
 

Nasze Produkty 

Okna i drzwi to nasza pasja, którą rozwijamy od 30 lat. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło 

firmie POL-SKONE stać się liderem innowacyjnych technologii stolarki budowlanej w 

Polsce. Nieustannie tworzymy i udoskonalamy ofertę w oparciu o ekologiczne i trwałe 

drewno. Surowiec ten nie tylko wnosi ciepło, lekkość czy naturalność do pomieszczeń, ale 

również ma dobry wpływ na nasze zdrowie. Magicznie otula przestrzeń naturalnym urokiem 

sprawiając, że mieszkanie staje się prawdziwym królestwem wypoczynku oraz pozwala na 

swobodną realizację wyjątkowych, a zarazem awangardowych projektów. Dokładamy 

wszelkich starań, by sprostać wymaganiom naszych Klientów, a przy tym dbać o środowisko 

naturalne. 

 drzwi wewnętrzne w systemie przylgowym oraz bezprzylgowym, z możliwością 

wykończenia powierzchni ekologicznymi farbami akrylowymi w niemetalicznych 

kolorach palet RAL i NCS; okleinami drewnopodobnymi ze strukturą drewna; 

laminatami CPL (0,2 mm, 0,5 mm, 07 mm) i HPL (0,6 mm -1,0 mm) oraz o 

powierzchni fornirowanej pokrytej dodatkowo lakierem UV, który zwiększa odporność 

na zarysowania i działanie światła 

 drzwi wejściowe w tym antywłamaniowe i z parametrem dźwiękoizolacyjności 

 drzwi zewnętrzne z zabezpieczeniami antywłamaniowymi 

 drzwi techniczne: dźwiękoizolacyjne, przeciwpożarowe oraz specjalnego 

przeznaczenia (na basen i do pracowni rentgenowskiej) 

 ościeżnice stałe, regulowane, kryta HARMONY oraz z nietypowym górnym panelem 

VERTIGO 

 listwy drzwiowe 

 listwy przypodłogowe 

 okna drewniane (sosna, dąb ) oraz drewno-aluminium 

 okiennice 

Bogactwo kolorów jak i rodzajów wykończenia powierzchni produktów POL-SKONE 

stwarza możliwość wykreowania niepowtarzalnej przestrzeni. Dobierając stolarkę do naszego 

domu, nie myślimy wyłącznie o designie, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie i ciszy, 

dlatego poza wzornictwem opracowujemy nowoczesne konstrukcje, a w Państwa ręce 

oddajemy produkty o doskonałych parametrach technicznych. 

Drzwi wewnętrzne 

DRZWI WEWNĘTRZNE POL-SKONE 

Drzwi wewnętrzne POL-SKONE to gwarancja jakości, wyjątkowy design oraz szeroka 

kolorystyka powierzchni o unikalnych właściwościach.  

Solidne drzwi wewnętrzne 

Skrzydła POL-SKONE produkowane są w oparciu o wysokiej jakości konstrukcje oraz 

wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom Klientów i dopasować się do ich 

potrzeb. Drzwi klasyczne czy drzwi nowoczesne? Dopasowana do stylu wnętrza stolarka 

otworowa stanie się funkcjonalną ozdobą przestrzeni. W katalogu produktów POL-SKONE 



dostępne jest ponad 450 wzorów drzwi, w tym stylowe drzwi profilowane, gładkie, z szybą 

czy dekorami. Tak bogata oferta ułatwi Ci wybór idealnych skrzydeł drzwiowych do Twojej 

przestrzeni.  

Przy wyborze drzwi oprócz wzornictwa, liczy się także ich przeznaczenie i funkcjonalność. 

Prawe czy lewe? Pamiętajmy o kierunku otwierania skrzydeł, odpowiednio dobrane drzwi 

pokojowe ułatwią aranżację lokum. Opcją do wyboru są także drzwi przylgowe, gdzie 

skrzydło posiada felc, który zachodzi na ościeżnicę lub drzwi bezprzylgowe z prostą 

krawędzią skrzydła tworzącą jednolitą płaszczyzną z ościeżnicą. Ważny jest także rozmiar 

skrzydeł wewnątrzlokalowych, drzwi jednoskrzydłowe dostępne są w wymiarach: „60”, 

„70”, „80”, „90” oraz drzwi dwuskrzydłowe: „100”, „110”, „120”, „160”, „180”. 

