Systemy elewacyjne
Panele ścienne
Listwy przypodłogowe
Altany śmietnikowe i rowerowe
Balustrady balkonowe
Balkony dostawne

KLIK! i gotowe

PANELE ELEWACYJNE W OKLEINIE OKIENNEJ

Wood & Colour Design 140
Niezwykłe i niepowtarzalne panele elewacyjne Strama Panels Wood & Colour Design 140 to prestiż
i elegancja. Naturalny wygląd drewnianej deski fasadowej, zarówno efektownej i funkcjonalnej jak i prostej
w instalacji. Wykorzystanie do produkcji materiałów najwyższej klasy gwarantuje solidność i trwałość,
zarówno konstrukcji jak i koloru. Twoja fasada zachowa niezmienny wygląd drewna przez długie lata.
Systemy Strama Panels to bezobsługowa fasada. Zapomnij o uciążliwej i kosztownej konserwacji.
Panele z serii Wood & Colour Design to cała gama kolorów, które można dobrać do stolarki okiennej
i drzwiowej. To unikalna możliwość odmiany wizerunku domu, pensjonatu, hotelu czy domku na działce
rekreacyjnej. Także balkonu, podbitki lub podmurówki.
Uniwersalny system mocowania SEMS-LM zapewnia całkowicie suchy montaż oraz pozwala na łączenie
w dowolny sposób wszystkich serii paneli Strama Panels.

Podstawowa kolorystyka:
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Indeks

SP-WCD140

Długość panela

według zamówienia

Materiał podłoża

PVC

Szerokość panela / szerokość krycia

151 mm / 142 mm

Warstwa licowa

folia okienna

Grubość panela

10 mm

System mocowania

SEMS-LM

Grubość systemu mocowania

7 mm

stramapanels.com

Anteak

Dąb irlandzki

Winchester XA

Złoty dąb

Winchester XC

Ciemny dąb

Szary

Grafit

Ponadto, na specjalne zamówienie, oferujemy około 100 wzorów oklein z palety Renolit, LG Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką
stosowaną przez producentów stolarki okiennej i drzwiowej.

KLIK! i gotowe
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ALUMINIOWE PANELE ELEWACYJNE

Alu Design
Aluminiowe panele elewacyjne Strama Panels Alu Design to wyjście naprzeciw najbardziej wymagającym
klientom, dające im możliwość realizacji nawet najbardziej ekskluzywnych obiektów. Panele Alu Design to
produkt o najwyższej jakości i maksymalnej trwałości.
Jest to ekstrudowany profil aluminiowy o grubości ścianki aż 1,65 mm, który dzięki anodowaniu oddaje
wszystkie walory naturalnego aluminium. Odpowiedni proces ekstruzji nadaje profilowi unikalny wygląd
szczotkowania, co dodatkowo podnosi walory estetyczne elewacji.
Panele Strama Panels gwarantują całkowicie suchy montaż oraz innowacyjny, szybki i prosty sposób
mocowania oraz łączenia dowolnych serii paneli Strama Panels.

Podstawowa kolorystyka:
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Indeks

SP-AD

Długość panela

max. 6700 mm

Materiał podłoża

100% aluminium anodowane

Szerokość panela / szerokość krycia

151 mm / 142 mm

Warstwa licowa

anoda, lakier proszkowy lub okleina

Grubość panela

10 mm

System mocowania

SEMS-LM

Grubość systemu mocowania

7 mm
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Srebrny

Szampański

Oliwa

Antracyt

Jasny złoty

Ciemny złoty

Ponadto, na specjalne zamówienie, oferujemy panele lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub w okleinie
w około 100 wzorach z palety Renolit, LG Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką stosowaną przez producentów
stolarki okiennej i drzwiowej.

KLIK! i gotowe
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ALUMINIOWE ŻALUZJE ELEWACYJNE

Alu Design
Żaluzje elewacyjne Strama Panels Alu Design to produkt o najwyższej jakości i maksymalnej trwałości. Ich
szlachetny wygląd może stanowić widoczny akcent elewacji, jak i dyskretnie spełniać swoją podstawową
funkcję.
Jest to ekstrudowany profil aluminiowy o grubości ścianki aż 1,65 mm, który dzięki anodowaniu oddaje
wszystkie walory naturalnego aluminium. Odpowiedni proces ekstruzji nadaje profilowi unikalny wygląd
szczotkowania, co dodatkowo podnosi walory estetyczne elewacji.
Żaluzje Strama Panels gwarantują całkowicie suchy montaż oraz innowacyjny, szybki i prosty sposób
mocowania oraz łączenia z dowolnymi seriami paneli Strama Panels.

