
 
 

 
L. Dz. 4700/2018                       Lublin, 20/04/2018 
 

 

Partnerzy handlowi  
POL-SKONE 

 
Szanowni Państwo, 
 

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że z uwagi na znaczny wzrost zapotrzebowania na drzwi 
malowane na rynku oraz ze zwiększoną ilością zamówień skierowanych do POL-SKONE na produkty 
malowane w II półroczu 2017 oraz I kwartale 2018 zostały wydłużone terminy realizacji na asortyment 
drzwi malowanych do 10-12 tygodni.  

 
Jednocześnie Zarząd POL-SKONE podjął pilne działania, które umożliwiłyby zwiększenie mocy 

produkcyjnych i sprostanie zwiększonej liczbie zamówień. W styczniu 2018 rozpoczęła pracę nowa 
fabryka POL-SKONE wyposażona w nowoczesne linie malarskie. Niestety początkowy okres działania 
fabryki nie zapewnił tak wysokiej wydajności jaka została zaplanowana, co w połączeniu z wpływem 
nowych zamówień spowodowało wystąpienie okresowych opóźnień w potwierdzonych już terminach 
realizacji na wybrane grupy asortymentowe w powierzchniach malowanych, za które to opóźnienia 
bardzo przepraszamy. 

 
Chcieliśmy poinformować, że wprowadzone w trybie pilnym działania korygujące i naprawcze 

pozwalają nam na ten moment zadeklarować co następuje: 
 
- otwarte zamówienia na modele: SUBLIME, ESTATO, SIMPLE, CAMBIO, NORTE wraz z 

ościeżnicami w kolorze RAL 9003 potwierdzone z dostawami do dystrybutorów do tygodnia 18 zostaną 
zrealizowane najpóźniej do końca tygodnia 20 i dostarczone do dystrybutorów do tygodnia 21, 

- otwarte zamówienia na modele: SUBLIME, ESTATO, SIMPLE, CAMBIO, NORTE wraz z 
ościeżnicami w kolorze RAL 9003 potwierdzone z dostawami do dystrybutorów na tygodnie 19-20 
zostaną zrealizowane najpóźniej do końca tygodnia 22 i dostarczone do dystrybutorów do tygodnia 23, 

- otwarte zamówienia na modele: SUBLIME, ESTATO, SIMPLE, CAMBIO, NORTE wraz z 
ościeżnicami w kolorze RAL 9003 potwierdzone z dostawami do dystrybutorów na tygodnie 21-22 
zostaną zrealizowane najpóźniej do końca tygodnia 24 i dostarczone do dystrybutorów do tygodnia 25, 

- otwarte zamówienia na modele: SUBLIME, ESTATO, SIMPLE, CAMBIO, NORTE wraz z 
ościeżnicami w kolorze RAL 9003 potwierdzone z dostawami do dystrybutorów od tygodnia 23 zostaną 
zrealizowane zgodnie z zadeklarowanymi terminami. 

 
Jednocześnie chcielibyśmy przeprosić Państwa za wszelkie niedogodności związane z przesunięciem 
terminów realizacji na modele SUBLIME, ESTATO, SIMPLE, CAMBIO, NORTE wraz z ościeżnicami w 
kolorze RAL 9003 oraz zapewnić, że pozostały asortyment z oferty POL-SKONE jest i będzie 
realizowany bez opóźnień w zadeklarowanych terminach.  

 

 
 
  