W kolekcjach POL-SKONE znajdziesz modne białe drzwi, szare drzwi, czarne drzwi oraz 

ponadczasowe skrzydła w różnych odcieniach drewna. Linia drzwi malowanych daje 

możliwość pokrycia skrzydeł na wyjątkowy odcień farbami wodorozcieńczalnymi z niemal 

nieograniczonych palet kolorystycznych RAL i NCS. Bogatą kolorystykę gwarantują także 

powierzchnie ECO TOP o właściwościach odporności na ścieranie, HIGH TOP  z 

dodatkowym efektem struktury drewna, SILKSTONE  również z niepowtarzalnym efektem 

struktury drewna, SILKSTONE CPL o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 

mm, LAMISTONE CPL z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków 

chemicznych, LAMINOWANE wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków 

użyteczności publicznej. Bliskość natury zapewnią drzwi FORNIROWANE pokryte 

ekologicznym lakierem UV o zdecydowanie większej odporności na zarysowania i działania 

światła od lakierów standardowych.  

Jakość i doświadczenie POL-SKONE 

Marka POL-SKONE to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Jako renomowany 

producent drzwi i okien, który od 30 lat tworzy swoje produkty z pasją i myślą o 

wymaganiach i potrzebach Klientów, wyznaczamy trendy na rynku stolarki. Jednym z 

wyróżnień potwierdzającym jakość jest przyznany POL-SKONE międzynarodowy 

Certy ikat  S      orest Stewardship Council  ) nadawany wyłącznie producentom 

spełniającym ponadprzeciętne standardy środowiskowe i społeczne. Produkty firmy są 

idealnym uzupełnieniem wnętrz w każdym stylu. Drzwi POL-SKONE doceniają od lat 

zarówno klienci indywidualni, jak i profesjonaliści.  

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚ IOWE POL-SKONE 

Solidne drzwi wejściowe do mieszkania 

Drzwi wejściowe mają za zadanie chronić lokum przed hałasem i ewentualnym włamaniem. 

Wysokiej jakości produkt o odpowiednich parametrach i konstrukcji pomoże w zapewnieniu 

domownikom poczucia spokoju mieszkania. Drzwi wewnętrzne wejściowe POL-SKONE to 

solidna propozycja, a wysoką jakość potwierdza m.in. konstrukcja oparta na ramiaku 

drewnianym oraz parametry techniczne.  

Parametry techniczne 

Drzwi do mieszkań w bloku czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej 

powinny cechować się starannym wykonaniem i spełniać odpowiednie normy. Wysokie 



parametry techniczne np.: izolacyjność akustyczna, odporność na włamanie czy klasa 

mechaniczna decydują o solidności produktu. Istotnym czynnikiem jest także budowa oraz 

wypełnienie. W ofercie POL-SKONE dostępne są drzwi wejściowe o różnej izolacyjności 

akustycznej: RW=37dB, RW=32 dB czy RW=27dB. W zależności od kolekcji wyróżniają się 

III lub IV klasą mechaniczną wg normy PN-EN 1192:2001. W portfolio POL-SKONE 

znajdziesz także solidne drzwi antywłamaniowe o odporność na włamanie – klasy RC4, 

RC3 czy RC2 wg normy PN-EN 1627:2012.  

Bogate wyposażenie, ościeżnice do drzwi zewnętrznych, kolorystyka 

W kolekcjach dostępne są bogate wyposażenia jak: zamki listwowe, progi stalowe, dębowe, 

wizjery, zawiasy czopowe czy bolce antywyważeniowe. W zależności od modelu dobierzesz 

różne ościeżnice: stałą drewniana, metalową lub regulowaną. Drzwi wejściowe za sprawą 

różnorodnej kolorystyki powierzchni ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE CPL, 

LAMINOWANYCH, SILKSTONE, SILKSTONE CPL, FORNIROWANYCH GRUPY 

A,B,C i MALOWANYCH ozdobią Twoje wnętrze.  

