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SPIS TREŚCI

Inspirują nas marzenia 
naszych Klientów
Od powstania w 1990 r. firma POL-SKONE jest producentem stolarki drzwiowej 
i okiennej. Nasze długoletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować 
najwyższe standardy świadczonych usług.  Rozwiązania POL-SKONE sprawdziły 
się już przy realizacji wielu prestiżowych inwestycji w różnych sektorach 
budownictwa. W naszej ofercie odnajdą Państwo wiele nowoczesnych rozwiązań, 
które w połączeniu z wysokimi standardami wykonania gwarantują najwyższą 
jakość i trwałość. Szeroki wybór drzwi technicznych, od przeciwpożarowych 
przez dźwiękoizolacyjne aż po modele antywłamaniowe umożliwia dopasowanie 
odpowiedniego rozwiązania do indywidualnych potrzeb inwestorów. Solidne 
i bezpieczne rozwiązania POL-SKONE będą przez wiele lat służyć użytkownikom, 
nawet w warunkach intensywnej eksploatacji. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Oferta drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych i okien dostępne w osobnych publikacjach.
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odporność ogniowa 
do 60 min

dymoszczelność antywłamaniowość 
klasa III europejska 

(klasa B oraz C)

dźwiękoizolacyjność 
do 44 dB

Drzwi techniczne firmy POL- SKONE, charakteryzujące się wysokimi parametrami spełniającymi wszystkie wymogi prawa 
budowlanego, cechuje wysoka jakość wykonania, przez co od wielu lat cieszą się ogromnym zaufaniem inwestorów.
Wykorzystywane są w biurach, lokalach użytkowych i komercyjnych, pomieszczeniach hotelowych, a także w budynkach 
użyteczności publicznej. Do tej pory zrealizowaliśmy wiele inwestycji, w których nasze drzwi techniczne nie tylko chronią przed 
pożarem i dymem, ale także izolują akustycznie gwarantując dodatkowy komfort użytkowania.

DRZWI TECHNICZNE
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lub

lub

zamek wpuszczany 
na wkładkę

zamki elektroniczne 
i systemy kontroli 

dostępu

3 zawiasy kątowe
3 albo 4 zawiasy 

regulowane  
w 3 płaszczyznach

lub
jedna lub 

dwie uszczelki 
opadające

próg drewniany

samozamykacz
nawierzchniowy

(szynowy, 
ramieniowy)*

lub

lub

ościeżnica stała 
sosnowa

ościeżnica stała 
metalowa

ościeżnica 
regulowana

sosnowa

ościeżnica 
regulowana
metalowa

lub samozamykacz 
kryty*

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

*dla zapewnienia parametru przeciwpożarowości wymagane jest zastosowanie samozamykacza
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n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ skrzydło w systemie przylgowym, ramiak z drewna iglastego obłożony płytą HDF, wypełnienie 
stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE

n OŚCIEŻNICA
 ∙ ościeżnica stała sosnowa POL-SKONE 100 mm x 55 mm z uszczelką lub ościeżnica regulowana

n WYMIARY
 ∙ szerokość 1012 mm (max. 1112 mm) dla drzwi jednoskrzydłowych, dla drzwi dwuskrzydłowych 
(max. 2152 mm)

 ∙ wysokość drzwi 2075 mm (max. 2175 mm) 

n AKCESORIA
 ∙ trzy lub cztery zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 ∙ uszczelka ekspandująca
 ∙ uszczelka opadająca
 ∙ zamek

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 ∙ dźwignia antypaniczna
 ∙ samozamykacz (nawierzchniowy, kryty)
 ∙ łańcuch luźny, sztywny
 ∙ zamki elektroniczne i systemy kontroli dostępu
 ∙ wizjer
 ∙ elektrozaczep (tylko do jednoskrzydłowych)
 ∙ zamki antypaniczne
 ∙ wystroje
 ∙ szyldy z kontrolą dostępu

PRZECIWPOŻAROWE EI 30
Drzwi przeciwpożarowe z naświetlami lub bez są przeznaczone do stosowania jako drzwi 
wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, 
użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach 
wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

pełne pełneszklone szklone pełne/szklone

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30

możliwość zastosowania zestawu  
z naświetlami przeciwpożarowymi (str. 11)

n MONTAŻ DRZWI EI 30
Montaż drzwi objętych Aprobatą powinien być zgodny  z projektem technicznym
opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem:
∙  obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami),

∙ postanowień Aprobaty Technicznej,
∙  instrukcji montażu drzwi opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej odbiorcom z każdą 

partią wyrobów.
Drzwi przeciwpożarowe systemu POL-SKONE FR EI 30 mogą być mocowane do ścian:
∙ murowanych (z cegły ceramicznej lub silikatowej) o grubości nie mniejszej niż 120 mm,
∙ betonowych lub żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 100 mm,
∙ z bloczków lub pustaków z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 115 mm,
∙  szkieletowych z płyt GKF o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30 i o grubości  

nie mniejszej niż 100 mm.
W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnica drewniana zespołu drzwiowego
powinna być zamocowana do kształtowników UA 75 lub UA 100 przy pomocy stalowych wkrętów
do drewna oraz blach kotwiących poprzez paski z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm
typu GKF.
W przypadku ścian murowanych, betonowych lub żelbetowych ościeżnica drewniana zespołu
drzwiowego powinna być zamocowana przy pomocy stalowych kołków rozporowych ø 10 mm
o rozstawie maksimum 565 mm. Wolna przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełniona
jest szczelnie skalną wełną mineralną lub pianką montażową przeciwpożarową zabezpieczoną  
od zewnątrz zaprawą murarską.

prezentowane drzwi w kolorystyce merbau Royal 295

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ skrzydło w systemie przylgowym, ramiak z drewna iglastego 
obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja 
POL-SKONE

n OŚCIEŻNICA
 ∙ ościeżnica stała lub regulowana sosnowa POL-SKONE 100 mm 
x 55 mm z uszczelką, próg dębowy z listwą aluminiową oraz 
uszczelką

n WYMIARY
 ∙ szerokość drzwi 1012 mm 
 ∙ wysokość drzwi 2075 mm 

n AKCESORIA
 ∙ trzy lub cztery zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 ∙ uszczelka ekspandująca
 ∙ zamek

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 ∙ dźwignia antypaniczna
 ∙ samozamykacz (nawierzchniowy, kryty)
 ∙ zamki elektroniczne i systemy kontroli dostępu
 ∙ wizjer
 ∙ wystroje
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DRZWI DYMOSZCZELNE EI 30

odporność  
ogniowa 30 min

dymoszczelność 

odporność  
ogniowa 30 min

izolacyjność akustyczna 
Rw=39 dB jednoskrzydłowe

izolacyjność akustyczna 
Rw=32 dB jednoskrzydłowe
Rw=30 dB dwuskrzydłowe
Rw=44 dB jednoskrzydłowe

 ∙ Aprobata Techniczna ITB: AT-15-7560/2008
 ∙ Certyfikat Zgodności ITB: -1807/W

 ∙ Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8368/2010
 ∙ Certyfikat Zgodności ITB -1937/W
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PRZECIWPOŻAROWE EI 30 PLUS
Drewniane drzwi przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe  
w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania 
zbiorowego.

