
Onze producten

Ramen en deuren zijn onze passie die we al 30 jaar ontwikkelen. Dankzij jarenlange
ervaring is POL-SKONE de leider van innovatieve schrijnwerktechnologieën in Polen
geworden. We creëren en verbeteren ons aanbod voortdurend op basis van
ecologisch en duurzaam hout. Deze grondstof brengt niet alleen warmte, lichtheid en
natuurlijkheid in de kamers, maar heeft ook een goed effect op onze gezondheid. Het
omhult de ruimte op magische wijze met een natuurlijke charme, waardoor het
appartement een echt koninkrijk van ontspanning wordt en de vrije implementatie van
unieke en avant-garde projecten mogelijk wordt. We stellen alles in het werk om aan
de eisen van onze klanten te voldoen en tegelijkertijd zorg te dragen voor de
natuurlijke omgeving.

∙ binnendeuren in het sponning- en niet-sponningsysteem, met de mogelijkheid om
het oppervlak af te werken met ecologische acrylverf in niet-metalen kleuren
van de RAL- en NCS-paletten; houtachtige fineren met een houtstructuur;
laminaat CPL (0,2 mm, 0,5 mm, 07 mm) en HPL (0,6 mm -1,0 mm) en met een
gefineerd oppervlak bovendien bedekt met UV-lak, die de weerstand tegen
krassen en licht verhoogt

∙ toegangsdeuren in de antidiefstal- en parameter Demping ∙ buitendeur
beveiliging inbraak
∙ deur Technische dichtheid, brand en speciale doeleinden (het zwembad en de

röntgenfoto)
∙ vaste kaders, verstelbare overdekte HARMONY en ongebruikelijk bovenpaneel

VERTIGO
∙ deurlijsten
∙ plinten
∙ hout (grenen, eiken) en hout -aluminium
∙ ramenluiken

De rijkdom aan kleuren en soorten oppervlakteafwerking van POL-SKONE producten
maakt het mogelijk om een   unieke ruimte te creëren. Bij het kiezen van houtwerk voor
ons huis denken we niet alleen aan design, maar vooral aan veiligheid en stilte,
daarom ontwikkelen we naast design ook moderne constructies en bieden we u
producten met uitstekende technische parameters.

Binnendeuren

BINNENDEUREN POL-SKONE BINNENDEUREN

POL-SKONE staat garant voor kwaliteit, uniek design en een breed
kleurengamma van oppervlakken met unieke eigenschappen.

Massieve binnendeuren

POL-SKONE-vleugels worden vervaardigd op basis van hoogwaardige
structuren en vullingen, waardoor ze aan de eisen van klanten kunnen voldoen en
zich kunnen aanpassen aan hun behoeften. Klassieke deuren of moderne



deuren? Het aan de stijl van het interieur aangepaste schrijnwerk wordt een
functionele decoratie van de ruimte. De productcatalogus van
POL-SKONEdeurontwerpen
biedt meer dan 450, waaronder stijlvolle geprofileerde en gladde deuren, met glas
of met decors. Zo'n breed assortiment maakt het voor u gemakkelijker om de
perfecte deurbladen voor uw ruimte te kiezen.

Bij het kiezen van een deur is naast het design ook het doel en de functionaliteit
van belang. Rechts of links? Onthoud de richting van het openen van de
bladeren, goed geselecteerde kamerdeuren zullen de opstelling van het
appartement vergemakkelijken. Een optie om te kiezen zijn ook sponningdeuren,
waarbij het blad een sponning heeft die het kozijn overlapt of niet-
sponningdeuren waarbij een rechte rand van het blad een uniform vlak vormt met
het kozijn. De maat van de binnenvleugels is ook belangrijk, enkelvleugelige
deuren zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen: "60", "70", "80", "90" en
dubbele deuren: "100", "110", "120", "160", "180".

In de collecties van POL-SKONE vind je modieuze witte deuren, grijze deuren,
zwarte deuren en tijdloze bladen in verschillende houttinten. De lijn van geverfde
deuren maakt het mogelijk om de bladeren in een unieke tint te bedekken met verf
op waterbasis uit bijna onbeperkte RAL- en NCS-kleurenpaletten. Rijke kleuren
worden ook gegarandeerd door ECO TOP-oppervlakken met slijtvaste
eigenschappen, HIGH TOP met een extra houtstructuureffect, SILKSTONE ook met
een uniek houtstructuureffect, SILKSTONE CPL met de kenmerken en weerstand van
CPL 0,5 mm LAMINAAT, LAMISTONE CPL met een coating beschermend tegen
slijtage en chemische middelen, GELAMINEERD zeer resistent oppervlak
aanbevolen voor openbare utiliteitsgebouwen. De verbondenheid met de natuur
wordtdeuren verzekerdGEFINEERDE door debedekt met ecologische UV-lak, die
veel beter bestand zijn tegen krassen en licht dan standaard lakken.