Jakość i doświadczenie POL-SKONE 

Marka POL-SKONE to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Jako renomowany 

producent drzwi i okien, który od 30 lat tworzy swoje produkty z pasją i myślą o 

wymaganiach i potrzebach Klientów, wyznaczamy trendy na rynku stolarki. Posiadamy 

międzynarodowy  erty ikat  S      orest Stewardship Council  ) nadawany wyłącznie 

producentom spełniającym ponadprzeciętne standardy środowiskowe i społeczne. Produkty 

firmy są idealnym uzupełnieniem wnętrz w każdym stylu. Drzwi POL-SKONE doceniają od 

lat zarówno Klienci indywidualni, jak i profesjonaliści.  

DRZWI ZEWNĘTRZNE POL-SKONE 

Wysokiej jakości drzwi zewnętrzne do domu 

Wybór drzwi zewnętrznych bezpośrednio przekłada się na poziom komfortu i 

bezpieczeństwa Twojego domu. Dlatego dopasuj model do swoich potrzeb, aby zapewniał 

domownikom poczucie spokoju mieszkania. Przed decyzją zwróć szczególną uwagę na 

parametry, takie jak izolacja termiczna, ochrona akustyczna i odporność na włamanie. 

Drzwi powinny zapewniać ochronę przed włamaniem, zimnem czy hałasem. Gwarancja 

bezpieczeństwa i komfortu to wysokie parametry techniczne oraz spełnienie norm. W ofercie 

POL-SKONE  znajdziesz solidne drzwi zewnętrzne do domu jednorodzinnego na lata. 

Kolekcje drzwi zewnętrznych marki wyróżniają wysokie współczynniki przenikania ciepła. 

Drzwi wykonane są z najwyższą starannością, co potwierdza np. solidna konstrukcja na bazie 

ramiaka drewnianego sosnowego lub dębowego.  

Unikalne wzornictwo nada elegancką oprawę Twojemu budynkowi. Ciekawe układy szkleń, 

ozdobne ramki, aplikacje ze stali nierdzewnej. Powierzchnie skrzydeł malowane są farbami 

kryjącymi lub transparentnymi.  

Bogate wyposażenie 



Drzwi zewnętrzne są jednym z ważniejszych elementów domu. Na ich solidność wpływa 

także standardowe i dodatkowe wyposażenie. POL-SKONE w zależności od kolekcji 

oferuje bogate wyposażania, które mogą podnieść jakość drzwi m.in.: próg dębowy, 

wzmocnienie profilami stalowymi, system antywyważeniowy, warstwę termoizolacyjną, 

szyby antywłamaniowe, pakiet systemu uszczelek. Istnieje możliwość dodania naświetli.  

Jakość i doświadczenie POL-SKONE 

Marka POL-SKONE to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Jako renomowany 

producent drzwi i okien, który od 30 lat tworzy swoje produkty z pasją i myślą o 

wymaganiach i potrzebach Klientów, wyznaczamy trendy na rynku stolarki. Jednym z 

najważniejszych wyróżnień potwierdzającym jakość jest przyznany POL-SKONE 

międzynarodowy  erty ikat  S      orest Stewardship Council  ) nadawany wyłącznie 

producentom spełniającym ponadprzeciętne standardy środowiskowe i społeczne. Produkty 

firmy są idealnym uzupełnieniem wnętrz w każdym stylu. Drzwi POL-SKONE doceniają od 

lat zarówno klienci indywidualni, jak i profesjonaliści.  

Ościeżnica jest istotnym elementem systemu drzwiowego decydującym o jego 

 unkcjonalności i atrakcyjnym wyglądzie. Podstawowym kryterium różnicującym 

ościeżnice jest ich konstrukcja, która może być stała lub regulowana. Dobrze dobrana 

powinna pasować zarówno pod względem technicznym – do grubości muru, jak i 

estetycznym – do stylu wnętrza oraz wzoru i koloru skrzydła drzwiowego. 

