
Wyroby firmy STOLBUD S.A. już od ponad 35 lat z po-
wodzeniem sprawdzają się w budownictwie jedno- oraz
wielorodzinnym. Zdobią nie tylko nowoczesne budynki
o charakterze mieszkalno-handlowym, ale także odre-
staurowane dworki, pałace oraz obiekty sakralne. 
Drewniane okna i drzwi produkowane przez STOLBUD
S.A. z Włoszczowy mają duże walory estetyczne i deko-
racyjne, łącząc w sobie tradycję z nowoczesną technolo-
gią. Piękno drewnianych wyrobów w mieszkaniu daje
poczucie komfortu psychicznego i korzystnie wpływa na
mikroklimat wnętrza. Charakteryzuje je wysoka jakość,
estetyka wykonania oraz funkcjonalność. Wykonywane
w dowolnych wymiarach i kształtach oraz bogatej ga-
mie kolorystycznej od wielu lat zaspakajają potrzeby na-
wet najbardziej wybrednych klientów. Do ich produkcji
używany jest tradycyjny materiał, taki jak sosna, ale rów-
nież szlachetny dąb lub egzotyczne drewno meranti.

Bogatą ofertę firmy stanowią:

� Aluminiowe okna i drzwi w profilu ciepłym i zimnym;
� Jednoramowe okna i drzwi balkonowe Systemu WS- 6000
produkowane z drewna sosnowego, dębowego lub meran-
ti, w dowolnych kształtach i wymiarach oraz bogatej kolory-
styce, (możliwość wykonania okien o zwiększonej odporno-

ści na włamanie, z okładzi-
ną aluminiową, skrzynko-
wych, w systemie skandy-
nawskim);
� Drzwi wejściowe ze-
wnętrzne antywłamaniowe
klasy B, wykonywane
z drewna sosnowego, me-
ranti, dębowego w szero-
kiej gamie kolorystycznej
i wzorniczej oraz w wersji
ekonomicznej ECONOMIC
klasy A;
� Skrzydła drzwiowe we-
wnątrzlokalowe wytłacza-
ne- płycinowe okleinowane

DENVER ELEGANT dostęp-
ne w kolorach: buk, olcha,
calvados, klon;
� Skrzydła drzwiowe we-
wnątrzlokalowe z drewna
litego EXCLUSIVE;
� Skrzydła drzwiowe we-
wnątrzlokalowe wytłacza-
ne płycinowe: DENVER,
DALLAS, ATLANTA,
PORTLAND, TORONTO
oraz płaskie: POZNAŃ,
WROCŁAW, SZCZECIN,
SOPOT, KRAKÓW, KIELCE,
OPOLE, KOŁOBRZEG;
� Skrzydła drzwiowe we-
wnątrzlokalowe płytowe gładkie malowane i lakierowane
w bogatej kolorystyce oraz możliwościach przeszkleń;
� Skrzydła i drzwi wejściowe do mieszkań WM/W i WM/P
w wersji ekonomicznej i antywłamaniowej;
� Ościeżnice drzwiowe wewnątrzlokalowe stałe: malowane,
foliowane, okleinowane oraz regulowane: malowane i folio-
wane.

Wszystkie produkowane przez STOLBUD S.A. Włosz-
czowa produkty mają niezbędne dokumenty (apro-
baty, atesty i certyfikaty) wymagane na rynku bu-
dowlanym.
Wychodząc naprzeciw wymogom rynku i potrzebom
konsumentów, firma zamierza już wiosną, poszerzyć
swój asortyment o okna z PVC.

STOLBUD S.A. Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 74, 29-100 Włoszczowa
Dział Sprzedaży 

tel. 041 38 82 213, 38 82 134, faks 041 38 82 211
www.stolbud.pl, e-mail: wloszczowa@stolbud.pl
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Okna i drzwi drewniane
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