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Jesteśmy firmą rodzinną z ponad czterdziestoletnią tradycją i doświadczeniem w produkcji stolarki budowlanej.
Od początku naszej działalności kładziemy nacisk na najwyższą jakość wyrobów i profesjonalną obsługę naszych
klientów. Nie ograniczamy naszych odbiorców standardowymi wymiarami, wzornictwem czy kolorystyką. Różnorodność kolekcji świadczy o naszej wszechstronności oraz
otwarciu na nowe trendy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

We are a family company with over forty years of tradition and
experience in the production of woodwork. From the beginning
of our company’s activity we concentrate and put emphasis on
the highest quality of products as well as professional service for
our customers. We do not limit our customers with standard dimensions, designs or colors. We value quality and craftsmanship and it
is shown through in the products we offer. The diversity of the collection proves our versatility and open mid to new trends.

We invite you to familiarize yourself with our offer.

Design D06

Naturalne usłojenie
drewna podkreśla
charakter drzwi.
Natural wood rings
highlights the
character of doors.

Simplicity visible in fantasy of workmanship / prostota zamknięta w fantazji wykonania

DESIGN
DESIGN to niepowtarzalna kolekcja drzwi. Cechuje ją bowiem subtelna prostota oparta jednak na wyrafinowanym podejściu do nowoczesnych aranżacji
wnętrz. Prostota formy stanowi tutaj niebywałą zaletę podkreślającą stylowość
przestrzeni. Drzwi w swej chłodnej strukturze za sprawą różnorodnych fornirów
naturalnych zyskują swoją oryginalność.

DESIGN is a unique collection of doors. It is characterized by subtle simplicity based on a
sophisticated approach to modern interior design. The simplicity of the form is an incredible advantage emphasizing the style of space. Doors in their cool structure thanks to a
variety of natural veneers gain its originality. We use the highest quality wood veneer on
all of our doors.

D28 Multifornir

D05 Dąb barwiony

D06 Dąb naturalny

D06 Orzech barwiony

D10 RAL/NCS

D03 Orzech barwiony

Design D10
Drzwi na pełną
wysokość
pomieszczenia.
Doors designed
to the full height
of the room.

Simplicity visible in fantasy of workmanship / prostota zamknięta w fantazji wykonania

DESIGN
Istotnym czynnikiem kolekcji jest szeroka kolorystyka. Wielość możliwości daje
zatem szerokie spektrum aranżacji. Jakość wykonania, najwyższa technologia
i unikatowość barw są czynnikami decydującymi o wyborze drzwi z tej kolekcji. Tak zaaranżowane wnętrza zyskują oryginalny wygląd. Stają się przestrzenią
prostych rozwiązań z delikatną nutą nowego stylu wykonania. Warto podkreślić różnorodność w projektowaniu drzwi.

An important factor of the collection is its wide range of colors. Large number of possibilities gives a wide spectrum of arrangements. Quality of craftsmanship, the highest
technology and the uniqueness of colors are the crucial factors for the selection of doors
from this collection. Interiors arranged in such way gain original look. They become a
space of simple solutions with slight hint of new style. It is worth to mention the diversity in
the design of doors.

D17 Anegre barwione

D01 Orzech Włoski
barwiony

D06 Acaju barwione

D15 Orzech Włoski

DOWOLNA GRAFIKA
ANY GRAPHICS

D01 Dąb postarzany

Design D28
Ciekawa kombinacja
oklein nada wnętrzu
nowoczesny styl.
Interesting combination of veneers will
give a modern style
to our interior.

Simplicity visible in fantasy of workmanship / prostota zamknięta w fantazji wykonania

DESIGN
W DESIGN jest wiele możliwości, wszystko zależy od oczekiwań i obranej koncepcji, w której możemy zastosować różne podziały płaszczyzn wstawiając
aluminiowe paski lub elementy z innego gatunku drewna. Zatem DESIGN to
nie tylko prostota. To coś więcej. To unikatowość i harmonia spokojnego smaku. Nowoczesne i …pyszne wnętrza? Dlaczego nie! DESIGN to przecież prostota zamknięta w fantazji wykonania. Twojej fantazji.

In DESIGN there are a lot of possibilities. Everything depends on the spectrum and the
chosen concept in which we can apply different divisions of planes by inserting aluminum bars or elements from different species of wood. DESIGN is therefore not only
the simplicity. It is something more. It is the uniqueness and harmony of peaceful taste.
Modern and...delicious interiors? Why not! DESIGN is simplicity closed in the fantasy of
performance. Your fantasy.