Podstawowa kolorystyka:
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Indeks

SP-ADB

Długość panela

max. 6700 mm

Materiał podłoża

100% aluminium anodowane

Szerokość panela / szerokość krycia

152 mm / 142 mm

Warstwa licowa

anoda, lakier proszkowy lub okleina

Grubość panela

24 mm

System mocowania

SEMS-LM

Grubość systemu mocowania

7 mm

stramapanels.com

Srebrny

Szampański

Oliwa

Antracyt

Jasny złoty

Ciemny złoty

Ponadto, na specjalne zamówienie, oferujemy żaluzje lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub w okleinie
w około 100 wzorach z palety Renolit, LG Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką stosowaną przez producentów
stolarki okiennej i drzwiowej.

KLIK! i gotowe
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Akcesoria
do paneli elewacyjnych

System dociepleń DryTherm®

Jak wygląda
proces instalacji
Strama Panels?

Nowoczesny system dociepleń DryTherm® wykorzystuje system montażu SEMS® do mocowania izolacji termicznej

Dzięki swej prostocie, najwyższej

i paneli Strama Panels. Docieplenie wykonane jest w metodzie suchej i pozwala na użycie styropianu lub wełny mineralnej.

jakości i nowoczesnemu
designowi system elewacyjny
Strama Panels pozwala na

W skład systemu elewacyjnego Strama Panels wchodzą panele

nieograniczone zastosowanie

oraz dedykowane akcesoria do ich montażu i wykończenia.

Zalety systemu dociepleń DryTherm®:

bez udziału ekipy remontowej.

•

możliwość wykonywania prac dociepleniowych nawet w temperaturze powietrza poniżej zera,

Czysto, szybko i przede wszystkim

•

prace dociepleniowe mogą być wykonywane etapowo, tzn. w odcinkach kilkumetrowych, co pozwala w znaczący sposób

zgodnie z Twoim gustem.
Zobacz jakie to proste.

zaoszczędzić na koszcie wynajmu bądź zakupu rusztowania,
•

pomiędzy izolacją cieplną i panelami Strama Panels pozostają szczeliny powietrzne, które dodatkowo poprawiają
właściwości docieplające systemu i zapewniają właściwą wentylację budynku oraz dyfuzję pary wodnej przez ściany,

•

Kołek montażowy
spiralny SEMS-KS

Konsola
SEMS-AGS

1

łatwe utrzymanie czystości – elewację można myć wodą z detergentem.

Sposoby montażu DryTherm®
Zamawiasz
na wymiar

1

Ocynkowana
listwa montażowa SEMS-LM

1

4

3

5

4
2

Montujesz
listwy systemowe

3
Montujesz
panele

4
2

6

Aluminiowy
profil łączeniowy „H” SEMS-HA

3

3

2
Aluminiowy
profil wykończeniowy „J” SEMS-JA

1

2

5

5

Montaż na kołek spiralny SEMS-KS
(styropian)

Montaż na kołek spiralny SEMS-KS
(wełna mineralna)

Montaż na konsoli SEMS-AGS
(wełna mineralna)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Mur budynku
Styropian
Siatka + klej
Kołek spiralny SEMS-KS
Listwa montażowa SEMS-LM
Panel Strama Panels

Mur budynku
Wełna mineralna
Kołek spiralny SEMS-KS
Listwa montażowa SEMS-LM
Panel Strama Panels

Mur budynku
Wełna mineralna z welonem
Konsola SEMS-AGS
Listwa montażowa SEMS-LM
Panel Strama Panels

4
Aluminiowy
profil narożny „K” SEMS-CA

Oferujemy profile anodowane, lakierowane
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub
w okleinie w około 100 wzorach z palety Renolit,
LG Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką
stosowaną przez producentów stolarki okiennej
i drzwiowej.
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„Klik”... i gotowe!

Miksuj do woli
Innowacyjny, uniwersalny system mocowania SEMS-LM pozwala na łączenie wszystkich serii paneli
Strama Panels oraz ich montaż w poziomie lub pionie.

