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Inspirują nas marzenia 
naszych Klientów
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, drzwi wejściowych 
oraz nowy typ okna, które to chcemy przedstawić 
państwu w niniejszym katalogu.

Oferta drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych i okien dostępne w osobnych publikacjach.
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arco alu

n KoNSTrUKcJa SKrZYDŁa
 ∙ system przylgowy
 ∙ ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO tOp, HIGH tOp
 ∙ panele z MDF pokryte powierzchnią ECO tOp, HIGH tOp usłojenie poziome,  
płyciny usłojenie poziome

 ∙ aluminiowe listwy dekoracyjne

n SZKLENIE
 ∙ szkło biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, klon, dąb premium, orzech palermo, 
dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło brąz mat grubość 4mm orzech kaukaski, 
orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny

 ∙ wersja W2D, W3D szkło hartowane biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, klon, dąb 
premium, orzech palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło hartowane 
brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, 
kasztan, dąb południowy, jesion ciemny

n WYPoSaŻENIE STaNDarDoWE
 ∙ zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB),  
lub do blokady łazienkowej (WC)

 ∙ zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. ( „60”-„90”)

n WYMIarY SKrZYDEŁ
 ∙ jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
 ∙ dwuskrzydłowe: „60”+”60”; „60”+”70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; 
„70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

Certyfikat FSC® Mix  
posiadają skrzydła  

w powierzchni ECO tOp

n oŚcIEŻNIcE

regulowana DIN (Zp) regulowana pOL-SKONE (ZZ) stała drewniana

regulowana lub stała metalowa stała z MDF
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maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm
- drzwi krótsze do 30 mm – skracane od dołu;
-  drzwi krótsze o 40-60 mm (górny i dolny element 

drzwi posiada nietypową wysokość) 

+20%

podcięcie wentylacyjne 25 / 30,75

system przesuwny do zabudowy, naścienny, premium

dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje 
wentylacji

klamki

n SKrZYDŁa arco alu (wersje + ceny)

W2p W2S W2 W2D
KOLORyStyKA: 120, 124, 131, 132,  

133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143 652 / 801,96 652 / 801,96 652 / 801,96 507 / 623,61

KOLORyStyKA: 129, 138 773 / 950,79 773 / 950,79 773 / 950,79 628 / 772,44

W3p W3S W3 W3D
KOLORyStyKA: 120, 124, 131, 132,  

133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143 652 / 801,96 652 / 801,96 652 / 801,96 507 / 623,61

KOLORyStyKA: 129, 138 773 / 950,79 773 / 950,79 773 / 950,79 628 / 772,44

n SZKLENIE

biały mat brąz mat

n WYPoSaŻENIE DoDaTKoWE
dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

UWaGa:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi 
przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi 
przylgowych dwuskrzydłowych

ramiak MDF
z powierzchnią 

ECO tOp, HIGH tOp

panel z MDF 
z powierzchnią 

ECO tOp, HIGH tOp

n PrZEKrÓJ SKrZYDŁa

 detale drzwi ARCO Alu

aluminiowe listwy dekoracyjne

Eco ToP

n KoLorYSTYKa
Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

HIGH ToP

129 138
kasztan dąb premium

120 124
biały orzech 

kaukaski

131 132 133 135 136
klon orzech dąb ciemny dąb angielski akacja ciemna

137 139 140 141 142 143
orzech 
palermo

dąb 
południowy

jesion ciemny dąb Salinas sosna biała dąb 
skandynawski

NoWoŚĆ

NoWoŚĆ NoWoŚĆ NoWoŚĆ NoWoŚĆ NoWoŚĆ NoWoŚĆ

NoWoŚĆ
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NoSTrE

n KoNSTrUKcJa SKrZYDŁa
 ∙ system przylgowy
 ∙ ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni LAMIStONE, SILKStONE
 ∙ na powierzchni skrzydła ozdobna przestrzenna listwa profilowa
 ∙ wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna 

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

n WYPoSaŻENIE STaNDarDoWE
 ∙ zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz, na wkładkę  
oraz do blokady łazienkowej

 ∙ zawiasy czopowe wkręcane („60”; „70”; „80” - 2 szt.; „90”- 3 szt.)

n 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”

04 04S1 04S3
LAMIStONE 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75
SILKStONE 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35

