
KLIK! i gotowe
System elewacyjny Strama Panels to uniwersalne 
rozwiązanie wykończeniowe i designerskie.  
Solidne, trwałe i proste w instalacji.

stramapanels.com

https://stramapanels.com/


Podstawowa kolorystyka:

Wood & Colour Design 140
PANELE W OKLEINIE OKIENNEJ

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. 

Indeks SP-WCD140

Materiał podłoża PVC

Warstwa licowa folia okienna

System mocowania SEMS-LM

Długość panela według zamówienia

Szerokość panela / krycia 151 mm / 142 mm

Grubość panela 10 mm

Grubość systemu mocowania 7 mm

Panele z serii Wood & Colour Design to cała gama kolorów, które można dobrać 
do stolarki okiennej i drzwiowej. Na specjalne zamówienie, oferujemy ponad 100 
wzorów oklein Renolit, LG Hausys i Continental zgodnie z naszym wzornikiem lub 
lakierowanie proszkowe na dowolny kolor z palety RAL.

KLIK! i gotowestramapanels.com

POBIERZ WZORNIK
OKLEIN EXTERIOR

Złoty dąb

Grafit

Winchester XA

Szary

Dąb irlandzki

Ciemny dąb

Anteak

Winchester XC

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


Akcesoria
PANELE W OKLEINIE OKIENNEJ

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

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.

KLIK! i gotowestramapanels.com

POBIERZ INSTRUKCJĘ 
MONTAŻU EXTERIOR

Aluminiowy profil 
wykończeniowy „J” 
SEMS-JA

Aluminiowy profil 
łączeniowy „H” 
SEMS-HA

Aluminiowy profil 
narożny „K” 
SEMS-CA

Ocynkowana 
listwa montażowa 
SEMS-LM

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


Podstawowa kolorystyka:

Interior Design
PANELE W OKLEINIE DEKORACYJNEJ

Panele ścienne w dekoracyjnej okleinie Interior Design to idealny produkt do zastosowania w bu-
downictwie modułowym i szkieletowym. Pełni funkcje zarówno konstrukcyjną jak i wykończeniową.  
Produkt najwyższej jakości, funkcjonalny i prosty w instalacji. Doskonały zarówno do wykonania ścian 
jak i poddaszy oraz prac remontowych.

Panele z serii Interior Design to szeroka gama kolorów oklein dająca unikalną 
możliwość odmiany wizerunku wnętrza i nadania mu niepowtarzalnego, 
ekskluzywnego charakteru. Na specjalne zamówienie, oferujemy ponad 100 
wzorów oklein Renolit, LG Hausys i Continental zgodnie z naszym wzornikiem.

Długość panela 2180 mm, 2800 mm, inna*

Szerokość panela / krycia 623 mm / 600 mm / inna*

Grubość panela 12 mm

Waga 7,9 kg/m2

Indeks SP-ID

Materiał podłoża płyta wiórowa, meblowa

Warstwa licowa okleina PP, PVC

System mocowania pióro-wpust

KLIK! i gotowestramapanels.com

* na zamówienie

Łączenie paneli typu pióro-wpust

POBIERZ WZORNIK
OKLEIN INTERIOR

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/


Akcesoria

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

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.

KLIK! i gotowestramapanels.com

PANELE W OKLEINIE DEKORACYJNEJ

POBIERZ INSTRUKCJĘ 
MONTAŻU INTERIOR

Listwa  
podłogowa 
SEMS-ID-LP

Listwa 
wykończeniowa  
SEMS-ID-LW

Listwa  
sufitowa 
SEMS-ID-LS

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


Chcesz odkryć więcej naszych rozwiązań? 
Wejdź na naszą stronę i zapoznaj się z pełną ofertą

stramapanels.com

ul. Rolnicza 138, 05-092 Łomianki, Polska • +48 504 265 748 • biuro@stramagroup.com

https://stramapanels.com/

