
 

 

Lublin, 02/07/2020 

 

 
L. Dz. 1706/2020          
 

 
 
 
 
Partnerzy Handlowi 
POL-SKONE 
 

Szanowni Państwo, 
 
Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu nowego modelu drzwi wewnątrzlokalowych 
do oferty POL-SKONE: model SONATA LUX w kolorach: dąb europejski 334; dąb jasny 
311 (pasiak). Ceny i informacje techniczne znajdują się pod linkiem:  

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

 

 
 
Informujemy również o nowych rozwiązaniach 

w zakresie stolarki obiektowej POL-SKONE i o dalszym  
rozwoju autorskiej konstrukcji POL-SKONE jaką są 
drzwi przeciwpożarowe EI30 systemu POL-SKONE. 
 
 
 
 
Z dniem 29/6/2020 obowiązująca do tej pory AT-15-8368/2015  
zostaje zastąpiona rozszerzoną Krajową Oceną Techniczną  
ITB-KOT-2020/1270 wydanie 1 (ważność do 16/6/2025)  
oraz powiązanym z KOT Krajowym Certyfikatem Stałości  
Właściwości Użytkowych 020-UWB-1937/W. 
 
 
 
 
 

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


Na bazie nowej KOT w ofercie POL-SKONE są oferowane: 
 
- drzwi EI30 SR42 z dodatkowym parametrem dymoszczelnosci (dla szerokości do „100”). 
Parametry techniczne drzwi FR EI30 SR42 DM: 
• Odporność ogniowa - EI230  
• Dymoszczelność – klasa Sa, S200 
• izolacyjność akustyczna – klasa D1 – 40, D2 – 35, klasa Rw=42 dB  
• 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001  
Wyposażenie standardowe: 
- 2 zawiasy obiektowe typu OBX firmy Eco Schulte; 
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową; 
- 2 uszczelki opadające. 
Wyposażenie dodatkowe: 
- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe 
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561 
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe) 
- samozamykacz nawierzchniowy lun kryty 
- dodatkowe zamki wpuszczane 
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne 
- kontaktron 
- zwora elektromagnetyczna 
- trzymacz elektromagnetyczny 
- dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym 
lub wpuszczanym 

 
 
 
- nowe drzwi EI30 SR 
Parametry techniczne drzwi FR EI30 SR: 
• Odporność ogniowa - EI230  
• izolacyjność akustyczna – klasa D1 – 35, D2 – 35, klasa Rw=37 dB  
• 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001  
Wyposażenie standardowe: 
- 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy Eco Schulte; 
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową; 
- 2 uszczelki opadające. 
Wyposażenie dodatkowe: 
- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe 
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561 
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe) 
- samozamykacz nawierzchniowy lun kryty 
- dodatkowe zamki wpuszczane 
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne 
- kontaktron 
- zwora elektromagnetyczna 
- trzymacz elektromagnetyczny 
- dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub wpuszczanym 

 
- nowe drzwi EI30 z funkcją zdolności do zwolnienia z przeznaczeniem na drogi ewakuacyjne. 
 

Szczegółowe informacje nt nowych drzwi przeciwpożarowych POL-SKONE oraz pozostałej 

oferty drzwi obiektowych znajdują się w NOWYM KATALOGU DRZWI TECHNICZNYCH 

zawierającym szeroki asortyment rozwiązań dla hoteli, biur, szkół, szpitali, obiektów służby 

zdrowia i obiektów użyteczności publicznej. Katalog prezentujemy pod linkiem: 
https://www.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_2020_PL_III.pdf  

 

 

 

https://www.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_2020_PL_III.pdf


 

W nowym katalogu drzwi technicznych została także wprowadzona możliwość zamawiania 
dwu nowych kolorów kratek wentylacyjnych: ANTRACYT i CZARNY, została także 
obniżona dopłata za zmianę koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny w wybranych 
modelach: 

• IMPULS, SONATA, DECO, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B30, C30, RC3, 
RC4 - dopłata 40zł netto 

• CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME,TIARA, ESTATO, ANMI – dopłata 100 zł netto  
 

Uaktualnieniu ulegną także ceny elektrozaczepów rewersyjnych do drzwi 

przeciwpożarowych.  

Jesteśmy przekonani, że rozszerzenie dostępnych opcji stolarki technicznej POL-SKONE 

pozwoli na jeszcze lepsze i jeszcze skuteczniejsze zastosowanie tych produktów na 

realizowanych przez Państwa obiektach inwestycyjnych. 

Nowy katalog drzwi technicznych obowiązuje od 1/7/2020. 

 
 

Z poważaniem, 

 
Monika Dudek-Stachal 
Dyrektor Techniczny 
Członek Zarządu 

 