00 0SD 01 01SM 01SD
LAMIStONE 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75
SILKStONE 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35

02 02S1 02S3 03 03SD
LAMIStONE 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75
SILKStONE 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35

regulowana DIN (Zp) regulowana pOL-SKONE (ZZ)

stała drewniana regulowana lub stała metalowastała z MDF

regulowana Q-SyStEM (ZJ)

n oŚcIEŻNIcE
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trzeci zawias w skrzydle „60”-„80” 15 / 18,45

maksymalne 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

system przesuwny: do zabudowy i naścienny,  
system premium

podcięcie wentylacyjne 25 / 30,75

osłonki na zawiasy; klamka; kratki i tuleje wentylacyjne

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym 
działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem 
wentylacyjnym

20 / 24,60

n SKrZYDŁa NoSTrE (wersje + ceny)

n SZKLENIE

biały mat

n WYPoSaŻENIE DoDaTKoWE
dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

UWaGa:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

04 04S1 04S3
LAMIStONE 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75
SILKStONE 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35

00 0SD 01 01SM 01SD
LAMIStONE 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75
SILKStONE 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35

02 02S1 02S3 03 03SD
LAMIStONE 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75 625 / 768,75
SILKStONE 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35 645 / 793,35

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

n KoLorYSTYKa

SILKSToNE

powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. polecana do 
budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: 
hotele, biura.

powierzchnia o charakterystyce LAMIStONE CpL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury 
prawdziwego drewna.

258 260 263 265
biały biały dąb orzech 

premium
wenge

276 279 284 288
dąb polski orzech 

brazylijski
dąb syberyjski klon Royal

294 295 296 297
jesion Royal merbau Royal jesion polski nugat Royal

NoWoŚĆNoWoŚĆNoWoŚĆ

LaMISToNE CpL
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TIara

n KoNSTrUKcJa SKrZYDŁa
 ∙ system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
 ∙ ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi płytami HDF z wstawkami  
z dekoracyjnych listew aluminiowych 

 ∙ wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

n WYPoSaŻENIE STaNDarDoWE
SyStEM pRZyLGOWy 

 ∙ zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB),  
lub do blokady łazienkowej (WC)

 ∙ zawiasy: 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”, „90” - 2 szt.)

n 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”

DUo

stała DUO

regulowana DIN (Zp)

regulowana DUO (DI) regulowana DIN DUO (ZD)

regulowana pOL-SKONE (ZZ)

stała drewniana stała z MDF

DUo DUo DUo

regulowana Q-SyStEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

n oŚcIEŻNIcE
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trzeci zawias w skrzydle „60”- „80” (nie dotyczy DUO) 15 / 18,45

rozmiar „100” (wystrój jak w „90”) +20%
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie  
skrzydła drzwiowego do 50mm) 20 / 24,60

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła 
drzwiowego do 90mm) 40 / 49,20

wzmocnienie pod samozamykacz 25 / 30,75

system przesuwny: do zabudowy i naścienny,  
system premium

podcięcie wentylacyjne 25 / 30,75

osłonki na zawiasy; klamka; kratki i tuleje wentylacyjne

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym 
działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem 
wentylacyjnym,

20 / 24,60

system bezprzylgowy DUO

n SKrZYDŁa TIara (wersje + ceny)

W1 W2 W3
MALOWANE 445 / 547,35 445 / 547,35 445 / 547,35

W4 W5
MALOWANE 445 / 547,35 545 / 670,35

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

UWaGa:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

n KoLorYSTYKa

MaLoWaNE Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli 
kolorystycznej (min. 2 szt.)

