L. Dz. 976/2019

Lublin, 26/03/2019

Partnerzy Handlowi
POL-SKONE
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować o nowych rozwiązaniach w ofercie POL-SKONE:
Nowy model drzwi wewnątrzlokalowych fornirowanych ESPINA
ze specjalnym układem usłojenia.
Model ESPINA będzie dostępny
ze standardowym wypełnieniem płytą wiórową pełną
w systemie przylgowym i bezprzylgowym
jako wzór 00 pełny w 3 kolorach:
- 334 dąb europejski FORNIROWANE GRUPA A
- 404 ciemny orzech retro FORNIROWANE GRUPA B
- 405 jasny orzech retro FORNIROWANE GRUPA B
Ceny:
334 dąb europejski FORNIROWANE GRUPA A
404 ciemny orzech retro FORNIROWANE GRUPA B
405 jasny orzech retro FORNIROWANE GRUPA B

995 zł netto
1115 zł netto
1115 zł netto

Więcej informacji w katalogu nowości 2019:
http://www.pol-skone.pl/ulotka_nowosci_2019.pdf

Rozszerzenie modelu ESTATO w kolorze RAL9003
o wersję z szybą laminowaną obustronnie gładką
44.2 w kolorze czarnym
Dopłaty do cen ESTATO RAL9003:
Do wzoru ESTATO A01 system przylgowy i bezprzylgowy
Do wzoru ESTATO A02 system przylgowy i bezprzylgowy
Do wzoru ESTATO A03 system przylgowy i bezprzylgowy

+150 zł netto
+250 zł netto
+300 zł netto

Więcej informacji w katalogu nowości 2019:
http://www.pol-skone.pl/ulotka_nowosci_2019.pdf

Rozszerzenie modeli TIARA i SONATA system przylgowy i bezprzylgowy
o model W08
Skrzydło TIARA W08
system przylgowy i bezprzylgowy
z dekorami (do wyboru):
chrom mat, czarny mat, chrom połysk, złoty połysk
Skrzydło SONATA W08
system przylgowy i bezprzylgowy
z dekorami (do wyboru):
chrom mat, czarny mat, chrom połysk, złoty połysk

726 zł netto

572 zł netto

Rozszerzenie modelu OSCIEŻNICY REGULOWANEJ VERTIGO
o kolekcję BLACK w kolorze RAL9005
Dopłaty:
za zastosowanie kolorystyki BLACK RAL 9005
do ceny wybranego zakresu
ościeżnicy REGULOWANEJ VERTIGO
w kolorystyce MALOWANE ze str. 123
katalogu LEPSZE WNĘTRZE I/2019

+200 zł netto
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Rozszerzenie modelu HARMONY o wersję FORNIROWANĄ

Skrzydła otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz
szerokości „60”, „70”, „80”, „90”
skrzydła wyposażone w zamek magnetyczny i frezowanie pod zawiasy
Ceny:
Szer. 60-90x 2040/2050mm

Cena podstawowa netto - Kolekcja A - 510zł
Cena podstawowa netto - Kolekcja B - 655zł
Cena podstawowa netto - Kolekcja C - 690zł

Szer.100x 2040/2050mm
Szer.60-90x 2140/2150mm
Szer.100x 2140/2150mm
Szer.60-90x 2240/2250mm
Szer.100x 2240/2250mm
Szer.60-90x 2340/2350mm
Szer.100x 2340/2350mm
Szer.60-100x 2440/2450mm

+10%
+10%
+20%
+20%
+30%
+30%
+40%
+40%

Wprowadzeniu do oferty koloru
biały limba 377 (FORNIROWANE KOLEKCJA C)
i wycofaniu z oferty koloru
dąb biały 373 (FORNIROWANE KOLEKCJA C)
Wprowadzeniu możliwości wymiany obrzeża w drzwiach malowanych
białych RAL 9003 na obrzeże koloru czarnego
do 1 szt. skrzydła drzwi malowanych – za wymianę obrzeża na kolor czarny

+100 zł netto

Nowe rozwiązania dla rynku inwestycyjnego i obiektowego
CENNIK DRZWI TECHNICZNYCH 2019 obowiązujący od 1/4/2019
ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
1. możliwość wykonania OBRZEŻA do laminatów drewnopodobnych w drzwiach
DECO, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2; RC3, B30, C30, RC4 w kolorach:
•
CZARNYM UNI RAL 9005
•
SZARYM 222
•
ANTRACYT 531
2. nowy profil ościeżnicy do drzwi EI60PLUS HALSPAN 120x55mm
3. nowy system montażu ościeżnicy metalowej do Ei30 i Ei60
4. nowy typ zawiasu typ T do skrzydeł z ość metalową i samozamykaczem
5. możliwości zastosowania klamek w kolorze czarnym oraz wkładek
w kolorze czarnym w drzwiach wejściowych
6. możliwości zamawiania progu ze stali nierdzewnej w drzwiach
7. CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

Więcej informacji w dedykowanym katalogu pod linkiem:
http://www.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_2019.pdf
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Jednocześnie przypominamy o ofercie drzwi i ościeżnic z SZYBKIM TERMINEM REALIZACJI – do 10
dni roboczych: http://www.pol-skone.pl/ulotka_szybka_realizacja_2019.pdf

Informujemy także, że na stronie 121 katalogu LEPSZE WNĘTRZE I/2019 wkradł się błąd w cenie
zakresu ZD6 ościeżnicy REGULOWANEJ SYSTEM DIN DUO. Prawidłową cenę zawiera poniższa
tabela. W konfiguratorze www.drzwionline.pl cena podstawia się prawidłowo.

Link do katalogu: http://www.pol-skone.pl/Katalog_Lepsze_Wnetrze_2019_I_PL.pdf
Jesteśmy przekonani, że nowe rozwiązania pomogą Państwu w dalszym skutecznym rozwoju
sprzedaży produktów POL-SKONE co zaowocuje wieloma nowymi wspólnymi realizacjami.
Z poważaniem,

Monika Dudek-Stachal
Dyrektor Techniczny
Członek Zarządu
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