KLIK! i gotowe
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PANELE ŚCIENNE I SUFITOWE
W OKLEINIE DEKORACYJNEJ

Interior Design
Panele ścienne Interior Design to idealny produkt do zastosowania w budownictwie modułowym
i szkieletowym, doskonały zarówno do wykonania ścian, sufitów jak i poddaszy. Dostępna szeroka
gama wzorów i kolorów oklein, daje unikalną możliwość odmiany wizerunku wnętrza i nadania mu
niepowtarzalnego, ekskluzywnego charakteru. Panele ścienne Strama Panels to produkt najwyższej jakości,
funkcjonalny i prosty w instalacji, pełniący funkcję zarówno konstrukcyjną jak i wykończeniową.
Panele ścienne Interior Design wykonane są z płyty wiórowej meblowej o grubości 12 mm, szerokości
krycia 600 mm i długości standardowej 2800 mm, z łączeniem typu pióro-wpust, pokrytej dowolną okleiną
meblową PP, papierową lub okienną PVC.
Panele z serii Interior Design to szeroka gama kolorów oklein dająca unikalną możliwość odmiany wizerunku
wnętrza i nadania mu niepowtarzalnego, ekskluzywnego charakteru.

Podstawowa kolorystyka:

White G PP A

White Textile 426 V R

Light Grey Textile V R

Grey Textile V

Me Twill Cream

Grey Concrete

Me Lagoda Ash Aleached R

Turner Oak Toffee

Łączenie paneli typu pióro-wpust

Indeks

SP-ID

Długość panela

2180 mm, 2800 mm, inna*

Materiał podłoża

płyta wiórowa / MDF

Szerokość panela / szerokość krycia

623 mm / 600 mm / inna*

Warstwa licowa

okleina PP, PVC

Grubość panela

12 mm

System mocowania

pióro-wpust

Waga

7,9 kg/m2

Ponadto, na specjalne zamówienie, oferujemy około 100 wzorów oklein z palety Renolit, LG Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką
stosowaną przez producentów stolarki okiennej i drzwiowej.
* na zamówienie
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KLIK! i gotowe
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Akcesoria

do paneli Interior Design

W skład systemu ściennego Strama Panels wchodzą panele
oraz dedykowane akcesoria do ich montażu i wykończenia.

Listwa
sufitowa
SEMS-ID-LS

Listwa
podłogowa
SEMS-ID-LP

Listwa
wykończeniowa
SEMS-ID-LW

Prostota, estetyka, trwałość
Nasz system składa się z kilku elementów, z których,
bez żadnego trudu odmienisz swoje wnętrza.

Oferujemy listwy w okleinie w około 100 wzorach z palety
Renolit, LG Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką
stosowaną przez producentów stolarki okiennej i drzwiowej.
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KLIK! i gotowe
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ALUMINIOWE

listwy przypodłogowe
Aluminiowe listwy przypodłogowe Strama Panels wyglądają szlachetnie. Mogą stanowić zarówno widoczny
akcent wnętrza, jak i dyskretnie spełniać swoją podstawową funkcję. Dzięki zastosowaniu aluminium są
łatwe w utrzymaniu czystości oraz odporne na kontakt z wodą podczas mycia podłogi. Można je zdjąć
i założyć ponownie w prosty i szybki sposób. Pozwala to na łatwe ukrycie pod nimi nowego okablowania.
Zrobimy to bez ryzyka uszkodzenia ściany, listwy czy podłogi.
Listwy przypodłogowe Strama Panels występują w dwóch wariantach; tj. w wersji prostej, jak również ze
specjalną prowadnicą wewnętrzną przeznaczoną do zamontowania taśmy LED.
Listwa LED może pełnić funkcję dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu.

Podstawowa kolorystyka:

Srebrny

Szampański

Oliwa

Antracyt

Jasny złoty

Ciemny złoty

LP-ALU 100

LP-ALU 60

LP-ALU 60 LED
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Indeks

LP-ALU 100, LP-ALU 60, LP-ALU 60 LED

Długość

2200 mm

Materiał podłoża

100% aluminium anodowane

Szerokość

60 lub 100 mm

Warstwa licowa

anoda, lakier proszkowy lub okleina

Grubość

18 mm

stramapanels.com

Ponadto, na specjalne zamówienie, oferujemy listwy lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub w okleinie
w około 100 wzorach z palety Renolit, LG Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką stosowaną przez producentów
stolarki okiennej i drzwiowej.

KLIK! i gotowe
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Altany śmietnikowe
i rowerowe

– nowoczesny i ekonomiczny sposób na modernizację
i poprawę estetyki punktów gromadzenia odpadów

Altany śmietnikowe Strama Panels to projekt dopasowany do indywidualnego zamówienia i niespotykana
dotąd szybkość montażu.
Estetyczna altana, wtapia się w otoczenie, stanowiąc rozwiązanie, które eliminuje wszystkie nieprzyjemne
aspekty wyrzucania i przechowywania odpadów.

