
 

 

Lublin, 31/08/2020 

 

 
L. Dz. 2137/2020          
 

 
 
Partnerzy Handlowi 
POL-SKONE 

 

 

 
  

 
 

Szanowni Państwo, 
 
 
Z przyjemnością prezentujemy Państwu NOWE PUBLIKACJE POL-SKONE: 
 

▪ nowy katalog POL-SKONE LEPSZE WNĘTRZE edycja II 2020  
dostępny w wersji PDF pod linkiem:  
https://www.pol-skone.pl/katalog_lepsze_wnetrze_2020_II_PL.pdf  
Katalog w wersji drukowanej będziemy dystrybuowali na początku września. 
 

▪ zaktualizowany KATALOG DRZWI TECHNICZNYCH POL-SKONE 2020 
zawierający szeroki asortyment rozwiązań dla hoteli, biur, szkół, szpitali, 
obiektów służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej.  
Katalog w wersji PDF prezentujemy pod linkiem:  
https://www.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_2020_PL_II_edycja.pdf 

 
▪ katalog drzwi z SZYBKIM TERMINEM REALIZACJI – do 10 dni roboczych 

dostępny w wersji PDF pod linkiem:  

https://www.pol-skone.pl/ulotka_szybka_realizacja_2020_II_edycja.pdf 

 
 

https://www.pol-skone.pl/katalog_lepsze_wnetrze_2020_II_PL.pdf
https://www.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_2020_PL_II_edycja.pdf
https://www.pol-skone.pl/ulotka_szybka_realizacja_2020_II_edycja.pdf


Wraz z nowymi katalogami wprowadzone zostają do oferty POL-SKONE nowe 
rozwiązania: 
 

- Ofertę drzwi technicznych uzupełnia nowy model  RC4 EI30 (str. 166-167 katalogu 

LEPSZE WNĘTRZE) 

 

 

- Zmiana szerokości opaski ościeżnicy stałej metalowej do drzwi wejściowych 
CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3 na 45 mm 

  
 
- kolorystyka modelu drzwi wewnątrzlokalowych ARCO zostaje rozszerzona o nowe 

kolory LAMISTONE CPL: 

 

Jednocześnie OBNIŻONA zostaje cena skrzydeł ARCO w kolorystyce 

LAMISTONE CPL i SILKSTONE (str. 36-37) 

 

- do skrzydeł wewnątrzlokalowych kolekcji BLACK w systemie przylgowym 

standardowo zastosowany jest zamek czarny 

- wprowadzone zostają zmiany dotyczące: zamków wpuszczanych z funkcją 

antypaniczną do drzwi technicznych i do drzwi wewnątrzlokalowych, zamków 

hakowych, akcesoriów do drzwi technicznych, samozamykaczy, kratek H17 i 



kwasoodpornych, wizjerów PANORAMA, okuć do tafli szklanej LUMEN (nowa 

kolorystyka okuć – czarny). 

- zgodnie z wcześniejszą informacją do oferty zostają włączone kolory: 

• 643 UNI MAT PLUS beż 

• 644 UNI MAT PLUS czarny 

• 230 SILKSTONE dąb gran 

- zgodnie z wcześniejszą informacją do katalogu zostają włączone:  

• nowy model ANMI (str. 34-35),  

• nowy model FIORI (str. 42-43) 

• nowy model SONATA LUX (str. 86-87) 

• nowy model drzwi wejściowych CERBER PLUS RC2 z aplikacja szklaną  

(str. 158-159) 

- do modelu IMPULS zostaje wprowadzony nowy wzór W14  

- do modelu FORTIMO zostaje wprowadzony kolor 258 biały LAMISTONE 

- do modelu MONA zostaje wprowadzony kolor 258 biały LAMISTONE 

- z oferty zostaje wycofany wzór TRENDY oraz zgodnie z wcześniejszą informacją 

kolory: 131, 143, 156, 157, 256, 257 oraz kolory 374, 375 

 
Przypominamy również o rozszerzeniu grupy kolorystycznej produktów POL-

SKONE dostępnych jako drzwi i ościeżnice z SZYBKIM TERMINEM REALIZACJI – 
do 10 dni roboczych o: 
 
Skrzydła ARCO przylgowe rozwierane 

Wzory: W02P, W2S, W02, W03P, W3S, W03 

 

Kolory: 

LAMISTONE CPL   242 wiąz szary V 

LAMISTONE CPL   244 czarny 

SILKSTONE   276 dąb polski 

 

Aktualne zestawienie modeli z SZYBKIM TERMINEM REALIZACJI – do 10 dni 

roboczych oraz zasady zamawiania tej grupy produktowej znajdują się w katalogu: 

https://www.pol-skone.pl/ulotka_szybka_realizacja_2020_II_edycja.pdf 

 
Z poważaniem, 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anna Szulżyk-Maciąg 
Dyrektor Finansowy 
Wice Prezes Zarządu 

https://www.pol-skone.pl/ulotka_szybka_realizacja_2020_II_edycja.pdf

