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POL-SKONE Sp. z o.o. przez 19 lat swojej działalności 
stała się jedną z największych i najbardziej 
dynamicznie rozwijających się firm branży stolarki 
budowlanej. Firma zatrudnia ponad 900 wysoko 
wykwalifikowanych pracowników i dysponuje trzema 
nowoczesnymi, w pełni skomputeryzowanymi 
zakładami produkcyjnymi w Lublinie, Biłgoraju 
i Niemcach. Celem firmy POL-SKONE jest dostarczanie 
wyrobów zaspokajających potrzeby Klientów.
Produkty charakteryzuje duża innowacyjność 
oraz wysoka jakość potwierdzona wdrożonym 
i stosowanym systemem zapewnienia jakości 
zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001.

OFERTę FIRMY POl-SKONE STANOWIĄ:
 Drzwi i skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe: malowane, TOP RESIST, LAMISTONE, laminowane, okleinowane, okleinowane płycinowe.
 Drzwi techniczne dla biur, hoteli i budynków użyteczności publicznej: dźwiękoizolacyjne, przeciwpożarowe.
 Drzwi wewnętrzne wejściowe (CERBER II, drzwi antywłamaniowe B-30, C-30).
 Drzwi zewnętrzne: drewniane, z włókna szklanego i metalowe.
 Okna drewniane w systemach: s-system, skandynawskim, drewno aluminium.
 Ościeżnice drewniane: stałe i regulowane.
 Listwy drzwiowe.

DRzWI WEWNĄTRzlOKAlOWE – FIESTA’09
To nowatorska kolekcja niepowtarzalnych wzorów i rozwiązań konstrukcyjnych stworzonych dla najbardziej 
wymagających Klientów, ceniących wysoką jakość i nowoczesność. Premierą FIESTY’09 są drzwi wewnątrzlokalowe, 
bezprzylgowe LATINO, SWING i STEPS. Modele te charakteryzują się innowacyjnym, przestrzennym układem paneli, 
który nadaje niepowtarzalny wygląd każdemu pomieszczeniu, a odpowiednio dobrane szklenie wspaniale uzupełnia 
całość. Drzwi oferowane są w okleinach naturalnych oraz w kolorystyce LAMISTONE. Kolejnymi propozycjami 
w roku 2009 są drzwi fornirowane SABIA oraz CALYPSO, które wyróżniają się specjalną satynowaną powierzchnią 
podkreślającą charakterystyczne dla dębu głębokie i wyraźne usłojenie. Nowe trendy w stolarce otworowej można 
również zauważyć w modelach PASSO i PASSO ALTO. Model PASSO ALTO jest specjalną, wyższą o 20 cm, wersją 
modelu PASSO. Kolekcja FIESTA’09 to także oferta drzwi wewnątrzlokalowych, szklanych LUMEN. Hartowane  
8 mm szkło w tym modelu jest specjalnie przeznaczone do tego typu zastosowań. Dziewięć różnych wersji tafli 
szklanych w połączeniu z ościeżnicą LUMEN, która dostępna jest w pełnej kolorystyce POL-SKONE. Kolejną nowością 
– łączącą proste solidne ramiaki z dużym przeszkleniem, jest model VERTO. Ramiak pokryty naturalną okleiną 
lub powierzchnią LAMISTONE w połączeniu z sześcioma wersjami szklenia, zamkiem magnetycznym i zawiasami 
bezprzylgowymi tworzą spójną, bezpretensjonalną całość.

DRzWI zEWNęTRzNE
Drzwi zewnętrzne POL-SKONE są wykonywane przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i najlepszych 
materiałów, dlatego też posiadają rewelacyjne parametry izolacyjności termicznej i akustycznej.

DRzWI TECHNICzNE
W swojej bogatej ofercie POL-SKONE posiada również drzwi dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe doskonałe dla 
hoteli, biur oraz budynków użyteczności publicznej. Dzięki unikalnej konstrukcji skrzydła, drewnianej ościeżnicy 
oraz zastosowaniu nowoczesnej technologii wytwarzania, drzwi systemu POL-SKONE charakteryzują się  
doskonałymi parametrami technicznymi. 

DRzWI WEJśCIOWE DlA bUDOWNICTWA 
WIElOMIESzKANIOWEGO
Ofertę POL-SKONE stanowią drzwi B-30, C-30 przeznaczone jako drzwi wejściowe dla budownictwa 
wielomieszkaniowego. Ważnym elementem jest połączenie kilku istotnych cech: odporność na włamanie klasy B 
oraz klasy C, III europejska klasa anty włamaniowości, odporność ogniowa EI 30, izolacyjność akustyczna 39 dB.


