
SEMPRE LUX
kolor jasny dąb 311 (A)
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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



SEMPRE LUX
kolor limba 312 (A)
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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

SEMPRE LUX

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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



SEMPRE LUX
kolor dąb europejski 334 (A)
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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



SEMPRE LUX

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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

kolor dąb rustikal 323 (B)
FORNIROWANE



SEMPRE LUX
kolor heban 340 (B)
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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



SEMPRE LUX

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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

kolor marrone 351 (B)
FORNIROWANE



SEMPRE LUX
kolor dąb stalowy 376 (B)
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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



SEMPRE LUX

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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

kolor ciemny orzech 404 (B)
FORNIROWANE



SEMPRE LUX
kolor jasny orzech 405 (B)
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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



SEMPRE LUX

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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

kolor cappuccino 421 (B)
FORNIROWANE



SEMPRE LUX
kolor mokka 422 (B)
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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



SEMPRE LUX

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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

kolor teak 424 (B)
FORNIROWANE



SEMPRE LUX
kolor dąb bielony 370 (C)
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W04 W05 Z A/Z WLZ WLA/Z W02P

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A W06 W07 W05 VERSE

W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A W03P W03

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. 
Układ usłojenia ramiaka jest pionowy,  płycin i paneli poziomy. 
W skrzydłach można zastosować jednostronną tablicę  
magnetyczną (Z/AZ) 

Szkło biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 4 mm 
Wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm 
Wzór W00 płycina o grubości 12 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 srebrny – do ościeżnicy system DIN,  
typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej lub MDF,  
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna 
(„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


