
www.pol-skone.eu

NOWOŚCI 
2022
EDYCJA I
Obowiązuje od dnia 04.02.2022
ceny PLN



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

MODO

drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

od 885/1088,55

profil ramki

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„90”

„120”-„180”

II klasa

CENA (zł)
netto/brutto

(VAT 23%)

2

• solidna konstrukcja – ramiaki z wysokiej jakości MDF
• ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
• ramiak z MDF pokryty powierzchnią UNI MAT PLUS, 

LAMISTONE, SILKSTONE
• płycina z MDF o grubości 12mm pokryta powierzchnią  

UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE
• przestrzenna ramka wystrojowa



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system 
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644, zamek jednopunktowy 
wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) 
lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) 
wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub 
do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze 
czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) 
na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 
90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do 
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel 
satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy 
kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza 
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)  
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne 30/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm +10%

skrzydło 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55

WERSJA W00 W01 W02

OŚCIEŻNICE

KOLORYSTYKA

3

SILKSTONE 230 276 295
dąb gran dąb polski merbau Royal

LAMISTONE
CPL 250 258 289 531

dąb terra biały szary antracyt

UNI MAT 
PLUS 640 641 642 643 644 645 646 647

grafite titano biały beż czarny lava stone indigo

SYSTEM
przylgowy

stała z MDF regulowana 
system DIN

stała metalowa regulowana  
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

regulowana  
DIN DUO

stała metalowa regulowana 
metalowa



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

VERI

drzwi VERI, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO

od 885/1088,55

profil ramki specjalne fazowanie na łączeniu
ramiaków

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„90”

„120”-„180”

II klasa

CENA (zł)
netto/brutto

(VAT 23%)
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• solidna konstrukcja – ramiaki z wysokiej jakości MDF
• ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
• ramiak z MDF pokryty powierzchnią UNI MAT PLUS, 

LAMISTONE, SILKSTONE
• płycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią  

UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE
• przestrzenna ramka wystrojowa



885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55

WERSJA W00 W01 W02
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system 
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy 
wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) 
lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy) 
wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub 
do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze 
czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) 
na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 
90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do 
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel 
satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy 
kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza 
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)  
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne 30/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm +10%

OŚCIEŻNICE

KOLORYSTYKA

SILKSTONE 230 276 295
dąb gran dąb polski merbau Royal

LAMISTONE
CPL 250 258 289 531

dąb terra biały szary antracyt

UNI MAT 
PLUS 640 641 642 643 644 645 646 647

grafite titano biały beż czarny lava stone indigo

SYSTEM
przylgowy

stała z MDF regulowana 
system DIN

stała metalowa regulowana  
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

regulowana  
DIN DUO

stała metalowa regulowana 
metalowa



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

EGRO

drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

drzwi EGR0, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

od 885/1088,55

przestrzenny płycina

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

„60”-„90”

„120”-„180”

II klasa

CENA (zł)
netto/brutto

(VAT 23%)
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• solidna konstrukcja – ramiaki z wysokiej jakości MDF
• ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
• ramiak z MDF pokryty powierzchnią UNI MAT PLUS, 

LAMISTONE, SILKSTONE
• płycina z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią  

UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE
• przestrzenna płycina o grubości 16 mm



885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55

WERSJA W00 W01 W02 W03
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
wzór W01, W03 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
wzór W00, W02 - płycina przestrzenna o grubości 16 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system 
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy 
wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) 
lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy) 
wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub 
do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze 
czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) 
na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 
90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do 
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel 
satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy 
kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza 
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)  
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne 30/36,90
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm +10%

OŚCIEŻNICE

KOLORYSTYKA

SILKSTONE 230 276 295
dąb gran dąb polski merbau Royal

LAMISTONE
CPL 250 258 289 531

dąb terra biały szary antracyt

UNI MAT 
PLUS 640 641 642 643 644 645 646 647

grafite titano biały beż czarny lava stone indigo

SYSTEM
przylgowy

stała z MDF regulowana 
system DIN

stała metalowa regulowana  
metalowa

SYSTEM
bezprzylgowy

regulowana  
DIN DUO

stała metalowa regulowana 
metalowa
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Gdańsk

Olsztyn
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+48 607 323 315
ph3@pol-skone.eu

+48 601 353 447
ph8@pol-skone.eu

+48 601 353 449
ph5@pol-skone.eu

Niniejsza Ulotka Produktów obowiązuje od dnia 04.02.2022 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.

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11–13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12 
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

PARTNER HANDLOWY


