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CERBER II

n KONSTRUKCJA
 ∙ skrzydło (system przylgowy – do standardowej futryny metalowej): ramiak drewniany, 
obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana, 
opcjonalnie pełna (dopłata 105 / 129,15)

 ∙ drzwi (system przylgowy): skrzydło, ościeżnica sosnowa stała lub regulowana, próg 
z listwą aluminiową

n SPOSÓB OTWIERANIA
 ∙ tradycyjny (do wewnątrz) lub na zewnątrz

n OKUCIA
 ∙ drzwi (komplet z ościeżnicą): zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach   
(3 szt.) – srebrne, 2 niezależne bolce antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane 
trzybolcowe na wkładkę patentową (bez wkładek); wizjer - srebrny

 ∙ skrzydło przylgowe: zawiasy czopowe pasujące do ościeżnic metalowych zgodnych  
z polskimi normami branżowymi (2 szt. w „80”, 3 szt. w „90”) - 2 niezależne bolce 
antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane jednopunktowe na wkładkę patentową  
(bez wkładek); wizjer - srebrny

 ∙ drzwi WErSJa 37 dB: zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach  
(3 szt.) – srebrne, 5 niezależnych bolców antywyważeniowych; zamek listwowy 
wielopunktowy z wkładkami klasy 6; wizjer – srebrny

n PARAMETRY TECHNICZNE
 ∙ izolacyjność akustyczna: klasa 27 dB lub klasa 37 dB

n WYMIARY
 ∙ skrzydło (wymiary w przyldze): 818, 918 x 2020 mm
 ∙  drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 895, 995 x 2067 mm
 ∙ drzwi WErSJa 37 dB (po zewn. str. ościeżnicy): 1012 x 2075 mm
 ∙ możliwość skrócenia do wysokości 2000 i 1950 mm

Konstrukcja drzwi umożliwia skrócenie do 50 mm – standard

n WYPEŁNIENIA

rygiel zamka 
wielopunktowego

listwowego w WErSJI 
37 dB

zawias czopowy 
regulowany  

w 3 płaszczyznach

zamek bolcowy
trzypunktowy wpuszczany

próg dębowy z listwą 
aluminiową

blacha kątowa

płyta wiórowa  
otworowana 

płyta wiórowa pełna 
(opcja)

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8773/2011
Aprobata Techniczna ITB: AT-15-7560/2013

CERBER ALU dostępny w kolorystyce  LAMISTONE, SILKSTONE, fornirowane  
(przy zapytaniach inwestycyjnych istnieje możliwość wykonania CErBEr aLU w innej kolorystyce).

Dopłata za listwy aluminiowe do drzwi CErBEr wzór 1, 2, 3 - 99 / 121,77
Konieczność zastosowania wypełnienia z płyty wiórowej pełnej 105 / 129,15

wzór a1 wzór a2 wzór a3



Ceny (zł): netto / brutto (Vat 23%)

135 rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.  Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic.  Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

Ceny (zł): netto / brutto (Vat 23%)

PEŁNE 00 WYStrÓJ 02 WYStrÓJ 03 WErSJa 37 dB 00
SKrZYDŁO PrZYLGOWE 471 / 579,33 709 / 872,07 709 / 872,07 - / - MaLOWaNE** (biały NCS S 0500N)

DrZWI 613 / 753,99 852 / 1047,96 852 / 1047,96 1803 / 2217,69 MaLOWaNE** (biały NCS S 0500N)

SKrZYDŁO PrZYLGOWE 471 / 579,33 - / - - / - - / - ECO tOP

DrZWI 613 / 753,99 - / - - / - 1803 / 2217,69 ECO tOP

SKrZYDŁO PrZYLGOWE 471 / 579,33 - / - - / - - / - HIGH tOP, SILKStONE, LaMIStONE CPL

DrZWI 613 / 753,99 - / - - / - 1803 / 2217,69 HIGH tOP, SILKStONE, LaMIStONE CPL

SKrZYDŁO PrZYLGOWE 471 / 579,33 709 / 872,07 709 / 872,07 - / - laminat CPL 0,2 mm

