
 
 

 
 
L. Dz. 90/2023 
Lublin, 20/03/2023 
 
 
 

Partnerzy Handlowi  
POL-SKONE 

Szanowni Państwo, 

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu KATALOG NOWOŚCI PO-SKONE. 

https://www.pol-skone.pl/katalog_nowosci_I_2023_PL.pdf 

 

W katalogu prezentujemy: 

 

- nowy model ramiakowych drzwi wewnątrzlokalowych MODESTO 

CO WYRÓZNIA NOWY MODEL MODESTO: 

- ramowa konstrukcja skrzydeł oparta na selekcjonowanym drewnie sosnowym, 

- 3 warstwowy system malowania  

- aż 6 wzorów i kolory z palet RAL/NCS  

- NOWE KOLORY – TRENDY 2023:  

   malowany RAL 7035 szary i malowany NCS SAGE - SZAŁWIA  
 

 

- nowy model ramiakowych drzwi wewnątrzlokalowych TEO 

CO WYRÓZNIA NOWY MODEL TEO: 

- fornirowane skrzydła ze specjalnym czarnym frezowaniem ozdobnym, 

- frezowanie dodatkowo zabezpieczone lakierem UV. 

 

- nowy model ramiakowych drzwi wewnątrzlokalowych ESTO 

CO WYRÓZNIA NOWY MODEL ESTO: 

- atrakcyjna cena 680 zł netto 

- aż 6 wzorów i 9 kolorów z kolekcji SILKSTONE i LAMISTONE CPL  

- ramiaki pionowe o grubości 40 mm 

- ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm, 

- panele o grubości 22 mm,  

- szkło biały mat 4 mm. 



 
 

- nowy wzór drzwi wewnątrzlokalowych ESPINA – W03 

CO WYRÓZNIA NOWY WZÓR ESPINA: 

- unikalne połączenie naprzemienne usłojenia forniru spotykane  

do tej pory jedynie w ekskluzywnych meblach 

 

- nowe wzory drzwi wewnątrzlokalowych SEDO – W03 i W04 

 

Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu z dniem 21/3/2023  

nowej specjalnej ceny na bestsellerowy model SEDO.  

Nowa cena – od 785 zł netto za model W00 (wysokość standard) będzie  
obowiązywała do 30/6/2023.  
 

- nowy model drzwi wewnątrzlokalowych ukrytych HARMONY INVEST ULTRA 

CO WYRÓZNIA NOWY model: 

- unikalne rozwiązanie: brak górnego nadproża ościeżnicy aluminiowej 

 

- nowy kolor UNI MAT PLUS SAGE (SZAŁWIA) – dostępny od 1/6/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nowe modele ościeżnic REGULOWANA AQUA DIN I DIN DUO  

CO WYRÓZNIA ościeżnice AQUA: 

- wykonanie z płyty WILGOCIOODPORNEJ  



 
 

Do oferty POL-SKONE zostaje także wprowadzony nowy kolor zamka magnetycznego do drzwi 
bezprzylgowych – KOLOR BIAŁY. Zamek będzie dostępny od 1/5/2023. 

 

Szczegóły techniczne dotyczące nowych modeli, nowych specjalnych cen na model SEDO oraz nowego 

prezentowanego już Państwu modelu ARIA w załączonym folderze oraz pod linkiem: 
https://www.pol-skone.pl/katalog_nowosci_I_2023_PL.pdf 

 

Natomiast informacje o całej gamie drzwi POL-SKONE z ościeżnicami krytymi, w tym o nowym modelu 
- HARMONY INVEST ULTRA – dostępne są w katalogu HARMONY pod linkiem: https://www.pol-
skone.pl/ulotka_harmony_2023_PL_II_edycja.pdf 

 

Przypominamy, że drzwi HARMONY IDEA wraz z ościeżnicą krytą POL-SKONE do 
samodzielnego pomalowania to najkorzystniejsze cenowo na rynku rozwiązanie dla drzwi 
ukrytych.  

 

Z poważaniem, 
 
 
 
Arkadiusz Pelc 
Dyrektor Sprzedaży 


