
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L. Dz. 51/2021                       Lublin, 18/01/2021 
 

 
Partnerzy Handlowi  
POL-SKONE 

 

 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Z przyjemnością informujemy o stałym rozwoju oferty inwestycyjnej POL-SKONE i 
wprowadzeniu do oferty unikalnego rozwiązania jakim jest: 

 

system drzwi z ościeżnicami ukrytymi aluminiowymi  
HARMONY INVEST POL-SKONE. 
 
Charakterystyka nowych drzwi HARMONY INVEST SYSTEMU POL-SKONE: 

1. Przeznaczenie: 

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczaniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności 
publicznej w tym biura, hotele itp.  
Drzwi wewnętrzne wejściowe produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018. 

2. Parametry techniczne: 

• III  klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001 

• Izolacyjność akustyczna: Rw= 37 dB , D1=35 dB, D2=30 dB 

3. Konstrukcja drzwi: 

Skrzydło: skrzydło zbudowane z solidnego ramiaka sosnowego wzmocnionego dodatkowo 
profilem stalowym. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Skrzydło oklejone 
obustronnie pakietem płyt HDF. Nominalna grubość skrzydła 50 mm. Skrzydło wyposażone w 
standardzie w uszczelkę opadającą.  
Ościeżnica: ościeżnica stała aluminiowa, wzmocniona. 

4. Wymiary: 

Szerokość drzwi „60” – „110”. 
5. Wyposażenie standardowe: 

• Zamek magnetyczny WK, WB, WC 

• Zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D – „60-90 - 2 szt., 

„100-110” – 3 szt., drzwi wyższe niż standard – 4 szt. 

• Uszczelka opadająca 

6. Wyposażenie opcjonalne: 

• Samozamykacz kryty GEZE Boxer 2-4 

• Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy 

• Elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny 

 
 
 
 



 
 

Kolejną nowością inwestycyjną są: 
 

drzwi WEWNĄTRZLOKALOWE WZMOCNIONE  
G46 SYSTEMU POL-SKONE 
 
Drzwi przeznaczone na inwestycje przystosowane pod samozamykacz kryty (drzwi 
jednoskrzydłowe), elektozaczepy z przepustem kablowym oraz kantrygle 
półautomatyczne współpracujące z samozamykaczami wyposażonymi w regulację 
kolejności zamykania (drzwi dwuskrzydłowe). Skrzydło w systemie przylgowym. 
Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami 
HDF. Wypełnienie stanowi płyta pełna lub otworowana. Nominalna grubość skrzydła 
wynosi 46 mm. 
 
Przypominamy również o wprowadzenniu do oferty POL-SKONE nowego modelu 
drzwi wejściowych RC3 INVEST – komplet z ościeżnicą stalową, klamkami, wkładkami 
i progiem stalowym. 
 
Wymienione powyżej rozwiązania oraz szereg innych zmian i nowości w ofercie       
POL-SKONE znajdziecie Państwo w nowym katalogu DRZWI TECHNICZNYCH 
POL-SKONE I 2021  dostępny w wersji PDF pod linkiem:  
https://www.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_PL.pdf 

 
Wraz z nowym katalogiem drzwi TECHNICZNYCH zmianie ulegną też ceny na 

wybrane pozycje asortymentowe. Szczegółowe informacje i ceny pod linkiem: 
https://www.pol-skone.pl/katalog_drzwi_technicznych_PL.pdf  

 

Nowy katalog będzie obowiązywał od 01/02/2021 i od tej daty zamówienia będziemy 
przyjmować i potwierdzać w nowych cenach. Dla zamówień złożonych i 
potwierdzonych do dnia 31/01/2021 będą obowiązywały dotychczasowe ceny. 
 
Przypominamy Państwu również o: 
 

▪ nowym katalogu POL-SKONE LEPSZE WNĘTRZE edycja I 2021  

dostępny w wersji PDF pod linkiem:  
https://www.pol-skone.pl/katalog_lepsze_wnetrze_2021_I_PL.pdf  

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

dostępny w wersji PDF pod linkiem:  
https://www.pol-skone.pl/katalog_szybka_realizacja_PL.pdf 

 
 
Z poważaniem, 
 
 
 
 
 
Arkadiusz Pelc 
Dyrektor Sprzedaży 
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