DrZWI 613 / 753,99 852 / 1047,96 852 / 1047,96 1803 / 2217,69 laminat CPL 0,2 mm

SKrZYDŁO PrZYLGOWE 709 / 872,07 946 / 1163,58 946 / 1163,58 - / - KOLEKCJa I, II, III

DrZWI 934 / 1148,82 1179 / 1450,17 1179 / 1450,17 2154 / 2649,42 KOLEKCJa I, II, III

SKrZYDŁO PrZYLGOWE 887 / 1091,01 1126 / 1384,98 1126 / 1384,98 - / - rEtrO, LIMBa, KOLEKCJE IV, VI, VII

DrZWI 1093 / 1344,39 1337 / 1644,51 1337 / 1644,51 2313 / 2844,99 rEtrO, LIMBa, KOLEKCJE IV, VI, VII

n SKRZYDŁA CERBER II (wersje + ceny)

340 404 405
heban ciemny orzech jasny orzech

rEtrO - fornir dąb

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBa - fornir limba

FORNIROWANE 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.

311 312 326 323 332 334
jasny dąb limba buk dąb rustikal klon dąb europejski

kolekcja I kolekcja II kolekcja III

350 351 352
grafit marrone nero

kolekcja IV

n KOLORYSTYKA

MALOWANE

000
biały 
(NCS s0500-N)

kolory palet raL i NCS 
(oprócz metalicznych)

Ekologiczne farby 
akrylowe, kolory palet 
raL i NCS (oprócz 
metalicznych) - 
dopłata według tabeli 
kolorystycznej - str. 141 
(min. 2 szt.)

W ofercie POL-SKONE dostępne drzwi przeciwpożarowe 
z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności  

oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego  
w osobnej publikacji

Możliwość zastosowania ościeżnicy regulowanej  
do drzwi wejściowych - str. 139 

oraz ościeżnicy Q-SYStEM - str. 123

* Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

HP
L*

Opcjonalnie 
możliwość  
zastosowania 
laminatów  
HPL 0,6 - 1,0 mm 

Z uwagi na jakość druku  
wielkonakładowego  
prezentowane kolory  
mogą się różnić  
od rzeczywistych.

LAMINOWANE

SILKSTONE
Powierzchnia o charakterystyce  
LaMIStONE CPL z dodatkowym, 
niepowtarzalnym efektem struktury 
prawdziwego drewna.

293 294 295 296 297
antracyt royal jesion royal merbau royal jesion polski nugat royal

276 279 284 288 292
dąb polski orzech 

brazylijski
dąb syberyjski klon royal kasztan royal

611-613 621-623
SaHara KONGO

kolekcja VI

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.

258 260 263 265
biały biały dąb orzech 

premium
wenge

LAMISTONE CPL

kolekcja VII

370 371 372 380 381 382 383
dąb bielony dąb truflowy dąb kawowy jesion 

naturalny
jesion moreno jesion rubio jesion negro

  
820 221 222 223 229 821 863
biały buk szary wiśnia dąb antracyt orzech 

premium

CP
L 

0,
2 

m
m

920 251 252 259 921 965
biały buk dąb szary antracyt wenge

CP
L 

0,
5 

m
m

*

ECO TOP Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

120 121 122 124 125 131 132 133 135 136
biały dąb buk bawaria orzech  

kaukaski
orzech włoski klon orzech dąb ciemny dąb angielski akacja ciemna

137 139 140 141 142 143 144 145 146
orzech 
Palermo

dąb 
południowy

jesion ciemny dąb Salinas sosna biała dąb 
skandynawski

aralia jasna aralia ciemna dąb włoski 

HIGH TOP

129 138
kasztan dąb Premium
129 138 147 148
kasztan dąb Premium jesion patyna jesion kawowy

Przykładowe kolory HPL
szczegóły do uzgodnienia  
w Dziale handlowym,  
możliwe wykończenia:  
mat lub połysk


