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Nasza Firma:
Historia, Proces Produkcji

Zakład stolarski Stolpaw może poszczycić się już ponad 35-letnią tradycją.
O jego renomę dba dziś trzecie pokolenie właścicieli. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu i ciągłemu dynamicznemu rozwojowi znajduje się w czołówce
największych i najszybciej rozwijających się firm w branży stolarskiej. Od
początku działalności stale doskonali swoje produkty. Głównym czynnikiem
wpływającym na tak szybki rozwój jest prowadzona od kilku lat ciągła inwestycja
w rozbudowę istniejącej bazy biurowo-produkcyjno-magazynowej.

Dlaczego wybraliśmy drewno...
Drewno jest najstarszym naturalnym i jednocześnie przyjaznym dla
środowiska materiałem budowlanym – nietoksycznym, ulegającym
biodegradacji, pozwalającym na wielokrotne wykorzystanie tych
samych elementów oraz co najważniejsze, niewyczerpalnym, dzięki
prowadzeniu właściwej polityki leśnej.
Zalety tego surowca już wiele lat temu odkrywały poprzednie
pokolenia.

Drewno

nie

tylko

konkuruje

z

nowoczesnymi

alternatywnymi materiałami budowlanymi, ale przewyższa je swoimi
cechami. Nadaje otoczeniu przyjazny klimat, emanuje ciepłem oraz
stwarza zdrową atmosferę. Bogactwo faktur i barw przy szerokim

Podstawą stworzenia dobrego jakościowo wyrobu jest dobór odpowiedniego
materiału. Nasze drzwi powstają tylko z wysokogatunkowego i specjalnie
selekcjonowanego surowca. Wstępna obróbka odbywa się we własnym
tartaku oraz komputerowo sterowanej suszarni komorowej, w której materiał
doprowadza się do wilgotności ok. 12 %.
Użycie technologii warstwowo klejonego i obłogowanego drewna zapewnia
niezmienność wymiarową, estetykę gotowego wyrobu oraz niezawodną
pracę naszych drzwi przez wiele lat. Użyte kleje to produkty najwyższej
jakości, zapewniające trwałe i pewne połączenia odporne na wilgoć oraz
zmiany temperatur. Najwyższą jakość naszych wyrobów uzyskujemy dzięki
maszynom oraz urządzeniom najnowszej generacji zastosowanym podczas
procesu produkcji.

wachlarzu tekstur i odcieni sprawia, że drewno jest materiałem
inspirującym, który nie ograniczy pomysłowości inwestora podczas
realizacji nawet najbardziej wyszukanych zadań architektonicznych,
podkreślających indywidualny styl i charakter użytkowników.
Gama produktów firmy Stolpaw to odpowiedź na oczekiwania
szerokiej

