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Spis treści 
przewodnik po drzwiach

Drzwi przeciwpożarowe drewniane
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ZASTOSOWANIE

Kontrola dostępu

Zamki na kartę

sugerowane

Najczęściej stosowane w hotelach i budynkach użyteczności publicznej 

jako drzwi wewnętrzne wejściowe do pokoi hotelowych i biurowych,  

rzadziej w budownictwie wielo- i jednorodzinnym jako drzwi wewnętrzne 

wejściowe do mieszkań, pomieszczeń technicznych i gospodarczych.

Przede wszystkim polecane do stosowania w budownictwie wielorodzinnym 

jako drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań. Czasem stosowane również 

jako drzwi wejściowe do pokoi hotelowych oraz pomieszczeń w budynkach 

użyteczności publicznej.                                     .

Drzwi dźwiękoizolacyjne 

model AKUSTIK A2

model AKUSTIK A4 

 

 

Wzornik kolorów drzwi 16

18

18

12

12
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Drzwi pokojowe i łazienkowe

drzwi wewnętrzne

15
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Drzwi stosowane głównie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielo-

rodzinnym jako wewnętrzne wejściowe do pokoi i łazienek, a także

w hotelach, budynkach użyteczności publicznej jako drzwi wejściowe

wewnętrzne do pomieszczeń biurowych, pokoi służbowych czy też łazienek.

Drzwi antywłamaniowe dźwiękoizolacyjne 

model MAGNATE

model NOBLE

model GALA

 

Drzwi przeciwpożarowe/techniczne stalowe

model CLASSIC

model STANDARD

model PREMIUM

 

19

20

20

20

22

23

25

26

Stosowane w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych

gdzie wymagana jest kontrola dostępu do wynajmowanych pomieszczeń, 

a także w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, 

bankach, instytucjach państwowych jako kontrola wejść do lokali. Czasem

stosowane w galeriach handlowych do pomieszczeń z ograniczonym 

dostępem

Drzwi dedykowane dla budownictwa mieszkaniowego. Występują w dwóch

opcjach, jako drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań w budownictwie 

wielorodzinnymi oraz jako drzwi zewnętrzne wejściowe w budownictwie 

jednorodzinnym. Ze względu na dużą wytrzymałość stosowane również

w budownictwie przemysłowym.

Drzwi w szczególności stosowane w budownictwie przemysłowym, na 

parkingach, poziomach technicznych budynków mieszkalnych, galeriach 

handlowych, jako wejścia do ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych 

lub oddzielające część ogólnie dostępną od zaplecza technicznego budynku.  

Zastosowanie znajdują także w budownictwie wielo- i jednorodzinnym jako 

drzwi do kotłowni, piwnic, suszarni, pomieszczeń technicznych, garaży, 

sanitarnych,  warsztatów przydomowych.  

Stolarka aluminiowa 

ppoż / bez klasy ppoż

zewnętrzna 

 

Galeria realizacji 
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Szerokie zastosowanie, zarówno w budownictwie użyteczności publicznej 

i przemysłowym, jak i budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym.

Drzwi wejściowe 

model BAZALT

14
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Na ogół stosowane w hotelach i budynkach użyteczności publicznej 

jako drzwi wewnętrzne wejściowe do pokoi hotelowych i biurowych,

pomieszczeń służbowych, rzadziej w budownictwie wielo- i jednorodzinnym 

jako drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań, pomieszczeń technicznych 

i gospodarczych.

model PRESTIGE

model ELEGANT

model MODERN
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DRZWI 
przeciwpożarowe 

drewniane

3

Drzwi przeznaczone są do stosowania w hotelach i budynkach użyteczności 

publicznej, jako drzwi wewnętrzne wejściowe do pokoi hotelowych 

i biurowych,  rzadziej w budownictwie wielo- i jednorodzinnym jako drzwi 

wewnętrzne wejściowe do mieszkań, pomieszczeń technicznych 

i gospodarczych.

regulowaną lub
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Hotel Królewski Janów Lubelski
drzwi ppoż pokojowe, okleina Goldmat

Hotel Królewski Janów Lubelski
drzwi ppoż łazienkowe, ozdobne ramki i korony, okleina Goldmat

Air Hotel  Warszawa
drzwi ppoż pokojowe, okleina Grafit

Uzdrowisko Wieniec Zdrój
drzwi ppoż , okleina Mahagoni

Uzdrowisko Wieniec Zdrój
drzwi ppoż , okleina Mahagoni

Hotel Europa Starachowice
drzwi ppoż pokojowe, okleina Antracyt

Hotel Europa Starachowice
drzwi ppoż pokojowe, okleina Antracyt



• skrzydło drzwi

• ościeżnica regulowana 10-12 cm, w kolorze drzwi

• po dwie uszczelki pęczniejące w kanałach wrębu ościeżnicy

• zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej

• trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach

• uszczelki o podwyższonej odporności termicznej

• zaczep zamka

• ramki ozdobne obustronne

• korona ozdobna jednostronna

Drzwi przeciwpożarowe drewniane

Do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w hotelach, 

budownictwie mieszkaniowym, budynkach zamieszkania 

zbiorowego oraz budownictwie użyteczności publicznej. 

