DRZWI UKRYTE WEWNĘTRZNE

HARMONY
edycja I/2022

SPECJALNE CENY
Oferta specjalna obowiązuje w okresie 24.08.2022 do 31.12.2022

www.pol-skone.eu

NOWA CENA ZA KOMPLET
cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

1287/1583,01

1194/1468,62

skrzydło w papierze do malowania HARMONY IDEA*
do samodzielnego pomalowania +ościeżnica ALU surowa
do samodzielnego pomalowania

1438/1768,74

1204/1480,92

skrzydło w podkładzie do samodzielnego pomalowania*
+ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

1616/1987,68

1523/1873,29

skrzydło malowane farbami UV (biały,beż,szary)*
+ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

* dotyczy skrzydeł
szer. „60”-”90” cm x wysokość 2040/2050mm
wypełnienie plaster miodu

otwarte
na
Twoje
pomysły
aranżacyjne

HARMONY

szybka realizacja
„60”-„100”

„120”-„200”

drzwi dostępne na
stanie magazynowym

SKRZYDŁO

HARMONY

od 395/485,85
cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%)

dotyczy skrzydeł surowych w
podkładzie do samodzielnego
pomalowania i szerokości „80”

Drewniany ramiak
konstrukcyjny
Trójwarstwowy system
malowania farbami UV
II klasa

Unikalne łączenie ościeżnicy
ALU®

Wyjaśnienie
znaczeń
piktogramów
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PARAMETRY
Klasa mechaniczna: 2 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN
1192:2001
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z
wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi
ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF.
Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”,
płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła
wynosi 40 mm.
Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią
ościeżnicy.
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA
skrzydło w papierze do malowania HARMONY IDEA, w podkładzie do
samodzielnego pomalowania, laminowana, malowana lub fornirowana.
AKCESORIA
Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej + 150/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej + 170/209,10
uszczelka opadająca + 250/307,50
dodatkowy zawias w skrzydle + 70/86,10
podcięcie wentylacyjne + 35/43,05
zamek rolkowy HOBES 2784 + 30/36,90
przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) + 30/36,90
skrót rekuperacyjny – bez dopłaty

przystosowanie
skrzydła do
montażu
jednostronnego
lustra lub płytki
o grubości 4 mm
cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Wymagane wypełnienie płyta pełna oraz dodatkowy zawias.
Ilość zawiasów „60”-„80” – 3 szt., „90”-„100” – 4 szt.
Zalecany jest montaż klamki na szyldzie dzielonym.

250/307,50

wariant 1
otwierany na zewnątrz ODZ
lustro od strony przeciwnej do zawiasów (A/Z)

wariant 2
otwierany na zewnątrz ODZ
lustro od strony zawiasowej (Z)

wariant 3
otwierany do wewnątrz ODW
lustro od strony przeciwnej do zawiasów (A/Z)

wariant 4
otwierany do wewnątrz ODW
lustro od strony zawiasowej (Z)

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

O

A.
Drzwi lewe
otwierane
do wewnątrz

0O

90

O
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B.
Drzwi prawe
otwierane
do wewnątrz

90

D.
Drzwi prawe
otwierane
na zewnątrz

C.
Drzwi lewe
otwierane
na zewnątrz

18

0O

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz

B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz

C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz
skrzydło czynne

skrzydło bierne

skrzydło czynne

skrzydło czynne

drzwi jednoskrzydłowe

drzwi dwuskrzydłowe

typ

Sd*

Sd**

So

typ

Sd*

So*

Sd**

So**

„60”

696

693

710

„60”+ „60”

1315

1330

1309

1325

„70”

796

793

810

„70”+ „70”

1515

1530

1509

1525

„80”

896

893

910

„80”+ „80”

1715

1730

1709

1725

skrzydło bierne

skrzydło czynne

NOWE CENY
skrzydło
surowe
w podkładzie
do
samodzielnego
pomalowania

LAMISTONE CPL

HARMONY
IDEA

„60” -„90” x 2040/2050 mm

395/485,85

405/498,15

„100” x 2040/2050 mm

402/494,46

446/548,58

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY
HARMONY

SZEROKOŚĆ

skrzydło bierne

skrzydło bierne

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

WYMIARY DRZWI

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

wymiary skrzydła

FORNIROWANE

MALOWANE
biały, szary, beż

BLACK
RAL 9005
GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

595/731,85

724/890,52

924/1136,52

719/884,37

887/1091,01

975/1199,25

602/740,46

797/980,31

997/1226,31

791/972,93

976/1200,48

1073/1319,79

SILKSTONE
UNI MAT PLUS

„90”

996

993

1010

„90”+ „90”

1915

1930

1909

1925

„60” -„90” x 2140/2150 mm

425/522,75

486/597,78

625/768,75

797/980,31

997/1226,31

791/972,93

976/1200,48

1073/1319,79

„90
plus”

1021

1018

1035

„100”+ „100”

