
 

 

 

L. Dz. 6260/2016                     Lublin, 30.05.2016 

 

 
Partnerzy Handlowi POL-SKONE 
 
 

Szanowni Państwo, 
 

Z przyjemnością prezentujemy katalog stolarki zewnętrznej POL-SKONE 2016.  
Katalog dostępny w wersji elektronicznej na:  
http://www.pol-skone.pl/Katalog_Stolarka_Zewnętrzna_2016_PL.pdf 
 

Nowa wersja katalogu obejmuje swoim zakresem przekrój bogatej oferty asortymentowej 
POL-SKONE w zakresie drzwi zewnętrznych oraz okien drewnianych, okien drewniano 
aluminiowych oraz nowy system okien przeciwpożarowych EC90 EI30, który prezentowaliśmy 
już Państwu na targach BUDMA 2016. Przypominamy, że Sąd Konkursowy Złotego Medalu 
MTP na targach BUDMA podjął decyzję o nagrodzeniu Złotym Medalem okna 
przeciwpożarowego POL-SKONE EC90. 
Zmiany w ofercie drzwi zewnętrznych dotyczą nowych wzorów modelu SATURN, z oferty 
zostały także wycofane modele ONTARIO, ONTARIO-S, klamka JANE oraz okna STEPS i S-
SYSTEM.  
Dystrybucję katalogów stolarki zewnętrznej w formie drukowanej rozpoczynamy od dnia 
dzisiejszego. 
 

Oprócz nowej publikacji katalogowej wprowadziliśmy również bieżące zmiany do oferty 
drzwi wewnątrzlokalowych oraz technicznych inwestycyjnych. 
 

Tak jak już informowaliśmy w piśmie z 01/04/2016 oferta POL-SKONE została 
wzbogacona o nowy wzór kolekcji drzwi elementowych SEMPRE: skrzydło drzwiowe SEMPRE / 
SEMPRE LUX z wkładem tablicowym jednostronnym  w kolorze czarnym (wkład tablicowy 
suchościeralny i magnetyczny). Bardzo pozytywne przyjęcie tego modelu oraz stale 
prowadzone prace badawczo-rozwojowe pozwoliły na dalszy rozwój kolekcji SEMPRE o wzór: 
skrzydło drzwiowe SEMPRE / SEMPRE LUX z lustrem jednostronnym  . 
Nowy wzór dostępny będzie w systemie przylgowym i bezprzylgowym w szerokościach „60”, 

„70”, „80” ,”90” w kolorystyce LAMISTONE CPL, SILKSTONE, FORNIROWANE. 

Cena za skrzydło drzwiowe wersja WL - wersja W00 z lustrem jednostronnym: 

- w kolorystyce LAMISTONE CPL, SILKSTONE:  837 zł netto 

- w kolorystyce FORNIROWANE:    1130 zł netto 

 
 Jako rozszerzenie systemów przesuwnych naściennych i chowanych w ścianie do oferty 

zostaje wprowadzona możliwość produkcji skrzydeł do kasety ECLISSE SYNTHESIS. Skrzydła 

o konstrukcji płytowe bezprzylgowe, wymiary szer. 625mm, 725mm, 825mm, 925mm, 1025mm,  

wys. 2040mm; modele: INTER AMBER, IMPULS, DECO, SIMPLE, ASTOR, GRAF, PŁYTOWE, 

TIARA, SONATA, DECO LUX, ETIUDA/ETIUDA LUX wzór B0,B1,B2,B3,B4. 

Oferta ościeżnic rozszerzyła się o zabudowę tunelową VERTIGO oraz system koron 
do ościeżnicy NOSTRE. 

 
Dzięki stałemu rozwojowi konfiguratora drzwionline.pl dodana została możliwość wyboru 

dodatków typu: tuleje, kratki, samozamykacze, wizjery i spowalniacze. 
 
