
CREATO

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 UNI MAT PLUS, 
charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką 
odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm  
(wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm 
(wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą 
laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

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 czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,
typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty DUO czarny 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 grafite 640
UNI MAT PLUS



CREATO

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 UNI MAT PLUS, 
charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką 
odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm  
(wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm 
(wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą 
laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

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 czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,
typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty DUO czarny 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 titano 641
UNI MAT PLUS



CREATO

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 UNI MAT PLUS, 
charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką 
odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm  
(wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm 
(wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą 
laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

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 czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,
typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty DUO czarny 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 642
UNI MAT PLUS



CREATO

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 UNI MAT PLUS, 
charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką 
odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm  
(wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm 
(wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą 
laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

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 czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,
typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty DUO czarny 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 643
UNI MAT PLUS



CREATO

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 UNI MAT PLUS, 
charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką 
odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm  
(wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm 
(wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą 
laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

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 czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,
typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty DUO czarny 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 czarny 644
UNI MAT PLUS



CREATO

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 UNI MAT PLUS, 
charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką 
odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm  
(wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm 
(wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą 
laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

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 czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,
typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty DUO czarny 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 lava 645
UNI MAT PLUS



CREATO

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 UNI MAT PLUS, 
charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką 
odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm  
(wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm 
(wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą 
laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

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 czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,
typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty DUO czarny 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 stone 646
UNI MAT PLUS



CREATO

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 UNI MAT PLUS, 
charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką 
odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm  
(wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm 
(wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą 
laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

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 czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,
typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty DUO czarny 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 indigo 647
UNI MAT PLUS



CREATO

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 UNI MAT PLUS, 
charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką 
odporną na ślady po palcach. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna.

Szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm  
(wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)
wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym,
zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym

Szkło laminowane 44.2 w kolorze białym mat o grubości 8,5 mm 
(wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm) wersje z szybą 
laminowaną biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym

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 czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,
typ C srebrny - do ościeżnicy drewnianej  
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
lub kryty DUO czarny 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 moss 648
UNI MAT PLUS


