
 

 

L. Dz. 4928/2017                       Lublin, 21.04.2017 

Partnerzy Handlowi  
POL-SKONE 

Szanowni Państwo, 
Dziękujemy Państwu za zaangażowanie w sprzedaż i promocję produktów POL-SKONE w 

pierwszym kwartale roku 2017, a także za wszelkie uwagi, opinie, sugestie zmian i kierunków rozwoju 
asortymentu przekazywane przez Państwa na temat naszej oferty na szkoleniach i spotkaniach. 
Dziękujemy też przede wszystkim za ciepłe przyjęcie nowości asortymentowych POL-SKONE na rok 
2017 i systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań na ekspozycjach w Państwa salonach własnych oraz 
u Państwa Klientów. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że prowadzimy już prace nad dalszym rozwojem 
asortymentu i nad kolejną edycją katalogu POL-SKONE na drugie półrocze 2017. Przy tej okazji 
chcielibyśmy Państwa poinformować o planowanych zmianach w przyszłej ofercie. Jako innowacyjny i 
stale rozwijający się producent stale śledzimy zmiany i tendencje na rynku oraz analizujemy potrzeby 
Klientów zarówno pod kątem kolorystyki jak i wzornictwa. W wyniku takich analiz wraz z nową edycją 
katalogu POL-SKONE z oferty planujemy wycofać wybrane wzory drzwi wewnętrznych: 

 

 Arco W3D 

 Inter-Amber F03, F04, F05, F06 

 Impuls W04 

 Sonata W3 

 Deco 03sd 

 Classic 01sd, 01s10 

 Classic Lux 01sd, 01s10 

 Fiord 03sd 

 Płytowe 02sd, 03sd 

 Modern 
03,03s6,04,04s8,06,06s8,07,07s10,09,09s10 

 Fortimo w02, w02s2, w04, w04s2 

 Fortimo Lux w02, w02s2, w04, w04s2 
 

 Vertigo w02s2 

 Vertigo Lux w02s2 

 Deco Lux 03sd, 02s6 

 Deco Lux Soft bs1-bs4 

 Nostre 04,04s1,04s3 

 Nostre Lux 04,04s1,04s3 

 Sempre Onda W01, W02 

 Sempre Verse w02, w06, w07, w08 

 Noble II w05 

 L-Projekt s1,s4,s5,s6 
 

Pozostałe wzory w wymienionych wyżej modelach zostaną utrzymane w ofercie bez zmian. 
 
Informujemy także, że planujemy zakończyć produkcję modeli (wszystkie wzory): 

 Creo 

 Deco Vario 

 Astro lux 

 Sahara 

 Kongo 

 Argent 

 Noble I 

 Passo Alto 
 

W gamie ościeżnic - z uwagi na wprowadzenie pismem z dnia 13/2/2017 do oferty ościeżnicy DIN DUO z 
opaską Q-System - zostanie wycofana oscieżnica regulowana Q-System z zasadniczą częścią 
drewnianą. 
 
Z uwagi na zakończenie produkcji modeli Sahara i Kongo z oferty wycofane zostaną też kolory:  
611, 612, 613 (sahara) oraz 621, 622, 623 (kongo).   

 
Mając na uwadze możliwe otwarte projekty i realizacje, które Państwo prowadzą, informację o 
planowanych zmianach zdecydowaliśmy się wysłać Państwu już teraz z prawie trzymiesięcznym 
wyprzedzeniem. 
 

Z poważaniem, 
 

 
 
    inż. Jan Szulżyk 
    Prezes 