00 00 1S ES FS 4S UB

n PARAMETRY

odporność ogniowa 
30 min

izolacyjność 
akustyczna Rw=27 dB

Rw=32 dB

dymoszczelność 
(opcjonalnie)

dla drzwi bez kratki  
wentylacyjnej

dźwignia antypaniczna samozamykacz 
nawierzchniowy

zamki elektroniczne 
i systemy kontroli 

dostępu

prezentowane drzwi w kolorystyce cappucino 421

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 ∙ dźwignia antypaniczna
 ∙ samozamykacz (nawierzchniowy, kryty)
 ∙ zamki elektroniczne i systemy kontroli dostępu
 ∙ wizjer
 ∙ elektrozaczep*
 ∙ zamki antypaniczne
 ∙ wystroje 
 ∙ szyldy z kontrolą dostępu
 ∙ kratka wentylacyjna
 ∙ przeszklenie typu BULAJ

 ∙ Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6103/2010 + Aneks nr 4
 ∙ Certyfikat Zgodności ITB-2171/W*tylko w drzwiach jednoskrzydłowych (elektrozaczep rewersyjny tylko na dodatkowym zamku)

n MONTAŻ DRZWI EI 30 PLUS
Montaż drzwi objętych Aprobatą powinien być zgodny z projektem technicznym opracowanym  
dla określonego obiektu z uwzględnieniem:
∙  obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami);

∙  postanowień Aprobaty Technicznej;
∙  instrukcji montażu drzwi opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej odbiorcom z każdą 

partią wyrobów.
Drzwi przeciwpożarowe EI30 PLUS mogą być stosowane do ścian:
∙  murowanych o grubości nie mniejszej niż 115 mm
∙  betonowych lub żelbetonowych o grubości nie mniejszej niż 100 mm
∙  z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 150 mm
∙  z płyt gipsowo-kartonowych GKF o minimalnej grubości 100 mm i odporności ogniowej min. EI30
Montaż drzwi z ościeżnicą drewnianą
W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnica drewniana zespołu drzwiowego 
powinna być zamocowana do kształtowników UA 75 lub UA 100 przy pomocy stalowych wkrętów 
do drewna poprzez paski z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm.
W przypadku ścian murowanych, betonowych lub żelbetonowych ościeżnica drewniana zespołu 
drzwiowego powinna być zamocowana przy pomocy śrub z tulejami rozprężnymi o średnicy 
10x152 mm o rozstawie maksimum co 565 mm. Wolną przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą 
ściśle wypełnić wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3 lub pianą montażową 
przeciwpożarową (Illbruck 1 K-P) oraz dodatkowo zabezpieczyć zaprawą murarską.
Montaż drzwi z ościeżnicą metalową stałą
Ościeżnicę metalową stałą można montować do istniejących ścianek (pkt. 2) lub montować   
ją wraz z budową nowej ściany (pkt. 1).
1.  Obmurowanie ościeżnicy dokonuje się jednocześnie z murowaniem ścian. W tym przypadku 

należy uwzględnić około 15 mm luzu pomiędzy zewnętrzną płaszczyzną stawianej ściany a 
wewnętrzną krawędzią profilu. Ościeżnicę  należy mocować za pomocą kotew montażowych 
przytwierdzonych do ściany śrubami z tulejami rozprężnymi o wymiarze ø10x112 mm. kotwy 
montażowe powinny być zalane zaprawą murarską (zaprawa murarska nie może zawierać 
żadnych agresywnych związków). Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie 
ościeżnicy, czy nie odchyla się od pionu, aby móc skorygować ustawienie oraz należy usuwać 
wszelkie wycieki niestężonej zaprawy murarskiej.

2.  W przypadku ścian murowanych, betonowych lub żelbetonowych ościeżnica metalowa stała zespołu 
drzwiowego powinna być zamocowana przy pomocy kotew montażowych przytwierdzonych do 
ściany śrubami  z tulejami rozprężnymi o średnicy ø10x112 mm. Wolną przestrzeń pomiędzy 
ościeżnicą a ścianą szczelnie wypełnić zaprawą murarską lub pianą montażową przeciwpożarową 
(Illbruck 1 K-P). Zaprawa murarska nie może zawierać żadnych agresywnych związków.

Montaż drzwi z ościeżnicą metalową składaną (regulowaną)
W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych część nośna ościeżnicy metalowej zespołu 
drzwiowego powinna być zamocowana do kształtowników UA 75 lub UA 100 przy pomocy 
stalowych wkrętów samowiercących poprzez paski z płyt gipsowo-kartonowych grubości  
12,5 mm. Wolną przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą ściśle wypełnić wełną mineralną  
o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3. Następnie w części nośnej ościeżnicy należy umocować 
maskownicę domykającą, która może być punktowo wypełniona pianką montażową 
przeciwpożarową.
W przypadku ścian murowanych, betonowych lub żelbetonowych część nośna ościeżnicy 
metalowej zespołu drzwiowego powinna być zamocowana przy pomocy śrub z tulejami 
rozprężnymi o średnicy 10x112 mm. Wolną przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą ściśle 
wypełnić wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3. Następnie w części nośnej 
ościeżnicy należy umocować maskownicę domykającą, która może być punktowo wypełniona 
pianką montażową przeciwpożarową.

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ skrzydło w systemie przylgowym, ramiak z drewna iglastego obłożony płytą HDF, wypełnienie 
stanowi warstwowa płyta wiórowa

n OŚCIEŻNICA
 ∙ ościeżnica stała sosnowa POL-SKONE 100 mm x 55 mm z uszczelką
 ∙ opcjonalnie drzwi mogą być wykonane z ościeżnicą metalową stałą lub składaną (regulowaną)

n WYMIARY
 ∙ Ościeżnica drewniana:

-  szerokość 1012 mm (max. 1212 mm) dla drzwi jednoskrzydłowych, dla drzwi dwuskrzydłowych 
max. 2352 mm

- wysokość 2075 mm (max. 2500 mm)
 ∙ Ościeżnica metalowa stała

-  szerokość 1004 mm (max. 1204 mm) dla drzwi jednoskrzydłowych, dla drzwi dwuskrzydłowych 
max. 2342 mm

- wysokość 2071 mm (max. 2271 mm)
 ∙ Ościeżnica metalowa składana (regulowana):