2115

2130

2109

2125

„100” x 2140/2150 mm

453/557,19

486/597,78

653/803,19

877/1078,71

1077/1324,71

871/1071,33

1074/1321,02

1181/1452,63

„100”

1096

1093

1110

486/597,78

665/817,95

877/1078,71

1077/1324,71

871/1071,33

1074/1321,02

1181/1452,63

WYSOKOŚĆ

* drzwi otwierane do wewnątrz
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

Hd*

Ho

2092*

2100*

2082**

2090**

** drzwi otwierane na zewnątrz

„60” -„90” x 2240/2250 mm

465/571,95

„100” x 2240/2250 mm

492/605,16

527/648,21

692/851,16

965/1186,95

1165/1432,95

959/1179,57

1182/1453,86

1300/1599,00

„60” -„90” x 2340/2350 mm

503/618,69

527/648,21

703/864,69

965/1186,95

1165/1432,95

959/1179,57

1182/1453,86

1300/1599,00

„100” x 2340/2350 mm

531/653,13

„60” -„90” x 2440/2450 mm

542/666,66

567/697,41

731/899,13

1062/1306,26

1262/1552,26

1055/1297,65

1301/1600,23

1430/1758,90

567/697,41

742/912,66

1062/1306,26

750/922,50

1055/1297,65

1301/1600,23

1430/1758,90

Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych
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OPATENTOWANE POŁĄCZENIE

ościeżnica KRYTA
HARMONY SYSTEM POL-SKONE
Szczegółowe
informacje
dot. produktu

kolorystyka zawiasów oraz blach zaczepowych

kolor zawiasu
kolor blachy zaczepowej

RAL 9003
biały

RAL 9005
czarny

RAL 7047
szary

NCs2005Y50R
beż

biały

czarny

srebrny

srebrny

srebrny

czarny

srebrny

srebrny

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA
Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz
aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania
w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003), szarym (RAL 7047),
beż (NCSs2005Y50R) lub czarnym (RAL 9005)
AKCESORIA
Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg tabeli,
zamek magnetyczny chrom na wkładkę patentową, klucz lub WC
Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):
ościeżnice w kolorach strukturalnych + 10%
zawias kryty do ościeżnicy Harmony w kolorze białym, czarnym lub srebrnym + 66/81,18
przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784 + 80/98,40
zamek rolkowy HOBES 2784 + 30/36,90
możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczepem rewersyjnym
od 1800/2214,00 lub awersyjnym od 1345/1654,35 – kontakt z Działem Handlowym
możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skrót 100 mm

otwierane do wewnątrz

•

otwierane na zewnątrz

ościeżnice dostępne na stanie magazynowym - dotyczy ościeżnic
do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe) i szerokości „80”

MALOWANE
RAL 9003
biały

RAL 9005
czarny

RAL 7047
szary

NCs2005Y50R
beż

0S2 RAL 9005
struktura

0S0 Antracyt
struktura

KOLORY STRUKTURALNE
0S1 RAL 9003
struktura

0S6 RAL 9006
struktura

NOWE CENY

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH
wymiary skrzydła
i ilość zawiasów
„60”-„80” x 2040/2050 mm
(2 zawiasy kryte)
„90”-„100” x 2040/2050 mm
(3 zawiasy kryte)
„60”-„100” x 2140/2150 mm
(3 zawiasy kryte)
„60”-„100” x 2240/2250 mm
(3 zawiasy kryte)
„60”-„100” x 2340/2350 mm
(4 zawiasy kryte)
„60”-„100” x 2440/2450 mm
(4 zawiasy kryte)
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DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
MALOWANA
biały, szary, beż

do samodzielnego
pomalowania
(aluminium surowe)

aluminium
anodowane

799/982,77

920/1131,60

920/1131,60

884/1087,32

1005/1236,15

1005/1236,15

1066/1311,18

1284/1579,32

1284/1579,32

1163/1430,49

1478/1817,94

1478/1817,94

1286/1581,78

1620/1992,60

1620/1992,60

1408/1731,84

1762/2167,26

1762/2167,26

cena netto/brutto (PLN, VAT 23%)

BLACK
RAL 9005

wymiary skrzydła
i ilość zawiasów
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”
x 2040/2050 mm (4 zawiasy kryte)
„90”+„90”, „100”+„100”
x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100”
x 2140/2150 mm (6 zawiasów krytych)
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100”
x 2240/2250 mm (6 zawiasów krytych)
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100”
x 2340/2350 mm (8 zawiasów krytych)
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100”
x 2440/2450 mm (8 zawiasów krytych)

do samodzielnego
pomalowania
(aluminium
surowe)

aluminium
anodowane

MALOWANA
biały, szary, beż
BLACK
RAL 9005

1338/1645,74

1617/1988,91

1632/2007,36

1496/1840,08

1871/2301,33

1888/2322,24

1720/2115,60

2158/2654,34

2177/2677,71

1939/2384,97

2443/3004,89

2463/3029,49

2164/2661,72

2729/3356,67

3010/3702,30

2640/3247,20

3270/4022,10

3303/4062,69

