KATALOG
NOWOŚCI 2017

DRZWI I OKNA

Obowiązuje od 01.10.2017 do 31.03.2018

NORTE

SYSTEM
przylgowy

od 326/400,98

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (VAT 23%)

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA
MALOWANE

„60”-„90”

MALOWANE

001

kolory palet
RAL i NCS
( oprócz
metalicznych )

biały
(RAL 9003)

„120”-„180”

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią
malowaną ekologicznymi farbami UV z palety RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o
strukturze “plaster miodu”.

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL–SKONE

regulowana
system DIN

regulowana system
POL–SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

drzwi NORTE, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA

WYPOSAŻENIE

W00

W01

326/400,98

509/626,07

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny
(sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę,
lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ D - do ościeżnicy
drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
wzmocnienie pod samozamykacz

DODATKOWE (za dopłatą)
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej
trzeci zawias w skrzydle:
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym)
nietypowe skrócenie drzwi (max. do 100 mm)
skrócenie symetryczne od góry i dołu skrzydła
drzwi niższe o 50 mm
podcięcie wentylacyjne

www.pol-skone.eu

105/129,15
15/18,45
80/98,40
20/24,60
+10%
bez dopłaty
30/36,90

ARCO UNI

SYSTEM
przylgowy

od 387/476,01

„60”-„90”

cena skrzydła netto/brutto (VAT 23%)

KOLORYSTYKA
UNI MAT

„120”-„180”

630

631

632

634

szary

stalowy

beż

grafit

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią UNI-MAT.
Powierzchnia UNI-MAT charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną
na ślady po palcach.

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL–SKONE

regulowana
system DIN

regulowana system
POL–SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

stała z MDF

drzwi ARCO UNI, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA

WERSJA

WYPOSAŻENIE

W02P

W2S

W02

W2D

W3P

W3S

W03

W05P

W5S

W05

387/476,01

387/476,01

387/476,01

448/551,04

387/476,01

387/476,01

387/476,01

387/476,01

448/551,04

387/476,01

W06

W6S1

W6S2

W6S3

W07

W07S1

W07S3

W08

W08S1

W08S4

387/476,01

387/476,01

387/476,01

448/551,04

387/476,01

387/476,01

387/476,01

387/476,01

387/476,01

387/476,01

STANDARDOWE
szkło biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz
na wkładkę, lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ D - do ościeżnicy MDF
lub drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
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DODATKOWE (za dopłatą)
nietypowe skrócenie drzwi (max. do 60 mm):
krótsze do 30 mm - skracanie od dołu
krótsze o 40-60 mm - skracane symetrycznie
drzwi niższe o 50 mm
podcięcie wentylacyjne
szkło laminowane (dot. 1 szyby):
wersja W02
wersja W2D
wersja W5S

+20%
bez dopłaty
30/36,90
18/22,14
126/154,98
56/68,88

VILANO

SYSTEM
przylgowy

od 870/1070,10

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (VAT 23%)

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA
MALOWANE

„60”-„100”

MALOWANE

001

kolory palet
RAL i NCS
( oprócz
metalicznych )

biały
(RAL 9003)

„120”-„180”

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią
malowaną ekologicznymi farbami z palety RAL i NCS.

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL–SKONE

regulowana
system DIN

regulowana system
POL–SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA

WYPOSAŻENIE

W00

0SD

870/1070,10

870/1070,10

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny
(sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę,
lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy
drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO („60”„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)
rozmiar „100”
trzeci zawias w skrzydle:
typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„80”
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci ( nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym )
nietypowe skrócenie drzwi (max. do 70 mm)
drzwi niższe o 50 mm
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm
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podcięcie wentylacyjne

+20%
15/18,45
80/98,40
20/24,60
+10%
bez dopłaty
+10%
30/36,90

ESTATO LUX

SYSTEM
przylgowy

od 770/947,10

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (VAT 23%)

KOLORYSTYKA
„60”-„100”

FORNIROWANE
GRUPA A

„120”-„180”

FORNIROWANE
GRUPA B

381
jesion
moreno

311
jasny dąb

312
limba

332
klon

334
dąb
europejski

380
jesion
naturalny

323
dąb rustikal

340
heban

351
marrone

371
dąb truflowy

372
dąb kawowy

376
dąb stalowy

377
dąb
platynowy

382
jesion rubio

383
jesion negro

404
ciemny
orzech

405
jasny orzech

421
cappusino

422
mokka

424
teak

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną.
Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Wzory A01, A02, A03 posiadają hartowaną szybę biały mat o
grubości 6 mm. W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

stała system
POL–SKONE

regulowana
system DIN

regulowana system
POL–SKONE

stała metalowa

regulowana
metalowa

stała DUO

regulowana
DIN DUO

regulowana DUO

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA
GRUPA A
GRUPA B

WYPOSAŻENIE

A01

A02

A03

770/947,10

770/947,10

770/947,10

820/1008,60

820/1008,60

820/1008,60

STANDARDOWE
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm ( wzory A01-54 mm,
A02-205 mm,A03-276 mm)
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny
(sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę,
lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C - do
ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO
do systemu bezprzylgowego („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
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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”
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm
podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03)

+20%
15/18,45
17/20,91
80/98,40
bez dopłaty
+10%
+20%
50/61,50

TRENDY

SYSTEM
przylgowy

od 270/332,10

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (VAT 23%)

KOLORYSTYKA
HARMONY

LAMISTONE
CPL

267
wiąz
bielony H

268
wiąz
piaskowy H

269
wiąz szary H

254
antracyt
Royal H

255
jesion
polski H

256
nugat jasny H

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

„60”-„110”

SILKSTONE

298
merbau
Royal H

299
jesion
Royal H

„120”-„180”

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF o powierzchni LAMISTONE,
SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze “plastra miodu”.
Powierzchnia skrzydła posiada usłojenie poziome, ościeżnice usłojenie pionowe.

