
 

 

V Bratislave 13.12.2022 
Vážení obchodní priatelia, 
 
radi by sme Vás informovali o novinkách a zmenách v rámci nášho portfólia. V tomto info 
liste by sme pre Vás radi zhrnuli to najdôležitejšie, čo sa stalo a aj to, čo je v pláne do 
budúcnosti. Pokiaľ by Vám chýbali akékoľvek informácie, tak nás samozrejme neváhajte 
kontaktovať. 
 
Rozšírenie hrán s ABS úpravou pre falcové krídla (v PL norme): 

- Biela, šedá, antracitová, dub, čierna, titano 

 
Vďaka ABS úprave je možné dosiahnuť vysokej odolnosti proti mechanickému poškodeniu 
a zvýšenie odolnosti voči vlhkosti. 
 
Možnosť vyšších bezfalcových prevedení: 

- MODO, VERI, EGRO, SEDO 
 
Aktualizácia cien od 12.12.2022 pri dyhovaných dverných krídlach a zárubniach - aktuálne 
ceny nájdete v konfigurátore. 
 
Upravené skupiny farieb a odstránené farby (na vyžiadanie): 
 
LAMISTONE CPL 

- 248 industry 2, 268 brest pieskový H, 269 brest sivý H 
LAMINOVANÉ CPL 0,2 

- 223 višňa, 847 industry 1, 848 industry 2 
LAMINOVANÉ CPL 0,5 

- 923 višňa, 947 industry 1, 948 industry 2, 825 dub terra 
LAMINOVANÉ CPL 0,7 

- 723 višňa, 747 industry 1, 748 industry 2, 725 dub terra 
 



 

 

 
Pri modeloch SONATA LUX a INTERSOLID II sa sťahuje farba 311 dub. 
 
Nové Modely: 

 
Prvou z trojice úplných noviniek sú interiérové dvere Galio, vhodné do verejných budov, 
kancelárií i bytov. Zaujmú veľmi elegantným spracovaním, ktoré sa hodí obzvlášť do 
moderných interiérov. Za zmienku stojí aj magnetický zámok a kľučka už v základe. 
Model je dostupný celkom v 9 prevedeniach s výrazným zasklením a kovovými priečkami. 
Rám je k dispozícii so štruktúrovanými povrchmi v bielej, čiernej a antracitovej farbe. 

 

Oceľové dvere STALIO sú úžasným skĺbením ocele a skla. Elegancia a minimalizmus je tu 
jedným zo základných pilierov, ktorým sa riadi dizajn jednotlivých variantov tohto modelu. 
Rám krídla je vyrobený z najkvalitnejších oceľových profilov. Tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm. 



 

 

 

Na úspešný model LUMEN voľne nadväzuje jeho mladší brat LUMEN LOFT. Opäť sa jedná 
o sklenené dvere, ktoré sú vybavené 8 mm hrubým tvrdeným sklom. Dvere sú určené do 
nastaviteľnej zárubne LUMEN, ktorá je dostupná v širokej palete dekorov. 
 
Nové vzory pre existujúce modely: 

 
 
 
Nové katalógy budeme pripravovať k 1.1.2023. 
 
 
 
 

Na spoluprácu sa teší kolektív pracovníkov spoločnosti POL-SKONE SK s.r.o. 
 
 