-  szerokość 1024 mm (max. 1224 mm) dla drzwi jednoskrzydłowych, dla drzwi dwuskrzydłowych 
max. 2362 mm

- wysokość 2081 mm (max. 2281 mm)

n AKCESORIA
 ∙ trzy lub cztery zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach
 ∙ uszczelka ekspandująca
 ∙ uszczelka opadająca
 ∙ zamek

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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PRZECIWPOŻAROWE EI 60 PLUS

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 ∙ dźwignia antypaniczna
 ∙ samozamykacz (nawierzchniowy, kryty)
 ∙ zamki elektroniczne i systemy kontroli dostępu
 ∙ wizjer
 ∙ elektrozaczep awersyjny*
 ∙ zamki antypaniczne
 ∙ wystroje 
 ∙ szyldy z kontrolą dostępu
 ∙ kratka wentylacyjna
 ∙ przeszklenie typu BULAJ

Drewniane drzwi przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe  
w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania 
zbiorowego.

dźwignia antypaniczna samozamykacz 
nawierzchniowy

zamki elektroniczne 
i systemy kontroli 

dostępu

prezentowane drzwi w kolorystyce merbau Royal 295
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n MONTAŻ DRZWI EI 60 PLUS
Montaż drzwi objętych Aprobatą powinien być zgodny z projektem technicznym opracowanym dla 
określonego obiektu z uwzględnieniem:
·  obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami);

·  postanowień Aprobaty Technicznej;
·  instrukcji montażu drzwi opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej odbiorcom z każdą 

partią wyrobów.
Drzwi przeciwpożarowe EI60 PLUS mogą być stosowane do ścian:
·  murowanych o grubości nie mniejszej niż 115 mm
·  betonowych lub żelbetonowych o grubości nie mniejszej niż 100 mm
·  z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 175 mm
·  z płyt gipsowo-kartonowych GKF o minimalnej grubości 100 mm i odporności ogniowej min. 

EI60
Montaż drzwi z ościeżnicą drewnianą
W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnica drewniana zespołu drzwiowego 
powinna być zamocowana do kształtowników UA 75 lub UA 100 przy pomocy stalowych wkrętów 
do drewna poprzez paski z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm.
W przypadku ścian murowanych, betonowych lub żelbetonowych ościeżnica drewniana zespołu 
drzwiowego powinna być zamocowana przy pomocy śrub z tulejami rozprężnymi o średnicy 
10x152 mm o rozstawie maksimum co 565 mm. Wolną przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a 
ścianą ściśle wypełnić wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3 oraz dodatkowo 
zabezpieczyć pianą montażową przeciwpożarową (Illbruck 1 K-P) lub zaprawą murarską.
Montaż drzwi z ościeżnicą metalową stałą
Ościeżnicę metalową stałą można montować do istniejących ścianek (pkt. 2) lub montować ją wraz 
z  budową nowej ściany (pkt. 1).
1.  Obmurowanie ościeżnicy dokonuje się jednocześnie z murowaniem ścian. W tym przypadku 

należy uwzględnić około 15 mm luzu pomiędzy zewnętrzną płaszczyzną stawianej ściany a 
wewnętrzną krawędzią profilu. Ościeżnicę  należy mocować za pomocą kotew montażowych 
przytwierdzonych do ściany śrubami z tulejami rozprężnymi o wymiarze ø10x112 mm. kotwy 
montażowe powinny być zalane zaprawą murarską (zaprawa murarska nie może zawierać 
żadnych agresywnych związków). Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie 
ościeżnicy, czy nie odchyla się od pionu, aby móc skorygować ustawienie oraz należy usuwać 
wszelkie wycieki niestężonej zaprawy murarskiej.

2  przypadku ścian murowanych, betonowych lub żelbetonowych ościeżnica metalowa 
stała zespołu drzwiowego powinna być zamocowana przy pomocy kotew montażowych 
przytwierdzonych do ściany śrubami  z tulejami rozprężnymi o średnicy ø10x112 mm. Wolną 
przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą szczelnie wypełnić zaprawą murarską. Zaprawa 
murarska nie może zawierać żadnych agresywnych związków.

Montaż drzwi z ościeżnicą metalową składaną (regulowaną)
W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych część nośna ościeżnicy metalowej zespołu 
drzwiowego powinna być zamocowana do kształtowników UA 75 lub UA 100 przy pomocy 
stalowych wkrętów samowiercących poprzez paski z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 
mm. Wolną przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą ściśle wypełnić wełną mineralną o gęstości 
nie mniejszej niż 80 kg/m3. Następnie w części nośnej ościeżnicy należy umocować maskownicę 
domykającą, która może być punktowo wypełniona pianką montażową przeciwpożarową.
W przypadku ścian murowanych, betonowych lub żelbetonowych część nośna ościeżnicy 
metalowej zespołu drzwiowego powinna być zamocowana przy pomocy śrub z tulejami 
rozprężnymi o średnicy 10x112 mm. Wolną przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą ściśle 
wypełnić wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3. Następnie w części nośnej 
ościeżnicy należy umocować maskownicę domykającą, która może być punktowo wypełniona 
pianką montażową przeciwpożarową.

 ∙ Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6054/2010 + Aneks nr 4
 ∙ Certyfikat Zgodności ITB-2170/W

*tylko w drzwiach jednoskrzydłowych

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ skrzydło w systemie przylgowym, ramiak z drewna iglastego obłożony płytą HDF, wypełnienie 
stanowi warstwowa płyta wiórowa

n OŚCIEŻNICA
 ∙ ościeżnica stała sosnowa POL-SKONE 100 mm x 55 mm z uszczelką
 ∙ opcjonalnie drzwi mogą być wykonane z ościeżnicą metalową stałą lub składaną (regulowaną)

n WYMIARY
 ∙ Ościeżnica drewniana: szerokość 1012 mm (max. 1212 mm) dla drzwi jednoskrzydłowych, 
dla drzwi dwuskrzydłowych pełnych max. 2352 mm, szklonych 2152 mm; wysokość 2075 mm 
(max. 2500 mm dla drzwi jednoskrzydłowych pełnych oraz szklonych oraz dwuskrzydłowych 
pełnych, 2350 mm dla drzwi dwuskrzydłowych szklonych)

 ∙ Ościeżnica metalowa stała: szerokość 1004 mm (max. 1204 mm) dla drzwi jednoskrzydłowych, 
dla drzwi dwuskrzydłowych max. 2242 mm; wysokość 2071 mm (max. 2271 mm)

