
Panele dekoracyjne  to nowoczesne rozwiązanie na aranżację przestrzeni wokół drzwi - to współczesna zabudowa,

szczególnie polecana do tworzenia atrakcyjnych wnętrz takich jak hotele, apartamentowce, biurowce i urzędy. 

w ofercie www.stobrawa.pl 

panele dekoracyjne 
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połączyć 
Ze względu na przepisy budowlane, w obiektach użyteczności publicznej często wymagane jest zastosowanie 

drzwi przeciwpożarowych. Jeszcze do niedawna drzwi ppoż kojarzyły się z mało estetycznymi drzwiami 

technicznymi. Drzwi drewniane  w wersji ppoż  wyróżnia ponadczasowy klasyczny wygląd, dzięki czemu drzwi 

wpasują się w każde wnętrze. Za sprawą dodatków i akcesoriów, takich jak dobór koloru i wzoru okleiny, intarsje, 

ozdobne ramy, korony, klamki, nadamy drzwiom indywidualny charakter przez co dopasowujemy je do 

indywidualnego stylu wnętrza.                                                                                                                                        .

Jako uzupełnienie asortymentu, posiadamy także w ofercie drzwi wewnętrzne i dźwiękoizolacyjne wizualnie

odpowiadające drzwiom przeciwpożarowym , dzięki czemu można zaaranżować cały obiekt w jednakowym stylu.

oferuje wyjątkowe rozwiązania by 

funkcjonalność z designem

Stobrawa 

drzwi wewnętrzne z nadstawką drzwi wewnętrzne z panelem 
bocznym

drzwi wewnętrzne z nadstawką 
i panelem bocznym

drzwi wewnętrzne z nadstawką 
panelami bocznymi i intarsjami
z ościeżnicą w innym kolorze

Panele dekoracyjne dostępne są do wszystkich typów drzwi z naszej oferty.  Współgrają z kolorystyką skrzydła 

drzwi i ościeżnicy. To idealne dopasowanie kolorów oklein sprawia, że drzwi stają się niewidoczne, tworząc jedną 

spójną powierzchnię ze ścianą.                                                                                                                                            .

Każdy moduł wykonany jest z płyty mdf, o grubości takiej jak grubość opaski  ościeżnicy dlatego licuje się z 

nią tworząc jedną płaszczyznę.                                                           .

Poszczególne moduły można zamówić w różnych rozmiarach i konfiguracjach - np. tylko górne, tylko boczne, 

boczne i górne, symetryczne i asymetryczne.                                                                                                                .

Panele dekoracyjne stosujemy do drzwi z ościeżnicą regulowaną, minimalna grubość muru pod ościeżnicę 

to 10 cm, nawet do 100 cm.       

Panele dekoracyjne
Ulubione rozwiązanie architektów 



Dlaczego panele dekoracyjne Stobrawa to idealny wybór do hotelu, apartamentowca, biura 

i nowoczesnego domu?                                                                                                              .

Drzwi zarówno w wersji ppoż czy też dźwiękoizolacyjne lub wewnętrzne ze zintegrowanym zestawem 

modułów, to ponadczasowe rozwiązanie!                                                                                                                   .

Zastosowanie modułów dekoracyjnych wokół drzwi we wnętrzach przeznaczonych do użytku publicznego 

takich jak hotele czy apartamentowce to funkcjonalne rozwiązanie ze względu na bardzo wysoką odporność 

stosowanych oklein na zabrudzenia, zarysowania oraz uszkodzenia.                                                                   .

Wiele rozwiązań, wiele możliwości

Panele dekoracyjne wykonywane są na indywidualne zamówienie dlatego potencjał aranżacyjny jest 

ogromny.  Można zastosować inne kolory skrzydła drzwi i ościeżnicy oraz dobrać spójny dla całości kolor 

modułu.                                                                         . 