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
metalowa

regulowana
DIN DUO

stała metalowa

regulowana
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

drzwi TRENDY, wzór W01, ościeżnica regulowana DIN

UWAGA! W okresie 01.10.2017 - 31.03.2018
komplet drzwi TRENDY ( skrzydło + ościeżnica
DIN i DIN DUO 90o) bez dopłaty
za opaski pod kątem 90o.

WERSJA

W01

270/332,10

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek jednopunktowy (sys. przylgowy) lub magnetyczny
(sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę,
lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B - do ościeżnicy system DIN, typ D - do ościeżnicy
drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)
rozmiar „100”
rozmiar „110”
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej

+40%
80/98,40

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej
105/129,15
trzeci zawias w skrzydle lub czopowo regulowany (cena za 1 szt.):
typ B, typ D, typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”
15/18,45
80/98,40
kryty DUO dla szer. „60”-„80”
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)

20/24,60

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)

40/49,20

wzmocnienie pod samozamykacz
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem
wentylacyjnym)
nietypowe skrócenie drzwi (max. do 100 mm)

25/30,75

drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm
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+20%

podcięcie wentylacyjne

20/24,60
+20%
bez dopłaty
+10%
+20%
30/36,90

SYSTEM
przylgowy

NOWOŚĆ

ościeżnica stała
metalowa DIAGONAL
SYSTEM POL-SKONE
Aprobata nr AT-15-9775/2016
KOLORYSTYKA

Ościeżnica metalowa malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz
(RAL 8014), grafit (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne
za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych
i perłowych).
drzwi jednoskrzydłowe

drzwi dwuskrzydłowe

symbol

„60”÷„90”

„100’’ ÷ „120’’

„120”÷„150”

„160’’÷„200”

FD15 grubość blachy 1,2 mm
FD15 grubość blachy 1,5 mm

268/329,64
298/366,54

293/360,39
325/399,75

349/429,27
388/477,24

464/570,72
516/634,68

SZEROKOŚĆ
drzwi jednoskrzydłowe
So
Sd
700
690
800
790
900
890
1000
990
1100
1090
1200
1290
1300
1390

typ
„60”
„70”
„80”
„90”
„100”
„110”
„120”

108
100

ościeżnica metalowa

uszczelka

WYSOKOŚĆ
Ościeżnica może być wykonana z najwyższej jakości
blachy stalowej o grubości 1,2 mm lub 1,5 mm

NOWOŚĆ

Ho
2069

Sc
718
818
918
1018
1118
1218
1318
Hc
2078

Hd
2064

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

system regulacji
z MDF do ościeżnicy
metalowej stałej
Aprobata nr AT-15-9775/2016
DEDYKOWANY DO:

Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS
KOLORYSTYKA

Ościeżnica stała metalowa FD12, FD93, RC3,Cerber Plus:
malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A,B,C.

(*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD 93

do laminowanych

ECO TOP
symbol

FORNIROWANE

HIGH TOP

Do jednoskrzydłowych

zakres w
mm (*)

LAMISTONE CPLL
SILKSTONE

GRUPA A
(311,312,326,
332,334,380)

GRUPA B
(323,340,351,371,
372, 376,
377,381,382,
383,390,404,
405,421,422,
424,431,432, 433 )

GRUPA C
(370,373,374,375)

MA1

MB1

175-195

184/226,32

297/365,31

426/523,98

491/603,93

516/634,68

MA2

MB2

195-215

184/226,32

297/365,31

426/523,98

491/603,93

516/634,68

MA3

MB3

215-235

184/226,32

333/409,59

476/585,48

546/671,58

573/704,79

MA4

MB4

235-255

198/243,54

333/409,59

476/585,48

546/671,58

573/704,79

MA5

MB5

255-275

198/243,54

333/409,59

476/585,48

546/671,58

573/704,79

MA6

MB6

275-295

224/275,52

366/450,18

520/639,60

596/733,08

626/769,98

MA7

MB7

295-315

224/275,52

366/450,18

520/639,60

596/733,08

626/769,98

MA8

MB8

315-335

224/275,52

366/450,18

520/639,60

596/733,08

626/769,98

MA9

MB9

335-355

258/317,34

413/507,99

585/719,55

674/829,02

708/870,84

MA10

MB10

355-375

258/317,34

413/507,99

585/719,55

674/829,02

708/870,84

MA11

MB11

375-395

258/317,34

413/507,99

585/719,55

674/829,02

708/870,84

MA12

MB12

395-415

258/317,34

413/507,99

585/719,55

674/829,02

708/870,84

do dwuskrzydłowych dopłata +50%

Ssp
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„60”

FD12
602

CERBER PLUS
-

RC3
-

FD93
605

„70”
„80”
„90”
„90” Plus
„100”
„110”
„120”

702
802
902
1002
1102
1202

802
902
912
1002
-

702
802
902
922
1002
-

705
805
905
1005
1105
1205

Hsp

2020

2020

2020

2040

A

109

109

115

109

Ssp – szerokość panela w świetle

Hsp – wysokość panela w świetle