D01 Anegre

D06 Orzech barwiony

D01 Palisander
naturalny

D28 Dąb barwiony

D01 Orzech Włoski

D05 Dąb naturalny

New Age NA08
Kolekcja New Age to
połączenie szkła
hartowanego z drewnem.
NEW AGE collection
is a combination of
tempered glass and
wood.

Space slit with Glass / Przestrzeń przecięta szkłem

NEW AGE
Kolekcja NEW AGE stanowi doskonałe rozwiązanie do małych i ciemnych pomieszczeń. Tafla szkła rozjaśnia i energetyzuje przestrzeń dając uczucie świeżości i nowoczesnego designu. Kolekcja ta jest zatem doskonałym czynnikiem do
aranżacji naszych wnętrz. W oryginalny sposób nadaje prostym drzwiom unikatowy wygląd, który zamontowany na trwale zmienia strefę zamieszkania. Szkło
rozjaśnia, ożywia i prowadzi nas w nieznaną dotąd strefę energetyzującej harmonii codzienności.
NEW AGE collection is an excellent solution for small and dark rooms. Panel of glass
brightens and energizes the space and it gives a feeling of freshness and modern design. Therefore this collection is a great factor to arrange our interiors. In the original way
it gives a simple door unique look that installed permanently changes residential zone.

NA03 Orzech barwiony

NA08 Dąb naturalny

NA08 RAL/ NCS

NA05 Anegre barwione

NA02 Dąb barwiony

NA03 Dąb barwiony

Modern M13
Drewno i szkło,
estetyka
i styl.
Wood and glass,
aesthetics and style.

The variety of form as a success of interior design / różnorodność formy, sukcesem aranżacji

MODERN
Kolekcja drzwi Modern to uniwersalność w podejściu do aranżacji wnętrz. Proste, geometryczne formy przeplatane są tutaj elementami szkła o dowolnym
podziale skrzydła na płyciny i przeszklenia. Daje to efekt różnorodności z ciekawą możliwością samego montażu. W kolekcji tej znajdą Państwo drzwi, w których budowie zastosowano różnej grubości drewna oraz szkła.

MODERN door collection is a universality in the approach to interior design. Simple, geometric forms are intertwined with glass elements. It gives the effect of diversity and the
possibility of interesting assembly. In this collection you will find a door to construction of
which wood of various thickness and glass was used.

M09 Dąb naturalny

M04 Orzech barwiony

M08 Dąb naturalny

M07 Dąb barwiony

M06 RAL/NCS

M15 Wenge naturalne

Modern M14
Płaszczyzna skrzydła
zróżnicowana,
połączenie szkła z drewnem.
Varied plane of wing,
a combination of glass
and wood.

The variety of form as a success of interior design / różnorodność formy, sukcesem aranżacji

MODERN
Zastosowane rozwiązanie techniczne sprawia, że płaszczyzna skrzydła jest zróżnicowana przestrzennie. Dzięki temu efekt jest niezwykle ciekawy i atrakcyjny.
Zastosowanie najwyższej klasy materiałów jest gwarancją jakości. Drzwi MODERN stanowią różnorodność formy. Dowolność szklanego komponentu nadaje nowoczesny rys i nietuzinkową formę drewnianej przestrzeni.

Technical solution that is applied means that the plane of the wings are diverse spatially.
Thanks to this, the effect is interesting and attractive. The highest quality of the products
that are used is a guarantee of quality. MODERN doors are a variety of form. Freedom of
glass component gives a modern figure and extraordinary form of wooden space.

M02 RAL/NCS

M19 Orzech barwiony

M18 Dąb barwiony

M10 Dąb barwiony

M17 Dąb barwiony

M11 RAL/NCS

Nova N05
Elementy szkła
zlicowane
z płaszczyzną skrzydła.
Glass elements
connected with
wing’s plane

Detail of great possibilities / Detal dużych możliwości

NOVA
Kolekcja drzwi Nova to linia płaskich drzwi, które w połączeniu ze wstawkami ze szkła zlicowanymi z płaszczyzną skrzydła dają nam szerokie spektrum naszych designerskich możliwości. Znamiennym detalem jest tutaj szkło, które umiejętnie osadzone nadaje drzwiom niebywale ciekawą kompozycję. Nasze wnętrza zyskają zatem niebanalny wygląd i staną się dla
nas przyjemnym miejscem. Ważne, aby dobrze się czuć w przestrzeniach przez nas zagospodarowanych. Wystarczy jedna NOVA decyzja, aby ożywić starą i nieciekawą strefę. Jeden
detal – szklana wstawka daje wiele możliwości.
NOVA door collection is a line of flat doors, which combined with glass inserts gives us a broad spectrum
of our designer features. A striking detail here is glass that skillfully embedded gives doors extremely
interesting composition. Our interiors gain an original look and become a pleasant place for us. It is important to feel comfortable in the spaces that we have developed. Just one NOVA decision will revive
the old and uninteresting area. One detail – glass inset gives a number of possibilities.

