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Inspirują nas
marzenia
naszych
Klientów

KOLORYSTYKA
LAMISTONE

użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

268

wiąz bielony H

CPL 0,5 mm

wiąz piaskowy H

dąb polski

FORNIROWANE

dąb biały

2

269

wiąz szary H

240

wiąz bielony V

241

wiąz piaskowy V

242

wiąz szary V

CPL Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

976

373

NOWOŚĆ

CPL Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków

267

SILKSTONE

Inspiracją i motywacją do pracy nad poszerzaniem
oferty katalogowej o nowe wzory oraz nad stałym
doskonaleniem wytwarzanych produktów są
dla nas rosnące oczekiwania i wymagania naszych
Klientów. Efektem tych działań jest uzupełnienie
oferty naszych produktów o kolejne modele drzwi
wewnątrzlokalowych, nowy typ okna. jako jedyni
w Polsce oferujemy nową powierzchnię skrzydeł
drzwiowych SILKSTONE CPL, którą prezentujemy
w niniejszym katalogu.

Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. hotele, biura.

993

antracyt Royal

lakier UV

374

dąb piaskowy

994

jesion Royal

995

merbau Royal

996

jesion polski

997

nugat Royal

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą
odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

375

dąb szary

938

dąb Premium

DUO

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

inverno
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy lub bezprzylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF pokrytymi
powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE
- na powierzchni skrzydła ozdobna przestrzenna listwa profilowa
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna
SZKLENIE
- wzór 0SD, 01SD - szyba hartowana biały mat o grubości 4mm
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
System przylgowy:
- z amek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz
(WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)
- z awiasy czopowe wkręcane regulowane; skrzydła
(do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane
(„70”-„80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)
System bezprzylgowy:
- z amek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz
(WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę
(WB) - rozstaw 85 mm
- z awiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO)
(„70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

n KOLORYSTYKA
LAMISTONE
258

260

biały

biały dąb

00

WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90” – opcja za dopłatą: „100”
(wymiar szyby jak w „90”)
-d
 wuskrzydłowe: „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”;
„90+90”
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- trzeci zawias w skrzydle „70”-„80” 15 / 18,45 (nie dotyczy DUO)
-m
 aksymalne skrócenie drzwi do 100 mm (skrócenie symetryczne
od góry i dołu po 50 mm) +10%
- rozmiar „100” (wystrój jak w „90”) +20%
- wzmocnienie pod samozamykacz 25 / 30,75
- z abezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem
wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
20 / 24,60
- podcięcie wentylacyjne 50 / 61,50
- system przesuwny: do zabudowy i naścienny
- system Premium
- dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy
- opcje wentylacji
- klamki
OŚCIEŻNICE
- s tała DUO, stała drewniana, regulowana DIN,
regulowana POL-SKONE, regulowana DUO,
regulowana DIN DUO, regulowana lub stała metalowa,
regulowana VERTIGO DUO

SILKSTONE

CPL

263

orzech
premium

265

276

wenge

dąb polski

0SD

279

orzech
brazylijski

284

288

dąb syberyjski klon Royal

01

01SD

292

293

kasztan Royal antracyt
Royal

294

jesion Royal

295

296

merbau Royal jesion polski

297

nugat Royal

LAMISTONE

625 / 768,75

625 / 768,75

625 / 768,75

625 / 768,75

645 / 793,35

645 / 793,35

645 / 793,35

645 / 793,35

SILKSTONE

3

DUO

WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”;
„90+90”

