
 

 

L. Dz. 1200/2016                     Lublin, 01.02.2016 

Partnerzy Handlowi POL-SKONE 
Szanowni Państwo, 
 
Z przyjemnością prezentujemy katalog nowości asortymentowych POL-SKONE na rok 2016.  
Katalog dostępny w wersji elektronicznej na: http://www.pol-skone.pl/Katalog_Nowosci_2016_pl.pdf 
 
Oferta zostaje rozszerzona o nowe modele:  
- drzwi wewnątrzlokalowe INVERNO w systemie przylgowym i bezprzylgowym DUO w 4 wzorach w kolorystyce 
LAMISTONE i SILKSTONE, 
- drzwi wewnątrzlokalowe FORTIMO w systemie przylgowym i bezprzylgowym DUO w 8 wzorach w kolorystyce 
LAMISTONE i SILKSTONE, 
- drzwi wewnątrzlokalowe FORTIMO LUX w systemie przylgowym i bezprzylgowym DUO w 8 wzorach w kolorystyce 
FORNIROWANEJ, 
- drzwi wewnątrzlokalowe NOSTRE LUX w systemie przylgowym w 13 wzorach w kolorystyce FORNIROWANEJ w tym w 
nowych kolorach 373 dąb biały, 374 dąb piaskowy, 375 dąb szary, 
- drzwi wewnątrzlokalowe SONATA w systemie przylgowym i bezprzylgowym DUO w 8 wzorach w kolorystyce 
LAMISTONE i SILKSTONE, w tym w nowych kolorach LAMISTONE 267 wiąz bielony H, 268 wiąz piaskowy H, 269 
wiąz szary H z poziomym układem usłojenia oraz w nowych kolorach LAMISTONE 240 wiąz bielony V, 241 wiąz 
piaskowy V, 242 wiąz szary V z pionowym układem usłojenia 
- drzwi SKŁADANE w systemie bezprzylgowym DUO, 
- ościeżnicę drewnianą regulowaną NOSTRE w systemie przylgowym w zakresach regulacji 62-391 mm ze specjalną 
profilowaną opaską NOSTRE, 
- ościeżnicę regulowaną VERTIGO w systemie bezprzylgowym DUO w zakresach regulacji 75-300 mm z panelem górnym o 
wysokości 100-1000 mm z możliwością zastosowania usłojenia poziomego i pionowego,  
- okno EC90 EI30. System okien przeciwpożarowych EI30 obejmuje okna jedno- lub dwuskrzydłowe; stałe w ramie; 
uchylno-rozwierane, a także w wersji drzwi balkonowych. Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na targach BUDMA 
podjął decyzję o nagrodzeniu Złotym Medalem okna przeciwpożarowego POL-SKONE EC90 EI30. 
 
Do oferty kolorystyki wprowadzamy:  
- trzy nowe kolory FORNIRÓW: 373 dąb biały, 374 dąb piaskowy, 375 dąb szary 
- sześć nowych kolorów LAMISTONE: 267 wiąz bielony H, 268 wiąz piaskowy H, 269 wiąz szary H z poziomym układem 
usłojenia oraz 240 wiąz bielony V, 241 wiąz piaskowy V, 242 wiąz szary V z pionowym układem usłojenia 
- siedem nowych kolorów LAMINATÓW CPL 0,5 z efektem SILKSTONE tj. dodatkową widoczną strukturą 
prawdziwego drewna: 976 dąb polski, 993 antracyt royal, 994 jesion royal, 995 merbau royal, 996 jesion polski, 997 
nugat royal, 938 dąb premium, Laminaty CPL 0,5 z efektem SILKSTONE przeznaczone są na powierzchnię skrzydeł 
DECO, IMPULS, drzwi EI30, EI 60, B30, C30, RC3 oraz SR typ A i typ B. Dopłata do CPL 0,2 mm (lub dla IMPULS do 
lamistone) plus 225 zł netto. 
Z oferty wycofujemy kolor ECO TOP 145 aralia ciemna, który będzie dostępny do wyczerpania zapasów. Prosimy o 
każdorazowe sprawdzanie możliwości wykonania zamówienia w tym kolorze w dziale handlowym.  
  
Na Państwa sugestie wprowadzamy także do oferty skrzydła otwierane do wewnątrz i na zewnątrz do ościeżnicy 

HARMONY w wersji do własnego pomalowania. Ceny od 280 zł netto za skrzydło szer. „60”-„90” wys. 2040/2015 mm z 

zamkiem magnetycznym i frezowaniem pod zawiasy. Pełny cennik dostępny w Dziale Sprzedaży POL-SKONE. 

Wszystkie nowości można zobaczyć na rozpoczynających się 2/2/16 targach BUDMA 2016 w Poznaniu na Terenach 
MTP w Pawilonie 5, numer stoiska 94. Serdecznie zapraszamy! 
Dystrybucję katalogów nowości w formie drukowanej rozpoczynamy od dnia dzisiejszego. 
 
Przypominamy także o specjalnej promocji rabatowej 10%: 
- na skrzydła drzwiowe ARCO w kolorystyce zgodnej z aktualnym katalogiem POL-SKONE,  
oraz o dodatkowej promocji rabatowej 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 
- 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 do 31/3/2016 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 o uruchomionej w 2016 roku SPECJALNEJ AKCJI dotyczącą produktów z SZYBKĄ 
REALIZACJĄ. Asortyment objęty akcją w wybranych konfiguracjach produkowany jest w jeden tydzień roboczy, zaś 
dostawy (przy zachowaniu minimum logistycznego z umowy) są realizowane do 10 dni. Specjalną akcją z szybka realizacją 
objęte są modele: SEMPRE, VERIMO, ARCO, INTER-AMBER w systemie przylgowym wraz z ościeżnicami 
regulowanymi DIN opaska 60 mm zakresy: ZP1-ZP11. Warunki akcji zgodnie z pismem z 4/1/2016. 
 

Z poważaniem, 
 
 

 
 

 

inż. Jan Szulżyk 
Prezes 
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