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Drzwi wejściowe o odpowiednich parametrach technicznych to gwarancja spokojnego i bezpiecznego
wnętrza. Firma POL-SKONE posiada w swojej ofercie szeroką gamę stolarki technicznej, która łączy wysoką
odporność na włamania z solidnym wykonaniem i atrakcyjnym wyglądem. Modele te są dedykowane zarówno
do mieszkań prywatnych, jak i wnętrz instytucji publicznych.
Przymierzając się do zakupu drzwi wejściowych wcale nie musimy wybierać między bezpieczeństwem a
ciekawym wyglądem. Modele B-30, C-30 oraz RC3 z bogatej oferty drzwi firmy POL-SKONE skutecznie
chronią wnętrze przed włamaniem oraz działaniem czynników zewnętrznych, a jednocześnie stanowią
atrakcyjny element wykończenia przestrzeni wewnątrz budynku. Ich wysokie parametry spełniają restrykcyjne
wymogi prawa budowlanego, a szeroka gama wzorów i kolorów skrzydeł drzwiowych umożliwia idealne
dopasowanie stolarki do stylu oraz specyfiki danego obiektu. Drzwi te doskonale sprawdzą się w prywatnych
mieszkaniach oraz w rozmaitych miejscach użyteczności publicznej, jak np. biura, banki czy komisariaty.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi odporności antywłamaniowej zapewniają bezpieczeństwo
przebywających tam osób oraz chronią przechowywane dobra przed kradzieżą.

Bezpieczeństwo pod każdym względem
Drzwi antywłamaniowe B-30 i C-30 oraz RC3 są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne
wejściowe. Modele te spełniają najwyższe wymagania według polskiej normy PN-B-92270:199. Ponadto
każdy z nich jest przystosowany do ciężkich warunków eksploatacji, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w
miejscach publicznych, które każdego dnia są użytkowane przez wiele osób. Stolarka B-30 i C-30 nie tylko
chroni przed wtargnięciem niepożądanych osób, ale również stanowi skuteczną barierę w przypadku pożaru.
Drzwi te posiadają wysoką odporność ogniową EI 30 oraz klasę dymoszczelności Sa Sm. Wszystkie z trzech
prezentowanych wariantów stolarki znajdują zastosowanie także w miejscach narażonych na wysoki poziom
hałasu. Izolacyjność akustyczna o współczynniku Rw=37 dB (modele B-30 i C-30) lub Rw=32 db (model
RC3) skutecznie chroni przed uciążliwymi dźwiękami, co zapewnia osobom przebywającym we wnętrzu
spokój oraz prywatność.
Zgodnie z oczekiwaniami
Stolarka antywłamaniowa B-30, C-30 i RC3 jest wykonana w systemie przylgowym. Jej konstrukcja bazuje na
ramiaku z drewna sosnowego obłożonego obustronnie płytami HDF. W zależności od indywidualnych
upodobań powierzchnia płyt może być gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem o grubości 0, 2 do
0, 7 mm, laminatem HPL o grubości od 0, 6 do 1, 0 mm, folią PCV lub folią drewnopodobną. Każda z
technologii wykończeń jest dostępna w kilku wariantach kolorystycznych, co umożliwia idealne dopasowanie
struktury i barwy do wystroju wnętrza obiektu. W ofercie producenta dostępna jest także szeroka gama
wzorów stolarki. Dopasowując skrzydło do swoich potrzeb warto wziąć pod uwagę nie tylko aspekt wizualny,
ale również praktyczny i rozważyć montaż elementów wyposażenia dodatkowego. W zależności od charakteru
danego miejsca, niektóre z nich mogą znacząco zwiększyć jego funkcjonalność. Wśród nich są m.in. wizjer
szerokokątny, samozamykacz, łańcuch sztywny lub luźny lub nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne.
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Drzwi B-30, cena skrzydła: od 1 390 zł netto
Drzwi C-30, cena skrzydła: od 2 059 zł netto
Drzwi RC 3, cena skrzydła: od 990 zł netto

Więcej informacji na stronie: www.pol-skone.pl
Informacje o firmie:
POL-SKONE Sp. z o.o. jest jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm
branży stolarki budowlanej. Ofertę firmy stanowią: drzwi wewnętrzne (malowane, okleinowane, laminowane
i fornirowane); drzwi techniczne (dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe), drzwi zewnętrzne, okna drewniane,
ościeżnice, listwy drzwiowe i przypodłogowe a także okiennice.
POL-SKONE jest obecna na polskim rynku od 1990 roku. Obecnie dysponuje trzema nowoczesnymi, w pełni
skomputeryzowanymi zakładami produkcyjnymi w Lublinie, Biłgoraju i Niemcach. Zatrudnia ponad 900
wysoko wykwalifikowanych pracowników. Produkuje swoje wyroby od podstaw z najlepszego gatunkowo
drewna pochodzącego wyłącznie z polskich lasów. POL-SKONE posiada rozwiniętą sieć sprzedaży na terenie
Polski, a także eksportuje swoje produkty do Czech, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Rumuni, Łotwy, Litwy,
Włoch, Białorusi, Norwegi, Rosji, Francji, Niemiec i Holandii.
Celem firmy jest wytwarzanie wyrobów o jakości spełniającej oczekiwania Klientów oraz utrwalenie opinii
zaufanego partnera. W roku 2000 firma uzyskała w placówce certyfikującej Rheinisch-Westfälischer TÜV
e.V. certyfikat na System Zapewnienia Jakości zgodny z normą ISO 9001, zaś w 2010 roku przeszła
pozytywnie audyt na zgodność z normą PN EN ISO 9001:2009.

Funkcjonalność, piękno, estetyka i wysoka jakość wykonania produktów POL-SKONE zostały wielokrotnie
docenione przez eksperckie gremia. Firma została dwukrotnie uhonorowana Polskim Godłem Promocyjnym
"Teraz Polska" za serię drzwi wewnątrzlokalowych w 2001 roku oraz za drzwi techniczne przeciwpożarowe
systemu POL-SKONE FR w 2002 roku. Przedsiębiorstwo jest także zdobywcą wielu nagród targowych oraz
posiadaczem Złotego Certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" uzyskanego w 2001 roku.
Firma POL-SKONE opiera swoje działania na zrównoważonym rozwoju spełniając najwyższe standardy
społeczne i środowiskowe na rynku. Jako jedna z nielicznych w Polsce otrzymała międzynarodowy Certyfikat
FSC (Forest Stewardship Council) świadczącym o odpowiedzialnym zarządzaniu gospodarką leśną. Firma
POL-SKONE jest również zdobywcą odznaczenia "Zielona Marka", będącego niezależnym certyfikatem
wyróżniającym przyjazne środowisku i człowiekowi produkty. Wyróżnienie podkreśla energooszczędne cechy
i korzyści ekonomiczne wynikające bezpośrednio z wyboru produktów oznaczonych tym logotypem.
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