L. Dz. 124/2020

Lublin, 16/01/2020

Partnerzy Handlowi
POL-SKONE

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy katalog
POL-SKONE LEPSZE WNĘTRZE edycja I 2020.
Jednocześnie chcieliśmy poinformować o zmianach w ofercie
POL-SKONE: nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
zmianach modelowych, kolorystycznych i cenowych.

NOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE:
•

Wprowadzony zostaje nowy system otwierania REVES
Połączenie systemów DUO i REVES daje nowe możliwości aranżacyjne. Pozwala zachować od strony
korytarza identyczny wygląd drzwi, które otwierają się w różnych kierunkach. Powierzchnia skrzydeł w obu
systemach licuje się z powierzchnią ościeżnicy, tworząc z nią jedną płaszczyznę. Zawiasy pozostają ukryte,
dlatego od strony korytarza nie będzie zauważalna różnica w ich budowie.

Skrzydło REVES dostępne w modelach pełnych (bez przeszkleń): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA,
SONATA, IMPULS, INTER-AMBER, HAPTIC, DECO, DECO LUX. Drzwi spełniają wymagania normy PN-EN
14351-2:2018-2.
Jednocześnie do katalogu zostaje także wprowadzony nowy typ ościeżnicy regulowanej SYSTEM REVES
z opaską 80 mm.
•

Wprowadzone zostają drzwi dla pomieszczeń z systemem rekuperacji

Drzwi ze skrótem do systemu rekuperacji dostępne są w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER
AMBER, IMPULS, SONATA, DECO, DECO LUX. Skrzydła drzwiowe są krótsze o 20 mm od standardowej
wysokości, tj. 2000 mm (system przylgowy) i 2020 mm (system bezprzylgowy), ościeżnica pozostaje
standardowej wysokości.
•

Zmianie ulega konstrukcja drzwi GAMMA – w standardzie zastosowane zostaną zawiasy OBX

MODELE i WZORY:
• Wprowadzony zostaje nowy model drzwi MONA
Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi
powierzchnią LAMISTONE CPL. Panel usłojony pionowo, płycina w kolorze czarnym (wersja W01,
W02), szyba czarna laminowana (wersja W01S1, W02S2).
• Wycofane zostają modele ARCO UNI, GRAF
Ponadto do katalogu zostały wprowadzone nowe modele oraz kolory zaprezentowane w II połowie
2019:
• nowa wersja szklona modelu drzwi wewnątrzlokalowych fornirowanych ESPINA ze specjalnym
układem usłojenia z szybą hartowaną biały mat 6 mm.
• nowy system drzwi przesuwnych MOVI ze specjalną ukrytą prowadnicą
• nową ościeżnicę krytą HARMONY SYSTEMU POL-SKONE dostępną także w WERSJI
DWUSKRZYDŁOWEJ
• wprowadzenie do oferty koloru: DĄB DELANO - kolor dostępny w powierzchni ECO TOP – kod
159, LAMISTONE CPL – kod 243, LAMINOWANE CPL 0,2- kod 227; CPL 0,5 – kod 927; CPL
0,7 – kod 727
z dedykowanym czarnym obrzeżem
• rozszerzenie kolorystyki SEMPRE W06, W07 na kolekcje: LAMISTONE/SILKSTONE (kolory
dostępne dla modelu SEMPRE) oraz FORNIROWANE GRUPA A, GRUPA B
KOLORYSTYKA:
• Wprowadzona zostaje nowa grupa kolorystyczna UNI MAT PLUS z nowym kolorem 642 BIAŁY

•

Kolorystyka UNI MAT PLUS zastępuje dotychczasową kolekcję UNI MAT, która wraz z nowym
katalogiem zostaje wycofana (630 szary, 631 stalowy, 632 beż, 634 grafit, 635 dąb mat)

CENY
• Obniżone zostają ceny kompletów regulacji do drzwi wejściowych i technicznych
• Zmienione zostają ceny wybranych skrzydeł drzwiowych, wybranych grup ościeżnic, wybranych
klamek oraz wybranych akcesoriów dodatkowych
Poniżej link do katalogu w wersji PDF -POL-SKONE LEPSZE WNĘTRZE edycja I 2020:

https://www.pol-skone.pl/katalog_lepsze_wnetrze_2020_I_PL.pdf
Katalog w wersji drukowanej będziemy dystrybuowali na początku lutego. Nowy katalog będzie
obowiązywał od 4/2/2020 i od tej daty zamówienia będziemy przyjmować i potwierdzać w nowych
cenach. Dla zamówień złożonych i potwierdzonych do dnia 3/2/2020 będą obowiązywały
dotychczasowe ceny.

Informujemy także, że w najbliższych dniach zaprezentujemy Państwu zaktualizowany KATALOG
DRZWI TECHNICZNYCH POL-SKONE 2020.
Z poważaniem,

inż. Jan Szulżyk
Prezes