 ∙ Ościeżnica metalowa składana (regulowana): szerokość 1024 mm (max. 1224 mm) dla drzwi 
jednoskrzydłowych, dla drzwi dwuskrzydłowych max. 2262 mm; wysokość 2081 mm (max. 2281 mm)

n AKCESORIA
 ∙ cztery zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach
 ∙ uszczelka ekspandująca
 ∙ uszczelka opadająca
 ∙ zamek

odporność ogniowa 
60 min

izolacyjność 
akustyczna Rw=32 dB

dymoszczelność 
(opcjonalnie)

dla drzwi bez kratki  
wentylacyjnej

n PARAMETRY

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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DŹWIĘKOIZOLACYJNE 39 dB

izolacyjność akustyczna 
Rw=39 dB drzwi jednoskrzydłowe 

z progiem 
Rw=35 dB drzwi dwuskrzydłowe 

z uszczelką opadającą

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ skrzydło w systemie przylgowym, ramiak z drewna iglastego obłożony płytą HDF, wypełnienie 
stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE o podwyższonej izolacyjności akustycznej

n OŚCIEŻNICA
 ∙ ościeżnica stała sosnowa  POL-SKONE 100 mm x 55 mm z uszczelką lub ościeżnica regulowana

n WYMIARY
 ∙ szerokość drzwi 1012 mm 
 ∙ wysokość drzwi 2075 mm  
*drzwi dwuskrzydłowe-projekt indywidualny

n AKCESORIA
 ∙ trzy lub cztery zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 ∙ drzwi jednoskrzydłowe z progiem z listwą aluminiową, drzwi dwuskrzydłowe z uszczelką 
opadającą

 ∙ zamek

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 ∙ dźwignia antypaniczna
 ∙ samozamykacz nawierzchniowy
 ∙ zamki antypaniczne
 ∙ zamki elektroniczne i systemy kontroli dostępu
 ∙ wizjer
 ∙ elektrozaczep
 ∙ wystroje

 ∙ Aprobata Techniczna ITB AT-15-7560/2008  
(jednoskrzydłowe)

Drzwi są przeznaczone do zamknięć otworów wewnątrz budynków, w tym mogą być 
stosowane jako drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do 
mieszkań w budynkach wielorodzinnych, do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach 
zamieszkania zbiorowego oraz do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

n PARAMETRY

pełne pełne

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dźwignia antypaniczna samozamykacz 
nawierzchniowy

zamki elektroniczne 
i systemy kontroli 

dostępu

elektrozaczep
(rewersyjny lub 

awersyjny)

prezentowane drzwi w kolorystyce cappucino 421
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DRZWI O ZWIĘKSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

izolacyjność akustyczna 
(szczegółowe zestawienie poni¿ej)

Drzwi przeznaczone są do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnątrzlokalowe, 
stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami.

n PARAMETRY

pełne

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dźwignia antypaniczna samozamykacz 
nawierzchniowy

zamki elektroniczne 
i systemy kontroli 

dostępu

elektrozaczep
(rewersyjny lub 

awersyjny)

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA (TYP A)
 ∙ skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, 
obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna, skrzydło wyposażone w uszczelkę 
opadającą

n AKCESORIA
 ∙ zamek wpuszczany
 ∙ trzy zawiasy czopowe
 ∙ uszczelka opadająca

n  WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 ∙ dźwignia antypaniczna
 ∙ samozamykacz nawierzchniowy
 ∙ zamki elektroniczne i systemy kontroli dostępu
 ∙ elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)
 ∙ wystroje
 ∙ szyldy z kontrolą dostępu

n PARAMETRY
z ościeżnicą metalową – 28 dB
(Rw(C; Ctr) = 28 (0;0) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej  
dla drzwi szerokości „90” ,raport z badań NR LA00 – 0750/11/R19NA)

z ościeżnicą stałą drewnianą – 29 dB
(Rw(C; Ctr) = 29 (0;0) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej  
dla drzwi szerokości „90” ,raport z badań NR LA00 – 00750:04c/2010)

z ościeżnicą regulowaną DIN – 30 dB
(Rw(C; Ctr) = 30 (0;-1) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej  
dla drzwi szerokości „90” ,raport z badań NR LA00 – 0750/11/R19NA)

 ∙ Aprobata Techniczna ITB: AT - 15-6411/2010

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA (TYP B)****
 ∙ skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, 
obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, skrzydło 
wyposażone w uszczelkę opadającą

n AKCESORIA
 ∙ zamek wpuszczany
 ∙ trzy zawiasy czopowe
 ∙ uszczelka opadająca

n  WYPOSAŻENIE DODATKOWE
 ∙ dźwignia antypaniczna
 ∙ samozamykacz nawierzchniowy
 ∙ zamki elektroniczne i systemy kontroli dostępu
 ∙ elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)
 ∙ wystroje
 ∙ szyldy z kontrolą dostępu

n PARAMETRY
z ościeżnicą metalową – 33 dB
(Rw(C; Ctr) = 33 (-1;-3) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej  
dla drzwi szerokości „90” ,raport z badań NR LA00 – 0750/11/R30NA)

z ościeżnicą stałą drewnianą – 35 dB
(Rw(C; Ctr) = 35 (-1;-3) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej  
dla drzwi szerokości „90” ,raport z NR LA00 – 0750/11/R30NA)

z ościeżnicą regulowaną DIN – 37 dB
(Rw(C; Ctr) = 37 (-1;-3) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej  
dla drzwi szerokości „90” ,raport z badań NR LA00 – 0750/11/R30NA)

 ∙ Aprobata Techniczna ITB: AT - 15-6411/2010

parametry zastosowane ościeżnice
wymiary

szerokość (mm) wysokość (mm )

28 dB ościeżnica metalowa* 984 2062

29 dB ościeżnica stała POL-SKONE** 989 2064

30 dB ościeżnica regulowana DIN* 946 2043

* drzwi o innych wymiarach wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 27 dB
** drzwi o innych wymiarach oraz z ościeżnicami regulowanymi (System POL-SKONE, Model Retro, Model 2000, Q-System) 
wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 27 dB

parametry zastosowane ościeżnice
wymiary

szerokość (mm) wysokość (mm )

33 dB ościeżnica metalowa* 984 2062

35 dB ościeżnica stała POL-SKONE** 989 2064

37 dB ościeżnica regulowana DIN*** 946 2043

* drzwi o innych wymiarach wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 32 dB
** drzwi o innych wymiarach oraz z ościeżnicami regulowanymi (System POL-SKONE, Model Retro, Model 2000, Q-System) 
wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 32 dB
***drzwi o innych wymiarach wykonane w klasie izolacyjności akustycznej 37 dB

prezentowane drzwi w kolorystyce cappucino 421

****drzwi dźwiękoizolacyjne TYP B nie są wykonywane dla modeli ASTRO oraz Astro Lux
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odporność ogniowa 
30 min