Przeznaczenie: 

Wyposażenie standardowe drzwi:

Wyposażenie za dopłatą:

Charakterystyka: 

skrzydło drzwiowe wykonane jest ze stanowiącej wypełnienie 

ognioodpornej płyty wiórowej  oraz z drewnianej ramy

poszycie skrzydeł stanowi płyta HDF pokryta odpornymi na 

warunki zewnętrzne okleinami japońskimi

drzwi posiadają dodatkową cechę w postaci podwyższonej 

izolacyjności akustycznej Rw=32 dB

wąskie płaszczyzny wykończone są okleiną w kolorze skrzydła. 

ościeżnica drewniana wykonana z elementów o przekroju 

100x54 mm, opaski MDF, całość okleinowana w kolorze skrzydła

    ościeżnica regulowana – o zróżnicowanym zakresie regulacji 

    drugi zamek na wkładkę

    bolce antywyważeniowe

    próg

    wizjer (w drzwiach bez szyb)

    klamka

    wkładka

    samozamykacz

    sztanga paniczna

    elektrozaczep

    uszczelki dymoszczelne

    kratka wentylacyjna ppoż

    zamek hotelowy na kartę zbliżeniową (więcej informacji na str. 18)

Odporność ogniowa: EI30 lub EI60  

Jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe  

Dźwiękoizolacyjność: Rw=32dB

m
o
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możliwe jest wykonanie drzwi na indywidualne zamówienie 

o niestandardowych wymiarach i wyposażeniu

Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie 

w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczemklamką i wkładką.

Uwaga



Do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w hotelach, 

budownictwie mieszkaniowym, budynkach zamieszkania 

zbiorowego oraz budownictwie użyteczności publicznej. 

Przeznaczenie: 

Wyposażenie standardowe drzwi:

Wyposażenie za dopłatą:

skrzydło drzwiowe wykonane jest ze stanowiącej wypełnienie 

ognioodpornej płyty wiórowej  oraz z drewnianej ramy. 

poszycie skrzydeł stanowi płyta HDF pokryta odpornymi na 

warunki zewnętrzne okleinami japońskimi i CPL 

drzwi posiadają dodatkową cechę w postaci podwyższonej 

izolacyjności akustycznej Rw=32dB.

wąskie płaszczyzny wykończone są okleiną w kolorze skrzydła

ościeżnica drewniana wykonana z elementów o przekroju 

100x54 mm i okleinowana w kolorze skrzydła

    skrzydło drzwi

    ościeżnica stała drewniana w kolorze drzwi

    po dwie uszczelki pęczniejące w kanałach wrębu ościeżnicy

    zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej

    trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach

    uszczelki o podwyższonej odporności termicznej

    zaczep zamka

    ościeżnica regulowana – opaskowa

    drugi zamek na wkładkę

    bolce antywyważeniowe

    próg

    wizjer (w drzwiach bez szyb)

    klamka ppoż

    wkładka ppoż

    samozamykacz

    sztanga paniczna

    elektrozaczep

    uszczelki dymoszczelne

    kratka wentylacyjna ppoż

    zamek hotelowy na kartę zbliżeniową
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Drzwi przeciwpożarowe drewniane

Odporność ogniowa: EI30 lub EI60 

Jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe  

Dźwiękoizolacyjność: Rw=32dB
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ELEGANT
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Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie 

w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczem, klamką i wkładką

ppoż.

Uwaga

możliwe jest wykonanie drzwi na indywidualne zamówienie 

o niestandardowych wymiarach i wyposażeniu

Charakterystyka: 
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uszczelka o podwyższonej

odporności termicznej

uszczelki pęczniejące lub

pęczniejące dymoszczelne

listwa drewniana

ościeżnica drewniana

płyta 

ognioodporna

płyta HDF 3mm
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szer. skrzydła

szer. w świetle ościeżnicy

szer. ościeżnicy we wrębie

całkowita zewn. szer. ościeżnicy

zalecana szer. otworu w murze

poziom gotowej podłogi

Wymiary drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych  lubEI30  EI60

, ELEGANT

Drzwi przeciwpożarowe drewniane

szer. skrzydła

szer. w świetle ościeżnicy

szer. ościeżnicy we wrębie

całkowita zewn. szer. ościeżnicy

zalecana szer. otworu w murze

Wymiary drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych  lubEI30  EI60
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[mm]

DRZWI



Wymiary drzwi przeciwpożarowych dwuskrzydłowych  lubEI30  EI60

Drzwi przeciwpożarowe drewniane
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uszczelki pęczniejące lub

pęczniejące dymoszczelne

ościeżnica drewniana

płyta 

ognioodporna

skrzydło drzwi czynne (A)skrzydło drzwi bierne (B)
zawiasy

szer. skrzydła czynnego

szer. skrzydła biernego

szer. skrzydła

szer. w świetle ościeżnicy

szer. ościeżnicy we wrębie

całkowita zewn. szer. ościeżnicy

zalecana szer. otworu w murze

poziom gotowej podłogi
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1253

1361

1391

UWAGA! istnieje możliwość wykonania drzwi dwuskrzydłowych z kombinacji standardowych skrzydeł 

o szerokościach [cm]: 60, 70, 80, 90, 100, na przykład: 90+60, 100+80, 50+90, 90+80, 100+60, itp.

1453

1561

1591

1653

1761

1791

1853

1961

1991

2053

2161

2191

2253

2361

2391

Wymiary drzwi przeciwpożarowych dwuskrzydłowych  lubEI30  EI60

, ELEGANT

22grubość 50mm (EI 30), grubość 60mm (EI 60)
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Drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe   EI30

ELEGANT

Drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe   EI60

Drzwi przeciwpożarowe drewniane
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ELEGANT F1P
ELEGANT F1DS

ELEGANT F1M
ELEGANT F1S

pełne płaskie z przeszkleniem 

50x140 cm

ognioochronnym,

przeźroczystym 

z przeszkleniem

17x140 cm

ognioochronnym,

przeźroczystym 

z przeszkleniem

30x110 cm 

ognioochronnym,

przeźroczysta

pełne płaskie z przeszkleniem

17x68 cm

szyba ognioochronna,

przeźroczysta

z przeszkleniem

30x88 cm

szyba ognioochronna,

przeźroczysta

ELEGANT F3P
ELEGANT F3M

ELEGANT F3S
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Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe   EI30