SZKLENIE
- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- t rzeci zawias w skrzydle („70”, „80”) 15 / 18,45 (nie dotyczy DUO)
- z abezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem
wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
20 / 24,60
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm +10%
- podcięcie wentylacyjne 50 / 61,50
- system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium
- dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie
- opcje wentylacji
- klamki
- system DUO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SYSTEM PRZYLGOWY
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm,
na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej
(WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane regulowane; skrzydła
(do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane
(„70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna),
na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm;
na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO)
(„70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE
- s tała DUO, stała drewniana, regulowana DIN,
regulowana POL-SKONE, regulowana DUO,
regulowana DIN DUO, regulowana lub stała metalowa,
regulowana VERTIGO DUO

n KOLORYSTYKA
LAMISTONE
258

260

biały

biały dąb

SILKSTONE

CPL

263

orzech
premium

265

wenge

276

279

284

288

292

293

294

295

296

297

dąb polski

antracyt
Royal

4

orzech
brazylijski

jesion Royal

dąb syberyjski klon Royal

merbau Royal jesion polski

kasztan Royal

nugat Royal

W01

W01S1

W02

W02S2

W03

W03S1

W04

W04S2

510 / 627,30

510 / 627,30

510 / 627,30

510 / 627,30

510 / 627,30

510 / 627,30

510 / 627,30

510 / 627,30

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej obłożony gładkimi płytami HDF
pokrytymi powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE, panel
usłojenie pionowe

Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

FORTIMO

DUO

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

FORTIMO LUX
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej obłożony gładkimi płytami HDF
pokrytymi powierzchnią fornirowaną, panel usłojenie pionowe

WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”;
„90+90”

SZKLENIE
- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- t rzeci zawias w skrzydle („70”, „80”) 15 / 18,45
(nie dotyczy DUO)
- z abezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem
wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)
20 / 24,60
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm +10%
- podcięcie wentylacyjne 50 / 61,50
- system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium
- dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie
- opcje wentylacji
- klamki
- system DUO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SYSTEM PRZYLGOWY
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz
(WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane regulowane; skrzydła
(do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane
(„70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna),
na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm;
na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO)
(„70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE
- s tała DUO, stała drewniana, regulowana DIN,
regulowana POL-SKONE, regulowana DUO,
regulowana DIN DUO, regulowana lub stała metalowa,
regulowana VERTIGO DUO

n KOLORYSTYKA
FORNIROWANE
kolekcja I

311

jasny dąb

312

limba

kolekcja II

kolekcja III

323

332

dąb rustikal

kolekcja IV

334

klon

kolekcja VII

370

dąb bielony

371

dąb truflowy

W01

372

380

dąb kawowy jesion
naturalny

W01S1

350

dąb
europejski

381

382

grafit

jesion moreno jesion rubio

W02

383

jesion negro

W02S2

kolekcja VI

351

marrone

611

352

SAHARA A

nero

621

KONGO A

RETRO - fornir dąb

LIMBA - fornir limba

404

421

405

ciemny
orzech

jasny orzech

W03

cappucino

422

mokka

424
teak

W03S1

W04

W04S2

fornirowane 311, 323

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

830 / 1020,90

830 / 1020,90

830 / 1020,90

830 / 1020,90

830 / 1020,90

830 / 1020,90

830 / 1020,90

830 / 1020,90

fornirowane (312, kolekcja III, IV, VI, VII, RETRO, LIMBA)

5

NOSTRE LUX
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF pokrytymi
powierzchnią fornirowaną
- na powierzchni skrzydła ozdobna przestrzenna listwa profilowa
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm,
na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane regulowane; skrzydła
(do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane
(„60”; „70”; „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

OŚCIEŻNICE
- s tała drewniana,
regulowana DIN,
regulowana POL-SKONE,
regulowana lub stała metalowa,
regulowana NOSTRE

WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90” – opcja za dopłatą: „100”
(wymiar szyby jak w „90”)
- dwuskrzydłowe: „60+60”; „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”;
„80+90”; „90+90”

n KOLORYSTYKA
FORNIROWANE
kolekcja I

311

jasny dąb

312

limba

kolekcja II

kolekcja III

323

332

dąb rustikal

334

klon

kolekcja VII

370

dąb bielony

00

371

dąb truflowy

372

380

dąb kawowy jesion
naturalny

0SD

01

kolekcja IV

381

350

dąb
europejski

grafit

382

383

jesion moreno jesion rubio

01SM

01SD

351

jesion negro

02

352

marrone

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

373

374

375

dąb biały

nero

dąb piaskowy dąb szary

RETRO - fornir dąb

LIMBA - fornir limba

404

421

ciemny
orzech

02S1

405

cappucino

jasny orzech

02S3

422

mokka

kolekcja VI

611

SAHARA A

621

KONGO A

424
teak

03

03SD

04

04S1

04S3

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

fornirowane (kolekcja I, II)
725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

