
PASSO
kolor dąb halif 231
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor dąb delano 243
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor czarny 244
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor dąb terra 250
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor biały 258
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor biały dąb 260
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor orzech premium 263
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor wenge 265
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor szary 289
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor antracyt 531
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor orzech segato 232
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor dąb gran 230
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor antracyt Royal H 254
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor jesion polski H 255
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor dąb polski 276
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor antracyt Royal 293
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor jesion Royal 294
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor merbau Royal 295
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor jesion polski 296
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor nugat Royal 297
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor merbau Royal H 298
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor jesion Royal H 299
SILKSTONE
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor limba 312 (A)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor dąb europejski 334 (A)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor heban 340 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor dąb stalowy 376 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor dąb platynowy 377 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor ciemny orzech 404 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor jasny orzech 405 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor cappuccino 421 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor mokka 422 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor teak 424 (B)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor biały mat 450 (C)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO



PASSO
kolor czarny mat 451 (C)
FORNIROWANE
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W01 W02 W03 W04

W05 W06 W07

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi okleiną naturalną 
lub powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Ramiak pionowy 
usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H),  panele  
poziome. Brak górnej przylgi zarówno w systemie przylgowym,  
jak i bezprzylgowym.

Szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja W06, W07 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm); 

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej lub kryty DUO chrom satyna  
(„60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała system POL-SKONE
• regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
• stała DUO
• regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO


