
KLIK! A hotovo
Fasádní systém Strama Panels je všestranným 
řešením povrchové úpravy a designu. Robustní, 
odolné a snadno se instalují.

stramapanels.com

https://stramapanels.com/


Základní barva:

Wood & Colour Design 140
PANELY V OKENNÍ DÝZE

Neobvyklé a jedinečné fasádní panely Strama Panels Wood & Colour Design 140 představují prestiž a 
eleganci. Přirozený vzhled dřevěného fasádního panelu je působivý, funkční i jednoduchý na instalaci. 
Použití prvotřídních materiálů při výrobě zaručuje pevnost a odolnost konstrukce i barvy. Vaše fasáda 
si zachová nezměněný vzhled dřeva po mnoho let. Systémy Strama Panels představují bezúdržbovou 
fasádu. Zapomeňte na náročnou a nákladnou údržbu.

Index SP-WCD140

Materiál substrátu PVC

Lícová vrstva okenní fólie

Systém upevnění SEMS-LM

Délka panelu dle objednávky

Šířka panelu/krytí 151 mm / 142 mm

Tloušťka panelu 10 mm

Tloušťka upevňovacího systému 7 mm

Panely ze série Wood & Colour Design nabízejí celou řadu barev, které se hodí 
k okenním a dveřním truhlářským prvkům. Na zvláštní zakázku nabízíme více 
než 100 vzorů dýh Renolit, LG Hausys a Continental podle našeho vzorníku nebo 
práškové lakování v libovolné barvě RAL.

KLIK! A hotovostramapanels.com

STÁHNĚTE SI VZORNÍK  
DÝH EXTERIOR

Zlatý dub

Grafit

Winchester XA

Šedá

Irský dub

Tmavý dub

Anteak

Winchester XC

https://stramapanels.com/
https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Decors_Exterior.pdf


Příslušenství
PANELY V OKENNÍ DÝZE

Fasádní systém Strama Panels se skládá z panelů a specializovaného 
příslušenství pro jejich instalaci a povrchovou úpravu.

Nabízíme eloxované profily, práškově lakované v libovolné barvě RAL nebo 
dýhované v přibližně 100 vzorech z palet Renolit, LG Hausys a Continental 
v souladu s barvami používanými výrobci výrobci oken a dveří.

stramapanels.com

STÁHNĚTE SI NÁVOD  
K INSTALACI EXTERIOR

KLIK! A hotovo

Hliníkový dokončovací 
profil „J” SEMS-JA

Hliníkový spojovací 
profil „H” SEMS-HA

Hliníkový rohový 
profil „K” SEMS-CA

Pozinkovaná 
montážní lišta 
SEMS-LM

https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Manual_Exterior.pdf
https://stramapanels.com/


Základní barva:

Interior Design
PANELY S DEKORATIVNÍ DÝHOU

Dekorativní dýhové stěnové panely Interior Design jsou ideálním produktem pro použití v modulární 
a dřevěné rámové konstrukci. mají jak konstrukční, tak dokončovací funkci. Vysoce kvalitní výrobek, 
funkční a snadno se instaluje. Ideální pro stěny i podkroví a pro renovační práce.

Panely z řady Interior Design nabízejí širokou škálu barev dýh, což poskytuje 
jedinečnou možnost změnit podobu interiéru a dodat mu jedinečný a exkluzivní 
charakter. Na zvláštní přání nabízíme více než 100 vzorů dýh Renolit, LG Hausys 
a Continental podle našeho vzorníku.

Délka panelu 2180 mm, 2800 mm, různé*

Šířka panelu/krytí 623 mm / 600 mm / různé*

Tloušťka panelu 12 mm

Hmotnost 7,9 kg/m2

Index SP-ID

Materiál substrátu dřevotřískové desky, 
nábytkové desky

Lícová vrstva dýha PP, PVC

Systém upevnění pero a drážka

stramapanels.com

* na míru

Spoje desek s perem a drážkami

STÁHNĚTE SI VZORNÍK  
DÝH INTERIOR

KLIK! A hotovo

Black Ulti Matt

Amaranth Oak VLF

White Polar Matt

Siena PN

Grey Textile V

Honey Oak VLF

Me Twill Cream

Winchester XA

https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Decors_Interior.pdf
https://stramapanels.com/


Příslušenství

Stěnový systém Strama Panels se skládá z panelů a specializovaného 
příslušenství pro jejich instalaci a povrchovou úpravu.

Nabízíme dýhové lišty v dýze v přibližně 100 vzorech z palet Renolit, LG Hausys 
a Continental v souladu s barvami používanými výrobci oken a dveří.

stramapanels.com

PANELY S DEKORATIVNÍ DÝHOU

STÁHNĚTE SI NÁVOD  
K INSTALACI INTERIOR

KLIK! A hotovo

Podlahová lišta 
SEMS-ID-LP

Dokončovací lišta 
SEMS-ID-LW

Stropní lišta 
SEMS-ID-LS

https://stramapanels.com/
https://stramapanels.com/documents/STRAMAPANELS_Manual_Interior.pdf


Chcete se dozvědět více o našich řešeních?
Navštivte naše webové stránky a prohlédněte si kompletní nabídku.

stramapanels.com
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