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PERFEKCYJNE
POŁĄCZENIE
KOLORÓW

DECO LUX wzór 00

Postaw na stylowy
kompromis koloru i zyskaj
niepowtarzalny efekt we
wnętrzu.

dąb europejski 334

czarny 244

Perfekcyjny duet czerni i dębu
europejskiego doda stylowej
energii Twojej przestrzeni.
Zaskakujące połączenie okleiny
naturalnej i laminatu to esencja
modnego wzornictwa drzwi
wewnętrznych. Rozwiązanie
idealne dla nowoczesnych i
loftowych przestrzeni.

SEMPRE LUX wzór W00

ESTATO LUX wzór A02
czarna szyba

ESPINA wzór W01
czarna szyba

POLECAMY RÓWNIEŻ
OPCJONALNIE

zamek w kolorze czarnym - system
przylgowy

zawias typ T w kolorze czarnym - system
przylgowy do ość. DIN oraz metalowej

230 dąb gran ( SILKSTONE )
nie dotyczy modelu ARCO

644 czarny ( UNI MAT PLUS )
UWAGA ! kolor dostępny od 08.2020

ROZSZERZENIE
KOLORYSTYKI
SILKSTONE
UNI MAT PLUS
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ANMI

SYSTEM
przylgowy

od 860/1057,80

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

HARMONY

„60”-„100”

„120”-„180”

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema
płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią
malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.
Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

II klasa

drzwi ANMI, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi ANMI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN
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frezowanie na powierzchni skrzydła

WERSJA
skrzydło

W00 biały RAL 9003

W00 szary RAL 7047

W00 beż NCSs 2005 Y50R

W00 czarny RAL 9005

860/1057,80

860/1057,80

860/1057,80

1060/1303,80

OŚCIEŻNICA DIN ANMI

drzwi
jednoskrzydłowe

OŚCIEŻNICA DIN DUO ANMI
biały
szary
beż

czarny
BLACK

drzwi
jednoskrzydłowe

biały
szary
beż

czarny
BLACK

ZP1A

75-85

522/642,06

711/874,53

ZD1

75-80 834/1025,82 1009/1241,07

ZP1B

85-95

522/642,06

711/874,53

ZD2

80-85

834/1025,82 1009/1241,07

ZP2

95-120

542/666,66

738/907,74

ZD3

85-95

834/1025,82 1009/1241,07

ZP3

120-140 562/691,26

767/943,41

ZD4

95-120 851/1046,73 1033/1270,59

ZP4

140-160 575/707,25

784/964,32

ZD5

120-140 861/1059,03 1052/1293,96

ZP5

160-180 605/744,15

823/1012,29

ZD6

140-160 873/1073,79 1070/1316,10

ZP6

180-200 623/766,29

848/1043,04

ZD7

160-180 884/1087,32 1092/1343,16

ZP7

200-220 645/793,35

878/1079,94

ZD8

180-200 903/1110,69 1118/1375,14

ZP8

220-240 670/824,10

912/1121,76

ZD9

200-220 920/1131,60 1143/1405,89

ZP9

240-260 694/853,62

946/1163,58

ZD10 220-240 937/1152,51 1170/1439,10

ZP10 260-280 726/892,98

985/1211,55

ZD11 240-260 950/1168,50 1194/1468,62
ZD12 260-280 968/1190,64 1221/1501,83

ZP11 280-300 762/937,26 1038/1276,74

ZD13 280-305 989/1216,47 1261/1551,03

KOLORYSTYKA
MALOWANE

OŚCIEŻNICE

001
biały
(RAL 9003)

SYSTEM
przylgowy

005
beż
(NCS s2005 Y50R)

006
szary
(RAL 7047)

BLACK

002
czarny
(RAL 9005)

SYSTEM
bezprzylgowy

regulowana
system DIN ANMI

regulowana
DIN DUO ANMI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO chrom
satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)
drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T
w kolorze czarnym
sys. bezprzylgowy kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka
magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym
DODATKOWE (za dopłatą)
rozmiar „100”
trzeci zawias w skrzydle:
typ C dla szer. „60”-„80”
typ T dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„70”

40/49,20

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor
biały lub czarny (do 1 szt.)
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła
drzwiowego do 50 mm)
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła
drzwiowego do 90 mm)
wzmocnienie pod samozamykacz