N02 Palisander

N01 RAL/ NCS

N07 RAL/NCS

N03 Orzech barwiony

N04 RAL/NCS

N09 Acaju barwione

Elipse E03
Dzięki zastosowaniu elementów
krzywoliniowych doskonale
komponuje się z futryną owalną
Thanks to curvilinear elements
that are used blends
perfectly with oval door frame.

We break stereotypes successfully / z sukcesem łamiemy stereotypy

ELIPSE
Łamiemy stereotypy i tradycyjne podejście do aranżacji wnętrz. Drzwi z kolekcji ELIPSE są
tego najlepszym dowodem. Dzięki zastosowaniu elementów krzywoliniowych doskonale
komponują się z ościeżnicą owalną. Wypełnione szkłem tworzą niezwykle urokliwy efekt. To
nowoczesne podejście. Szokujące? – Być może tak. Dla nas liczy się dynamika i kreatywność w każdym produkcie. Codziennie szukamy nowych rozwiązań i nowego podejścia w
produkcji drzwi. ELIPSE tworzy piękno. Krzywoliniowe elementy podkreślają prostotę formy.
Dynamika, ruch, energia to zalety tej kolekcji. Z pewnością cechy te przeniosą się do Państwa wnętrz.
We break stereotypes and traditional approach to interior design. Doors from ELIPSE collection are the
best proof of that. By using curvilinear elements it perfectly blends with oval frame. Filled with glass, it
gives a very charming effect. This is modern approach. Shocking? Maybe it is. What counts for us is dynamism and creativity in each product. Every day we search for new solutions and new approaches to
the production of doors. ELIPSE creates beauty. Curvilinear elements emphasize the simplicity of form.

E05 Acaju barwione

E03 Acaju barwione

E01 Dąb barwiony

E02 Dąb naturalny

E04 Acaju barwione

Linea L09
Dowolne
frezowanie
w płaszczyźnie drzwi.
Any kind of milling
in the plane
of the door.

Decor on the edge / Aranżacja na krawędzi

LINEA

TEKNO

Niebywały szyk uzyskujemy za sprawą dowolnych fre-

Kolekcja ta przeznaczona jest dla osób ceniących uni-

zów w płaszczyźnie skrzydła. Dzięki takiemu rozwiąza-

katowe podejście do aranżacji swoich wnętrz. Ten typ

niu uzyskujemy unikatową płaszczyznę drzwi. Łączymy

drzwi w delikatny sposób podkreśla ową nonszalancję

prostotę z czystością formy. Wszystko po to, aby uzyskać

w naszym podejściu do dekoracji i nowoczesnego desi-

zachwycający efekt – efekt nowocześnie urządzone-

gnu wnętrz. Kolekcja TEKNO charakteryzuje się bowiem

go mieszkania. Kolekcja ta doskonale harmonizuje się z

niezwykłymi wstawkami ze szkła hartowanego biegną-

każdą aranżacją wnętrza. Dodaje kolorytu i podkreśla

cymi od krawędzi skrzydła.

styl przestrzeni.

This collection is designed for people who value and appre-

An incredible array is gained through optional cutters in wing’s
plane. Thanks to this solution we obtain unique plane of the
door. We combine the simplicity with purity of form. All this is
used to get a stunning effect – the effect of an apartment furnished in a modern way. This collection perfectly harmonizes

ciate a unique approach to the arrangements of their interiors. This type of door in a subtle way emphasize nonchalance
in our approach to decoration and modern interior design.
TEKNO collection is characterized by extraordinary tempered
glass inserts extending from the edge of the wing.

with any interior design. It adds color as well as it emphasize
the style of space.

L10 RAL/NCS

L11 RAL/NCS

L06 RAL/NCS

L05 RAL/NCS

T06 Anegre barwione

T03 Dąb barwiony

T06 Dąb sękaty

Wenecja W04
Klasyczna kolekcja
nawiązująca do wzorów
antycznych.

Classic collection
referring to the
antique designs.