NAŚWIETLA P-POŻ

n KONSTRUKCJA
 ∙ rama naświetla wykonana z drewna sosnowego, szyba przeciwpożarowa przezroczysta 
przymocowana ramkami dębowymi

n WYMIARY
 ∙ naświetle boczne: max 944 x 2175 mm
 ∙ naświetle górne: max 2152 x 425 mm

 ∙ Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8368/2010
 ∙ Certyfikat Zgodności ITB -1937/W

Drzwi przeciwpożarowe z naświetlami lub bez są przeznaczone do stosowania jako drzwi 
wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, 
użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach 
wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

(944)(944) 2152

26
00

21
75

4040

(4
25

)

Schematy przedstawiają przykładowe możliwości zbudowania zestawów.

nie występują w kolorystyce PCV (700, 701, 702, 703 )

n PARAMETRY

Naświetla stosowane razem z drzwiami technicznymi EI 30 (str. 6)

Naświetle górne
Minimalne wymiary naświetla: 300 x 300 mm
Maksymalne wymiary naświetla 2152 x 425 mm
Naświetle boczne
Minimalne wymiary naświetla: 300 x wysokość drzwi
Maksymalne wymiary naświetla 944 x 2175 mm



ROZWIĄZANIA SPECJALNE

12

Nietypowe zabudowy muru (projekty 
indywidualne) dopasowane do nawet 
najbardziej wymagających projektów.

Panele górne w różnych wykończeniach.

n NIETYPOWA ZABUDOWA MURU

n WYSTROJE DRZWI TECHNICZNYCH

Możliwość wykonania drzwi technicznych z wystrojem 
(za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym)

MILENIUM GRAND VENA ASTRO LUX W2 ASTRO LUX W8FORM ARGENTETIUDA

PRZYKŁADOWE WZORY
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ANTYWŁAMANIOWE B-30/C-30

odporność ogniowa 
30 min

izolacyjność 
akustyczna Rw=39 dB

podwyższona 
odporność na 

włamanie

dymoszczelność

Drzwi są przeznaczone do zamknięć otworów wewnątrz budynków, w tym mogą być stosowane jako drzwi 
wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 
do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz do pomieszczeń w budynkach 
użyteczności publicznej.

n PARAMETRY

n WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy):
 ∙ 1012 x 2075 mm
 ∙ opcja za dopłatą przy wymiarach: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 
mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

 ∙ możliwość produkcji drzwi o wymiarach 1112 x 2175 mm; drzwi zachowują parametr 
podwyższonej odporności na włamanie klasa „B”, III europejska klasa antywłamaniowości, 
odporności ogniowej 30 min, izolacyjności akustycznej 39dB, bez parametru dymoszczelności

n KONSTRUKCJA
 ∙ ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja 
POL-SKONE, ościeżnica sosnowa stała (możliwość zastosowania paneli poszerzających), próg 
dębowy o wysokości 20 mm z listwą aluminiową

n DOSTĘPNE WERSJE
 ∙ jednoskrzydłowe: płaskie - WERSJA 0, frezowane: WERSJA 1, WERSJA 2, WERSJA 3, 
WERSJA 4, WERSJA 5 

n SPOSÓB OTWIERANIA
 ∙ otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

n OKUCIA
 ∙ zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 72 mm, 
kolor srebrny

 ∙ 3 zawiasy kątowe w kolorze srebrnym z regulacją, 5 bolców antywyważeniowych

n WYPOSAŻENIE
 ∙ zalecana opcja wyposażenia (za dopłatą): rozeta GARDA, klamka GARDA klasy C,  
wkładki klasy 6, wizjer

 ∙ w standardzie: nawiercenie pod klamkę GARDA*
 ∙ w celu spełnienia warunków APROBATY TECHNICZNEJ do drzwi o odporności ogniowej 30 min. 
należy zastosować samozamykacz

n PARAMETRY TECHNICZNE
 ∙ Podwyższona odporność na włamanie klasy „B”
 ∙ III europejska klasa antywłamaniowości
 ∙ Dymoszczelność
 ∙ Odporność ogniowa: 30 min
 ∙ Izolacyjność akustyczna: 39dB**

n WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy)
 ∙ 1012 x 2075 mm
 ∙ opcja za dopłatą przy wymiarach: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 
mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

 ∙ możliwość produkcji drzwi o wymiarach 1112 x 2175 mm; drzwi zachowują parametr najwyższej 
odporności na włamanie klasa „C”, III europejska klasa antywłamaniowości, odporności 
ogniowej 30 min., izolacyjności akustycznej 39dB, bez parametru dymoszczelności

n KONSTRUKCJA
 ∙ ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja 
POL-SKONE, ościeżnica sosnowa (możliwość zastosowania paneli poszerzających), próg 
dębowy o wysokości 20 mm z listwą aluminiową

n DOSTĘPNE WERSJE
 ∙ jednoskrzydłowe: płaskie - WERSJA 0, frezowane: WERSJA 1, WERSJA 2, WERSJA 3, 
WERSJA 4, WERSJA 5

n SPOSÓB OTWIERANIA
 ∙ otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

n OKUCIA
 ∙ zamek listwowy wpuszczany z pięciopunktowym ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm, 
kolor srebrny

 ∙ 3 zawiasy kątowe w kolorze srebrnym z regulacją, 5 bolców antywyważeniowych

n WYPOSAŻENIE
 ∙ okucie bezpieczne z zabezpieczeniem wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel- satyna),  
za dopłatą wizjer

 ∙ w celu spełnienia warunków APROBATY TECHNICZNEJ do drzwi o odporności ogniowej 30 min. 
należy zastosować samozamykacz

n PARAMETRY TECHNICZNE
 ∙ Najwyższa odporność na włamanie klasy „C”
 ∙ III europejska klasa antywłamaniowości
 ∙ Dymoszczelność
 ∙ Odporność ogniowa: 30 min
 ∙ Izolacyjność akustyczna: 39dB*** 

W0

W3

W1

W4

W2

W5

* Możliwość wykonania bez nawiertów, należy zastosować klamkę o podwyższonej odporności antywłamaniowej
** Rw (C;Ctr) = 39 (-1;-2) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi (raport NR LA/1509/07)
*** Rw (C;Ctr) = 39 (-1;-2) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej dla drzwi (raport NR LA/1532/08) 

Możliwość zastosowania ościeżnic regulowanych do drzwi B-30, C-30 (patrz str. 17)

B-30 C-30

 ∙ Aprobata Techniczna: AT-15-7560/2008
 ∙ Certyfikat zgodności ITB-1807/W
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izolacyjność akustyczna 
Rw=39 dB* 

CERBER II

  

n KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
 ∙ skrzydło (system przylgowy – do standardowej futryny metalowej): ramiak drewniany, obłożony 
dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana, opcjonalnie pełna

