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GALIO

SYSTEM
bezprzylgowy

od 2999/3688,77

„60”-„100”

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

II klasa

Drzwi wewnętrzne z przeznaczaniem do pomieszczeń w budynkach
użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań.
Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

drzwi GALIO, wzór S5, ościeżnica stała metalowa

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi GALIO, wzór S6, ościeżnica stała metalowa

2

obustronny pochwyt w postaci
kątownika

zawias

WERSJA

WERSJA

S1
3299/4057,77

S2
3599/4426,77

S3
3299/4057,77

S4
3299/4057,77

S6

S7

S8

S9

3299/4057,77

2999/3688,77

3299/4057,77

3299/4057,77

S5
3299/4057,77

KOLORYSTYKA

0S1 RAL 9003
struktura

OŚCIEŻNICE

0S2 RAL 9005
struktura

GALIO

0S0 Antracyt
struktura

SYSTEM
bezprzylgowy

stała metalowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych
pokrytych farbą proszkową. Szprosy naszybowe metalowe.
farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe
naszybowe;
szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm
szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
obustronny pochwyt w postaci kątownika
magnes do zamykania skrzydła
ościeżnica z kątownika stalowego
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.).
maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2157 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po
konsultacji z Działem Handlowym.

WYMIARY
szerokość

Ss

Sd

So

„60”

625

639

642

„70”

725

739

742

„80”

825

839

842

„90”

925

939

942

„100”

1025

1039

1042

Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm
- 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm
+ 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm
+ 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm
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STALIO

SYSTEM
bezprzylgowy

od 3499/4303,77

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

„60”-„100”

II klasa

Drzwi wewnętrzne z przeznaczaniem do pomieszczeń w budynkach
użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań.
Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

drzwi STALIO, wzór S1, ościeżnica stała metalowa

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi STALIO, wzór S5, ościeżnica stała metalowa

4

zamek z klamką

zawias

WERSJA

WERSJA

S1
3799/4672,77

S2
4099/5041,77

S3
3799/4672,77

S4
3799/4672,77

S6

S7

S8

S9

3799/4672,77

3499/4303,77

3799/4672,77

3799/4672,77

S5
3799/4672,77

KOLORYSTYKA

0S1 RAL 9003
struktura

OŚCIEŻNICE

0S2 RAL 9005
struktura

STALIO

0S0 Antracyt
struktura

SYSTEM
bezprzylgowy

stała metalowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych
pokrytych farbą proszkową. Szprosy naszybowe metalowe.
farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe
naszybowe;
szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm
szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
zamek
ościeżnica z kątownika stalowego
zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.).
maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po
konsultacji z Działem Handlowym.

WYMIARY
szerokość

Ss

Sd

So

„60”

625

639

642

„70”

725

739

742

„80”

825

839

842

„90”

925

939

942

„100”

1025

1039

1042

Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm
- 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm
+ 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm
+ 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm
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LUMEN LOFT

SYSTEM
przylgowy

od 998/1227,54

„60”-„90”

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

II klasa

• szkło hartowane o grubości 8 mm
• decor czarny lub biały
Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszonej na
regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce:
ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.

drzwi LUMEN LOFT, wzór V4, ościeżnica regulowana LUMEN

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi LUMEN LOFT, wzór V2, ościeżnica regulowana LUMEN

6

klamka

zawias

WERSJA

V1

V2

V3

V4

„60” - „80”

„90”

szkło przezierne, dekor biały lub czarny

850/1045,50

930/1143,90

szkło satyna biała, dekor biały lub czarny

860/1057,80

950/1168,50

OŚCIEŻNICE

SYSTEM
przylgowy

szczegółowe wymiary i ceny
ościeżnicy regulowanej LUMEN
dostępne w katalogu
Lepsze Wnętrze 2022 - str. 111
stała metalowa
LUMEN

regulowana
metalowa
LUMEN

regulowana
system DIN
LUMEN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
tafla hartowana grubość 8mm przezierna z jednostronnym dekorem
czarnym lub białym wykonanym metodą sitodruku
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm
od dolnej krawędzi tafli
DODATKOWE (za dopłatą)