Classic beauty in a ground-breaking look / klasyczne piękno w przełomowej odsłonie

WENECJA

MILLENIUM

WENECJA to wyjątkowo klasyczne piękno zamknięte w

Drzwi Millenium to klasyczne ujęcie tematu aranżacji

przestrzeni nowoczesnej aranżacji. Niezwykle bogate,

wnętrz. Drzwi z tej kolekcji idealnie sprawdzą się w każ-

ale zarazem subtelne zdobienia nadają tej klasycznej

dym wnętrzu. Prostota i tradycyjność prezentowanych

kolekcji unikatowy charakter. WENECJA swoim wyglą-

modeli jest niezwykłą zaletą. To modele oparte na pro-

dem nawiązuje bowiem do antyku – wyznacznika kano-

stych kształtach, dzięki czemu świetnie wkomponowu-

nu piękna. Dzięki zdobieniom i nawiązaniem do antycz-

ją się w każde wnętrze. Brak wyraźnego designerskiego

nych wzorów możemy stworzyć wyjątkowe miejsce – ta-

akcentu jest atutem dającym wiele możliwości. Trady-

kie, w którym każdy będzie czuł się wyjątkowo.

cyjne frezowania idealnie współgrają z delikatną prze-

Venice is an exceptionally classic beauty visible in the space

strzenią.

of modern décor. Extremely rich but also subtle embellishments

Doors from this collection will prove to be ideal for any interior.

give this classic collection a unique character. Venice in its ap-

The simplicity and traditionalism of presented models is an ex-

pearance refers to antiquity – the determinant of the canon

traordinary advantage. Models based on simple shapes blend

beauty. Thanks to the ornaments and a reference to ancient

in a great way with any interior. Lack of distinct designer ac-

designs we can create a special place – one, where everyone

cents is an asset that gives a number of possibilities.

can feel special.

W02 RAL/NCS

W02 Czereśnia
barwiona

MI02 Orzech barwiony

MI04 Jesion barwiony

MI08 RAL/NCS

MI05 Orzech barwiony

Staropolska S08
Elegancja i tradycja
w rustykalnym
wykonaniu.
Tradition and
elegance in rustic
workmanship.

Chic and elegance visible every day / szyk i elegancja każdego dnia

STAROPOLSKA
Kolekcja drzwi STAROPOLSKA to linia drzwi, która nadaje ducha elegancji urządzanym wnętrzom. Już sama nazwa tej linii podkreśla jej oryginalny charakter. Linia ta jest bowiem elegancka i bardzo szykowna. To drzwi nawiązujące do rodzimej tradycji. Dzięki zastosowaniu
bogato zdobionych płycin oraz listew przyszybowych możemy przenieść się w krainę naszych
dziadków. Jakość i solidność wykonania to nasz wyznacznik. Szukamy zarówno nowych oryginalnych rozwiązań, jak również w swoich projektach nawiązujemy do tradycyjnych inspiracji. Kolekcja STAROPOLSKA jest tego przykładem – elegancja inspirująca tradycją.

STAROPOLSKA door collection is a line of doors which gives the interior a spirit of elegance. The name
used for this line highlights its original character – it refers to the native tradition. Richly decorated panels
and glazing can move us to the times of our grandparents. Quality and reliability of workmanship is our
indicator. We are searching both for original solutions as well as we refer in our projects to traditional
inspirations. STAROPOLSKA collection is an example of this – an elegance inspired by tradition.

S02 Dąb naturalny

S06 Dąb barwiony

S07 Buk barwiony

S10 Dąb barwiony

S09 Dąb barwiony

Ukryte D10

Idealne rozwiązanie
w minimalistycznych
wnętrzach.
Ideal solutions
for minimalistic
interiors

DRZWI UKRYTE
Głównym zamysłem systemów ukrytych ościeżnic jest aby drzwi stały się niewidocznym elementem ściany. Drzwi ukryte to wyjątkowe rozwiązanie, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Stosowanie tego rozwiązania w znacznym stopniu podkreśla nowoczesny charakter wnętrza oraz dodaje nutkę tajemniczości.
The main idea of hidden door/frames systems
is for doors to become invisible part of the
wall. System of hidden doors is unquestionably
unique solution that meets the expectations
of even the most demanding customers. The
use of hidden doors is a great way to emphasize character of the interior and adds a note
of mystery.

SYSTEM OŚCIEŻNIC UKRYTYCH

Magro 139
Tafla satynowa
z wzorem
piaskowanym.

Satin glass
with sand pattern.