 ∙ drzwi (system przylgowy): skrzydło, ościeżnica sosnowa stała lub regulowana, próg z listwą 
aluminiową

n SPOSÓB OTWIERANIA
 ∙ tradycyjny (do wewnątrz) lub na zewnątrz

n OKUCIA
 ∙ drzwi (komplet z ościeżnicą): zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach   
(3 szt.) – srebrne, 2 niezależne bolce antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane trzybolcowe na 
wkładkę patentową (bez wkładek); wizjer - srebrny

 ∙ skrzydło przylgowe: zawiasy czopowe pasujące do ościeżnic zgodnych  
z polskimi normami branżowymi (2 szt. w „80”, 3 szt. w „90”) - 2 niezależne bolce 
antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane jednopunktowe na wkładkę patentową  
(bez wkładek); wizjer - srebrny

 ∙ drzwi WERSJA 39 dB*: zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach  
(3 szt.) – srebrne, 5 niezależnych bolców antywyważeniowych; zamek listwowy wielopunktowy z 
wkładkami klasy 6; wizjer – srebrny

n WYMIARY
 ∙ skrzydło (wymiary w przyldze): 818, 918 x 2020 mm
 ∙ drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 895, 995 x 2067 mm
 ∙ drzwi WERSJA 39 dB (po zewn. str. ościeżnicy): 1012 x 2075 mm

Konstrukcja drzwi umożliwia skrócenie do 50 mm – standard

pełne WYSTRÓJ 02 WYSTRÓJ 03 WERSJA 39 dB

n PARAMETRY

n WYPOSAŻENIE DODATKOWE

prezentowane drzwi w kolorystyce Cappucino 421

n WYPEŁNIENIA
płyta wiórowa  

otworowana 
płyta wiórowa pełna 

(opcja)

 ∙ Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8773/2011
 ∙ Aprobata Techniczna ITB: AT-15-7560/2008

rygiel zamka 
wielopunktowego

listwowego w WERSJI 
39 dB

zawias czopowy 
regulowany  

w 3 płaszczyznach

zamek bolcowy
trzypunktowy wpuszczany

próg dębowy 
z listwą aluminiową 

zabezpieczającą przed 
nadmierną eksploatacją

blacha kątowa

NOWOŚĆ

* Rw (C; Ctr) = 31 (0;-1) dB współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej 
dla drzwi szerokości „90” (raport z badań NR LA00 – 00750/11/R25NA)
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KOLORYSTYKA

GRUPA 1 – kolory jasne
1013 1014 1015 6019 7035 7038 7044 7047 9001 9002 9003 9010 9016 9018 

GRUPA 2 – kolory pośrednie
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1017 1018 1023 1028 1032 1034 1037 3012 3015 6027 6034 7001 7004 7040 7042 7045

GRUPA 3 – kolory średnie
1011 1019 1020 1024  1027 1033 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3013 3014 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3031 4001 4002 4003 4005 4006
4008 4009 4010 5012 5014 5015 5018 5021 5023 5024 6000 6001 6002 6003 6010 6011 6013 6017 6018 6021 6024 6025 6033 7000 7002 7003 7023 7030 7031 7032
7033 7034 7036 7037 7039 7046 8000 8001 8024 8025

GRUPA 4 – kolory ciemne
3000 3001 3003 3002 3004 3005 3007 3009 3011 4004 4007 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5017 5019 5020 5022 6004 6005 6006 
6007 6008 6009 6012 6014 6015 6016 6020 6022 6026 6028 6029 6032 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7024 7026 7043 8002 8003 
8004 8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8028 

n PALETA RAL 
podział kolorów wg stopnia intensywności koloru

 Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.  Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. * Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic.

Kolory NCS - po konsultacji z Działem Handlowym

*** dostępne dla modeli EI30 
(pełne), B-30, C-30

ECO TOP* Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

TOP RESIST* Powierzchnia z powłoką o wysokiej odporności 
na zarysowania i ścieranie.

120 121 122 124 125 131 132 133 135 136
biały dąb buk bawaria orzech 

kaukaski
orzech włoski klon orzech dąb ciemny dąb angielski akacja ciemna

100 101 102 103 104 105
biały buk olcha jabłoń wiśnia wenge

LAMISTONE*
Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków 
chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach 
intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

258 260 263 265 266
biały biały dąb orzech 

premium
wenge mahoń

MALOWANE

000
biały 
(NCS s0500-N)

kolory palet 
RAL i NCS 
(oprócz 
metalicznych)

Ekologiczne 
farby akrylowe, 
kolory palet RAL 
i NCS (oprócz 
metalicznych) - 
dopłata według 
tabeli kolorystycznej 
- (min. 2 szt.)

FORNIROWANE
Drzwi fornirowane 
POL-SKONE pokryte są 
ekologicznym lakierem UV. 
Ma on zdecydowanie większą 
odporność na zarysowania 
i działanie światła od lakierów 
standardowych kładzionych 
nawet kilkuwarstwowo.

340 404 405
heban ciemny orzech jasny orzech

RETRO - fornir dąb

421 422 424
cappucino mokka teak

LIMBA - fornir limba

311 312 326 323 332 334 327 339
jasny dąb limba buk dąb rustikal klon dąb europejski orzech 

europejski
orzech turecki

kolekcja I kolekcja II kolekcja III

kolekcja V

431 432 433
dąb naturalny orzech średni orzech czarny

kolekcja VI

601 602 603 611 612 613 621 622 623
teak A teak B teak C biały dąb A biały dąb B biały dąb C wenge A wenge B wenge C

350 351 352 353
grafit marrone nero grafit Sense

kolekcja IV

SILKSTONE* Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

276 290 291 292 293 294 295 296 297
dąb polski dąb Royal orzech Royal kasztan Royal antracyt Royal jesion Royal merbau Royal jesion polski nugat Royal

HP
L*

Opcjonalnie 
możliwość  
zastosowania 
laminatów  
HPL 0,6 - 1,0 mm 

FOLIE PCV***

700 701 702 703
stary dąb złoty dąb wiśnia czarny orzech

K1238 AR+ 0901-HW 9417-HW 4447-6
L-P 5G L-P 9G L-P 20G L-P 21

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

lakier UV

NOWOŚĆ

Przykładowe kolory HPL

LAMINOWANE*

  
820 221 222 223 229 863
biały buk szary wiśnia dąb orzech 

premium

CP
L 

0,
2 

m
m

920 251 252 259 965 966
biały buk dąb szary wenge mahoń

CP
L 

0,
5 

m
m

*
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ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE

n  SYSTEM PRZYLGOWY 
dotyczy drzwi CERBER II

n  SYSTEM PRZYLGOWY 
dotyczy drzwi EI 30 PLUS z ościeżnicą metalową

n  SYSTEM PRZYLGOWY 
dotyczy drzwi B-30, C-30

n  SYSTEM PRZYLGOWY 
dotyczy drzwi EI 60 PLUS z ościeżnicą metalową

n  SYSTEM PRZYLGOWY 
dotyczy drzwi El 30 SR 44

n  SYSTEM PRZYLGOWY 
dotyczy drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej

n  SYSTEM PRZYLGOWY  
dotyczy drzwi EI 30, EI 30 PLUS, SR 39, EI 30 SR 39 dymoszczelne

n  SYSTEM PRZYLGOWY  
dotyczy drzwi El 60 PLUS

Ościeżnica regulowana metalowa Ościeżnica stała system POL-SKONE Ościeżnica regulowana system DIN
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WYMIARY TECHNICZNE

Ościeżnice nie wykonywane są w kolorystyce PCV (kody kolorów: 700, 701, 702, 703).
Po konsultacji z Działem Handlowym ościeżnice dostępne z profilem opaski Model 2000, Retro i Q-System.