aluminium
EV1-Deco 114

aluminium stal
nierdzewna
107

czarny *

klamka + mały
zamek
+ zawiasy

990/1217,70

1351/1661,73

1319/1622,37

184/226,32

klamka + WB
+ zawiasy

988/1215,24

1351/1661,73

1319/1622,37

179/220,17

klamka + WC
+ zawiasy

1208/1485,84

1617/1988,91

1700/2091,00

klamko-gałka
+ mały zamek
+ zawiasy

1150/1414,50

1483/1824,09

1495/1838,85

ościeżnica stała i regulowana metalowa
podcięcie wentylacyjne
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 VAC/DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE
XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie
pod elektrozaczep)
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)
okucia DORMA

OKUCIA
DORMA

120/147,60

184/226,32
242/297,66

* dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany

wg tabeli
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SEDO

SYSTEM
przylgowy

od 885/1088,55

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY
WZÓR
„60”-„90”

„120”-„180”

II klasa

I klasa
dla skrzydeł
z opcją wentylacji

profil szprosu
drzwi SEDO, wzór W01S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi SEDO wzór W01S8, ościeżnica regulowana DIN

8

NOWY WZÓR

WERSJA

W00 / V00

W01S8 / V1S8

W01 / V1SD

W02 / V02

885/1088,55

1085/1334,55

885/1088,55

885/1088,55

KOLORYSTYKA
UNI MAT
PLUS

OŚCIEŻNICE

640
grafite

641
titano

642
biały

643
beż

stała z MDF

regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
metalowa

regulowana
DIN DUO

stała metalowa

regulowana
metalowa

644
czarny

645
lava

646
stone

647
indigo

648
moss

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o
grubości 4 mm
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1
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)
czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany
czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF,
typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„90” – 3 szt.)
czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)

bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

bez dopłaty

podcięcie wentylacyjne

30/36,90
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MODO

SYSTEM
przylgowy

od 885/1088,55

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY
WZÓR
„60”-„90”

„120”-„180”

• solidna konstrukcja – ramiaki z wysokiej jakości MDF
• ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
• ramiak z MDF pokryty powierzchnią UNI MAT PLUS,
LAMISTONE, SILKSTONE
• płycina z MDF o grubości 12mm pokryta powierzchnią
UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

II klasa

• przestrzenna ramka wystrojowa

drzwi MODO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

10

profil ramki

NOWY WZÓR

WERSJA
skrzydło

W00 / V01

W01 / V1SD

W02 / V02

W03 / V03

885/1088,55

885/1088,55

885/1088,55

885/1088,55

KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL

SILKSTONE

UNI MAT
PLUS

OŚCIEŻNICE

250
dąb terra

258
biały

289
szary

230
dąb gran

276
dąb polski

295
merbau Royal

640
grafite

641
titano

642
biały

531
antracyt

643
beż

SYSTEM
przylgowy

644
czarny

645
lava

646
stone

647
indigo

SYSTEM
bezprzylgowy

stała z MDF

regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
DIN DUO

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644, zamek jednopunktowy
wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy)
lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy)
wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub
do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze
czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm)
na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw
90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy
kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

stała metalowa

regulowana
metalowa

DODATKOWE (za dopłatą)
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)

bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

bez dopłaty

podcięcie wentylacyjne
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm

30/36,90
+10%

brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1
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VERI

SYSTEM
przylgowy

od 885/1088,55

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY
WZÓR
„60”-„90”

„120”-„180”

• solidna konstrukcja – ramiaki z wysokiej jakości MDF
• ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
• ramiak z MDF pokryty powierzchnią UNI MAT PLUS,
LAMISTONE, SILKSTONE
• płycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią
UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