ELEGANT

Drzwi przeciwpożarowe drewniane

pełne płaskie, asymetryczne

ELEGANT F3P
ELEGANT F3S

ELEGANT F3M
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z przeszkleniem 17x68 cm 

ognioochronnym, przeźroczystym

 

z przeszkleniem 30x88 cm 

ognioochronnym, przeźroczystym

 

Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe   EI60

ELEGANT F1M
ELEGANT F1S

ELEGANT F1DS

z przeszkleniami 30x110 cm

ognioochronnymi, przeźroczystymi

 

z przeszkleniem 50x140 cm 

ognioochronnym, przeźroczystym

 

z przeszkleniem 17x140 cm 

ognioochronnym, przeźroczystym

 

ELEGANT F1P

 

pełne płaskie, symetryczne

ELEGANT F1M
ELEGANT F1DS

z przeszkleniami 50x140 cm 

ognioochronnymi, przeźroczystymi

 

z przeszkleniami 17x140 cm 

ognioochronnymi, przeźroczystymi
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Drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe   lub EI30 EI60 

Drzwi  przeciwpożarowe jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe    lub bezprzylgowe EI30 EI60

Drzwi przeciwpożarowe drewniane

m
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do drzwi przeciwpożarowych drewnianych

KLAMKI

Luka-QR Sigma-R owalPrado-R Siena-R Sigma-QR
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z przeszkleniem

17x140 cm

ognioochronnym 

MODERN F1P B

pełne płaskie

MODERN F1M B
MODERN F1P B

pełne płaskie, asymetryczne

pełne z ramkami 

ozdobnymi

pełne z ramkami ozdobnymi, 

asymetryczne

pełne z ramkami ozdobnymi, symetryczne

MODERN F1P B

pełne płaskie, symetryczne

11

modele klamek z certyfikatem ppoż



Drzwi wewnętrzne AKUSTIK A2 Rw=32 dB są przeznaczone do stosowania 

w hotelach, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Przeznaczenie: 

Konstrukcja skrzydła:

Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą

Szer. w świetle 

ościeżnicy

Całkowity zewn.

wymiar ościeżnicy

Zalecany wymiar

otworu w murze

Ościeżnica stała

60

70

80

90

100

689 x 2060

789 x 2060

889 x 2060

989 x 2060

1089 x 2060

720 x 2075

820 x 2075

920 x 2075

1020 x 2075

1120 x 2075

Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną

Szer. w świetle 

ościeżnicy

Całkowity zewn.

wymiar ościeżnicy*

Zalecany wymiar

otworu w murze

60

70

80

90

100

647 x 2040

747 x 2040

847 x 2040

947 x 2040

1047 x 2040

680 x 2060

780 x 2060

880 x 2060

980 x 2060

1080 x 2060

* 
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Zakresy regulacji ościeżnic regulowanych g-G

75-95   95-115   120-140   140-160   160-180   180-200   200-220   
Maksymalny zakres 

regulacji 100 cm

1,18"

g

G
1,34"

Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=32 dB

......

100

Ościeżnica regulowana

skrzydło w systemie przylgowym

konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF

wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

max. rozmiar skrzydła - szerokość do 1044 mm, wysokość do 2030 mm

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła:

Elementy i akcesoria za dopłatą:

zamek na wkładkę patentową

trzy zawiasy

uszczelka opadająca

komplet nakładek na 1 szt. zawiasu

zawias 3D 1kpl. (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów)

drugi zamek

fabryczne skrócenie drzwi

klamka

wkładka

ościeżnica

Izolacyjność akustyczna

Rw=32 dB 

d
rz

w
i

AKUSTIK A2
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Drzwi dźwiękoizolacyjne

[mm]

[mm]

[mm]



Przeznaczenie: 

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła: 

Konstrukcja skrzydła:

skrzydło w systemie przylgowym

konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF

wypełnienie stanowi wkład dźwiękoizolacyjny

skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

zawiasy 3D

zamek na wkładkę patentową

trzy zawiasy 3D (regulacja w trzech płaszczyznach)

uszczelka opadająca

ościeżnica stała drewniana 150x80 mm, okleinowana w kolorze skrzydła 

ościeżnica regulowana - opaskowa

drugi zamek

fabryczne skrócenie drzwi

klamka

wkładka

nakładki na zawiasy

Elementy i akcesoria za dopłatą:

Drzwi dźwiękoizolacyjne

Izolacyjność akustyczna

Rw = 42 dB 

d
rz

w
i

AKUSTIK A4

Drzwi wewnętrzne AKUSTIK A4 Rw=42 dB są przeznaczone do stosowania 

w hotelach, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Ościeżnica stałaWymiary drzwi z ościeżnicą stałą

Szer. w świetle 

ościeżnicy

Całkowita zewn.

szer. ościeżnicy

Zalecany wymiar

otworu w murze

60

70

80

90

Drzwi dźwiękoizolacyjne Rw=42 dB

Zakresy regulacji ościeżnic regulowanych g-G

150-170  170-190 190-210   210-230   230-250   250-270   270-290   Max. zakres regulacji 60 cm

Ościeżnica regulowana

Szer. w świetle 

ościeżnicy

Zalecany wymiar

otworu w murze

60

70

80

90

21,42 mm

23,46 mm

g

G
33,40 mm

35,45 mm

g

G

150

8
0763 x 2084 800 x 2100

863 x 2084 900 x 2100

963 x 2084 1000 x 2100

1063 x 2084 1110 x 2100

763 x 2084

863 x 2084

963 x 2084

1063 x 2084

Wymiary drzwi z ościeżnicą regulowaną

* 
N
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kCałkowita zewn.

szer. ościeżnicy*

......

