
SEDO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W01S8 W02

• Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
• Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca 
się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady  
po palcach

Wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub 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)
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

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

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

kolor grafite 640
UNI MAT PLUS



SEDO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W01S8 W02

• Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
• Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca 
się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady  
po palcach

Wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub 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)
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

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

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

kolor titano 641
UNI MAT PLUS



SEDO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W01S8 W02

• Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
• Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca 
się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady  
po palcach

Wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub 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)
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

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

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

kolor biały 642
UNI MAT PLUS



SEDO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W01S8 W02

• Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
• Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca 
się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady  
po palcach

Wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub 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)
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

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

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

kolor beż 643
UNI MAT PLUS



SEDO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W01S8 W02

• Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
• Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca 
się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady  
po palcach

Wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub 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)
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

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

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

kolor czarny 644
UNI MAT PLUS



SEDO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W01S8 W02

• Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
• Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca 
się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady  
po palcach

Wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub 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)
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

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

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

kolor lava 645
UNI MAT PLUS



SEDO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W01S8 W02

• Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
• Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca 
się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady  
po palcach

Wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub 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)
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

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

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

kolor stone 646
UNI MAT PLUS



SEDO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W01S8 W02

• Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
• Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca 
się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady  
po palcach

Wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub 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)
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

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

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

kolor indigo 647
UNI MAT PLUS



SEDO

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

W00 W01 W01S8 W02

• Solidna konstrukcja - ramiak z wysokiej jakości MDF
• Bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca 
się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady  
po palcach

Wersja W00, W02: płycina o grubości 12 mm
Wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub 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)
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

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
• stała z MDF, stała metalowa
• regulowana DIN, regulowana metalowa

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

kolor moss 648
UNI MAT PLUS


