
ESTATO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

A01 A02 A03 B1 B2 B3

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną 
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa pełna. 
Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3.  
W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm,
A02-208 mm, A03-280 mm)

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat  
o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm,  
A03-276 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 T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,  
typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) 
lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego  
(„60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

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

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

regulowana metalowa

kolor biały RAL 9003
MALOWANE
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Więcej informacji na www.pol-skone.eu

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

A01 A02 A03 B1 B2 B3

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną 
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa pełna. 
Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3.  
W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm,
A02-208 mm, A03-280 mm)

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat  
o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm,  
A03-276 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 T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,  
typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) 
lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego  
(„60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

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

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

regulowana metalowa

kolor beż mat NCS s2005 Y50R
MALOWANE



ESTATO
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CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

A01 A02 A03 B1 B2 B3

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną 
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa pełna. 
Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3.  
W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm,
A02-208 mm, A03-280 mm)

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat  
o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm,  
A03-276 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 T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,  
typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) 
lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego  
(„60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

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

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

regulowana metalowa

kolor szary mat RAL 7047
MALOWANE
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CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

A01 A02 A03 B1 B2 B3

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną 
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa pełna. 
Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3.  
W systemie przylgowym górna krawędź skrzydła posiada przylgę.

Szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm,
A02-208 mm, A03-280 mm)

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat  
o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm,  
A03-276 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 T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,  
typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) 
lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego  
(„60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

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

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

regulowana metalowa

kolor niestandardowy
dopłata wg katalogu Lepsze wnętrze
MALOWANE