10/12,30
20/24,60
40/49,20
25/30,75
30/36,90

podcięcie wentylacyjne
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym)
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)

bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

bez dopłaty

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm

15/18,45 drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm
17/20,91 zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny
80/98,40 lub złoty połysk
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit

20/24,60

+10%
+20%
bez dopłaty
100/123,00
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FIORI

SYSTEM
przylgowy

od 595/731,85

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

„60”-„90”

„120”-„180”

II klasa

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF
pokrytego powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE.
Ramiaki pionowe i poziome tej samej grubości 40 mm.

drzwi FIORI, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi FIORI, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN
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specjalne fazowanie na łączeniu
ramiaków

WERSJA

W02

W02P

W02S2P

595/731,85

595/731,85

595/731,85

KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL

SILKSTONE

OŚCIEŻNICE

258
biały

244
czarny

276
dąb polski

295
merbau Royal

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

stała DUO

regulowana
DIN DUO

250
dąb terra

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)
zamek w kolorze czarnym system przylgowy
zawiasy typ T w kolorze czarnym
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)

bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

bez dopłaty

podcięcie wentylacyjne
szkło laminowane (dot. 1 szyby):
wersja W02
wersja W02S2P
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny
lub złoty połysk

30/36,90
18/22,14
+10%
bez dopłaty
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CERBER PLUS
RC2

SYSTEM
przylgowy

„80”-„100”

od 1590/1955,70

POL-SKONE

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do
np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w
budynkach użyteczności publicznej.
Drzwi z ościeżnicą stałą drewnianą lub metalową.
Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożone dwiema
płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie
płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB).
Nominalna grubość skrzydła 46 mm.
Szklana aplikacja wklejona na powierzchni skrzydła (wystaje około
1 mm). Umieszona jest tylko od strony zewnętrznej drzwi, czyli
zawsze od strony klatki schodowej.
Aplikację idealnie uzupełni ościeżnica metalowa w kolorze czarnym
RAL 9005 lub drewniana w kolorze czarnym 244 LAMISTONE.

III klasa

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór W1S ze szklaną aplikacją w kolorze czarnym od
zewnętrznej strony drzwi, ościeżnica stała metalowa kolor RAL 9005

szklana aplikacja - NOWOŚĆ

zamek listwowy i klamka w kolorze
czarnym

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi CERBER PLUS RC2, wzór W1S ze szklaną aplikacją, ościeżnica stała metalowa kolor RAL 9005, drzwi otwierane do wewnątrz
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WERSJA

W1S

W1S

W1S 37 dB

rozeta górna z gałką w kolorze
czarnym

blacha zaczepowa zamka w
kolorze czarnym

próg dębowy lakierowany, listwa
ALU w kolorze srebrnym
(standard)

próg dębowy lakierowany w
kolorze szarym, listwa ALU w
kolorze srebrnym (opcjonalnie)

W1S 37 dB

z ościeżnicą stałą z ościeżnicą stałą z ościeżnicą stałą z ościeżnicą stałą
drewnianą
metalową
drewnianą
metalową
MALOWANE (RAL 9003)

1890 / 2324,70

1990 / 2447,70

2130 / 2619,90

2230 / 2742,90

ECO TOP

1490 / 1832,70

1590 / 1955,70

1750 / 2152,50

1850 / 2275,50

UNI MAT PLUS

1560 / 1918,80

1660 / 2041,80

1820 / 2238,60

1920 / 2361,60

HIGH TOP

1590 / 1955,70

1690 / 2078,70

1850 / 2275,50

1950 / 2398,50

LAMINOWANE CPL 0,2 MM

1690 / 2078,70

1790 / 2201,70

1950 / 2398,50

2050 / 2521,50

LAMISTONE CPL

1590 / 1955,70

1690 / 2078,70

1850 / 2275,50

1950 / 2398,50

SILKSTONE

1590 / 1955,70

1690 / 2078,70

1850 / 2275,50

1950 / 2398,50

FORNIROWANE GRUPA A

1890 / 2324,70

1990 / 2447,70

2130 / 2619,90

2230 / 2742,90

FORNIROWANE GRUPA B

1990 / 2447,70

2090 / 2570,70

2230 / 2742,90

2330 / 2865,90

FORNIROWANE GRUPA C

2090 / 2570,70

2190 / 2693,70

2330 / 2865,90

2430 / 2988,90

OŚCIEŻNICA DREWNIANA

SZEROKOŚĆ [mm]