 666 902 800 drzwi@stobrawa.pl
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[mm]

[mm]

[mm]

800 x 2100

900 x 2100

1000 x 2100

1110 x 2100



skrzydło w systemie przylgowym

konstrukcję skrzydła stanowi ramiak obłożony płytą HDF pokrytą 

drewnopodobną okleiną wysokiej jakości

wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

Konstrukcja skrzydła: 

uszczelka w przyldze skrzydła

uszczelka w ościeżnicy

regulowany zaczep zamka

wizjer dołączany luzem

możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne podcięcie 

do 60 mm

drzwi wyposażone w próg drewniany
  

  

  

osłonka na zawiasy Ø16mm (1 kpl. - góra i dół) patyna lub nikiel 

szczotkowany

klamka (patyna lub nikiel szczotkowany)

szyld górny (patyna lub nikiel s zczotkowany)

ościeżnica regulowana (zakres od 100 m m do 320 mm)

próg aluminiowy

wkładka bębenkowa niklowana lub m osiężna 30/45

listwa opasowa L/MF (60 mm)

listwa opasowa L/M8 (80 mm)

ćwierćwałek wypukły

 Wewnętrzne wejściowe, dźwiękoizolacyjne

Izolacyjność akustyczna

Rw=32 dB 

Klasa odporności 

antywłamaniowej = RC2

d
rz

w
i

BAZALT

Drzwi wewnętrzne BAZALT Rw=32 dB, RC2 są przeznaczone do stosowania 

w hotelach,  użyteczności publicznej  budownictwie mieszkaniowym,

oraz zamieszkania zbiorowego.

Przeznaczenie: 

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła:

Elementy i akcesoria za dopłatą:

 666 902 800 drzwi@stobrawa.pl

zamek czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe

cztery bolce antywyważeniowe

wzmocniona konstrukcja skrzydła dwoma profilami, dodatkowymi 

listwami sklejki i kołkami

cztery zawiasy 3D (regulacja w trzech płaszczyznach)

14

BETON (BT)

SILVER (SL) SOMO (SO)

EKO (EM) FREDO (FM)

KORAL (KL) GRAFIT (GM) MARRONE (MR)

ROYAL (RL)

AMBER (AB) LEMON (LJ)

zamek czteropunktowy dostosowany pod 

dwie wkładki patentowe



Do stosowania w domach, mieszkaniach, obiektach  użyteczności 

publicznej i przemysłowych.

0

Drzwi pokojowe i łazienkowe

Przeznaczenie: 

Elementy i akcesoria w cenie skrzydła: 

Elementy i akcesoria za dopłatą:

Charakterystyka: 

zamek dostępny w trzech wariantach:

- na klucz zwykły (T)

- z blokadą typu (L)

- na wkładkę patentową (Y)

trzy zawiasy czopowe

możliwość skrócenia skrzydła od dołu przez samodzielne 

podcięcie do 60 mm

skrzydło wykonane w technologii ramowej

ramiak wypełniony stabilizatorem „plaster miodu” 

lub pełną płytą wiórową

całość oklejona płytą HDF pokrytą laminatem

otwory + tuleje wentylacyjne tworzywowe

podcięcie wentylacyjne w skrzydle

kratka wentylacyjna

nakładki na zawiasy

wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej

zawiasy 3D (regulacja w trzech płaszczyznach)

fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60 mm

fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60 mm

wykonanie skrzydła z zamkiem bez otworu na klucz

Dostępne w rozmiarach:

jednoskrzydłowe: 60-100 cm

dwuskrzydłowe: 100-200 cm

przeszklenia

d
rz

w
i

WEWNĘTRZNE

 666 902 800 drzwi@stobrawa.pl
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Wymiary drzwi z ościeżnicą stałą
 i regulowaną jak na str. 12
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Klasa pokryć o najwyższych parametrach odpornościowych na działanie czynników 

zewnętrznych. Okleina jest najtwardszym sztucznym pokryciem o wyjątkowo dużej odporności 

na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie drzwi narażone są na bardzo intensywne 

użytkowanie, w szczególności w miejscach użyteczności publicznej: szkołach, szpitalach, hotelach, budynkach biurowych itp. 

Klasa pokryć o bardzo wysokich 

parametrach odporności na 

g łębok ie za rysowan ia o raz 

działanie promieni słonecznych. 

Wysoka jakość okleiny gwaran-

tuje długotrwałość eksploatacji 

produktów oraz odwzorowanie 

usłojenia i kolorystyki natural-

nego drewna.             . 

           .

   

BETON (BT)

Klasa pokryć o wysokich 

parametrach odporności na 

głębokie zarysowania oraz 

działanie promieni słonecznych. 

W y s o k a  j a k o ś ć  o k l e i n y 

gwarantuje długotrwałość 

eksploatacji produktów.   

ALASKA (AS)

m
o
d
el

ELEGANT, PRESTIGE, MODERNWzornik oklein
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Klasa  pokryć o podwyższonych parametrach odporności na takie czynniki jak ścieranie czy światło 

dzienne. Okleina z grupy PREMIUM doskonale odwzorowuje wygląd naturalnego drewna. 

CATANIA (CT)

Podstawowa klasa pokryć drzwiowych. Płyta lakierowana. Do 

stosowania wyłącznie w miejscach o małym natężeniu użytkowania.



Podstawowe funkcje: 

ZAMKI HOTELOWE

na kartę zbliżeniową – kontrola dostępu

Zamki na kartę do nowych drzwi 

i do istniejących drzwi.

