprzednie informacje dotyczące oferty tracą ważność.