000
biały 
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz 
metalicznych)

TaBELa DoPŁaT  
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych

Model drzwi GRUpA 1
kolory jasne

GRUpA 2
kolory pośrednie

GRUpA 3
kolory średnie

GRUpA 4
kolory ciemne

tIARA 186 / 228,78 252 / 309,96 300 / 369,00 350 / 430,50

OśCIEŻNICE +20% +30% +40% +60%

aluminiowe listwy dekoracyjne

n WYPoSaŻENIE DoDaTKoWE
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ELEGaNT INoX

n WYMIarY

n SKrZYDŁa (wersje)

n SPoSÓB oTWIEraNIa
 ∙ na zewnątrz lub do wewnątrz budynku (zalecane zastosowanie zadaszenia)

n KoNSTrUKcJa
 ∙ system przylgowy
 ∙ rama drewniana sosnowa lub dębowa klejona warstwowo o grubości 68 mm
 ∙ wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny i szyba, na panel termoizolacyjny naklejona 
aplikacja ze stali nierdzewnej INOX obustronnie

 ∙ niski próg dębowy 20mm
 ∙ podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
 ∙ współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m2K dla drzwi o szerokości „90” we wszystkich 
wzorach, zgodnie z pN-EN 14351-1+A1:2010

n SZKLENIE
 ∙ pakiet dwuszybowy antywłamaniowy klasy p4 w zespoleniu z szybą przezroczystą  
o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,2 W/m2K wg EN 673 z ciepłą ramką  
Chromatech Ultra

 ∙ opcja (za dopłatą) szyby barwione, refleksyjne, ornamenty i inne

n oKUcIa
 ∙ zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 3 szt.
 ∙ bolce antywyważeniowe
 ∙ standard: zamek ROtO wielopunktowy klasy 4 (listwowy) na dwie wkładki,  ryglowany  
przez uniesienie klamki, wkładki blokują mechanizm zamka 

 ∙ opcja: zamek ROtO wielopunktowy listwowy z automatycznym ryglowaniem na dwie wkładki
 ∙ wkładki klasy 6 (klasy C) dostępne za dopłatą 
 ∙ osłonki na zawiasy dostępne za dopłatą
 ∙ klamki z oferty pOL-SKONE dostępne za dopłatą 

n KoLorYSTYKa
 ∙ standard: farby kryjące: biały NCS s0500-N oraz brąz NCS s8010-y90R lub farby 
transparentne

 ∙ opcja: kolory z palety RAL i NCS (oprócz kolorów metalicznych) dostępne za dopłatą

drzwi jednoskrzydłowe
szerokość

typ (So) (Sd) (Sw)
"80" 975 945 805*
"90" 1075 1045 905
"100" 1175 1145 1005

wysokość: (Ho)2105, (Hd)2090, (Hw)2000

So,Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd, Hd – szerokość / wysokość drzwi
Sw, Hw – szerokośc / wysokość światła przejścia

FarBY  KrYJĄcE

000 010
biały 
(NCS s0500-N)

brąz 
(NCS s8010-
y90R)

kolory z palet 
RAL i NCS 
(oprócz 
metalicznych)

Ekologiczne farby akrylowe wybarwienia na dębie
kolory standardowe kolory opcjonalne*

FarBY TraNSParENTNE

DrZWI JEDNoSKrZYDŁoWE W1, W2, W3, W4

sosna 3900 / 4797 

dąb 4850 / 5965,50

* za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

W1

W3

W2

W4

*  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuwanie (Dz.U. 75 z 2002. poz 690 z późniejszymi zmianami  
Dz.U. Nr 33 z 2003r. poz 270, Dz.U. Nr 109 z 2004r. poz 1156, Dz.U. z 2013r z dnia 13.08.2013r. poz.926) 
najmniejsza szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej powinna wynosić 900mm.
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SaTUrN
n SKrZYDŁa (wersje)

n SPoSÓB oTWIEraNIa
 ∙ na zewnątrz budynku (obowiązkowe zastosowanie zadaszenia)

n KoNSTrUKcJa
 ∙ system przylgowy
 ∙ konstrukcja skrzydła: ramiak drewniany sosnowy wzmocniony profilem stalowym obłożony 
dwiema płytami drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym dębowym, powierzchnia 
płyt malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi

 ∙ wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna
 ∙ na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX 
 ∙ grubość skrzydła 61 mm
 ∙ próg dębowy z profilem aluminiowym
 ∙ ościeżnica 100x60mm; ościeżnica sosnowa: farby kryjące; ościeżnica dębowa: farby 
transparentne

 ∙ system antywyważeniowy („wręb francuski”)
 ∙ podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
 ∙ współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,3 W/m2K dla drzwi o szerokości „90” we wszystkich 
wzorach, zgodnie z pN-EN 14351-1+A1:2010

n SZKLENIE
 ∙ pakiet dwuszybowy antywłamaniowy klasy p4 w zespoleniu z szybą przezroczystą  
o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,0 W/m2K wg EN 674 z ciepłą ramką Chromatech 
Ultra