Zamki na Kod, Kartę, Bluetooth.

zamki nie wymagają okablowania. Programowanie kart zbliżeniowych 

otwierających pokoje odbywa się w czytniku podłączonym do 

standardowego komputera (na recepcji).

układ elektroniczny odblokowujący klamkę po przyłożeniu karty 

zbliżeniowej do czytnika

programowanie karty odbywa się na określony przedział czasowy do 

odpowiedniego pokoju (np.: karta otwiera pokój nr 101 od godziny 9.00 

w poniedziałek do godziny 16.00 w piątek).

karty można programować wielokrotnie

możliwość utworzenia kart dostępu, otwierających wiele pokoi typu: 

„obsługa sprzątająca”

udzielenie gościowi hotelowemu dodatkowych funkcji, np.: otwieranie 

bramy wjazdowej czy dostęp do strefy SPA

w przypadku gdy recepcja nie pracuje całą dobę, możliwość otwierania 

drzwi zewnętrznych po okresie pracy recepcji (wymaga zastosowania 

zewnętrznego czytnika kart przy drzwiach wejściowych)

i wiele innych w zależności od potrzeb

4 baterie zasilające AAA

żywotność baterii ponad jeden rok - 10000 użyć

sygnalizacja otwarcia

wkład zamka z zabezpieczeniem antywłamaniowym

możliwość wygenerowania kilku poziomów dostępu

możliwość awaryjnego otwarcia przy pomocy klucza mechanicznego

w zależności od wersji, pamięć 200 ostatnich zdarzeń

Podstawowe cechy:

Główną i najważniejszą cechą oprogramowania jest jego prostota 

w działaniu. System stosowany jest zarówno w małych pensjonatach, 

sanatoriach jak i w obiektach wypoczynkowych liczących ponad 500 

pokoi.

Istnieje możliwość integracji z programami FK i oprogramowaniem 

do rezerwacji pokoi przez strony internetowe.

Przykładowe możliwości systemu:

Współpraca z oprogramowaniem:

18

Zamek SMART
srebrny

Zamek ELEGANT

Zamek na kartę zbliżeniową 
                           do drzwi istniejących

Montaż zamka nie wymaga wymiany drzwi.

Możliwość zamontowania zamków elektronicznych zastępujących

zamki na klucz.

Zamek SMART
złoty

Zamek SMART
srebrny

 666 200 154 zamkinakarte@stobrawa.pl



DRZWI 
antywłamaniowe

dźwiękoizolacyjne
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Przeznaczenie: 

Do instalowania w budownictwie mieszkaniowym jako wejściowe 

do mieszkań oraz lokali i obiektów użyteczności publicznej, gdzie 

wymagana jest ochrona przed włamaniem oraz ochrona przed 

pożarem, przenikaniem dymu i hałasem.

Wyposażenie standardowe drzwi:

Charakterystyka: 

gładkie lub tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC odpornej 

na promienie UV

wypełnienie wkładem ognioodpornym w drzwiach ppoż MAGNATE

zabezpieczenie przeciwwyważeniowe: antywłamaniowy czteropunktowy 

zamek listwowy ROTO QB w drzwiach RC3 MAGNATE, NOBLE, 

2 zamki wielopunktowe w drzwiach RC2 GALA

drewniany ramiak wzmacniający na całym obwodzie skrzydła

dwie uszczelki na obwodzie drzwi: uszczelka skrzydła oraz ościeżnicy

konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych na zewnątrz jak 

i do wewnątrz uniemożliwia zdjęcie skrzydła drzwi.

    skrzydło drzwi wykonane z blachy stalowej, wyposażone w uszczelkę

    ościeżnica wykonana z blachy stalowej wyposażona w uszczelkę

    kpl. zamków, zamek listwowy ROTO QB w drzwiach RC3 MAGNATE, 

    NOBLE, 2 zamki wielopunktowe w drzwiach RC2 GALA

    3 stałe bolce antywyważeniowe

    2 zawiasy trójdzielne O18

    1 zawias sprężynowy pełniący funkcję samozamykacza O18 w drzwiach

    ppoż MAGNATE

    uszczelka pęczniejąca w drzwiach ppoż MAGNATE

    próg nierdzewny

    kpl. klamek antywłamaniowych w klasie 4

    kpl. wkładek antywłamaniowych “system jednego klucza” 30×50 

    w klasie 5.2. (5 kluczy+1 klucz serwisowy)

 antywłamaniowe, przeciwpożarowe

d
rz

w
i

WEJŚCIOWE:

 666 902 800 drzwi@stobrawa.pl
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Antywłamaniowe w klasie RC3 / RC2

przeciwpożarowe EI30

dźwiękoizolacyjne Rw=42 dB / 30 dB

dymoszczelne

antywłamaniowość

dźwiękoizolacyjność

klasa ppoż

dymoszczelność

MAGNATE                          

Rc3

Rw=42dB

EI30

tak

Rc3

Rw=42dB

-

-

drzwi

Rc2

Rw=30dB

-

-

model drzwi

wewnętrzne
drzwi 

wewnętrzne

Wyposażenie za dopłatą:

wizjer / wizjer ppoż

wyłożenia boczne i górne

 

Aby drzwi posiadały klasę antywłamaniową RC2 i RC3 należy zastosować klamki 

i wkładki antywłamaniowe.

Uwaga: 

zastosowanie
drzwi

zewnętrzne
drzwi 

zewnętrzne

Drzwi dźwiękoizolacyjne,

GALANOBLE 

Rc3

Rw=30dB

-

-

MAGNATE, NOBLE, GALA
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Ościeżnica asymetrycznaOścieżnica narożna Ościeżnica symetryczna

853 x 2049

953 x 2049

1053 x 2049

890 x 2068

990 x 2068

1090 x 2068

80

90

100

Minimalne wymiary otworów montażowych [mm]: *

80, 90, 100 80, 90, 100 80, 90, 100

931 x 2088

1031 x 2088

1131 x 2088

Ościeżnice

ANTRACYT ANTRACYT MOLET WENGE
faktura skórki pomarańczy

MAHOŃ * BIAŁY * ORZECH CIEMNY ZŁOTY DĄB

Wzornik oklein

faktura drewna faktura drewna faktura drewna faktura drewna faktura drewna faktura drewna

* niedostępne w szerokości 100 cm

WINCHESTER SZARY * 
ANTRACYT

QUARTZ
BIAŁY

STRUKTURA
* ORZECH

BRAZYLIJSKI
* 

DĄB BAGIENNY
faktura drewna faktura drewna faktura drewna faktura drewnafaktura skórki pomarańczy faktura skórki pomarańczy

m
o
d
el

MAGNATE, NOBLE, GALA

Wybrane wzory drzwi Magnate, Noble, Gala

GI41G00 BI24 P00 D00 M00

DĄB TURNER
faktura drewna

 666 902 800 drzwi@stobrawa.pl
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 antywłamaniowe, przeciwpożaroweDrzwi dźwiękoizolacyjne,

* Podany wymiar z uwzględnieniem 10 mm luzu montażowego na stronę.



