
 

 

L. Dz. 12318/2017                       Lublin, 12/10/2017 

Partnerzy Handlowi  
POL-SKONE 

Szanowni Państwo, 
 
Informujemy, że oferta POL-SKONE rozszerza się o nowe wzory oraz rozwiązania techniczne, które przedstawiamy 
w katalogu NOWOŚCI 2017. Katalog NOWOŚCI 2017 dostępny jest w wersji elektronicznej pod linkiem 
http://www.pol-skone.pl/ulotka_nowosci_2017.pdf 

 
W nowym katalogu prezentujemy: 

 Skrzydła wewnątrzlokalowe NORTE w wersji malowanej w standardowym kolorze RAL9003 (biały)  
w systemie przylgowym i bezprzylgowym, w 2 dwu wzorach, opcjonalnie kolorystyka RAL i NCS 
 

 Skrzydła wewnątrzlokalowe VILANO w wersji malowanej w standardowym kolorze RAL9003 (biały)  
w systemie przylgowym i bezprzylgowym, w 2 dwu wzorach o konstrukcji bazującej na ramiaku 
drewnianym, opcjonalnie kolorystyka RAL i NCS 

 

 Skrzydła wewnątrzlokalowe ARCO UNI w nowej wersji wykończenia powierzchnią UNI-MAT 
charakteryzującą się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach. 
Kolekcja UNI-MAT występuje w 4 kolorach 630 szary, 631 stalowy, 632 beż, 634 grafit. Model 
ARCO UNI jest dostępny w systemie przylgowym w 20 wzorach. 

 

 Skrzydła wewnątrzlokalowe ESTATO LUX w wersji fornirowanej (GRUPA A, GRUPA B)  
w systemie przylgowym i bezprzylgowym, w 3 dwu wzorach. 

 

 Skrzydła wewnątrzlokalowe TRENDY z poziomym usłojeniem na powierzchni w kolorystyce 
LAMISTONE CPL 267 wiąz bielony H, 268 wiąz piaskowy H, 269 wiąz szary H oraz SILKSTONE 
254 antracyt royal H, 255 jesion polski H, 256 nugat jasny H oraz dwu nowych kolorach 298 
merbau royal H, 299 jesion royal H. Jednocześnie informujemy o specjalnej akcji promocyjnej na 
skrzydła TRENDY z ościeżnicami DIN i DIN DUO 90 stopni trwającej do 31/3/2018. Przy zakupie 
kompletu tj. skrzydło TRENDY z ościeżnicami DIN i DIN DUO łączenie ościeżnic na 90 stopni 
będzie wykonywane bez dopłaty. 

 

 Ościeżnicę metalową stałą DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE ze specjalnym profilem 
 

 Nowy system regulacji (zabudowy muru) z MDF do ościeżnicy metalowej stałej przylgowej lub 
bezprzylgowej wewnatrzlokalowej (FD12, FD93) lub stałej przylgowej do drzwi wejściowych RC3 
oraz CERBER PLUS.  

 
Ponadto przypominamy o nowym cenniku na drzwi techniczne i rozwiązania inwestycyjne: http://www.pol-
skone.pl/Cennik_drzwi_technicznych_2017_10_PL.pdf oraz nowej edycji katalogu POL-SKONE LEPSZE WNĘTRZE 
III 2017 http://www.pol-skone.pl/Katalog_Lepsze_Wnetrze_2017_III_PL.pdf 
 
Uzupełniając także informacje zawarte w obowiązujących katalogach informujemy, że istnieje możliwość zamówienia 
ościeżnic metalowych: 
- STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE (katalog LEPSZE WNETRZE III/2017 str. 125) 
- REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE (katalog LEPSZE WNETRZE III/2017 str. 126) 
- STAŁA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE (katalog LEPSZE WNETRZE III/2017 str. 131) 
- REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE (katalog LEPSZE WNETRZE III/2017 str. 132) 
w opcjonalnej kolorystyce RAL już od jednej sztuki w zależności od grupy kolorystycznej: 

 Dopłata do sztuki ościeżnicy przy 

1-5 sztuk 
Dopłata do sztuki ościeżnicy przy 

6-10 sztuk 
Dopłata do sztuki ościeżnicy przy 

powyżej 10 sztuk 

GRUPA1 +20% +10% +5% 

GRUPA2 +30% +20% +10% 

GRUPA3 +35% +20% +10% 

GRUPA4 +40% +25% +15% 

GRUPA5 +60% +60% +60% 

Tabele grup kolorystycznych dostępne w Dziale Handlowym POL-SKONE. 
 
 
Z poważaniem, 

 

inż. Jan Szulżyk 
Prezes 
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