II klasa

• przestrzenna ramka wystrojowa

drzwi VERI, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO

12

profil ramki

specjalne fazowanie na łączeniu
ramiaków

NOWY WZÓR

WERSJA

W00 / V01

W01 / V1SD

W02 / V02

W03 / V03

885/1088,55

885/1088,55

885/1088,55

885/1088,55

KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL

SILKSTONE

UNI MAT
PLUS

OŚCIEŻNICE

250
dąb terra

258
biały

289
szary

230
dąb gran

276
dąb polski

295
merbau Royal

640
grafite

641
titano

642
biały

531
antracyt

643
beż

SYSTEM
przylgowy

644
czarny

645
lava

646
stone

647
indigo

SYSTEM
bezprzylgowy

stała z MDF

regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
DIN DUO

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy
wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy)
lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy)
wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub
do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze
czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm)
na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw
90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy
kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

stała metalowa

regulowana
metalowa

DODATKOWE (za dopłatą)
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)

bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

bez dopłaty

podcięcie wentylacyjne
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm

30/36,90
+10%

brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1
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EGRO

SYSTEM
przylgowy

od 885/1088,55

SYSTEM
bezprzylgowy

cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
WZORY
„60”-„90”

„120”-„180”

• solidna konstrukcja – ramiaki z wysokiej jakości MDF
• ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
• ramiak z MDF pokryty powierzchnią UNI MAT PLUS,
LAMISTONE, SILKSTONE
• płycina z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią
UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

II klasa

• przestrzenna płycina o grubości 16 mm

drzwi EGRO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)
drzwi EGR0, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

14

przestrzenny płycina

NOWE WZORY

WERSJA

W00 / V01

W01 / V1SD

W02 / V02

W03 / V2SD

W04 / V03

W05 / V3SD

885/1088,55

885/1088,55

885/1088,55

885/1088,55

885/1088,55

885/1088,55

KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL

SILKSTONE

UNI MAT
PLUS

OŚCIEŻNICE

250
dąb terra

258
biały

289
szary

230
dąb gran

276
dąb polski

295
merbau Royal

640
grafite

641
titano

642
biały

531
antracyt

643
beż

SYSTEM
przylgowy

644
czarny

645
lava

646
stone

647
indigo

SYSTEM
bezprzylgowy

stała z MDF

regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
DIN DUO

regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm

stała metalowa

DODATKOWE (za dopłatą)
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)

drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)
wzór W00, W02, W04 - płycina przestrzenna o grubości 16 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system podcięcie wentylacyjne
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm
wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy)
lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy)
wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub
do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze
czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm)
na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw
90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy
kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

regulowana
metalowa

bez dopłaty
bez dopłaty
30/36,90
+10%
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NASZE PUBLIKACJE
Katalog szybka realizacja

Katalog Lepsze Wnętrze

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi
oraz ościeżnic dostępnych
z krótkim terminem realizacji.

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi
wewnętrznych, ościeżnic oraz
klamek.

Katalog stolarka
zewnętrzna
Znajdziesz tutaj ofertę
okien drewnianych.

Katalog ARCO

drzwi dostępne na
stanie magazynowym
dotyczy skrzydeł surowych
w podkładzie do samodzielnego
pomalowania i szerokości „80”

Znajdziesz tutaj ofertę
popularnych drzwi
wewnętrznych ARCO.

DRZWI UKRYTE WEWNĘTRZNE

HARMONY
edycja I/2022

NAJLEPSZA OFERTA
W POLSCE

Oferta specjalna obowiązuje w okresie 24.08.2022 do 31.12.2022

Katalog HARMONY
Znajdziesz tutaj ofertę
drzwi ukrytych
wewnętrznych.

www.pol-skone.eu

Gdańsk
Olsztyn

Szczecin
Bydgoszcz

+48 607 323 315
ph3@pol-skone.eu

Toruń

Białystok

Gorzów Wlkp.
Warszawa

Poznań
Zielona Góra
+48 601 353 449
ph5@pol-skone.eu

Łódź
Radom

Wrocław

Opole

CZECHY

+420 778 700 714
info@pol-skone.cz

Kielce

Lublin

+48 601 353 447
ph8@pol-skone.eu

Katowice

Kraków

Rzeszów

SŁOWACJA
+420 778 700 714
info@pol-skone.cz

PARTNER HANDLOWY

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11–13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 19.10.2022 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