DRZWI 
przeciwpożarowe 

stalowe

22

techniczne 



Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych

oraz budownictwie mieszkaniowym. 

0

Drzwi stalowe przeciwpożarowe/techniczne

Przeznaczenie: 

Wyposażenie standardowe drzwi:

Wyposażenie za dopłatą:

m
o
d
el

Charakterystyka: 

CLASSIC Odporność ogniowa EI30 lub EI60

lub bez klasy ppoż.

certyfikat wytrzymałości C5

 666 902 900 drzwistalowe@stobrawa.pl
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    skrzydło i ościeżnica kątowa w kolorze szarym RAL 7038 „struktura”, 

    malowane proszkowo

    zamek pod wkładkę patentową

    czarna klamka z trzpieniem stalowym powlekana tworzywem,

    wkładka patentowa 40×40 mm z 3 kluczami

    klamka czarna antyzaczepowa, z poliamidu ognioodpornego, 

    ze stalowym rdzeniem, norma DIN 18273

    uszczelka pęczniejąca (tylko w wersji ppoż)

    

Skrzydło:

wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 

0,7 mm, łączonej bez spawania

skrzydło przylgowe

izolacja z wełny mineralnej Rockwool lub Saint Gobain o gestości 

145 kg / m3

minimum 2 zawiasy 3-częściowe w drzwiach technicznych

minimum 2 zawiasy 3-częściowe w tym 1 sprężynowy w drzwiach

przeciwpożarowych

stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36 mm ( tylko w drzwiach ppoż)

zamek pod wkładkę patentową wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy 

CF rewersyjny, zabezpieczony dwoma płytami gipsowymi z włóknem 

szklanym MO

Ościeżnica:

kątowa, wykonana ze stali 1,5 mm i 2 mm grubości

próg montażowy z blachy stalowej 50×2,5 mm

uszczelka pęczniejąca 15×2,5 mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150 °C

(tylko w wersji ppoż)

malowanie drzwi na dowolny kolor z palety RAL

przeszklenia:

450x450 mm, 450x600 mm, 600x600 mm, bulaj 225 mm, bulaj 300 mm 

dymoszczelność

samozamykacz ramieniowy 

regulator kolejności zamykania RKZ 

dźwignia paniczna z zamkiem panicznym

zamek paniczny / dodatkowy zamek wkładka typu C

kratka wentylacyjna przeciwpożarowa samouszczelniająca się 

próg opadający

uszczelka obwiedniowa / szczotkowa

elektrozaczep 

kontaktron

klamka ze stali nierdzewnej



Drzwi przeciwpożarowe stalowe

m
o
d
el

CLASSIC

Drzwi stalowe jedno- i dwuskrzydłowe

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych [mm]

Wymiary drzwi dwuskrzydłowych [mm]

Szer. w świetle 

ościeżnicy

całkowita zewn. 

szer. ościeżnicy

60

70

80

90

100

110

120

670 x 2045

770 x 2045

880 x 2045

1000 x 2045

1070 x 2045

1170 x 2045

1270 x 2045

zalecany wymiar 

otworu w murze

710 x 2065

810 x 2065

920 x 2065

1040 x 2065

1110 x 2065

1210 x 2065

1310 x 2065

całkowita zewn. 

szer. ościeżnicy

zalecany wymiar 

otworu w murze

13

22

20

20

6 29 22 3

7

6,5

1,5

7
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Ościeżnica do drzwi stalowych

Szer. w świetle 

ościeżnicy

*

*

* Podany wymiar z uwzględnieniem 20 mm luzu montażowego na stronę.

130 = 90+40

140 = 90+50

150 = 90+60

160 = 90+70

170 = 90+80

180 = 90+90

190 = 100+90

200 = 100+100

210 = 110+100

1415 x 2045

1515 x 2045

1625 x 2045

1735 x 2045

1825 x 2045

1915 x 2045

2015 x 2045

2115 x 2045

2215 x 2045

1455 x 2065

1555 x 2065

1665 x 2065

1775 x 2065

1865 x 2065

1955 x 2065

2055 x 2065

2155 x 2065

2255 x 2065

odporność ogniowa EI30, EI60 lub bez klasy przeciwpożarowejm
o
d
el

CLASSIC

przeszklenie

45x45 cm

przeszklenie

45x60 cm

przeszklenie

60x60 cm

jednoskrzydłowe

pełne

dwuskrzydłowe

pełne

CLASSIC 

 666 902 900 drzwistalowe@stobrawa.pl
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przeszklenie

bulaj

22,5x22,5 cm



Przeznaczenie: 

Wyposażenie standardowe drzwi:

Wyposażenie za dopłatą:

Charakterystyka: 

  skrzydło

  kolor szary RAL 7038

  ościeżnica kątowa

  minimum dwa zawiasy w tym jeden zawias sprężynowy, regulacja 

  wysokości na zawiasie łożyskowanym

  zamek pod wkładkę patentową

  czarna klamka z trzpieniem stalowym powlekana tworzywem,

  euro-wkładka z trzema kluczami (nie klucz budowlany)