Kwaliteit en ervaring POLSKONE Het

merk POLSKONE staat de garant voor  hoogste kwaliteit enbetrouwbaarheid.Als
gerenommeerde fabrikant van deuren en ramen, die al 30 jaar zijn producten maakt
met passie en meedenkend over de eisen en behoeften van klanten, zetten wij
trends op de houtbewerkingsmarkt. Een van de onderscheidingen die de kwaliteit
bevestigen, is het internationaletoegekend aan POL-SKONE,wordt Certificaat S
orest Stewardship Council,dat alleentoegekend aan producenten die voldoen aan
bovengemiddelde milieu- en sociale normen. De producten van het bedrijf zijn de
perfecte aanvulling op elke interieurstijl. POL-SKONE deuren worden al vele jaren
gewaardeerd door zowel individuele klanten als professionals.

INTERNE TOEGANGSDEUREN POL-SKONE

Stevige toegangsdeur naar het appartementappartement

De toegangsdeur is ontworpen om hette beschermen tegen lawaai en mogelijke
inbraak. Een kwalitatief hoogstaand product met de juiste parameters en design zal



helpen om het huishouden gemoedsrust te geven. POL-SKONE binnendeuren zijn
een solide propositieen de hoge kwaliteit wordt onder andere bevestigd door
structuur gebaseerd op een houten stijl en technische parameters.

Technische parameters

Deuren naar appartementen in een flatgebouw of kamers in openbare
gebouwen moeten zorgvuldig worden gemaakt en voldoen aan de relevante
normen. Hoge
technische parameters, bijv. akoestische isolatie, inbraakwerendheid of
klasse mechanisch bepalen de betrouwbaarheid van het product. De constructie
van en is ook een belangrijke factor vulling. Het aanbod van POL-SKONE omvat
toegangsdeuren met verschillende isolatie-eigenschappen
akoestisch: RW = 37dB, RW = 32 dB of RW = 27dB. Afhankelijk van de collectie
vallen ze op Mechanische klasse III of IV volgens PN-EN 1192: 2001. In de
POL-SKONE-portfolio U vindt er ook degelijke antiinbraakdeuren met
inbraakwerendheid -- klasse RC4, RC3 of RC2 volgens PN-EN 1627: 2012.

Uitgebreide uitrusting, deurkozijnen voor buitendeuren, kleuren

De collecties omvatten rijke uitrustingen zoals: stripsloten, stalen en eiken dorpels,
vizieren, scharnieren of antidiefstalbouten. Afhankelijk van het model kiest u:
diverse frames: vast hout, metaal of verstelbaar. Toegangsdeur door diverse
oppervlaktekleuren ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE CPL, GELAMINEERD,
SILKSTONE, SILKSTONE CPL, GEFINEERDE GROEP A, B, C en PAINTED
versieren je interieur.

Kwaliteit en ervaring POLSKONE Het

merk POLSKONE staat de garant voor  hoogste kwaliteit enbetrouwbaarheid.Als
gerenommeerde fabrikant van deuren en ramen, die al 30 jaar zijn producten maakt
met passie en meedenkend over de eisen en behoeften van klanten, zetten wij
trends op de houtbewerkingsmarkt. We hebben een internationaal certificaat (S
orest Stewardship Council) dat alleen wordt toegekend aan producenten die voldoen
aan bovengemiddelde milieu- en sociale normen. De producten van het bedrijf zijn
de perfecte aanvulling op elke interieurstijl. POL-SKONE deuren worden al
gewaardeerd door zowel klanten vele jarenindividueleals professionals.

BUITENDEUREN POL-SKONE

Hoogwaardige buitendeuren voor uw woning

De keuze van buitendeuren is direct van invloed op het comfort en de veiligheid
van uw woning. Pas het model daarom aan op jouw wensen, zodat het het
huishouden een gevoel van rust geeft. Let vooral op parameters als thermische
isolatie, akoestische bescherming en inbraakwerendheid voordat u een beslissing
neemt.



De deur moet bescherming bieden tegen inbraak, kou en geluid. De garantie van
veiligheid en comfort is gebaseerd op hoge technische parameters en naleving van
normen. Het aanbod van POL-SKONEmeegaat omvat solide buitendeuren voor
een eengezinswoning die jarenlang. De collecties buitendeuren van het merk
onderscheiden zich door hoge warmteoverdrachtscoëfficiënten. De deuren
worden met de grootste zorg gemaakt, wat wordt bevestigd door bijvoorbeeld een
solide structuur op basis van een grenen of eikenhouten stijl.

Uniek ontwerp geeft een elegante setting aan uw gebouw. Interessante
beglazingsarrangementen, sierlijsten, RVS toepassingen. De oppervlakken van de
vleugels zijn geverfd met dekkende of transparante verf.

Rijke uitrusting
Buitendeuren zijn een van de belangrijkste elementen van het huis. Hun
betrouwbaarheid wordt ook beïnvloed door standaard en extra uitrusting.
Afhankelijk van de collectie biedt POL-SKONE uitgebreide apparatuur die de
kwaliteit van de deur kan verbeteren, waaronder: eiken drempel, stalen
profielversterking, antidiefstalsysteem, thermische isolatielaag, anti-inbraak glas,
pakkingsysteempakket. U kunt dakramen toevoegen.