 ∙ opcja (za dopłatą) szyby barwione, refleksyjne, ornamenty i inne

n oKUcIa
 ∙ zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 4 szt.
 ∙ zamek ROtO wielopunktowy klasy 4 (listwowy) na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie 
klamki, wkładki blokują mechanizm zamka 

 ∙ osłonki na zawiasy dostępne za dopłatą
 ∙ wkładki klasy 6 (klasy C) dostępne za dopłatą 
 ∙ klamki z oferty pOL-SKONE dostępne za dopłatą 

n KoLorYSTYKa
 ∙ standard: farby kryjące: biały NCS s0500-N oraz brąz NCS s8010-y90R lub farby transparentne
 ∙ opcja: kolory z palety RAL i NCS (oprócz kolorów metalicznych) dostępne za dopłatą

DrZWI JEDNoSKrZYDŁoWE

L1, L3, L4 3100 / 3813,00

L2 3250 / 3997,50

n WYMIarY

drzwi jednoskrzydłowe
szerokość

typ (So) (Sd) (Sw)
"80" 960 931 811*
"90" 1060 1031 911
"100" 1160 1131 1011

wysokość: (Ho)2100, (Hd)2081, (Hw)2000

So,Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd, Hd – szerokość / wysokość drzwi
Sw, Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

FarBY  KrYJĄcE

000 010
biały 
(NCS s0500-N)

brąz 
(NCS s8010-
y90R)

kolory z palet 
RAL i NCS 
(oprócz 
metalicznych)

Ekologiczne farby akrylowe wybarwienia na dębie
kolory standardowe kolory opcjonalne*

FarBY TraNSParENTNE

* za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

L1

L3 L4

L2

*  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuwanie (Dz.U. 75 z 2002. poz 690 z późniejszymi zmianami  
Dz.U. Nr 33 z 2003r. poz 270, Dz.U. Nr 109 z 2004r. poz 1156, Dz.U. z 2013r z dnia 13.08.2013r. poz.926) 
najmniejsza szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej powinna wynosić 900mm.
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oŚcIEŻNIca DIN DUo

opaska Duo

So, Ho – proponowany otwór montażowy;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
Ss – szerokość skrzydła;
Hs – wysokość skrzydła;
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski;
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski;

drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe

szerokość szerokość
typ (So) (Sd) (Ss) (Sop) typ (So) (Sd) (Sop)

„60” 690 652 625 792 „60+60” 1305 1267 1407

„70” 790 752 725 892 „60+70” 1405 1367 1507

„80” 890 852 825 992 „60+80, 70+70” 1505 1467 1607

„90” 990 952 925 1092 „60+90, 70+80” 1605 1567 1707

„70+90, 80+80” 1705 1667 1807

„80+90” 1805 1767 1907

„90+90” 1905 1867 2007

Wysokość: (Ho) 2075, (Hd) 2063, (Hs) 2040, (Hop) 2133

n rEGULoWaNa DUo

n WYMIarY

zawias kryty  
typ ARGENtA

n ZaWIaSY

do  
jednoskrzydłowych

do laminowanych

Folia biała do 
malowanych i kolor 

biały 120

fornirowanych
LaMISToNE cPL

Forniry  
(kolekcja I,II,III)