rzeszy

odbiorców,

którzy

wysoko

cenią

sobie

bezpieczeństwo, ciszę i spokój, a dom traktują przede wszystkim
jako miejsce relaksu, spotkań z rodziną i przyjaciółmi oraz swoją
wizytówkę.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zastosowaniu nowoczesnych
technologii podczas procesu produkcyjnego oraz zaangażowaniu
całego naszego zespołu, stworzyliśmy wyroby najwyższej jakości.
Spełniają one wysokie wymogi użytkowe i zachowują indywidualny
klimat, który można uzyskać tylko dzięki wykorzystaniu drewna.
Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję katalogu drzwi
zewnętrznych z naturalnego drewna, przedstawiającego bogaty
wachlarz możliwości Stolpawu.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą. W każdej chwili
odpowiemy na Państwa pytania, dotyczące naszych propozycji
oraz projektów indywidualnych. Stale pracujemy nad zwiększeniem
ilości wzorów oraz realizujemy Państwa własne pomysły. Chętnie
stosujemy innowacyjne rozwiązania, wymagające zastosowania
najnowocześniejszej technologii.
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Nasze
drzwi
malujemy
hydrodynamiczną
metodą
wyłącznie
wodorozcieńczalnymi farbami i lakierami akrylowymi przyjaznymi środowisku
naturalnemu. Powłoka lakiernicza naszych wyrobów doskonale zabezpiecza
je przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych,
promieniowaniem UV oraz szkodnikami naturalnymi.
Stosowane w naszych wyrobach pozostałe części – takie jak: okucia, szyby,
uszczelki i zamki – to produkty wykonane w nowoczesnych technologiach,
spełniające wszelkie wymogi użytkowe, normy bezpieczeństwa,
a jednocześnie nadające naszym drzwiom niepowtarzalny styl. Wszystkie
komponenty posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.
Na każdym etapie produkcji stosujemy system kontroli jakości, który pozwala
oferować naszym odbiorcom tylko wyroby najwyższej jakości. Świadczy o tym
certyfikat CE dopuszczający nasze produkty do obrotu na terenie całej Unii
Europejskiej.
Wszystkie artykuły są zgodne z normą PN - EN 14351-1: 2006 oraz przechodzą
indywidualną kontrolę jakości, dopuszczającą je do opuszczenia zakładu.
Każde drzwi posiadają indywidualny kod, za pomocą którego możemy
prześledzić proces ich produkcji oraz czas i miejsce magazynowania, zanim
zostaną zamontowane u klienta.
W procesie produkcji najważniejszą rolę odgrywa jednak doświadczona
kadra posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną. Dlatego pracownicy
Stolpawu regularnie uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.
Efektywności pracy i zaangażowaniu w sprawę jakości służy również przyjazna
atmosfera wśród załogi.
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NOVUM

Drzwi Ramowo – Płycinowe

Drzwi Ramowo – Płycinowe

Drzwi Ramowo – Płytowe

Drzwi Ramowo – Płytowe

OPIS TECHNICZNY DRZWI

OPIS TECHNICZNY DRZWI

MATERIAŁ: sosna

MATERIAŁ: sosna, dąb

KONSTRUKCJA:

KONSTRUKCJA:

•
•
•
•
•
•
•

grubość skrzydła 63 mm
drzwi w systemie przylgowym
uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem
naturalnym
pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem 30 mm x 4 mm
wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa)
30 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych lub
z wyfrezowanymi wzorami i/lub szybą zespoloną
bolce antywyważeniowe

wzmacniający profil stalowy

podwójne obłogowanie

drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm
próg ościeżnicy drewniany, wykończony listwą aluminiową

WYKOŃCZENIE
•
•
•

system czteropowłokowy
impregnacja w osobnym procesie
trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami
wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów Stolpaw
lub kryjącymi RAL za dopłatą ze str. 24

SPOSÓB OTWIERANIA
•

otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad
progiem)

WYMIARY
•
•

typowe - tabela str. 25
nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

uszczelka

ościeżnica drewniana
95 mm x 60 mm

kaseton ozdobny
ramiak z drzewa
sosnowego
klejonego
warstwowo
gr. 63 mm

uszczelka

•
•
•

okucia: dwa zamki, główny na wkładkę o rozstawie 72 mm
regulowany zaczep w futrynie zamka głównego
bolce antywyważeniowe po stronie zawiasu
trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną
regulację w trzech płaszczyznach
zestaw szybowy (4/16/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej
pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od
modelu drzwi
próg drewniany wykończony listwą aluminiową o wymiarach
80 mm x 40 mm

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
•
•
•
•
•
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klamki
rozetki
wkładki 31/51
zamek listwowy
wizjer
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wzmacniający profil stalowy

grubość skrzydła 68 mm
drzwi w systemie przylgowym
uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem
naturalnym
pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem 40 mm x 4 mm
wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa)
40 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych lub
z wyfrezowanymi wzorami i/lub szybą zespoloną
wręg przeciwwyważeniowy

podwójne obłogowanie
wręg przeciwwyważeniowy

OŚCIEŻNICA
•
•

drewno klejone warstwowo o wymiarach 125 mm x 60 mm
próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. ciepły)

podwójne uszczelnienie
ościeżnica drewniana
125 mm x 60 mm

WYKOŃCZENIE

panel
termizolacyjny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
•
•
•
•

