
Stalowo szklane drzwi steelART 
to nowoczesny produkt charakteryzujący się minimalizmem. 

Dwudziestomilimetrowe profile pozwalają tworzyć 
konstrukcje lekkie i nowoczesne.

 
Maksymalne wykorzystana powierzchnia szkła rozświetla przestrzeń. 

Drzwi SteelART zrywają z klasycznym hermetycznym układem pomieszczeń.

DRZWI steelART
STALOWO-SZKLANE

KONTAKT

Metalpol Furmaniak Spółka Jawna
ul. Rakoniewicka 38, 62-068 Rostarzewo

tel: +48 579 633 888, +48 609 051 034
office@steelline.pl, www.steelline.pl

POSTAW NA TRWAŁOŚĆ
I NIE REZYGNUJ Z LEKKOŚCI

Specjalnie zaprojektowany kształt profili, najwyższej jakości 

stal ocynkowana, dwumilimetrowa ścianka profilu stalowego,

pozwalają wykonać wyjątkowo cienkie ramy drzwi 

nie rezygnując z trwałości na wiele dziesięcioleci.

WPROWADŹ DO POMIESZCZEŃ
ŚWIATŁO I PRZESTRZEŃ

Posiadasz pomieszczenia w których nie chcesz burzyć przestrzeni

i światła ? Może posiadasz pomieszczenia bez okien lub biuro 

z ograniczonym oświetleniem ? Drzwi SteelART pozwolą zachować 

Tobie klimat jasnego salonu, wprowadzić światło do ciemnych 

pomieszczeń i zachować lekkość i naturalność.

BEZPIECZEŃSTWO

Specjalnie zaprojektowany kształt profili zapewnia

wytrzymałą konstrukcję a innowacyjny sposób

mocowania szkła zapewnia wysoką wytrzymałość

podczas użytkowania.

ZAPROŚ DO SIEBIE
SZTUKĘ

Drzwi SteelART doskonale komponują się z nowoczesnymi 

pomieszczeniami. Nadają charakter wnętrzom typu LOFT.

Cechuje je minimalizm który podkreśli Twój salon czy gabinet.

Drzwi steelART To wizytówka Twojego biura.

DOSKONAŁA MIKROSTRUKTURA
I KOLOR NA LATA

Drzwi SteelART pokrywamy najwyższej jakości farbą proszkową.

Głęboko matowa powłoka o drobnej strukturze eksponuje

charakter drzwi. Jednolita mikrostruktura równomiernie rozprasza 

światło i nadaje drzwiom szlachetny wygląd. Powłoka nakładana 

jest metodą proszkową dającą trwałą i twardą strukturę.

Steelline
Design for art

Stalowo szklane drzwi przesuwne, części stałe.
Praga, przestrzeń biurowa.

Stalowo szklane drzwi z szybą przeźroczystą.
Praga, przestrzeń biurowa.

Stalowo szklane drzwi z szybą matową.
Wolsztyn, dom jednorodzinny.

Stalowo szklane  drzwi rozwierane.
Przestrzeń biurowa.
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REALIZACJE

Firma METALPOL FURMANIAK specjalizuje się w produkcji, sprzedaży oraz montażu drzwi oraz bram stalowych.  
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponujemy szeroką gamę produktów,  gwarantując jednocześnie 

najlepsze rozwiązania technologiczne. Każde zlecenie realizujemy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Drzwi industrialne dwuskrzydłowe.
Poznań - Klub CrossFit.

Drzwi loftowe szklane z uchwytem.
Holandia, dom jednorodzinny.

Stalowo szklane drzwi rozwierane.
Apartament.

RODZAJE SZKŁA

RODZAJE KLAMEK

Szkło float VSG (przeźroczyste) Szkło zbrojoneSzkło mleczne VSG (matowe) Szkło SGG MASTER-CARRE

Pochwyt 20 Pochwyt 50 Pochwyt 25 Pochwyt 30 

Zaprojektuj własne drzwi. Wykonamy drzwi według Twoich preferencji.

Drzwi stalowe 
SteelA-W4

Drzwi stalowe 
SteelA-W4P

Drzwi stalowe 
SteelA-W6P

Drzwi stalowe 
SteelA-W8

Propozcyja drzwi dwuskrzydłowych
z pochwytem 15/15,  

z witryną i naświetleniem

Propozycja drzwi  
dwuskrzydłowych

z klmaką LOFT i z witryną

Propozycja drzwi
z klamką płaską

witryną i naświetleniem

DRZWI TYPOWE

WYBIERZ JAK CHCESZ

Klamka w stylu LOFT czy tradycyjna ? A może stalowy pochwyt? Przejrzyste szkło hartowane czy matowe szkło klejone? 

Idealnie podkreślający styl czarny głęboki mat czy perlista czerwień? Szerokie drzwi 900mm, drzwi 800mm,

 a może indywidualne rozwiązanie? Drzwi z szybą pełną, drzwi z dolnym panelem, cztery wewnętrzne panele lub osiem? 

Bezpieczny panel dolny. Wybierz rozwiązanie według Twoich potrzeb i gustu. 

DZWI INDYWIDUALNE:

DRZWI INDYWIDUALNE

Drzwi industrialne dzielone.
Praga biuro.

Wewnętrzne ściany działowe, wraz z drzwiami. 
Amsterdam, salon odzieżowy.

Wewnętrzna ścianka działowa, drzwi rozwierane. 
Amsterdam, salon odzieżowy.

Drzwi dwuskrzydłowe wraz z częściami stałymi. 
Francja, mieszkanie.

Klamka + wkładka Klamka Klamka Loft 
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