 
 

http://www.pol-skone.pl/Katalog_Stolarka_Zewnętrzna_2016_PL.pdf


 

 

 
Do oferty drzwi POL-SKONE skierowanej na rynek inwestycyjny wprowadzone zostają 

nowe rozwiązania technologiczne: 
 – skrzydło wewnątrzlokalowe konstrukcja PŁYTOWE system przylgowy z samozamykaczem 
krytym GEZE BOXER 2-4 lub ASSA ABLOY DC 840, grubość skrzydła 46 mm wraz z 
dedykowaną ościeżnicą DIN ZU, 
- Zawias ze stali nierdzewnej do skrzydeł wewnątrzlokalowych (regulowany w dwu 
płaszczyznach) oraz zawias ze stali nierdzewnej do drzwi EI30 PLUS; EI60PLUS z ościeżnicą 
metalową lub drewnianą (regulowany w trzech płaszczyznach) 
 
 Przypominamy także, że w ofercie POL-SKONE znajdują się rozwiązania takie jak: 
- skrzydła o konstrukcji PŁYTOWE w klasie III wytrzymałości mechanicznej, 
- dodatkowe wyposażenie drzwi wewnątrzlokalowych w postaci elementu ochronnego przeciw 
włożeniu palców pomiędzy skrzydło drzwiowe a futrynę – FINN PROTECT polecane do 
drzwi instalowanych w przedszkolach i szkołach. 
 

Jednocześnie informujemy o planowanym wycofaniu z oferty: 
- koloru dąb syberyjski 284 
- szyb ornamentowych  

szkło CHINCHILA bezbarwne (A9),  szkło CHINCHILA bezbarwne HARTOWANE (U4) 
szkło CHINCHILA brąz (B1,) szkło CHINCHILA brąz HARTOWANE (U5) 
szkło POINT-S bezbarwne (B9), szkło POINT-S bezbarwne HARTOWANE (W3) 

- klamki IMAGE-QR 
 
Przypominamy także o specjalnej promocji rabatowej: 
-6% na skrzydła drzwiowe CLASSIC w kolorystyce biały NCS s0500-N. 
-10% na skrzydła drzwiowe ARCO w kolorystyce zgodnej z aktualnym katalogiem POL-SKONE,  
-10%: na skrzydła drzwiowe VERIMO w kolorystyce: ECO TOP 120 biały, ECO TOP 146 dąb 
włoski, HIGH TOP 147 jesion patyna, HIGH TOP 148 jesion kawowy, SILKSTONE 295 merbau 
royal 
-10% na skrzydła drzwiowe INTER-AMBER, ARCO, ARCO ALU w kolorystyce: ECO TOP 144 
aralia jasna, HIGH TOP 129 kasztan, HIGH TOP 138 dąb premium 
Na wszystkie zamówienia na asortyment objęty promocją, które będą złożone przez 
bezpośredniego dystrybutora POL-SKONE i potwierdzone do realizacji w okresie do 30/6/2016 
udzielony zostanie dodatkowy rabat na fakturze zakupu. Dodatkowy rabat sumować się będzie 
wraz z aktualnym rabatem handlowym przyznanym dla dystrybutora z załącznika 4/H umowy. 
 

Proszę również pamiętać SPECJALNEJ AKCJI dotyczącej produktów z SZYBKĄ 
REALIZACJĄ. Asortyment objęty akcją w wybranych konfiguracjach produkowany jest obecnie 
w jeden tydzień roboczy, zaś dostawy (przy zachowaniu minimum logistycznego z umowy) są 
realizowane do 10 dni. Specjalną akcją z szybką realizacją objęte są modele: SEMPRE, 
VERIMO, ARCO, INTER-AMBER, CLASSIC w systemie przylgowym wraz z ościeżnicami 
regulowanymi DIN opaska 60 mm zakresy: ZP1-ZP11. Warunki akcji zgodnie z pismem z 
4/1/2016. Szczegółowy asortyment oraz ogólne aktualne terminy realizacji przesyłane są na 
bieżąco w cotygodniowej korespondencji mailowej.  

 
 

Z poważaniem, 
 
 
 

 

inż. Jan Szulżyk 
Prezes 
 


