
KATALOG
MATERIAŁÓW 

MARKETINGOWYCH

2020

 
POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8
20-328 Lublin

tel.: 81 728 52 85 
fax.: 81 744 24 89

e-mail: pol-skone@pol-skone.pl
www.pol-skone.pl 

CENY PODANE W KATALOGU NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.



02
KATALOGI

Materiał bezpłatny

Katalog Lepsze Wnętrze 2020 - II edycja
katalog drzwi wewnętrznych, wejściowych  

i zewnętrznych • 
ilość stron: 180 •

format: A4 •
pakowanie po: 20 szt. •

obowiązuje od 01.09.2020

ULOTKA SZYBKA REALIZACJA 2020 - II  edycja
• ulotka z drzwiami dostępnymi z szybkim 
terminem realizacji  
• ilość stron: 16
• format: A4
• pakowanie po: 50 szt.
obowiązuje od 11.08.2020

Katalog DRZWI TECHNICZNYCH 2020 
katalog drzwi wejściowych,  

przeciwpożarowych oraz  
rozwiązań inwestycyjnych • 

ilość stron: 90 •
format: A4 •

pakowanie po: 20 szt. •
w trakcie aktualizacji
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OZNAKOWANIE PUNKTU SPRZEDAŻY

BANER REKLAMOWY 
• baner oczkowany [oczka ocynkowane]
• grubość 200 gr/m2

• podwójne zgrzewane brzegi
• laminowany lakierem UV
• wymiary*: 150 cm x 400 cm
*Istnieje również możliwość wykonania indywidualnego projektu
[cena jest ustalana indywidualnie na podstawie powierzchni i przygotowywanego projektu]
84 zł / 103,32 zł

cena netto / cena brutto

FLAGA z logo 
• materiał poliestrowy 110 g. 
• obszycie: materiał wzmacniający + karabińczyki 
• format: 300 x 100 cm
37 zł / 45,51 zł 
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OZNAKOWANIE PUNKTU SPRZEDAŻY

TABLICZKA z logo
podklejana dwustronną taśmą samoprzylepną  • 

format: 30 x 15 cm  •

TABLICa z logo na słup ekspozycyjny
• format: 85 x 24 cm

cena nett o / cena brutt o

6,95 zł / 8,55 zł 

28 zł / 34,44 zł 

Stojak na katalogi i wzorniki kolorów
do samodzielnego montażu • 

wycena po konsultacji 
z działem handlowym



OZNAKOWANIE PUNKTU SPRZEDAŻY

cena nett o / cena brutt o

MODUŁOWA Ścianka ekspozycyjna
• w elementach do samodzielnego skręcenia
• łatwy transport 
• laminowana w kolorze białym lub czarnym
• dedykowana do ościeżnicy DIN/DIN DUO 
   lub do drzwi technicznych
• standard polski lub czeski
• wymiar 130 cm x 260 cm x 10 cm*
*możliwość zamówienia innych wymiarów po konsulatcji z działem sprzedaży

400 zł / 492 zł 

ZAWIESZKA Z PLEXI
• wymiar: 10x27,5 cm

• mocowana na wkręty

9,70 zł / 11,93 zł
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ESPINA

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi 
płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa pełna.

kolor dąb europejski 334 (A)
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub zamek  
magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz,  
na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej,  
typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) 
lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., “80”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE
system
PRZYLGOWY

stała system 
POL–SKONE

regulowana 
system DIN

regulowana 
system POL–SKONE

stała metalowa regulowana 
metalowa

system
BEZPRZYLGOWY

stała DUO regulowana  
DIN DUO

regulowana 
DUO

regulowana 
VERTIGO

stała metalowa regulowana 
metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

NOWOŚĆ

Instrukcja 
montażu 
ścianki 
modułowej



POLAR
• kolor: ciemna zieleń
• rozmiar: M, L , XL

KOSZULKA 
• kolor: biały z zielonym logo
• rozmiar: L, XL

36,50 zł / 44,89 zł 

7,20 zł / 8,86 zł 

06
GADŻETY

NOTATNIK 
format: A4 • 

ilość stron: 40  •
papier kreda 250 g  • 

DŁUGOPIS 
kolor: ciemna zieleń •
opakowanie: 50 szt. •

cena nett o / cena brutt o

1,01 zł / 1,24 zł 

2,47 zł / 3,04 zł 

tabela rozmiarów
M L XL XXL

szerokość[cm] 60 62 64 66
długość [cm] 68 70 73 75

Butelka na wode - szklana
• kolor: ciemny z białym logo 

• pojemność: 470 ml
11,90 zł / 14,64 zł 
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GADŻETY

KUBEK REKLAMOWY

cena nett o / cena brutt o

6,10 zł / 7,50 zł 

PARASOLKA
drewniana rączka • 

kolor: ciemna zieleń  • 
20,50 zł / 25,22 zł 

KUBEK REKLAMOWYKUBEK REKLAMOWY
7,50 zł 

TORBA REKLAMOWA
2,05 zł / 2,52 zł 

POJEMNIK z karteczkami
14,81 zł / 18,21 zł 

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
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WZORNIK KOLORÓW 
DRZWI 

W OKLEINACH 
SYNTETYCZNYCH

WZORNIK KOLORÓW 
DRZWI 

W OKLEINACH NATURALNYCH
(FORNIRACH)

www.pol-skone.euwww.pol-skone.eu

PROJEKT OK£ADEK NA WZORNIKI OKLEIN

SEGREGATOR z Wzornikami kolorów
segregator zamykany na zatrzaski • 

format pojedyńczej próbki: 130 x 80 mm • 
wzornik oklein naturalnych: 31 dekorów • 

wzornik oklein syntetycznych: 57 dekorów •

cena nett o / cena brutt o

120 zł / 147,60 zł 

EKSPOZYTOR z  Próbkami kolorów
elegancki ekspozytor na próbki kolorów • 

format pojedyńczej próbki: 210 x 297 mm • 
komplet stanowi ekspozytor z laminatami 

[1 szt.] oraz fornirami [1 szt.]•
wycena po konsultacji z działem handlowym



PANEL z GRAFIKĄ REKLAMOWĄ
• wymiary: 25 x 250 x 0,8  cm 
• montowany na bokach ścianek  ekspozycyjnych
• 9 wzorów grafi k do wyboru
61 zł / 75,03 zł 
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cena nett o / cena brutt o

projekt 1 projekt 7projekt 3 projekt 5projekt 2 projekt 6projekt 4 projekt 8 projekt 9