•
•
•

OŚCIEŻNICA
•
•

•
•
•
•

naturalny
obłóg sosnowy

próg drewniany
80 mm x 40 mm

•
•
•

system czteropowłokowy
impregnacja w osobnym procesie
trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami
wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów Stolpaw
lub kryjącymi RAL za dopłatą ze str. 24

SPOSÓB OTWIERANIA
•

otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad
progiem)

WYMIARY
•
•

typowe - tabela str. 25
nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

panel termoizolacyjny

kaseton ozdobny
naturalny obłóg

ramiak z drzewa
klejonego
warstwowo gr. 68 mm
próg aluminiowy
75 mm x 20 mm
uszczelka

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
•

NORMA WYKONANIA
PN-EN14351-1:2006
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
EC nr 3/2007
współczynnik przenikalności
cieplnej drzwi k 1,56 W/mkw.
Gwarancja
2 lata

•
•
•
•

okucia: doskonałej jakości dwa zamki na wkładkę SAB (każdy
z trzema zasuwami) główny o rozstawie 72 mm
zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem
trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną
regulację w trzech płaszczyznach
zestaw szybowy (4/20/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej
i pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od
modelu drzwi
próg aluminiowy

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
•
•
•
•
•
•

klamki
rozetki
wkładki 35/55
zamek listwowy
wizjer
zawiasy puszkowe 3D

NORMA WYKONANIA
PN-EN14351-1:2006
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
EC nr 3/2007
współczynnik przenikalności
cieplnej drzwi k 1,24 W/mkw.
Gwarancja
2 lata
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90

90

Drzwi Zewnętrzne
Ramowo - Płycinowe
Drzwi Zewnętrzne Ramowo - Płycinowe
90

CUBA

90

GRZYBEK I PIASKOWANY

80, 90, 100

CUBA I

90

GRZYBEK PIASKOWANY

80, 90, 100

90

80, 90, 100

CUBA

TRAPEZ SZYBA
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TRAPEZ PEŁNY

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

SŁONECZKO

OWAL WYPUKŁY
Stolpaw - katalog 2010
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80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

Drzwi Zewnętrzne
Ramowo - Płycinowe

PATRYK

ERYK

80, 90, 100

MATEUSZ

KONRAD

90

MARCEL
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90

MARCEL I

90

MARCEL II

CLASIC

80, 90, 100

PODKOWA SZYBA I

90

MARCEL III

80, 90, 100

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

80, 90, 100

ALBATROS

80, 90, 100

PODKOWA SZYBA II

80, 90, 100

WIKTORIA SZYBA

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

80, 90, 100

WIKTORIA SZYBA 1/2

80, 90, 100

WIKTORIA PEŁNA
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80, 90, 100

80, 90, 100

Drzwi Zewnętrzne
Ramowo - Płycinowe

80, 90, 100

Y PEŁNY

80, 90, 100

Y SZYBA

80, 90, 100

Y SZYBA 1/2

80, 90, 100

KOS

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

MATEUSZ

FILONG SZYBA
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FILONG

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

RYBA

RYBA SZYBA
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80, 90, 100

80, 90, 100

Drzwi Zewnętrzne
Ramowo - Płytowe
Drzwi Zewnętrzne Ramowo - Płytowe
80, 90, 100

STOL 01

STOL 02

STOL 03

STOL 04

STOL 05

STOL 06

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

80, 90, 100

STOL 17
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Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

