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skrzydło drzwiowe w systemie przylgowym. 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.

Zobacz 
więcej 
inspiracji

ELEGANT INOX

drzwi eLeGaNt iNOX, wzór W1

drzwi eLeGaNt iNOX, wzór W4

od 3900/4797,00

zawias

szklenie, blachaklamka

SYSTEM
przylgowy

„80”-„100”

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m2K*

Ud=1,4*  
W/m2K

WSPóŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA  
CIEPŁA

cena drzwi netto/brutto (Vat 23%)

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu
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sOsNa 3900/4797,00 3900/4797,00 3900/4797,00 3900/4797,00

dĄb 4850/5965,50 4850/5965,50 4850/5965,50 4850/5965,50

WERSJA W1 W2 W3 W4

sZeROKOśĆ

drzwi jednoskrzydłowe

typ So Sd Sw
„80” 975 945 805*
„90” 1075 1045 905

„100” 1175 1145 1005

WysOKOśĆ Ho Hd Hw
2105 2090 2000

WyPOSAŻENIE STANDARDOWE  
niski próg dębowy 20 mm
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa z ciepłą ramką 
chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 4 szt.
bolce antywyważeniowe
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany 
klamką na dwie wkładki

DODATKOWE (za dopłatą)  
szyby barwione, ornamenty i inne
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) 10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa c): 35G/55 (dla drzwi otwieranych  
na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz)  
(komplet – 2 szt. z gałką)

127/156,21

klamka GaRda, PRestiGe str. 156
PARAMETRY  

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m2K dla drzwi o szerokości 
„90” dla sosny selekcjonowanej we wszystkich wzorach, zgodnie  
z PN-eN 14351-1+a1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym 
antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą  
Ug=1,2 W/m2K wg eN 673

FARBy
TRANSPARENTNE

FARBy 
KRyJĄCE 000 010

biały 
(NCS s0500-N)

brąz 
(NCS s8010-Y90R)

KOLORySTyKA

FARBy 
KRyJĄCE

kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

KOLORySTyKA
OPCJONALNA

wybarwienie  
na dębie

so,Ho – proponowany wymiar montażowy
sd,Hd – szerokość / wysokość drzwi
sw,Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

dopłata wg grup kolorystycznych RaL, Ncs (str. 9)

 Grupa i Grupa ii Grupa iii Grupa  iV

310/381,30 420/516,60 540/664,20 624/767,52
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posadzka
wewnętrzna

posadzka
zewnętrzna

drzwi drzwi

posadzka
wewnętrzna

posadzka
zewnętrzna

minimalny wymiar naświetla  
410 mm (zarówno szerokość,  
jak i wysokość). 
ceny za naświetla szklone szybą 
przezroczystą P4/16/4 przy kształcie 
prostokątnym.
Przy kształcie łukowym, szprosach, 
szkle ornamentowym, typach: 
aNtisOL, stOPsOL - kalkulacja 
indywidualna.

schematy dostępne po konsultacji z działem sprzedaży.

do drzwi zewnętrznych eLeGaNt, eLeGaNt iNOX POL-sKONe oferuje naświetla 
drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4.

NAŚWIETLA

ZADASZENIE

KOLORySTyKA 

dO dRZWi eLeGaNt PLUs, eLeGaNt iNOX

NaśWietLa 
cena za m2 powierzchni

do 0,6 m2 powyżej 0,6 m2

sosnowe 1969/2421,87 1313/1614,99

dębowe 2625/3228,75 1969/2421,87

NaśWietLa 
cena za m2 powierzchni

do 0,6 m2 powyżej 0,6 m2

sosnowe 1575/1937,25 1050/1291,50

dębowe 2100/2583,00 1575/1937,25

drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońcem poprzez 
zastosowanie odpowiedniego zadaszenia. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim.
Nad drzwiami należy zastosować daszek, którego obrys musi 
wystawać poza otwarte drzwi.
Przy montażu we wnęce, daszek nie jest wymagany, jeżeli 
otwarte drzwi nie wystają poza wnękę.

do drzwi zewnętrznych satURN, POL-sKONe oferuje naświetla drewniane  
boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4.

minimalny wymiar naświetla 385 mm 
(zarówno szerokość, jak i wysokość). 
ceny za naświetla szklone szybą 
przezroczystą P4/16/4/16/4  
przy kształcie prostokątnym.
Przy szprosach, szkle ornamentowym, 
typach: aNtisOL, stOPsOL - kalkulacja 
indywidualna.

dO dRZWi satURN, aRGaLi

WybaRWieNia Na sOśNie

FARBy
TRANSPARENTNE 5056 5062 5051 0022 0044 0046 0049 1040 1519

iroko cyprys sipo jasny teak ciemny teak orzech palisander impregnat dąb antyczny

1710 5219 5063 5060 5067 5065 5059
oliwka 
antyczna

teak antyczny pinia stara sosna sapelli afromozja wiśnia

WybaRWieNia Na dĘbie

FARBy
TRANSPARENTNE 5056 5062 5051 0022 0044 0046 0049 1040 1519

iroko cyprys sipo jasny teak ciemny teak orzech palisander impregnat dąb antyczny

1710 5219 5063 5060 5067 5065 5059
oliwka 
antyczna

teak antyczny pinia stara sosna sapelli afromozja wiśnia

DRZWI ZEWNĘTRZNyCH

DO DRZWI ZEWNĘTRZNyCH