725 / 891,75

fornirowane (373, 374, 375, kolekcja III, IV, VI, VII, RETRO, LIMBA)
830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90
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Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

SZKLENIE
- standard: biały mat o grubości 4mm
- wzór 0SD, 03SD, 01SD - szyba hartowana biały mat
o grubości 4mm

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- trzeci zawias w skrzydle „60”-„80” (nie dotyczy DUO) 15 / 18,45
-m
 aksymalne skrócenie drzwi do 100 mm (skrócenie symetryczne
od góry i dołu po 50 mm) +10%
- rozmiar „100” (wystrój jak w „90”) +20%
- wzmocnienie pod samozamykacz 25 / 30,75
- z abezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem
wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
20 / 24,60
- podcięcie wentylacyjne 50 / 61,50
- system przesuwny: do zabudowy i naścienny
- system Premium
- dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy
- opcje wentylacji
- klamki

DUO

Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

SONATA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni
LAMISTONE CPL, SILKSTONE z wstawkami z dekoracyjnych listew
aluminiowych
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- z awiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle
(„60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO) 15 / 18,45
- rozmiar „100” (wystrój jak w „90”) +20%
- ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła
drzwiowego do 50 mm) 20 / 24,60
- ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła
drzwiowego do 90 mm) 40 / 49,20
- wzmocnienie pod samozamykacz 25 / 30,75
- z abezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem
wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
20 / 24,60
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm* +20%
- podcięcie wentylacyjne 50 / 61,50
- system przesuwny: do zabudowy i naścienny
- system Premium
- dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy
- opcje wentylacji
- klamki
- wersja bezprzylgowa DUO
- dedykowana ościeżnica VERTIGO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
SYSTEM PRZYLGOWY
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz
(WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane regulowane; skrzydła
(do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane
(„60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna),
na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw
90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO)
(„60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60+60”; „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”;
„80+90”; „90+90”

OŚCIEŻNICE
- s tała DUO, stała drewniana, regulowana DIN,
regulowana POL-SKONE, regulowana DUO,
regulowana DIN DUO, regulowana lub stała metalowa,
regulowana VERTIGO DUO

n KOLORYSTYKA
LAMISTONE
258

260

biały

biały dąb

SILKSTONE
276

dąb polski

279

*przy maksymalnym skróceniu skrzydła do 100 mm, skrzydło skracane od góry

CPL

orzech
brazylijski

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

263

265

267

268

269

240

241

242

284

288

292

293

294

295

296

297

orzech
premium

wenge

dąb syberyjski klon Royal

wiąz
bielony H

wiąz
piaskowy H

kasztan Royal antracyt
Royal

wiąz szary H

jesion Royal

wiąz
bielony V

wiąz
piaskowy V

merbau Royal jesion polski

wiąz szary V

nugat Royal
Wyższe

Wysokość standardowa

W3

W4

W5

W6

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

445 / 547,35

LAMISTONE (267, 268, 269) – skrzydło usłojenie poziome

1113 mm – drzwi przylgowe; 1040 mm – drzwi bezprzylgowe

W2

LAMISTONE (240, 241, 242), SILKSTONE – skrzydło usłojenie pionowe

1113 mm – drzwi przylgowe; 1040 mm – drzwi bezprzylgowe

W1

1113 mm – drzwi przylgowe*; 1040 mm – drzwi bezprzylgowe

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

Skrócone do 100 mm z góry

*W przypadku ościeżnicy metalowej klamka na nietypowej wysokości

7

SKŁADANE DUO
00

ECO TOP
HIGH TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
MALOWANE***
(biały NCS S 0500N)
laminat CPL 0,2 mm
KOLEKCJA I
KOLEKCJA II
KOLEKCJA III
RETRO, LIMBA,
KOLEKCJA IV, V, VI, VII