Sd

Sd

So

895

925
1025

„90”

995

„90 Plus”

1005

1035

„100”

1095

1125

próg dębowy lakierowany w
kolorze brązowym, listwa ALU w
kolorze czarnym (opcjonalnie)

WYSOKOŚĆ [mm]

Ho

Hd

„80”

So

OŚCIEŻNICA METALOWA

Hd

Ho

2067

2082

próg dębowy lakierowany w
kolorze czarnym, listwa ALU w
kolorze czarnym (opcjonalnie)

SZEROKOŚĆ [mm]

So

„80”

Hc

Hd

Ho

Sd

Sc

Sd

So

897

871

887
987

„90”

997

971

„90 Plus”

1007

981

997

„100”

1097

1071

1087

Hc

Hd

Ho

2068

2055

2063

WYSOKOŚĆ [mm]
Sc

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Sd - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy

DODATKOWE (za dopłatą)
+20%

szklana aplikacja w kolorze czarnym od zewnętrznej strony drzwi

rozmiar „100”

zawiasy czopowe wkręcane regulowane w kolorze srebrnym - 3 szt.
komplet osłonek PCV na zawiasy w kolorze czarnym
zamek listwowy w kolorze czarnym (rozstaw 72 mm)
z czteropunktowym ryglowaniem
blachy zaczepowe regulowane, wzmocnione w kolorze czarnym

wypełnienie z płyty pełnej

120/147,60

kolorystyka SILKSTONE CPL
kpl. wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel
satyna
uszczelka opadająca (bez progu)
zamiana progu dębowego na próg ze stali
nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej)
klamka GARDA w kolorze czarnym

225/276,75

bolce antywyważeniowe w kolorze srebrnym - 3 szt.
wizjer srebrny ø15
próg dębowy
WYMIARY
Drzwi z ościeżnicą drewnianą:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1005x2067 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.
Drzwi z ościeżnicą metalową:
897x2068 mm, 997x2068 mm, 1097x2068 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1007x2068 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.

rozeta górna GARDA w kolorze czarnym
wkładka WILKA w kolorze czarnym
możliwość wykonania obrzeża w innym
kolorze
zmiana koloru progu dębowego standard na
kolor szary, brąz lub czarny

140/172,20
180/221,40
40/49,20
208/255,84
81/99,63
155/190,65
100/123,00
bez dopłaty

9

FORTIMO
MONA

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

NOWY KOLOR

„70”-„100”

„140”-„180”

II klasa

drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema
gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy; panel - usłojenie
pionowe.

FORTIMO

WERSJA

W01

W01S1

W03

W03S1

805/990,15

805/990,15

805/990,15

805/990,15

MONA

WERSJA

W01 z czarnym panelem

W02 z czarnym panelem

W01S1 z czarną szybą

W02S2 z czarną szybą

805/990,15

805/990,15

825/1014,75

890/1094,70

KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL

OŚCIEŻNICE

258
biały

ROZSZERZENIE
KOLORYSTYKI

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL-SKONE

regulowana
system DIN

regulowana
system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

regulowana
VERTIGO

stała metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
FORTIMO: szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm
MONA: szkło laminowane nieprzezierne VSG 33.2 czarny
mat o grubości 6,8 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do
blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom
satyna („70”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

regulowana
metalowa

DODATKOWE (ZA DOPŁATĄ)
rozmiar „100”

+20%

rozmiar „60” (dot. W01, W01S1)

bez dopłaty

trzeci zawias w skrzydle:
typ K, typ C, typ M dla szer. „70”-„80”
kryty DUO dla szer. „70”-„80”
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)

15/18,45
80/98,40
bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

bez dopłaty

podcięcie wentylacyjne
FORTIMO: szkło hartowane brąz, grafit lub przezierne
o grubości 4 mm

30/36,90
+10%
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Niniejsza Ulotka Produktów obowiązuje od dnia 10.06.2020 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

