
 

Lublin, 30/9/2021 
L. Dz. 1559/2021 

 
Partnerzy Handlowi 
POL-SKONE 

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1/10/2021 w ramach zamówień SZYBKICH z terminem 

realizacji 2 TYGODNIE plus dostawa dostępne będą DRZWI MALOWANE CAMBIO DUO KOLOR BIAŁY  

RAL 9003 system bezprzylgowy z wypełnieniem „plastrem miodu” lub płytą PEŁNĄ wraz z ościeżnicami DIN 

DUO malowane kolor biały RAL 9003 w zakresach ZD1-ZD4. 

Jednocześnie w okresie 1/10/2021-31/12/2021 na skrzydła CAMBIO DUO KOLOR BIAŁY RAL 9003 

zamówione w ramach szybkiej realizacji (zamówienie złożone jako szybkie ZKFST w konfiguratorze drzwionline.pl) 

zostanie nadany dodatkowy 10% rabat. Dodatkowy rabat będzie się sumować wraz z aktualnym rabatem 

handlowym przyznanym dla dystrybutora z załącznika 4/H umowy. 

Szczegóły dotyczące nowego modelu CAMBIO DUO dostępnego w szybkiej realizacji przesyłamy w załączonej 

informacji oraz pod linkiem: http://www.marketing.pol-skone.pl/ulotka_cambio.pdf 

  

Pragniemy też Państwa poinformować, że po przeprowadzonych badaniach drzwi z ościeżnicą 

ukrytą HARMONY wyposażone w uszczelkę opadającą oraz płytę wiórową pełną mają 

potwierdzony parametr dźwiękoizolacyjności 27 dB. Jednocześnie model HARMONY w wersji 27 dB uzupełnia 

gamę drzwi dźwiękoizolacyjnych z ościeżnicą ukrytą systemu POL-SKONE  - przypominamy, że w naszej ofercie 

znajduje się także model drzwi z ościeżnicą ukrytą HARMONY INVEST z izolacyjnością akustyczną 37dB. 

Przypominamy też, że na stanach magazynowych POL-SKONE znajdują się zarówno ościeżnice HARMONY 

(surowe, RAL9003, RAL9005), jak i skrzydła HARMONY (skrzydła do malowania, szer. „80”, z wypełnieniem płytą 

pełną i „plastrem miodu). 

Prezentujemy także Państwu nowe katalogi POL-SKONE, które rozpoczną obowiązywanie  

z dniem 14/10/2021: 

• KATALOG LEPSZE WNETRZE edycja IV/2021: 
http://www.marketing.pol-skone.pl/katalog_lepsze_wnetrze_2021_IV_PL.pdf 
  

• KATALOG DRZWI TECHNICZNYCH edycja III/2021:  
http://www.marketing.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_PL_III.pdf  

Wraz z rozpoczęciem obowiązywania nowych katalogów zmienione zostaną również ceny na wybrany 

asortyment POL-SKONE. Mimo optymalizacji procesu produkcyjnego i mimo stałych działań Zarządu POL-SKONE 

minimalizujących wpływ cen surowców na finalne ceny wyrobów POL-SKONE informujemy, że niestety stałe 

drastyczne podwyżki cen surowców jak m.in MDF, drewno, stal, aluminium, kleje, szkło, farby, lakiery, 

opakowania, folie i wiele innych zmuszają nas z dniem 14/10/2021 do zmiany cen niektórych grup 

asortymentowych. 

Nowe katalogi będą obowiązywać od 14/10/2021 i od tej daty zamówienia będziemy przyjmować i potwierdzać 
w nowych cenach. 

 
Z poważaniem, 
 
 
 
Arkadiusz Pelc 
Dyrektor Sprzedaży 
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