D02

00

DUO

D02

185 / 227,55
214 / 263,22
214 / 263,22
214 / 263,22

306 / 376,38
335 / 412,05
335 / 412,05
335 / 412,05

370 / 455,10
427 / 525,21
427 / 525,21
427 / 525,21

612 / 752,76
669 / 822,87
669 / 822,87
669 / 822,87

259 / 318,57

402 / 494,46

517 / 635,91

803 / 987,69

255 / 313,65
372 / 457,56
391 / 480,93
428 / 526,44

376 / 462,48
493 / 606,39
512 / 629,76
549 / 675,27

509 / 626,07
744 / 915,12
781 / 960,63
856 / 1052,88

751 / 923,73
986 / 1212,78
1023 / 1258,29
1098 / 1350,54

522 / 642,06

643 / 790,89

1043 / 1282,89

1285 / 1580,55

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej
lub regulowanej bezprzylgowej +300 / 369
cena drzwi dwuskrzydłowych: cena dwuskrzydłowych + cena ościeżnicy stałej
lub regulowanej bezprzylgowej +600 / 738

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system bezprzylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF malowanymi,
laminowanymi lub fornirowanymi w kolorystyce POL-SKONE
- wypełnienie stanowi: warstwa stabilizująca o strukturze plastra
miodu; opcjonalnie płyta wiórowa otworowana lub pełna
- brak progu
SZKLENIE
- standard: biały mat o grubości 4mm
- opcje: inne rodzaje szkła
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- prowadnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle i ościeżnicy
- drzwi składane wyposażone w uchwyt okrągły plastikowy
WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”; „70+70”; „80+80”; „90+90”
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej +80 / 98,40
- wypełnienie z płyty wiórowej pełnej +105 / 129,15
- maksymalne skrócenie drzwi do 100 mm +20%
- zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (przy wyborze
zamka hakowego konieczne zamówienie wkładki 30x30mm
oraz rozety WB) (tylko drzwi jednoskrzydłowe) +105 / 129,15
- możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości +30%
- dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji, opcjonalne uchwyty
do skrzydeł składanych
OŚCIEŻNICE
- stała DUO, regulowana DUO, regulowana DIN DUO

ościeżnica drewniana
uszczelka

Sd
So
80 mm

opaska kątowa
panel regulacyjny
ościeżnica drewniana
uszczelka

Sd
So
Sop
80 mm

opaska kątowa
ościeżnica z MDF
uszczelka

Ościeżnica
DIN DUO

typ

(So)

(Sd)

(Sop)

(So)

(Sd)

(So)

(Sd)

(Sop)

713

693

836

713

693

690

652

792

„70”

813

793

936

813

793

790

752

892

„80”

913

893

1036

913

893

890

852

992

„90”

1013

993

1136

1013

993

990

952

1092

„60” + „60”

1328

1308

1451

1328

1308

1305

1267

1407

„70” + „70”

1528

1508

1651

1528

1508

1505

1467

1607

„80” + „80”

1728

1708

1851

1728

1708

1705

1667

1807

„90” + „90”

1928

1908

2051

1928

1908

1905

1867

2007

(Ho) 2093, (Hd) 2083,
(Hop) 2154

(Ho) 2093,
(Hd) 2083

(Ho) 2075, (Hd) 2063,
(Hop) 2133

Sd
So
Sop

Sd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
So – szerokość otworu montażowego

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

Ościeżnica
stała DUO

„60”

wysokość
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Ościeżnica
regulowana DUO