Przy zakupie nowych drzwi często skupiamy się głównie na wyborze skrzydła drzwiowego, 

natomiast wybór ościeżnicy często jest efektem szybkiej decyzji. Tymczasem właściwie 

dobrana futryna odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż jako eleganckie obramowanie drzwi 

efektownie podkreśla ich walory. Kluczową kwestią do rozstrzygnięcia przy wyborze 

ościeżnicy jest jej konstrukcja - stała lub regulowana. Każda z nich sprawdza się w innym 

rodzaju wnętrza i w różnych sytuacjach montażowych. W ofercie firmy POL-SKONE 

dostępne są ościeżnice w obu wariantach, wykonane z MDF lub drewna sosnowego, w 

wielu wzorach i kolorach.  

Jak dokonać dobrego wyboru? 

Ościeżnice stałe mają określoną szerokość dopasowaną do standardowej grubości murów, 

która najczęściej występuje we współczesnym budownictwie. Natomiast w ościeżnicach 

regulowanych szerokość można zmieniać w określonym zakresie, co umożliwia idealne 

dopasowanie do różnych wymiarów. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie zwłaszcza wtedy, 

gdy mamy do czynienia z nietypowymi grubościami ścian, np. w budynkach starego typu. 

Regulowane opaski maskujące „obejmują” ścianę z dwóch stron dając elegancki efekt 

wizualny.  utryny stałe nie posiadają opasek, dlatego zazwyczaj przy montażu stosuje się 

dodatkowe listwy ozdobne, aby zakryć miejsca łączenia ze ścianą. Ościeżnice regulowane są 

łatwiejsze w montażu, mają szersze zastosowanie i gwarantują atrakcyjne wykończenie bez 

stosowania dodatkowych elementów. Są jednak miejsca, w których lepiej sprawdzą się 

futryny o stałej szerokości. Dotyczy to przede wszystkim niewielkich pomieszczeń, gdzie 

masywne obramowanie drzwi może okazać się za ciężkie. Wówczas korzystniej będzie 

prezentowała się stała ościeżnica, którą ewentualnie można wzbogacić delikatnymi 

listewkami lub ćwierćwałkami. Istnieją też sytuacje, w których nie ma możliwości 

technicznych, aby zamontować regulowaną ościeżnicę ze względu na umiejscowienie drzwi 

przy styku ścian prostopadłych, gdzie nie zmieszczą się opaski maskujące. Zatem przed 



dokonaniem zakupu ościeżnicy powinniśmy uwzględnić takie kwestie jak grubość muru, 

wielkość przestrzeni oraz położenie otworu drzwiowego. Ponadto ościeżnica powinna być 

dopasowana do koloru i wzoru skrzydła oraz stylu wystroju wnętrza. Warto o tym pamiętać w 

szczególności przy remontach, kiedy wymieniamy stare skrzydło drzwi na nowe i rozważamy 

zachowanie dotychczasowej futryny. W ofercie firmy POL-SKONE dostępne są ościeżnice 

stałe i regulowane wykonane z drewna sosnowego, płyty MD  oraz metalowe przeznaczone 

głównie do pomieszczeń przemysłowych. Ościeżnice występują zarówno w wariantach 

dedykowanych do drzwi przylgowych, jak i bezprzylgowych. W zależności od upodobań 

można wybrać futrynę o nowoczesnej linii wzorniczej, bądź nawiązującej do stylu retro. 

Ościeżnice występują w 80 kolorach, co umożliwia dobranie idealnie pasującego odcienia. W 

zależności od wybranego modelu są malowane, fornirowane, laminowane lub pokrywane 

jedną z powłok: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE, SILKSTONE. 

Ościeżnica jest istotnym elementem systemu drzwiowego decydującym o jego 

 unkcjonalności i atrakcyjnym wyglądzie. Podstawowym kryterium różnicującym 

ościeżnice jest ich konstrukcja, która może być stała lub regulowana. Dobrze dobrana 

powinna pasować zarówno pod względem technicznym – do grubości muru, jak i 

estetycznym – do stylu wnętrza oraz wzoru i koloru skrzydła drzwiowego. 

 