kolekcje:  
IV, V, VI,
REtRO,
LIMBA

SILKSToNE

laminat 
drewnopodobnysymbol

zakres 
w mm

ZD1 75-80mm 470 / 578,10 453 / 557,19 662 / 814,26 725 / 891,75

ZD2 80-85mm 470 / 578,10 453 / 557,19 662 / 814,26 725 / 891,75

ZD3 85-95mm 470 / 578,10 453 / 557,19 662 / 814,26 725 / 891,75

ZD4 95-120mm 479 / 589,17 459 / 564,57 675 / 830,25 740 / 910,20

ZD5 120-140mm 485 / 596,55 466 / 573,18 688 / 846,24 754 / 927,42

ZD6 140-160mm 492 / 605,16 471 / 579,33 701 / 862,23 770 / 947,10

ZD7 160-180mm 499 / 613,77 479 / 589,17 713 / 876,99 785 / 965,55

ZD8 180-200mm 509 / 626,07 487 / 599,01 731 / 899,13 805 / 990,15

ZD9 200-220mm 518 / 637,14 495 / 608,85 750 / 922,5 824 / 1013,52

ZD10 220-240mm 527 / 648,21 505 / 621,15 766 / 942,18 846 / 1040,58

ZD11 240-260mm 536 / 659,28 512 / 629,76 784 / 964,32 865 / 1063,95

ZD12 260-280mm 545 / 670,35 521 / 640,83 799 / 982,77 884 / 1087,32

ZD13 280-300mm 558 / 686,34 533 / 655,59 826 / 1015,98 915 / 1125,45

lakier UV

DUo
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ZaBEZPIEcZENIa Z BLacHY NIErDZEWNEJ 
KraWęDZI SKrZYDŁa I oŚcIEŻNIcY

Zabezpieczenia wykonane  
ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm  
w powłoce LAMIStONE, SILKStONE, CpL 0,2; CpL 0,5; CpL 0,7 oraz malowane i fornirowane.

Zabezpieczenia krawędzi mogą być stosowane do ościeżnicy stałej drewnianej  
oraz regulowanej drewnianej ZZ w powłoce LAMIStONE, SILKStONE, CpL 0,15  

oraz malowane i fornirowane.

Typ zabezpieczenia
Dopłata do ceny katalogowej  

skrzydła lub ościeżnicy 

Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm 
(zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie 

pionowe strony zawiasowej)
395 / 485,85

Komplet zabezpieczeń ościeżnicy stałej (zabezpieczenie pionowe 
strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej) 375 / 461,25

Komplet zabezpieczeń ościeżnicy regulowanej  
(zabezpieczenie pionowe strony zamkowej  

i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)
375 / 461,25
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TYP C

PoL-SKoNE TYP c PLUS

n SPoSoBY oTWIEraNIa (widok od wewnątrz)

n ParaMETrY

rozwierane prawe rozwierane lewe uchylne uchylno-rozwierane 
prawe

uchylno-rozwierane  
lewe

przenikalność  
cieplna*: 0,88

wodoszczelność: 
E 1500

przepuszczalność 
powietrza: 4

odporność na 
obciążenie wiatrem: C2

właściwości 
akustyczne*: 

33 (-1;-6)

silikon

n KoNSTrUKcJa
jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubość skrzydła i ościeżnicy 78 mm, listewka 
przyszybowa R=5 mm; opcjonalnie S-System

n MaTErIaŁ oŚcIEŻNIc I SKrZYDEŁ
drewno sosnowe klejone warstwowo 

n WYKoŃcZENIE
farby wodorozcieńczalne kryjące lub farby transparentne, system kryjący trzypowłokowy, system 
transparentny czteropowłokowy

n SZKLENIE
pakiet szybowy: thermofloat 1,0 4mm/14 Argon /Float 4mm/14 Argon/thermofloat 1,0 4mm
U=0,6 W/m2K wg EN 673 g=0,35 wg EN 410 z ramką dystansową Chromatech Ultra RAL, termopanel

n oKUcIa
obwiedniowe Roto Nt z funkcją mikrowentylacji (poza oknami łukowymi i patiami składanymi)  
i regulacja w trzech płaszczyznach, z zabezpieczeniem antywyważeniowym, blokadą błędnego 
położenia klamki. Na zamówienie: ogranicznik sterowany klamką, klamka dwustronna z wkładką  
na klucz, okucia antywłamaniowe, Roto Royal – zawiasy kryte (poza patiami składanymi)

n oSŁoNKI Na ZaWIaSY
- standard: kolor biały, brąz
- opcjonalnie: kolor złoty, średni brąz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

n oKaPNIK
okapnik aluminiowy z uszczelką w kolorach: biały, brąz (standard); srebrny, oliwka, złoty; 
opcjonalnie: okapnik drewniany polecany do obiektów zabytkowych

n SZProSY (opcjonalnie)
konstrukcyjny (58, 78 mm), wiedeński (naklejany), drewniany montowany na zatrzaski, drewniany 
montowany na zawiasy 

n USZcZELKa
dwie uszczelki profilowe, główna i krawędziowa; w kolorach białym lub brąz rustykalny

n SPoSÓB oTWIEraNIa
- okno stałe (fix), uchylne, rozwierne, uchylno-rozwierne, 
- patio składane schematy: 330, 321, 431, 532, 541, 550, 633, 651, 743, 761, 770, 871, 
-  patio przesuwne: skrzydło przesuwne (lewe lub prawe) / stałe skrzydło; skrzydło przesuwne  