OŚCIEŻNICA Drewniana regulowana

NOSTRE

n WYMIARY

drzwi jednoskrzydłowe

drzwi dwuskrzydłowe

szerokość

szerokość

typ

(So)

(Sd)

(Ss)

(Sop)

typ

(So)

(Sd)

„60”

715

695

618

838

„60” + „60”

1350

1330

(Sop)
1473

„70”

815

795

718

938

„60” + „70”

1450

1430

1573

„80”

915

895

818

1038

„60” + „80”, „70” + „70”

1550

1530

1673

„90”

1015

995

918

1138

„60” + „90”, „70” + „80”

1650

1630

1773

„70” + „90”, „80” + „80”

1750

1730

1873

„80” + „90”

1850

1830

1973

„90” + „90”

1950

1930

2073

Wysokość (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2139

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

Sd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; Hop – wysokość po zewnętrznej stronie panelu
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego; So – szerokość otworu montażowego; Ss – szerokość skrzydła

Regulacja opasek NOSTRE
LAMISTONE CPL

Do jednoskrzydłowych
symbol

fornirowanych

lakier UV

SILKSTONE

Forniry 311,323

Forniry 373, 374, 375,
Kolekcje: III,VII
Retro, LIMBA

do jednoskrzydłowych

Kompletacja

symbol

zakres w mm

ZS1

62-79

Ościeżnica 75mm, opaska 12mm, opaska 32mm

ZS1

62-79mm

397 / 488,31

526 / 646,98

603 / 741,69

ZS2

79-99

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm

ZS2

79-99mm

397 / 488,31

569 / 699,87

653 / 803,19
653 / 803,19

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm

99-123mm

569 / 699,87

99-123

ZS3

430 / 528,9

ZS3

ZS4

123-143mm

430 / 528,9

620 / 762,60

714 / 878,22

ZS4

123-143

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 76mm

ZS5

143-189mm

468 / 575,64

620 / 762,60

714 / 878,22

ZS5

143-189

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 76mm

ZS6

189-209mm

468 / 575,64

675 / 830,25

777 / 955,71

ZS6

189-209

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 142mm

ZS7

209-255mm

512 / 629,76

675 / 830,25

777 / 955,71

726 / 892,98

834 / 1025,82

209-255

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 142mm

255-275mm

512 / 629,76

ZS7

ZS8
ZS9

275-321mm

551 / 677,73

726 / 892,98

834 / 1025,82

ZS8

255-275

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 208mm

ZS10

321-341mm

551 / 677,73

803 / 987,69

921 / 1132,83

ZS11

341-391mm

606 / 745,38

803 / 987,69

Dopłata do dwuskrzydłowych +50%
Fabryczne skrócenie ościeżnicy +20%

921 / 1132,83

ZS9

275-321

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 208mm

ZS10

321-341

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 274mm

ZS11

341-391

Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 274mm

n ZAWIASY

zawias czopowy
wkręcany typ D

zawias czopowy
wkręcany typ C
opcja za dopłatą
15 / 18,45

opaska do ościeżnicy NOSTRE
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VERTIGO
OŚCIEŻNICA Regulowana

DUO
Symbol

Zakres
regulacji

LAMISTONE

Kompletacja

(mm)