Przykładowe altany śmietnikowe Strama Panels:

4
8
9

7

2

1

13

3

5

12

6

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Solidna konstrukcja stalowa
Słupy i furta ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
Wnętrze, odbojniki i blacha Alucynk
Dach wykonany z blachy na rąbek stojący
Elewacja z paneli Strama Panels z systemem anty graffiti*
Zamek ze stali nierdzewnej
Ocynkowana siatka wentylacyjna

stramapanels.com

11

8. Rynny PVC
9. Oświetlenie LED z czujnikiem ruchu zasilane baterią solarną
10. Podłoże wykonane z kostki brukowej
11. Szczelina ułatwiająca utrzymanie czystości
12. Komora na odpady i gabaryty w zintegrowanej konstrukcji
13. Konstrukcje produkowane w dowolnym kształcie i wymiarze
* przy zastosowaniu okleiny Renolit® FX

Oferujemy konstrukcje lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL oraz elewacje z paneli Strama Panels
Wood & Colour Design w okleinie w około 100 wzorach z palety Renolit, LG Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką
stosowaną przez producentów stolarki okiennej i drzwiowej lub z paneli Strama Panels Alu Design w dowolnej kolorystyce
z naszej oferty.

KLIK! i gotowe
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Balustrady balkonowe
dla osób ceniących prywatność, połączoną
z unikalnym, ponadczasowym stylem i elegancją

Balustrady balkonowe Strama Panels są szyte na miarę indywidualnych potrzeb. Wykonywane na
konstrukcji stalowej według wskazanych wymiarów, z elewacją w wybranym wzorze i kolorze dobranym do
koloru okien, lub wedle własnych preferencji.
Cechą wyróżniającą balustrady balkonowe Strama Panels jest dwustronna konstrukcja, pozwalająca na
dobranie indywidualnego wzoru i koloru elewacji wewnątrz jak i na zewnątrz balkonu – niezależnie od siebie.
Dodatkowo istnieje możliwość instalacji taśmy z oświetleniem LED wzdłuż balustrady.

LED
Najważniejsze cechy balustrad balkonowych Strama Panels:
1

4

• nieprzezroczyste, zapewniają pełną prywatność,
• produkcja na wymiar,
• konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo

2

i malowana proszkowo,
• elewacja z paneli w okleinie okiennej lub
anodowanych paneli aluminiowych.
3

1. Solidna konstrukcja stalowa
2. Elewacja z paneli Strama Panels
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3. Stalowe mocowania
4. Możliwość montażu podświetlenia LED

Oferujemy konstrukcje naszych balustrad lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Elewacje balustrad
mogą być wykonane z paneli Strama Panels Wood & Colour Design w okleinie w około 100 wzorach z palety Renolit, LG
Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką stosowaną przez producentów stolarki okiennej i drzwiowej lub z paneli
Strama Panels Alu Design w dowolnej kolorystyce z naszej oferty.

KLIK! i gotowe
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Balkony dostawne
– nowoczesne konstrukcje dopasowane
do lokalizacji i sytuacji architektonicznych

Balkony dostawne Strama Panels są rozwiązaniem wyjątkowym
ze względu na dowolność wyboru kolorystyki oraz faktury i to
niezależnie od wyglądu zewnętrznego budynku. Montaż
jest szybki i łatwy. Jak wszystkich produktów
Strama Panels. Klik i gotowe!
Konstrukcja nośna balkonów
dostawnych jest
wykonywana ze stali,
natomiast elewacja
z paneli według
wybranego wzoru
i koloru. Można dobrać
kolor paneli do koloru
okien, lub wedle
własnych preferencji.

Najważniejsze cechy balkonów dostawnych Strama Panels:
• produkcja na wymiar,
• konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo
i malowana proszkowo,
• elewacja z paneli w okleinie okiennej lub
anodowanych paneli aluminiowych.

1
2

1. Solidna konstrukcja stalowa
2. Elewacja z paneli Strama Panels
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Oferujemy konstrukcje naszych balkonów dostawnych lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Elewacje
balkonów mogą być wykonane z paneli Strama Panels Wood & Colour Design w okleinie w około 100 wzorach z palety
Renolit, LG Hausys i Continental zgodnych z kolorystyką stosowaną przez producentów stolarki okiennej i drzwiowej lub
z paneli Strama Panels Alu Design w dowolnej kolorystyce z naszej oferty.

KLIK! i gotowe
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Jesteśmy zdobywcami wielu
nagród i wyróżnień, m.in.:

ul. Rolnicza 138
05-092 Łomianki, Polska
tel.: +48 504 265 748
e-mail: biuro@stramagroup.com

stramapanels.com