STOL 07

STOL 08
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80, 90,100

80, 90,100

80, 90,100

80, 90,100

Drzwi Zewnętrzne
Ramowo - Płytowe

STOL 10

80, 90,100

STOL 11

NOWOŚĆ
STOL 18

STOL 12
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STOL 13

STOL 14

STOL 15

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

STOL 19

80, 90,100

80, 90,100

STOL 21

80, 90,100

80, 90,100

STOL 20

80, 90,100

NOWOŚĆ

80, 90,100

NOWOŚĆ

80, 90,100

STOL 17

80, 90,100

NOWOŚĆ

80, 90,100

STOL 22

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

80, 90,100

80, 90,100

NOWOŚĆ

STOL 16

STOL 09 szyba płaska

NOWOŚĆ

80, 90,100

NOWOŚĆ

STOL 09 szyba wypukła

STOL 23

STOL 24
Stolpaw - katalog 2010
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FAVORIT

80, 90, 100

Drzwi Płytowe

OPIS TECHNICZNY DRZWI
MATERIAŁ: Meranti

wręg przeciwwyważeniowy

wzmacniający profil stalowy

KONSTRUKCJA:
•
•
•
•
•
•
•
•

grubość skrzydła 78 mm
drzwi w systemie przylgowym
uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
rama skrzydła wykonana z drewna mahoń-meranti
konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana
wypełniona pianką poliuretanową o grubości 54 mm
rama skrzydła wzmocniona stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki
mahoń-meranti 12 mm
wręg przeciwwyważeniowy

OŚCIEŻNICA
•
•

drewno klejone warstwowo o wymiarach 125 mm x 60 mm
próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. ciepłą)

WYKOŃCZENIE
•
•
•

system pięciopowłokowy
impregnacja w osobnym procesie
czterokrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbamI
wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów Stolpaw
lub kryjącymi RAL za dopłatą ze str. 24

ościeżnica drewniana
125 mm x 60 mm
uszczelka
panel
termizolacyjny

kaseton ozdobny
naturalny
obłóg sosnowy

rama skrzydła
wykonana z drewna
mahoń-merandi

próg aluminiowy
z wkładką termiczną
uszczelka

SPOSÓB OTWIERANIA
•

otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad
progiem)

WYMIARY
•
•

typowe - tabela str. 25
nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
•
•
•
•
•
•

zamek listwowy klasa C o rozstawie 72 mm
zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem
cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację
w trzech płaszczyznach
zestaw szybowy P4(442/14/4/16//4) o ograniczonej widoczności
refleksyjnej
pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. ciepłą)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
•
•
•
•
•

klamki,
rozetki
wkładki 45/50
wizjer
zawiasy puszkowe 3D
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NORMA WYKONANIA
PN-EN14351-1:2006
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
EC nr 3/2007

FAV 01

współczynnik przenikalności cieplnej
drzwi k 1,1 W/mkw.
Gwarancja
2 lata
Stolpaw - katalog 2010 str.
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80, 90, 100
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FAV 04
Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

80, 90, 100

NOWOŚĆ

80, 90, 100

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

FAV 03

NOWOŚĆ

90, 100

80, 90, 100

FAV 06

FAV 05

FAV 02

FAV 01

80, 90, 100

80, 90, 100

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

80, 90, 100

FAV 07
Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

FAV 08
Stolpaw - katalog 2010
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Wykonania niestandardowe
Bogate wzornictwo przedstawione w tym katalogu nie stanowi zamkniętej oferty naszej firmy. Ciągle pracujemy nad
zwiększeniem ilości naszych wzorów oraz wykonujemy projekty indywidualne.
Wszystkie nasze modele typowe mogą zostać rozbudowane o dostawki boczne oraz naświetla górne które zarówno
konstrukcyjnie jak i kolorystycznie są zgodne z wykonaniem danej serii drzwi zewnętrznych. Dostawki i naświela mogą
być wykonane jako przeszklone lub pełne.
Dostawki boczne w zależności od potrzeb klienta wykonujemy jako stałe lub ruchome, natomiast naświetla górne tylko
jako stałe. Istnieje możliwość wykonania naświetli górnych łukowych stałych zarówno w wersji przeszklonej jak i pełnej.
Minimalna szerokość dla drzwi dwuskrzydłowych to 122 cm - typowe drzwi 80” + dostawka.
W dostawkach bocznych oraz naświetlach górnych montujemy zestawy szyb płaskich
Rozmiar wkładek dla drzwi z dostawką ruchomą: „63” OPTIMUM 40/40, NOVUM 45/45, FAVORIT 50/50