  

  Skrzydło:

  skrzydło gr. 50 mm, wypełnienie: wełna mineralna, grubość blachy 0,7 mm, 

  malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038

  skrzydło przylgowe

  minimum dwa zawiasy trzyczęściowe w tym jeden zawias sprężynowy, 

  regulacja wysokości na zawiasie łożyskowanym

  bolce antywyważeniowe

  izolacja z wełny mineralnej

  zamek pod wkładkę patentową

  klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym

  wkładka patentowa 35×35 mm z 3 kluczami

  

  Ościeżnica:

  ościeżnica uniwersalna 4-stronna (grubość blachy 1,5 mm)

  gotowe otwory w ościeżnicy pod kotwy montażowe i dodatkowo wąsy.

  próg w ościeżnicy w standardzie przy zastosowaniu drzwi jako 

   zewnętrzne, w przypadku zastosowania jako drzwi wewnętrzne

   możliwość zdemontowania dolnej belki ościeżnicy

  

  

  Przeszklenie zespolone bezklasowe obustronnie bezpieczne:

  400x600 mm, 300x600 mm, 600x600 mm , 300x800 mm 

  samozamykacz ramieniowy

  regulator kolejności zamykania RKZ 

  klamko - klamka, klamko - gałka, gałko - gałka z tworzywa lub ze stali 

  nierdzewnej

  dźwignia paniczna z zamkiem panicznym

  zamek paniczny

  kratka wentylacyjna

  próg opadający

  odkopnik nierdzewny

  uszczelka szczotkowa

  dodatkowy zamek

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych

Wymiary drzwi dwuskrzydłowych

Szer. w świetle 
ościeżnicy [mm]

Zalecany wymiar
otworu w murze [mm]

600

700

800

900

1000

1100

1200

700 x 2050

800 x 2050

900 x 2050

1000 x 2050

1100 x 2050

1200 x 2050

1300 x 2050

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900

2000

2100

 

1400 x 2050

1500 x 2050

1600 x 2050

1700 x 2050

1800 x 2050

1900 x 2050

2000 x 2050

2100 x 2050

2200 x 2050

grubość skrzydła
[mm]

50

50

50

50

50

50

50

Podany wymiar z uwzględnieniem 5mm luzu montażowego na stronę.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Ościeżnica do drzwi stalowych

Grubość 
skrzydła

Przekrój pionowy

Przekrój poziomy
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53

Otwór w murze FM L

Zewn. wymiar ościeżnicy z opaskami = FM L + 32

Światło przejścia = FM L - 74

5
5

5
0

Drzwi stalowe techniczne

m
o
d
el

STANDARD
Bez odporności ogniowej 

wytrzymałość mechaniczna klasa 3

 666 902 900 drzwistalowe@stobrawa.pl
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Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych

oraz budownictwie mieszkaniowym. 

Malowanie drzwi na dowolny kolor z palety RAL

FM L x FM H

Szer. w świetle 
ościeżnicy [mm]

Zalecany wymiar
otworu w murze [mm]

grubość skrzydła
[mm]

FM L x FM H



stalowe drzwi tłoczone z dwóch ocynkowanych blach stalowych 

o grubości 0,75mm i 0,88 mm

wypełnienie stanowi wełna mineralna:

dla skrzydeł w klasie EI 30 o gęstości 120 kg/m3 

dla skrzydeł w klasie EI 60 o gęstości 140 kg/m3

dla skrzydeł w klasie EI 120 o gęstości 140 kg/m3

klasa odporności ogniowej: EI 30 / EI 60 / EI 120

wytrzymałość mechaniczna: klasa 3 lub 4 wg EN-1192

trwałość mechaniczna: klasa 5/200.000 cykli

odporność na korozję: klasy: C3 / C4 / C5(M)

opcjonalnie:

dymoszczelność: Sa /S200

współczynnik przenikania ciepła: 1,1 - 1,6 W/(m K)

izolacyjność akustyczna: Rw=34-42 dB / RA1=32-41 dB

Przeznaczenie: 

Wyposażenie standardowe drzwi:

Wyposażenie za dopłatą:

Charakterystyka: 

  przeszklenia

  zamek antypaniczny

  ościeżnica wewnętrzna lub obejmująca

  przekładka termiczna

  zawiasy dodatkowe ze stali nierdzewnej lub regulowane 3D

  zamki antypaniczne zgodne z normami EN 1125 i EN 176

  samozamykacze zgodne z normą EN 1154

  klamki oraz dźwignie ze stali nierdzewnej

  zamki elektryczne lub elektromotoryczne

  elektrozaczepy oraz kontaktrony

  kratki wentylacyjne

  odbojnice (kick-plate) ze stali nierdzewnej

  trzymacze oraz zwory elektromagnetyczne

  listwy samoopadające do drzwi dymoszczelnych lub akustycznych

  samozamykacz szynowy lub ramieniowy

  skrzydło

  skrzydła i ościeżnice są malowane proszkowo na dowolny kolor RAL

  ościeżnica aluminiowa kątowa

  zamek zapadkowo-zasuwkowy

  komplet klamek ze stali nierdzewnej w kształcie U-form na szyldach

  wkładka cylindryczna z kompletem 3 kluczy

  2 zawiasy ze stali nierdzewnej

  2 kołki anty-wyważeniowe

  uszczelka gumowa i uszczelka pęczniejąca

  

Drzwi przeciwpożarowe stalowe

m
o
d
el

PREMIUM Odporność ogniowa 

EI30, EI60 lub EI120

certyfikat wytrzymałości C5

Ościeżnica aluminiowa kątowa

 666 902 900 drzwistalowe@stobrawa.pl
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Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych

oraz budownictwie mieszkaniowym. 



