Lublin, 05/11/2021
L. Dz. 1749/2021
Partnerzy Handlowi
POL-SKONE
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu oferty
POL-SKONE
o
nowy
fornir
naturalny

MAKASSAR (kod koloru 460,
kolekcja D).
Nowy kolor jest pierwszą z cyklu wielu nowości
POL-SKONE
TRENDY
2022,
którą
przygotowujemy dla Państwa na kolejny rok.

FORNIR MAKASSAR znalazł się w rozszerzonej wersji katalogi LEPSZE WNĘTRZE 4/2021, który właśnie
trafił do druku i będzie dostępny w formie drukowanej w II połowie listopada 2021, a już teraz jest
dostępny pod linkiem: http://www.pol-skone.pl/katalog_lepsze_wnetrze_2021_IV_PL.pdf
FORNIR MAKASSAR będzie dostępny w modelach ESPINA, DECO LUX, LOFTY, w drzwiach wejściowych
POL-SKONE oraz ościeżnicach jako FORNIROWANE KOLEKCJA D.

Jednocześnie wraz z wydaniem rozszerzonej wersji katalogu LEPSZE
WNĘTRZE 4/2021 chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na:
- nowy wzór SEDO;
- podniesienie standardu okuć w modelu LOFTY – zamek i zawiasy w
kolorze czarnym;
- zmianę w dostępnych wzorach drzwi INTERSOLID, INTERSOLID II;
- wprowadzenie do ościeżnic HARMONY INVEST wersji anodowanej;
- wycofanie z oferty modelu CERBER PLUS RC2 z intarsją szklaną;
- przeniesienie wzoru SEMPRE VERSE W05 do modeli SEMPRE i SEMPRE
LUX oraz wycofanie z oferty pozostałych wzorów SEMPRE VERSE

- zmiany w grupach kolorystycznych RAL;
- zmiany cen wybranych modeli klamek.
Jest nam też miło poinformować, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych dla
drzwi HARMONY z płytą wiórową pełną i uszczelką opadającą został potwierdzony parametr
dźwiękoizolacyjności Rw=27dB (strona 15 katalogu).
Przypominamy też o katalogu SZYBKA REALIZACJA do 2 TYGODNI + DOSTAWA (edycja
IV/2021).
Katalog
znajduje
się
pod
linkiem:
https://www.polskone.pl/katalog_szybka_realizacja_PL.pdf i nowych modelach które się w nim znalazły:
- DRZWI MALOWANE CAMBIO DUO KOLOR BIAŁY RAL 9003 system bezprzylgowy z
wypełnieniem „plastrem miodu” lub płytą PEŁNĄ wraz z ościeżnicami DIN DUO malowane
kolor biały RAL 9003 w zakresach ZD2-ZD7
- DRZWI LAMINOWANE DECO w kolorystyce aż 13 laminatów CPL 0,2 system przylgowy i
bezprzylgowy z wypełnieniem „plastrem miodu” lub płytą PEŁNĄ (str. 12-13) wraz z
ościeżnicami METALOWYMI STAŁYMI I REGULOWANYMI w 7 kolorach z palety RAL
- DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ CERBER PLUS RC2 37dB w kolorystyce SILKSTONE (276
dąb polski, 295 merbau royal) I UNI MAT PLUS (640 grafite, 642 biały, 644 czarny) wraz z
ościeżnicami METALOWYMI (kolory RAL 9003, 7024, 9005) w szerokościach „90” i „90PLUS”.
Do 31/12/2021 na skrzydła CAMBIO DUO KOLOR BIAŁY RAL 9003 zamówione w ramach
szybkiej realizacji (zamówienie złożone jako szybkie ZKFST w konfiguratorze drzwionline.pl)
zostanie nadany dodatkowy 10% rabat. Dodatkowy rabat będzie się sumować wraz z
aktualnym rabatem handlowym przyznanym dla dystrybutora z załącznika 4/H umowy.
Z poważaniem,

Arkadiusz Pelc
Dyrektor Sprzedaży