OŚCIEŻNICE METALOWE*

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

do drzwi B-30, C-30

Listwa drzwiowaOpaska

do drzwi technicznych

Listwa drzwiowaOpaska

symbol zakres regulacji kompletacja

ZB1 100-120 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm

ZB2 120-144 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm

do drzwi technicznych

do drzwi B-30, C-30

Listwa drzwiowa

Listwa drzwiowa

Opaska mocowana 
w panelu 

Opaska mocowana 
w panelu 

Panel

Panel

symbol zakres regulacji kompletacja

ZB3 144-188 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm

ZB4 188-210 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm

ZB5 210-254 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm

ZB6 254-276 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm

ZB7 276-320 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm

ZB8 320-342 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm

ZB9 342-386 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm

ZB10 386-410 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

do drzwi technicznych

do drzwi B-30, C-30

Listwa drzwiowa

Listwa drzwiowa

Opaska mocowana 
w panelu 

Opaska mocowana 
w panelu 

Panel 198 mm

Panel 198 mm

Panel

Panel

symbol zakres regulacji kompletacja

ZB11 410-429 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm

ZB12 429-476 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm

ZB13 476-495 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm

ZB14 495-542 Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm

stopień
regulacji

zakres 
regulacji kompletacja

ZE 1 92-112 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZE 2 112-136 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZE 3 136-180 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZE 4 180-202 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZE 5 202-246 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZE 6 246-268 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZE 7 268-312 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZE 8 312-334 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm 
ZE 9 334-378 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZE 10 378-402 Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm

do drzwi CERBER

Opaska mocowana  
w panelu Listwa drzwiowa

Panel

Opaska mocowana  
w ościeżnicy

Listwa drzwiowa

szerokość A B C D
„60” 634 600 659 724
„70” 734 700 759 824
„80” 334 800 859 924
„90” 934 900 959 1024
„100” 1034 1000 1059 1124
„110” 1134 1100 1159 1224

szerokość A B C D
„60” 634 600 680 704
„70” 734 700 780 804
„80” 334 800 880 904
„90” 934 900 980 1004
„100” 1034 1000 1080 1104
„110” 1134 1100 1180 1204

szerokość A B C D
"90" + "30" 1272 1238 1297 1362
"90" + "40" 1372 1338 1397 1462

“90” + “50” 1472 1438 1497 1562
“90” + “60” 1572 1538 1597 1662
"90" + "70" 1672 1638 1697 1762

“90” + “80” 1772 1738 1797 1862
“90” + “90” 1872 1838 1897 1962
“100” + “90” 1972 1938 1997 2062
“100” + “100” 2072 2038 2097 2162
“110” + “100” 2172 2138 2197 2262
“110” + “110” 2272 2238 2297 2362

szerokość A B C D
"90" + "30" 1272 1238 1318 1342
"90" + "40" 1372 1338 1418 1442

“90” + “50” 1472 1438 1518 1542
“90” + “60” 1572 1538 1618 1642
"90" + "70" 1672 1638 1718 1742

“90” + “80” 1772 1738 1818 1842
“90” + “90” 1872 1838 1918 1942
“100” + “90” 1972 1938 2018 2042
“100” + “100” 2072 2038 2118 2142
“110” + “100” 2172 2138 2218 2242
“110” + “110” 2272 2238 2318 2342

STAŁA

REGULOWANA

A – wymiar w felcu ościeżnicy
B – wymiar światła przejścia ościeżnicy
C – proponowany wymiar montażowy ościeżnicy
D – wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy

A – wymiar w felcu ościeżnicy
B – wymiar światła przejścia ościeżnicy
C – proponowany wymiar montażowy ościeżnicy
D – wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy

* dotyczy tylko drzwi EI 30 PLUS, EI 60 PLUS



PRZYKŁADOWE REFERENCJE
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA  

w Warszawie
HOTEL „CHABER”  

w Krzywaczce k. Krakowa
HOTEL „FOCUS”  

w Lublinie

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY

Warszawa, 29 wrze�nia 2010 r. 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6054/2010 jest nowelizacj� Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2003. Dokument 
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6054/2010 zawiera 45 stron. Tekst tego dokumentu kopiowa� mo�na tylko w ca�o�ci. 
Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego 
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

Egzemplarz archiwalny 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-6054/2010 

Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (DzU Nr 
249, poz. 2497), w wyniku post�powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki 
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: 

 

PRODUCENTÓW 

wymienionych na stronach 2 ÷ 4 niniejszego dokumentu 

stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 

DRZWI DREWNIANE WEWN�TRZNE WEJ�CIOWE SYSTEMU 

HALSPAN EI 60 

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Za��czniku, który stanowi integraln� cz��� niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 

 

Termin wa�no�ci: 

29 wrze�nia 2015 r. 

Za��cznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Marek Kapro� 

Warszawa, 29 wrze�nia 2010 r. 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6103/2010 jest nowelizacj� Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6103/2003. Dokument 
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6103/2010 zawiera 42 strony. Tekst tego dokumentu kopiowa� mo�na tylko w ca�o�ci. 
Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego 
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

Egzemplarz archiwalny 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-6103/2010 

Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (DzU Nr 
249, poz. 2497), w wyniku post�powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki 
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: 

 

PRODUCENTÓW 

wymienionych na stronach 2 ÷ 4 niniejszego dokumentu 

stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 

DRZWI DREWNIANE WEWN�TRZNE WEJ�CIOWE SYSTEMU 

HALSPAN EI 30 

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Za��czniku, który stanowi integraln� cz��� niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 

 

Termin wa�no�ci: 

29 wrze�nia 2015 r. 