SILKSTONE

ZV 1

75-80

Panel 75 mm, opaska regulacyjna 12 mm

614 / 755,22

ZV 2

80-85

Panel 80 mm, opaska regulacyjna 12 mm

614 / 755,22

ZV 3

85-95

Panel 85 mm, opaska regulacyjna 16 mm

617 / 758,91

ZV 4

95-120

Panel 95 mm, opaska regulacyjna 32 mm

627 / 771,21

ZV 5

120-140

Panel 120 mm, opaska regulacyjna 32 mm

631 / 776,13

ZV 6

140-160

Panel 140 mm, opaska regulacyjna 32 mm

644 / 792,12

ZV 7

160-180

Panel 160 mm, opaska regulacyjna 32 mm

654 / 804,42

ZV 8

180-200

Panel 180 mm, opaska regulacyjna 32 mm

666 / 819,18

ZV 9

200-220

Panel 200 mm, opaska regulacyjna 32 mm

687 / 845,01

ZV 10

220-240

Panel 220 mm, opaska regulacyjna 32 mm

699 / 859,77

ZV 11

240-260

Panel 240 mm, opaska regulacyjna 32 mm

712 / 875,76

ZV 12

260-280

Panel 260 mm, opaska regulacyjna 32 mm

724 / 890,52

ZV 13

280-300

Panel 280 mm, opaska regulacyjna 32 mm

735 / 904,05

Opcjonalne wysokości paneli
dopłata

wysokość paneli

(do ceny ościeżnicy z panelem 300 mm)

5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

100 mm
200 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANELEM

n WYMIARY

Usłojenie pionowe

(kolory LAMISTONE 258, 260,
263, 265, SILKSTONE)

szerokość (tylko drzwi jednoskrzydłowe)
(So)

(Sd)

(Sop)

(Ss)

„60”

690

652

792

625

„70”

790

752

892

725

„80”

890

852

992

825

„90”

990

952

1092

925

wysokość: (Ho) 2082, (Hd) 2070, (Hop) 2353

(kolory LAMISTONE
267, 268, 269)

Sd - wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie panela
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
So - szerokość otworu montażowego
Ss - szerokość skrzydła

n KOLORYSTYKA
LAMISTONE
258

biały

CPL

260

biały dąb

263

orzech
premium

265

wenge

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

267

268

269

240

241

242

284

288

292

wiąz
bielony H

wiąz
piaskowy H

wiąz szary H

wiąz
bielony V

wiąz
piaskowy V

dąb polski

293

antracyt
Royal

10

279

orzech
brazylijski

294

jesion Royal

dąb syberyjski klon Royal

295

296

merbau Royal jesion polski

80

kasztan Royal

297

nugat Royal

(kolory LAMISTONE
240, 241, 242)

wiąz szary V

SILKSTONE
276

Usłojenie pionowe

Pełna gama
kolorów fornirowanych
dostępna w katalogu
Lepsze Wnętrze 2016

Ss
Sd
So
Sop

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

typ

Usłojenie poziome

Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

Brak możliwości zastosowania samozamykacza

odporność ogniowa 30 min

Zdobywca
Złotego medalu
Międzynarodowych
Targów Poznańskich
2016

EC 90 EI 30
KONSTRUKCJA
- jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubość skrzydła
i ościeżnicy 90 mm
MATERIAŁ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ
- drewno sosnowe klejone warstwowo, FSC 100%
WYKOŃCZENIE
- farby wodorozcieńczalne kryjące lub farby transparentne, system
kryjący trzypowłokowy, system transparentny czteropowłokowy

Okna EC 90 EI 30 posiadają Krajową Aprobatę Techniczną
ITB AT-15-9333/2015 zgodnie z którą:
- okna FIX posiadają klasę odporności ogniowej EI 30
-o
 kna otwierane i drzwi balkonowe posiadają klasę odporności
ogniowej EI130

n SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnątrz)

SZKLENIE
- pakiet szybowy: VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl. P2A / 16 Argon /
PYROBEL 16, z ciepłą ramką międzyszybową Termo TGI,
Ug = 1,0W/m2K
OKUCIA
- okucia Roto NT WK2 z regulacją w trzech płaszczyznach,
zaczepami antywyważeniowymi, rolkami typu V, blokadą
błędnego położenia klamki, klamka Roto Line dla skrzydeł
czynnych, skrzydło bierne okien i drzwi balkonowych
dwuskrzydłowych, wyposażone w zasuwnicę środkową z ukrytą
klamką
OSŁONKI NA ZAWIASY
- standard: kolor biały, brąz
- opcjonalnie: kolor złoty, średni brąz-oliwka, tytan-matowy, srebrny
OKAPNIK
- okapnik aluminiowy z wkładką termiczną
USZCZELKA
- uszczelki ceramiczne i pęczniejące po obwodzie pakietu
szybowego
- okno otwierane jest dodatkowo wyposażone w uszczelki
pęczniejące w skrzydle i w ościeżnicy
SPOSÓB OTWIERANIA
- okno stałe (fix), okno rozwierno-uchylne, okno rozwierno-uchylne
+ rozwierne, drzwi balkonowe rozwierno-uchylne, drzwi balkonowe
rozwierno-uchylne + rozwierne
standard
- klamka ROTO LINE