Kwaliteit en ervaring POLSKONE Het

merk POLSKONE staat de garant voor  hoogste kwaliteit enbetrouwbaarheid.Als
gerenommeerde fabrikant van deuren en ramen, die al 30 jaar zijn producten maakt
met passie en meedenkend over de eisen en behoeften van klanten, zetten wij
trends op de houtbewerkingsmarkt. Een van de belangrijkste onderscheidingen die
de kwaliteit bevestigen, is het internationaleaan POL-SKONE,wordt certificaat (S
orest Stewardship Council) toegekenddat alleentoegekend aan producenten die
voldoen aan bovengemiddelde milieu- en sociale normen. De producten van het
bedrijf zijn de perfecte aanvulling op elke interieurstijl. POL-SKONE deuren worden
al vele jaren gewaardeerd door zowel individuele klanten als professionals.

Het deurkozijn is een belangrijk onderdeel van het deursysteem, dat bepalend
is voor de functionaliteit en het fraaie uiterlijk. Het basiscriterium voor het
onderscheiden van deurkozijnen is hun structuur, die vast of verstelbaar kan
zijn. Een goed gekozen exemplaar moet zowel technisch - aan de dikte van de
muur als esthetisch - passen bij de stijl van het interieur en het patroon en de
kleur van het deurblad.

Bij de aankoop van nieuwe deuren richten wij ons vaak vooral op de keuze van het
deurblad, terwijl de keuze van het deurkozijn vaak het resultaat is van een snelle
beslissing. Ondertussen speelt een goed gekozen deurkozijn een zeer belangrijke rol,
omdat het als elegant deurkozijn hun kwaliteiten effectief benadrukt. Het belangrijkste
punt dat moet worden beslist bij het kiezen van een deurkozijn is de structuur - vast of
verstelbaar. Elk van hen werkt goed in een ander type interieur en in verschillende
installatiesituaties. Het aanbod van POL-SKONE omvat frames in beide varianten,
gemaakt van MDF of grenenhout, in vele uitvoeringen en kleuren.



Hoe maak je de juiste keuze?

Vaste kozijnen hebben een specifieke breedte aangepast aan de standaard
wanddikte, die in de moderne bouw het meest voorkomt. Bij verstelbare frames kan
de breedte echter binnen een bepaald bereik worden gewijzigd, waardoor een
perfecte aanpassing aan verschillende afmetingen mogelijk is. Het is een zeer
handige oplossing, vooral als we te maken hebben met niet-standaard wanddiktes,
bijvoorbeeld in oude gebouwen. Verstelbare maskeringsbanden "bedekken" de muur
aan beide zijden en geven een elegant visueel effect. Vaste strips hebben geen
banden, dus meestal worden er tijdens de montage extra sierstrips gebruikt om de
verbindingspunten met de muur af te dekken. Verstelbare deurkozijnen zijn
gemakkelijker te installeren, hebben een bredere toepassing en zorgen voor een
mooie afwerking zonder het gebruik van extra elementen. Er zijn echter plaatsen
waar frames met een vaste breedte beter geschikt zijn. Dit geldt vooral voor kleine
kamers, waar het massieve deurkozijn te zwaar kan blijken te zijn. Dan ziet het vaste
frame er voordeliger uit, dat optioneel kan worden verrijkt met fijne lamellen of
kwartrondes. Er zijn ook situaties waarin het technisch niet mogelijk is om een
  verstelbaar deurkozijn te installeren vanwege de locatie van de deur bij de verbinding
van loodrechte wanden, waar maskeringsbanden niet passen. Daarom moeten we,
voordat we
een deurkozijn kopen, rekening houden met zaken als de dikte van de muur, de
grootte van de ruimte en de locatie van de deuropening. Bovendien moet het frame
passen bij de kleur en het patroon van de vleugel en de stijl van het interieurontwerp.
Het is de moeite waard hieraan te denken, vooral bij renovatie, bij het vervangen van
het oude deurblad door een nieuw en het overwegen om het huidige frame te
behouden. Het aanbod van POL-SKONE omvat vaste en verstelbare deurkozijnen
van grenenhout, MD-platen en metalen kozijnen, voornamelijk bedoeld voor
industriële gebouwen. De deurkozijnen zijn verkrijgbaar in varianten speciaal voor
opdekdeuren en opdekdeuren. Afhankelijk van je voorkeuren kun je kiezen voor een
montuur met een moderne designlijn, of verwijzend naar de retrostijl. De deurkozijnen
zijn verkrijgbaar in 80 kleuren, waardoor je een perfect bijpassende tint kunt kiezen.
Afhankelijk van het gekozen model zijn ze geverfd, gefineerd, gelamineerd of bedekt
met een van de volgende coatings: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE.

Het deurkozijn is een belangrijk onderdeel van het deursysteem, dat bepalend
is voor de functionaliteit en het fraaie uiterlijk. Het basiscriterium voor het
onderscheiden van deurkozijnen is hun structuur, die vast of verstelbaar kan
zijn. Een goed gekozen exemplaar moet zowel technisch - aan de dikte van de
muur als esthetisch - passen bij de stijl van het interieur en het patroon en de
kleur van het deurblad.


