
MONA
kolor dąb halif 231
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W01 
z czarnym panelem

W02  
z czarnym panelem

W01S1 
z czarną szybą

W02S2 
z czarną szybą

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią  
LAMISTONE CPL. Panel usłojony pionowo, płycina w kolorze  
czarnym  (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana  
(wersja W01S1, W02S2).

Szkło laminowane nieprzezierne VSG 33.2 czarny mat  
o grubości 6,8 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, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO 
chrom satyna („70”-„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



MONA
kolor dąb delano 243
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W01 
z czarnym panelem

W02  
z czarnym panelem

W01S1 
z czarną szybą

W02S2 
z czarną szybą

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią  
LAMISTONE CPL. Panel usłojony pionowo, płycina w kolorze  
czarnym  (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana  
(wersja W01S1, W02S2).

Szkło laminowane nieprzezierne VSG 33.2 czarny mat  
o grubości 6,8 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, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO 
chrom satyna („70”-„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



MONA
kolor biały 258
LAMISTONE CPL

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W01 
z czarnym panelem

W02  
z czarnym panelem

W01S1 
z czarną szybą

W02S2 
z czarną szybą

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego  
dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią  
LAMISTONE CPL. Panel usłojony pionowo, płycina w kolorze  
czarnym  (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana  
(wersja W01S1, W02S2).

Szkło laminowane nieprzezierne VSG 33.2 czarny mat  
o grubości 6,8 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, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO 
chrom satyna („70”-„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