STOLARKA
aluminiowa

27
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Przeznaczenie: 

Charakterystyka: 

Budownictwo użyteczności publicznej, komercyjne, przemysłowe 

i mieszkaniowe.                                  .

Nie wymagające izolacji termicznej ścianki wewnętrzne i zabudowy typu 

open space, ściany działowe, okna podawcze, witryny, boksy, drzwi przesuwne, 

loggie, segmenty przesuwne do zabudowy balkonów i loggii, bezszprosowe 

ściany całoszklane.

Stolarka aluminiowa przeciwpożarowa

    ognioodporność EI30, EI60, EI120 

    stolarka wewnętrzna i zewnętrzna

    wysoka odporność na działanie niekorzystnych warunków 

    atmosferycznych

    bogate możliwości wyboru koloru i struktury

    brak konieczności częstej konserwacji

    możliwość tworzenia niestandardowych kształtów i konstrukcji

    o dużych wymiarach

    wysokie walory estetyczne 

Przeciwpożarowa i bez klasy ppoż

STOLARKA ALUMINIOWA Odporność ogniowa 
EI30, EI60, EI120
dźwiękoizolacyjność 
do Rw=42 dB 
przenikalność termiczna 
od U=od 0,6 W/m2K 

Stolarka aluminiowa wewnętrzna

nowoczesne przeszklenia biurowe

zabudowy wysoce dźwiękoizolacyjne

bogate możliwości kolorystyczne, malowanie farbą strukturalną,

możliwość zastosowania imitacji drewna 

swoboda tworzenia niestandardowych kształtów

możliwość zastosowania przeszkleń które można zdalnie ściemniać 

Przeznaczenie: 

Charakterystyka: 

29

Stolarka aluminiowa zewnętrzna

Przeznaczenie: 

Charakterystyka: 

wysoka izolacyjność termiczna

możliwość różnorodnego szklenia i montażu wszystkich typów szyb

bogata paleta kolorów i struktur

szeroki zakres rozwiązań dla biur, domów, budynków przemysłowych

 666 305 700 technologia@stobrawa.pl



Zewnętrzna, drzwi, okna, tarasy, ogrody zimowe

STOLARKA ALUMINIOWA Dźwiękoizolacyjność 
do Rw=42 dB, 
przenikalność termiczna 
od U=od 0,6 W/m2K 

30

Drzwi zewnętrzne

nowoczesny design

możliwość dopasowania się do 

istniejącej stolarki

bogaty wybór wypełnień i właściwości

konstrukcja odporna na włamanie

odporność na warunki atmosferyczne

funkcjonalność

możliwość tworzenia przeszkleń 

wielkogabarytowych

możliwość zastosowania wąskich profili

rozwiązania przesuwne

stałe szklenia

skrzydła chowane w ścianę

NOWOCZESNOŚĆ

PRAKTYCZNOŚĆ

WYGODA STOSOWANIA

Zadaszenia, ogrody zimowe

indywidualne rozwiązania i projekt zabudowy

ochrona antywłamaniowa

wysoki poziom izolacyjności cieplnej

możliwość wykonania stolarki w dowolnym 

kolorze RAL, drewnopodobne, strukturalne

możliwość zabudowy balkonów, tarasów

możliwość dopasowania się do istniejącej 

stolarki

Tarasy, balkony, loggie

I Z O L A C J A

BEZPIECZEŃSTWO

OSZCZĘDNOŚĆ

T E R M O

ENERGO

WsadowePanelowe 
dwustronne

Panelowe 
jednostronne

WYPEŁNIENIA

 666 305 700 technologia@stobrawa.pl
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Drzwi przeciwpożarowe, pokojowe i łazienkowe

z ozdobnymi ramkami i koronami w okleinie Goldmat.

Hotel Królewski - Janów Lubelski
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Air Hotel - Warszawa

Drzwi przeciwpożarowe, pokojowe i łazienkowe oraz wahadłowe

w okleinie Grafit i Antracyt, z klamkami na kartę zbliżeniową. 



Hotel Uzdrowisko Wieniec Zdrój

Drzwi przeciwpożarowe, pokojowe i łazienkowe 

w okleinie Mahagoni, z ozdobnymi ramkami, 

opaskami i koronami. 
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Drzwi przeciwpożarowe, pokojowe i łazienkowe w okleinach 

Nordic, Silver i Popiel. Zamki hotelowe na kartę zbliżeniową.
Hotel Bloom Raszyn

34

Hotel Europa Starachowice

34

Drzwi przeciwpożarowe, pokojowe i łazienkowe 

w okleinie Antracyt, z zamkami hotelowymi na

kartę zbliżeniową.



Hotel Alcest Rewal

Drzwi pokojowe przeciwpożarowe 

i łazienkowe w okleinie Tabaco i Marrone.Pałac Miłków

Osiedle mieszkaniowe Wrocław

35

Drzwi pokojowe dźwiękoizolacyjne 

i łazienkowe w okleinie Noce i Dado.

Drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe, dźwiękoizolacyjne

i drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe w kolorze Antracyt.



Dział Sprzedaży  Aluminium  666 305 700 technologia@stobrawa.pl

 666 201 703 aluminium@stobrawa.pl

 666 902 800 drzwi@stobrawa.pl

Drzwi Stalowe  666 902 900 drzwistalowe@stobrawa.pl

 666 203 204 oferty@stobrawa.pl

ul. Starobrzeska 34A

49-305 Brzeg

biuro@stobrawa.pl

Zamki na Kartę, Kontrola dostępu  666 200 154 zamkinakarte@stobrawa.pl

Doradca Techniczno Handlowy  666 305 301 inwestycje@stobrawa.pl

Reklama i Marketing  666 487 157 reklama@stobrawa.pl

www.aluminium architekturze.plw

www.stobrawa.pl

DRZWI

STOLARKA ALUMINIOWA

Dział Sprzedaży

Drzwi Drewniane