ekologiczne farby akrylowe

wybarwienia na sośnie

biały
brąz
(NCS s0500-N) (NCS s8010Y90R)

przenikalność
cieplna*: 1,2

wodoszczelność: przepuszczalność
E1950
powietrza: 4

odporność na
obciążenie
wiatrem: C5

odporność
ogniowa 30 min

*Współczynnik przenikania ciepła 1,2 (W/m2K) dla okna referencyjnego
o wymiarach 1,23 x 1,48 m
pakiet szybowy VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl P2A
16 Argon / PYROBEL 16 Ug=1.0 W/m 2K
wg EN 673 g=NPD wg EN 410
okapnik przyszybowy
aluminiowy

silikon
uszczelka
ceramiczna

podkładka
przyszybowa

FARBY TRANSPARENTNE

010

n PARAMETRY

absorbent
wilgoci

FARBY KRYJĄCE

000

uchylno-rozwierane
lewe

ciepła ramka
dystansowa
Termo TGI

n KOLORYSTYKA

kolory standardowe

uchylno-rozwierane prawe

kolory opcjonalne*

kolory z palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)
* za dopłatą po konsultacji z Działem handlowym

uszczelka
pęczniejąca
uszczelka profilowa
uszczelka profilowa
krawędziowa

uszczelka
pęczniejąca
okapnik aluminiowy
z wkładką termiczną
drewno sosnowe
klejone warstwowo

11

NOWOŚĆ
n BULAJE do drzwi wewnątrzlokalowych
widok
od str. zawiasów

rewers

BML1

widok
od str. zawiasów

BML4

rozmiar
bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 40 mm)

So
155 mm

bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 40 mm)

195 mm

bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 40 mm)

230 mm

bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 40 mm)

cena

kolor

265 mm

220 / 270,60
220 / 270,60
220 / 270,60
220 / 270,60

stal nierdzewna,
szkło przezroczyste/
szkło matowe

rozmiar

So

cena

kolor

bulaj 1 (Ø 300 mm, grubość 40 mm)

228 mm

220 / 270,60

bulaj 2 (Ø 350 mm, grubość 40 mm)

278 mm

220 / 270,60

rewers

Oferta drzwi wewnętrznych, zewnętrznych i okien
oraz rozwiązania inwestycyjne dostępne w osobnych publikacjach.
POL-SKONE
INWESTYCJE/PROJEKTY

stal nierdzewna, szkło

Cennik drzwi technicznych dostępny na
www.pol-skone.pl
DRZWI
TECHNICZNE
POL-SKONE
CENNIK
DRZWI TECHNICZNE
obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

CENNIK

Niniejszy Cennik Drzwi Technicznych obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.
( z dniem tym wcześniejsze cenniki drzwi technicznych tracą ważność )

Gorzów Wlkp.

D

B

C

Radom

E

H

Regionalni Przedstawiciele Handlowi
REGION B ......................+48 691 027 948; ph2@pol-skone.eu
REGION C . ....................+48 607 323 315; ph3@pol-skone.eu
REGION D ......................+48 601 613 013; ph1@pol-skone.eu
REGION E . .....................+48 601 353 449; ph5@pol-skone.eu
REGION H ......................+48 605 048 912; ph6@pol-skone.eu
CZECHY, SŁOWACJA.....+420 495 530 979; info@pol-skone.cz

PARTNER HANDLOWY

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa
i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
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POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 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

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