(lewe lub prawe) / boki 2 stałe skrzydła; skrzydło przesuwne (lewe lub prawe) / skrzydło 
rozwierne; skrzydło przesuwne (lewe lub prawe) / 2 skrzydła rozwierne; 2 skrzydła przesuwne 
(lewe lub prawe) / 2 skrzydła rozwierne; 2 skrzydła przesuwne (lewe lub prawe) / skrzydło stałe 
w środku

n DoDaTKoWE aKcESorIa oKIENNE
klamki, nawiewniki higrosterowalne, nawietrzak Renson, elementy ozdobne na listwę przymykową, 
nawierzchniowe otwieracze Geze, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS

Certyfikat FSC ® 100% posiadają: jednoramowe okna – sosnowe  
oraz dębowe (na życzenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe 
bez termopanelu – sosnowe oraz dębowe (na życzenie Klienta)

Okno pOL-SKONE typ C plus spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 nr. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

ceny okien kalkulowane są wg cennika modułowego dostępnego w punktach sprzedaży. 
okna inne niż prostokątne wykonujemy wg indywidualnego projektu.
Gwarancja do 10 lat - szczegó³owe warunki w do³¹czonej do wyrobu dokumentacji.

(*) podana wartość izolacyjności cieplnej i właściwości akustycznych dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

pakiet szybowy 4 thermofloat 1,0 / 14 Argon /  
4 Float / 14 Argon / 4 thermofloat 1,0  
Ug=0,6 W/m2K wg EN 673 g=35% wg EN 410

okapnik przyszybowy 
aluminiowy

ciepła ramka dystansowa 
Chromatech Ultra

drewno sosnowe klejone 
warstwowo

uszczelka profilowa
krawędziowa

listwa przyszybowa  
drewniana

uszczelka  
profilowa

okapnik aluminiowy 
z dodatkową uszczelką

podkładka z wysokoudarowego
polichlorku winylu
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(*) podana wartość izolacyjności cieplnej i właściwości akustycznych dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

www.pol-skone.eu

PoL-SKoNE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin

tel.: +48 81 744 30 11 –:       13  
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12 

e-mail: poczta@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

rEGIoNaLNI PrZEDSTaWIcIELE HaNDLoWI

rEGIoN 1  ................................................................. 0601 613 013; ph1@pol-skone.eu
rEGIoN 2  ................................................................. 0691 027 948; ph2@pol-skone.eu
rEGIoN 3  ................................................................. 0607 323 315; ph3@pol-skone.eu
rEGIoN 4  ................................................................. 0691 027 949; ph4@pol-skone.eu
rEGIoN 5  ................................................................. 0601 353 449; ph5@pol-skone.eu
rEGIoN 6  ................................................................. 0605 048 912; ph7@pol-skone.eu
DZIaŁ INWESTYcJI................................ 81 745 32 85; inwestycje@pol-skone.eu
cZEcHY, SŁoWacJa ...............................00420 495 530 979; info@pol-skone.cz

1

3

4

5

6

2

radom

Gorzów Wlkp.

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko
ul. Náchodská 607; Hradec Králové-plotiště nad Labem 503 01
tel/fax: 00420 495 530 979; e-mail: info@pol-skone.cz
www.pol-skone.cz
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PoL-SKoNE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8

20-328 Lublin
tel.: +48 81 744 30 11 –:       13 

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12 
e-mail: poczta@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu
Niniejszy Katalog produktów obowiązuje od dnia 01.03.2014 r.  

(z dniem tym wcześniejsze katalogi pOL-SKONE tracą ważność)
publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa  

i ma charakter jedynie informacyjny.  
producent zastrzega sobie prawo do zmian.

PARTNER HANDLOWY

Wyrobów oznaczonych  
znakiem FSC® szukaj  
w naszych ofertachOferta drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych i okien 

dostępne w osobnych publikacjach.