DZ VII

DZ III
DZ V

DZ IX
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DZ VIII

DZ XX

DZ II

DZ VI
Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

DZ X
Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

DZ XI

DZ XIV
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str. 23

Aby nasze produkty służyły przez wiele lat, prosimy o zapoznanie się z zasadami użytkowania, będącymi integralną częścią karty gwarancyjnej,
a szczególnie z regułami konserwacji powłok lakierniczych. Dodatkowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej.

Kolorystyka
Wszystkie produkty malujemy wodorozcieńczalnymi farbami i lakierami akrylowymi przy użyciu nowoczesnych urządzeń
malarskich z zastosowaniem metody hydrodynamicznej. Wykorzystujemy produkty tylko sprawdzonych światowych liderów
w tej branży (Sigma, GORI). Pozwala to spełniać wszelkie oczekiwania naszych klientów.
Stosowane przez nas farby i lakiery akrylowe na bazie wodnej nie tylko doskonale chronią wyroby przed oddziaływaniem czynników
atmosferycznych, promieniowaniem UV i szkodnikami, ale są jednocześnie odporne na różnice temperatur tak charakterystyczne
dla naszej strefy klimatycznej. Technika impregnacji oraz kilkuwarstwowego malowania pozwala na uzyskanie powłoki o wysokiej
elastyczności. Tak wykonana powłoka lakiernicza jest jednolita, dzięki równomiernemu wypełnieniu porów drewna, zachowuje
głębię kolorów (szczególnie przy zastosowaniu farb transparentnych) oraz wydobywa naturalne piękno surowca.

Pragniemy zwrócić uwagę, że delikatne różnice w wybarwieniach oraz usłojeniach, mogące wystąpić na powierzchni skrzydła i ościeżnicy,
są charakterystyczne dla tej grupy wyrobów i świadczą o ich naturalności.

Akcesoria dodatkowe
Klamki i szyldy:
NIAGARA

PRESTIGE

DIVA

wkładka standardowa

Paleta kolorów Stolpaw – Materiał SOSNA*

Sosna Miodowa

Złoty Dąb

Dąb Rustikal

Teak

Mahoń

Orzech

Nussbaum

wkładka z motylkiem

Palisander

Paleta kolorów Stolpaw – Materiał DĄB*

Szyldy i klamki NIAGARA, DIVA I PRESTIGE
dostępne są w następujących kolorach:
srebro

Sosna Miodowa

Złoty Dąb

Dąb Rustikal

Teak

Mahoń

Orzech

Nussbaum

Złoty Dąb

Dąb Rustikal

stare złoto

tytan

Palisander
wizjer

Paleta kolorów Stolpaw – Materiał MERANTI*

Sosna Miodowa

złoto

zawias puszkowy 3D

Dane techniczne

Teak

Mahoń

Orzech

Nussbaum

Palisander

Paleta kolorów RAL

* ze względu na technologię druku kolory przedstawione mogą różnić się od rzeczywistych,
prosimy o korzystanie ze wzornika koloru dostępnego u naszych dystrybutorów

Przeszklenia
W naszych drzwiach stosujemy wkłady szybowe zespolone o grubości 24 mm do 54 mm.
Niektóre modele występują w dwóch wersjach: z zestawem szyb płaskich lub wypukłych (po stronie zewnętrznej).
Istnieje możliwość wyposażenia drzwi w zestaw szyb antywłamaniowych P2 lub P4 (tylko płaskie zestawy).

Wzory witraży do modelu Owal
owal wypukły
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wzór 2
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wzór 3

wzór 4

wzór 5

W modelu Grzybek – Piaskowany,
piaskowana strona szyby znajduje się
wewnątrz zespolonego zestawu
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