
 

 

 

Lublin, 08/12/2022 

L. Dz. 848/2022 

 

 

 
Partnerzy Handlowi 
POL-SKONE 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
W nawiązaniu do pisma z dnia 30/11/2022 przesyłamy nowe katalogi POL-SKONE 
 

• katalog LEPSZE WNĘTRZE edycja 3/2022 
https://www.pol-skone.pl/katalog_lepsze_wnetrze_2022_III_PL.pdf 

 

• katalog drzwi technicznych edycja III/2022 
https://www.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_2022_PL_III_edycja.pdf  

 

• katalog DRZWI UKRYTE HARMONY edycja II/2022. 
https://www.pol-skone.pl/ulotka_harmony_2022_PL_II.pdf  

 
Obok nowych rozwiązań z pisma z dnia 30/11/2022 w nowych katalogach 
wprowadziliśmy rozszerzoną kolorystykę obrzeży ABS do skrzydeł przylgowych: 

• obrzeże ABS białe 

• obrzeże ABS szare 

• obrzeże ABS antracyt 

• obrzeże ABS dąb 

• obrzeże ABS czarne 

• obrzeże ABS titano 
 
Zmodyfikowaliśmy także grupy kolorystyczne i usunęliśmy kolory: 
 

• z grupy LAMISTONE CPL: 248 industry 2, 268 wiąz piaskowy H, 269 wiąz szary H 

• z grupy LAMINOWANE CPL 0,2: 223 wiśnia, 847 industry 1, 848 industry 2 

• z grupy LAMINOWANE CPL 0,5: 923 wiśnia, 947 industry 1, 948 industry 2, 825 dąb 
terra 

• z grupy LAMINOWANE CPL 0,7: 723 wiśnia, 747 industry 1, 748 industry 2, 725 dąb 
terra 

 
Natomiast z modeli SONATA LUX, INTERSOLID II wycofujemy kolor 311 dąb.  
 
W nowym katalogu edycja 3/2022 zmieniona zostaje także cena modelu SKŁADANE. 

https://www.pol-skone.pl/katalog_lepsze_wnetrze_2022_III_PL.pdf
https://www.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_2022_PL_III_edycja.pdf
https://www.pol-skone.pl/ulotka_harmony_2022_PL_II.pdf


 
Przypominamy także wprowadzeniu wraz z nowym katalogiem: 
 
 

• WYŻSZYCH drzwi modułowych bezprzylgowych MODO, VERI, EGRO, SEDO 
 

• skrótu rekuperacyjnego 15 mm do drzwi modułowych MODO, VERI, EGRO, 
SEDO, ARCO, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO, FORTIMO LUX 

 

• Możliwości zamówienia nietypowych wymiarów w drzwiach 
wewnątrzlokalowych stalowych GALIO i STALIO  

 

• Wprowadzeniu nowego dodatkowego koloru 0S3 METALICZNA MIEDŹ 
STRUKTURA w drzwiach wewnątrzlokalowych stalowych GALIO i STALIO  

 

• Zmianie promienia podcięcia wentylacyjnego w drzwiach szklanych LUMEN   
z dotychczasowego R15 na nowe R32 

 

• aktualizacji cen skrzydeł i ościeżnic FORNIROWANYCH 
 
 

• zmianie standardowego wypełnienia skrzydeł drzwiowych modeli: SUBLIME, 
ESTATO, ANMI, CREATO, SONATA, SONATA LUX, ESTATO LUX, ESPINA 
na płytę otworowaną. Wypełnienie płytą pełną dostępne jako opcja. 
 
Proszę też pamiętać, że w drzwionline.pl została wprowadzona osobna 
zakładka „DRZWI OD RĘKI” umożliwiającą zamawianie towaru z 
natychmiastową dostawą w kolejnym transporcie do magazynu dystrybutora 
 
W ofercie dostępne SKRZYDŁA HARMONY w wersji DO POMALOWANIA 
oraz OŚCIEŻNICE HARMONY (w wersji do pomalowania, ale także malowane 
w kolorach RAL 9003 i RAL 9005) 
 

 
Z poważaniem, 
 
 
 
Arkadiusz Pelc 
Dyrektor Sprzedaży 
 
 


