NOSTRE
kolor dąb halif 231
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor wiąz bielony V 240
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

00

0SD

01

01SM

01SD

02

02S1

02S3

03

03SD

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor wiąz piaskowy V 241
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor wiąz szary V 242
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor dąb delano 243
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor czarny 244
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor dąb terra 250
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor biały 258
LAMISTONE CPL
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor orzech premium 263
LAMISTONE CPL
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor szary 289
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor antracyt 531
LAMISTONE CPL
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

NOSTRE
kolor dąb gran 230
SILKSTONE
LAMISTONE CPL
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor dąb polski 276
SILKSTONE
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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NOSTRE
kolor merbau Royal 295
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Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.
Powierzchnię skrzydła zdobi przestrzenna listwa profilowa.
Szkło biały mat o grubości 4 mm
Wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat
o grubości 4 mm
Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz,
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)
• stała system POL-SKONE, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa
OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)
• stała DUO, stała metalowa
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa
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