Energy of new technologies / energia nowych technologii

DRZWI SZKLANE
Drzwi szklane dają powiew nowych możliwości. Niezwykle stylowe, rozjaśniają nasze wnętrza i zapewniają więcej światła. Takie pomieszczenia stają się klimatyczne i sprzyjają zarówno odpoczynkowi jak i pracy. Drzwi szklane są świetnym rozwiązaniem nie tylko do wnętrz
mieszkalnych, ale także biurowych. Z całą pewnością w obu tych rozwiązaniach nadają
urok miejscu i stają się naszą najlepszą wizytówką. Stawiając na szkło, stawiają Państwo na
energię i świeżość. Nasze realizację są na najwyższym poziomie. Współpracując z nami i wybierając drzwi z tej serii zyskują Państwo produkt o wysokiej jakości i świetnym wykonaniu.
It could be said that glass doors give a breath of new opportunities. Incredibly stylish, the brighten our
interiors and provide more light. Spaces like that are great both for relax as well as work. Glass doors are
a great solution not only to the households, but also office spaces. Most certainly in both of these options they provide charm to the place and become our best showpiece. Using and focusing on glass,
we put emphasis on your energy and freshness. Our workmanship is at the highest level. By cooperating
with us and choosing doors from this series, you will gain a high quality product.
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Cabins / Mirrors

Tailored to suit
individual needs.

Kabiny / Lustra
Dopasowane do
indywidualnych
potrzeb.

An individual approach as an indicator of success / indywidualne podejście wyznacznikiem sukcesu

KABINY SZKLANE/ BALUSTRADY
Przy zabudowach wnęk prysznicowych stosuje szkło hartowane przeźroczyste,
satynowe. Słuchamy też naszych klientów i realizujemy wszystko zgodnie z ustalonym scenariuszem. Systemy otwierania realizujemy za pomocą drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych, narożnych oraz przesuwnych. Jesteśmy firmą, która dostosowuje się do potrzeb swoich klientów. Indywidualne podejście
do realizacji to nasz wyznacznik. Zawsze podpowiadamy, analizujemy i proponujemy najlepsze dla klienta rozwiązania.
With built-in shower recesses we use transparent or satin glass. We listen to the suggestions
of our customers and realize everything according to the agreed plans. Opening systems are realized by a single door, double door, corner door and sliding door. We are a
company that adapts
to the needs of its customers. Individual approach to production
is our indicator. We
always advise, analyze and propose the
best possible solution
to our customer.

Design D06

Zabudowy ściany
w fornirze
paldao.
Interior construction
made of
paldao wood.

New quality of interior design / nowa jakość w aranżacji

ZABUDOWY WNĘTRZ
Drewniana zabudowa dzięki nowoczesnej technologii produkcji, staje się niekwestionowanym wyznacznikiem nowego stylu aranżacji. Ta ciekawa kompozycja wykonana jest z najwyższej jakość drewna, a zastosowane nowoczesne
lakiery dają nam możliwość uzyskania niebywale gładkiej niemalże lustrzanej
powierzchni. Dodatkowym atrybutem takiej zabudowy może być oświetlenie.
Umiejętnie dobrane pięknie wyeksponuje nam nasze zabudowane wnętrze.
Wooden interior constructions thanks to modern technology becomes unquestionable
indicator of new style arrangements. This interesting composition is made out of the highest quality wood and modern varnishes that are used , which give us the opportunity to
obtain almost unbelievably smooth, mirror like surface.
Illumination can be another attribute of this interior
constructions. Skilfully chosen, it beautifully display our
interior.

PANELE NAŚCIENNE FORNIROWANE

The diversity of form / Różnorodność formy

OŚCIEŻNICE
Chcąc sprostać wymaganiom naszych klientów, do drzwi wykonujemy ościeżnice regulowane w systemie przylgowym i bezprzylgowym. Drzwi w standardzie wyposażone są w
zamki magnetyczne i zawiasy ukryte regulowane w 3 płaszczyznach. Wszystkie ościeżnice wyposażone są w uszczelkę zapewniającą funkcjonalność i ciche zamykanie.
In order to meet the demands of our customers, we make regulated door frames. Standard doors are equipped with magnetic locks and hidden hinges that can be adjusted in three dimensions. All of
our frames come with a gasket that provides functionality and silent closing.
Ryflowana z gzymsem ozdobnym
Engraved with a decorative cornice

Luna

Owal

Wenecja
Venice

Retro

Ościeżnica ukryta
Hidden frame

Standard90

Standard45

our work/ realizacje

our work / realizacje

our work/ realizacje

our work / realizacje

our work / realizacje

STOLMAT Paweł Łątka
Siedziba:
ul. Okólna 8
33-170 Tuchów
tel. +48 14 65 23 037
e-mail: stolmat@stolmat.com.pl
www.stolmat.com.pl
Salon firmowy:
Galeria Wnętrz Dexa
ul. Armii Krajowej 4A
35-307 Rzeszów
tel. +48 883 100 925
tel. +48 669 756 500
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