
 
 

Strona 1 z 2 
 

 
 
L. Dz. 1796/2019 

Lublin, 01/07/2019 

 
 
 

Partnerzy Handlowi 
POL-SKONE 

 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

 
 
Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy katalog  
POL-SKONE LEPSZE WNĘTRZE edycja II 2019. 
 
 
 
 
 
 
Jednocześnie chcieliśmy poinformować  
o zmianach w ofercie POL-SKONE:   
modelowych, kolorystycznych i cenowych. 

 
 
MODELE i WZORY: 

• wprowadzona zostaje nowa ościeżnica metalowa STAŁA I REGULOWANA dedykowana do 
drzwi szklanych LUMEN, dodatkowo do modelu LUMEN zostaje wprowadzona opcja 
możliwości zastosowanie elektrozaczepu, 

• model skrzydeł i ościeżnic HARMONY zostaje rozszerzony o kolorystykę czarny BLACK, 

• wprowadzona zostaje jako opcja możliwość wyboru szkła hartowanego przeziernego w 
modelach drzwi wewnątrzlokalowych, 

• wprowadzone zostają osłonki czarne do drzwi wewnętrznych i wejściowych, 

• rozszerzona zostaje o nowe wzory oferta klamek, 

• wprowadzona zostaje możliwości wymiany obrzeża w wybranych drzwiach malowanych  
białych RAL 9003 oraz laminowanych na obrzeże koloru czarnego, szarego i antracytowego, 

• wycofany zostaje model: FORM 
Ponadto do katalogu zostały wprowadzone nowe modele zaprezentowane w marcu 2019: 

▪ drzwi wewnętrzne wejściowe antywłamaniowe RC 4    
▪ nowy model drzwi wewnątrzlokalowych fornirowanych ESPINA ze specjalnym układem 

usłojenia 
▪ rozszerzenie modelu ESTATO w kolorze RAL9003 o wersję z szybą laminowaną obustronnie 

gładką 44.2 w kolorze czarnym 
▪ rozszerzenie modeli TIARA i SONATA system przylgowy i bezprzylgowy o model W08  
▪ rozszerzenie modelu OSCIEŻNICY REGULOWANEJ VERTIGO o kolekcję BLACK w kolorze 

RAL9005 
▪ rozszerzenie modelu skrzydła HARMONY o wersję FORNIROWANĄ 
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KOLORYSTYKA: 

• Wprowadzone zostają nowe kolory laminatów: 
- industry 1 
- industry 2 
- industry 3 
- dąb terra 

 
występujące w grubościach: CPL 0,2,CPL 0,5, CPL 0,7  

 

• Gama drzwi HIGRO poszerza się o kolor antracyt 

• Wycofany kolor 129 kasztan 
 
CENY  

• Zmienione zostają ceny wybranych klamek 

• Zmienione zostają ceny tafli i okuć drzwi szklanych LUMEN 

• Zmienione zostają ceny i dopłaty do wybranych akcesoriów dodatkowych w tym 
elektrozaczepów. 

 
Poniżej link do katalogu w wersji PDF: 
 

POL-SKONE LEPSZE WNĘTRZE edycja II 2019  
http://www.pol-skone.pl/katalog_lepsze_wnetrze_2019_II_pl.pdf 
 
Katalog w wersji drukowanej będziemy dystrybuowali w drugiej połowie lipca. 
Nowy katalog będą obowiązywał od 15/7/2019 i od tej daty zamówienia będziemy przyjmować i 
potwierdzać w nowych cenach.  
Dla Zamówień złożonych i potwierdzonych do dnia 14/7/2019 będą obowiązywały dotychczasowe ceny. 

 
Informujemy także, że w najbliższych dniach zaprezentujemy Państwu zaktualizowany KATALOG 
DRZWI TECHNICZNYCH POL-SKONE 2019. 
 

 
 
Z poważaniem, 
 
 
 
 
 
Anna Szulżyk-Maciąg 
Dyrektor Finansowy 
Wice Prezes Zarządu 
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