Za��cznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Marek Kapro� 

INSTYTUT  TECHNIKI  BUDOWLANEJ 
 P L  0 0 - 6 1 1  W A R S Z A W A ,  u l .  F I L T R O W A  1

 tel.: (48 22) 825-04-71;   (48 22) 825-76-55;   fax: (48 22) 825-52-86

C z � o n e k  E u r o p e j s k i e j  U n i i  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h  w  B u d o w n i c t w i e  –  U E A t c  

C z � o n e k  E u r o p e j s k i e j  O r g a n i z a c j i  d s .  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h  –  E O T A  

 

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8368/2010 zawiera 46 stron. Tekst tego dokumentu mo�na 
kopiowa� tylko w ca�o�ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu 
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

® 

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

Egzemplarz archiwalny 
APROBATA TECHNICZNA ITB 

AT-15-8368/2010 

 
 

 Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku post�powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie 
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: 

 

 

POL-SKONE Sp. z o.o. 

ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin 

 

 

stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 
 

Drewniane drzwi przeciwpo�arowe  
systemu POL-SKONE FR EI 30  

z na�wietlami lub bez na�wietli 
 

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Za��czniku, który jest integraln� cz��ci� niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 
 
 
 
Termin wa�no�ci : 
30 czerwca 2015 r. 
 
 
 
 
 

Za��cznik: 
Postanowienia ogólne i techniczne 
 
 
 
 

Warszawa, 30 czerwca 2010 r.  

D Y R E K T O R 
w/z Zast�pca Dyrektora 

ds. Naukowo-Badawczych 

Micha� Wójtowicz

® INSTYTUT  TECHNIKI  BUDOWLANEJ
P L  0 0 - 6 1 1   W A R S Z A W A ,  u l .  F I L T R O W A  1  

tel.:  (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax:  (48 22) 825-52-86 

C z ł o n e k  E u r o p e j s k i e j  U n i i  A k c e p t a c j i  T e c h n i c z n e j  w  B u d o w n i c t w i e - U E A t c  
C z ł o n e k  E u r o p e j s k i e j  O r g a n i z a c j i  d s .  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h - E O T A  

______________________________________________________________________________________________ 

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7560/2008 zawiera 44 strony. Tekst tego dokumentu kopiowa�
mo�na tylko w cało�ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu 
Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

����

APROBATA TECHNICZNA ITB 

AT-15-7560/2008

 Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku post�powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie 
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: 

POL-SKONE Spółka z o.o. 
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin 

 stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 

Drzwi wewn�trzne wej�ciowe 

POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, 
POL-SKONE EI 30 i POL-SKONE SR 39

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Zał�czniku, który stanowi integraln� cz��� niniejszej  
Aprobaty Technicznej ITB. 

Termin wa�no�ci: 
8 sierpnia 2013 r. 

Zał�cznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 

 Warszawa, 8 sierpnia 2008 r. Warszawa, 22 grudnia 2011 r. 

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8773/2011 zawiera 26 stron. Tekst tego dokumentu mo�na kopiowa� 
tylko w ca�o�ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty 
Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

 
 

Egzemplarz archiwalny 

 
 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-8773/2011 

Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2497), w wyniku post�powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki 
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:  

 

POL-SKONE Sp. z o.o. 
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin 

stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 

 

Drewniane drzwi wewn�trzne wej�ciowe CERBER 
systemu Pol-Skone 

 

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Za��czniku, który stanowi integraln� cz��� niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 

Termin wa�no�ci: 

22 grudnia 2016 r. 

Za��cznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 
 

 

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Marek Kapro�

INSTYTUT  TECHNIKI  BUDOWLANEJ 
 P L  0 0 - 6 1 1  W A R S Z A W A ,  u l .  F I L T R O W A  1

 tel.: (48 22) 825-04-71;   (48 22) 825-76-55;   fax: (48 22) 825-52-86

C z � o n e k  E u r o p e j s k i e j  U n i i  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h  w  B u d o w n i c t w i e  –  U E A t c  

C z � o n e k  E u r o p e j s k i e j  O r g a n i z a c j i  d s .  A p r o b a t  T e c h n i c z n y c h  –  E O T A  

 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6411/2010 jest nowelizacj� Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6411/2004. 
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6411/2010 zawiera 48 strony. Tekst tego dokumentu mo�na 
kopiowa� tylko w ca�o�ci. Publikowanie lub upowszechnianie w ka�dej innej formie fragmentów tekstu 
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

® 

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

Egzemplarz archiwalny 
APROBATA TECHNICZNA ITB 

AT-15-6411/2010 

 
 

 Na podstawie rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
249 z 2004 r., poz. 2497) w wyniku post�powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie 
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: 
 

 
POL-SKONE Sp. z o.o. 

ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin 

 
 

stwierdza si� przydatno�� do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw�: 
 

Drzwi wewn�trzlokalowe 

rozwierane i sk�adane systemu POL-SKONE 
 

w zakresie i na zasadach okre�lonych w Za��czniku, który jest integraln� cz��ci� niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 
 
 
 
Termin wa�no�ci : 
29 czerwca 2015 r. 
 
 
 
 
 
Za��cznik: 
Postanowienia ogólne i techniczne 
 
 
 
 
 

Warszawa, 29 czerwca 2010 r.  

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Marek Kapro� 

Wszelkie informacje dotyczące  
aprobat i certyfikatów dostępne są na 
www.pol-skone.eu 

18



19

www.pol-skone.eu
REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin

tel.: +48 81 744 30 11 –:       13 
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12 

e-mail: poczta@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko 
Obchodní centrum a vzorkovna v ČR

Plotiště nad Labem 607, 503 01 Hradec Králové; tel/fax 00420 495 530 979
e-mail: info@pol-skone.cz; www.pol-skone.cz

REGION 1  ................................................................. 0601 613 013; ph1@pol-skone.eu
REGION 2  ................................................................. 0691 027 948; ph2@pol-skone.eu
REGION 3  ................................................................. 0607 323 315; ph3@pol-skone.eu
REGION 5  ................................................................. 0601 353 449; ph5@pol-skone.eu
REGION 6  ................................................................. 0605 048 912; ph6@pol-skone.eu
CZECHY, SŁOWACJA ...............................00420 495 530 979; info@pol-skone.cz
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Radom

Gorzów Wlkp.



POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8

20-328 Lublin
tel.: +48 81 744 30 11 –:       13 

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12 
e-mail: poczta@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu
Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.  

(z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONe tracą ważność)
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa  

i ma charakter jedynie informacyjny.  
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

PARTNER HANDLOWY

Wyrobów oznaczonych  
znakiem FSC® szukaj  
w naszych ofertach

Oferta drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych i okien 
dostępne w osobnych publikacjach.
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POL-SKONE  

LEPSZE WNĘTRZE
obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.

KATALOG  
PRODUKTÓW

Wyrobów oznaczonych  
znakiem FSC® szukaj  
w naszych ofertach

www.pol-skone.eu


