
73185
595 00 /szt.

DRZWI
ARCO W03
SKRZYDŁO PRZYLGOWE W RÓŻNYCH OKLEINACH ECO TOP. 
ROZMIAR 60/70/80/90 

SZCZEGÓŁY STR. 6SZCZEGÓŁY STR. 3SZCZEGÓŁY STR. 7
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KATALOG PROMOCJI
DDD Dobre Dla Domu
10.01-31.01.2022

TANIEJ O VAT!
TANIEJ O VAT!

TANIEJ O VAT!
TANIEJ O VAT!

taniej o VAT! 
Drzwi  

do15     TANIEJ%do15     TANIEJ%
PODŁOGI LAMINOWANE

*z montażem  
WZÓR JODEŁKI – NOWA OFERTA JUŻ W SKLEPACH!

-20%
i środki do pielęgnacji marki BONA! 
na SPRAY MOP 
RABAT
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SZYBKA 
REALIZACJA
2022
produkcja drzwi 10 dni 
roboczych + dostawa 
na wybrany asortyment

KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI
TERAZ WYBRANE MODELE DRZWI I OŚCIEŻNIC POL-SKONE 
DOSTĘPNE SĄ W 10 DNI ROBOCZYCH + DOSTAWA
Szczegóły w sklepach.

Skrzydło wewnętrzne w natu-
ralnej okleinie  makassar. Cena 
obejmuje skrzydła w rozmiarze 
60/70/80/90 w wersji  przylgowej 
i bezprzylgowej. 

ESPINA W01

219309
179900

/szt.

1077
1324

00
71

/szt. Skrzydło wewnętrzne malowane, białe (RAL 9003). Cena obejmuje 
skrzydła w rozmiarze 60/70/80/90 w wersji przylgowej i bezprzyl-
gowej z szybą hartowaną biały mat.

Skrzydło wewnętrzne w  kolo-
rystyce LAMISTONE CPL lub 
SILKSTONE SILKSTONE. Cena 
obejmuje skrzydła w rozmiarze 
60/70/80/90 w wersji przylgowej 
i bezprzylgowej.

759
889

00
29

FIORI W02

/szt.

Skrzydło wewnętrzne w  kolo-
rystyce LAMISTONE CPL dąb 
delano, dąb halif, biały. Cena 
obejmuje skrzydła w rozmiarze 
70/80/90 w  wersji przylgowej 
i bezprzylgowej.

919
1088

00

MONA W02/02S2

/szt.

Skrzydło wewnętrzne w  kolo-
rystyce z  kolekcji LAMISTONE 
CPL i  SILKSTONE. Cena obej-
muje skrzydła w  rozmiarze 
60/70/80/90 w wersji przylgowej 
i bezprzylgowej.

919
1088

00
5555

SEMPRE W02

/szt.

NOWOŚĆ!

Skrzydło wewnętrzne malo-
wane, białe (RAL 9003). Cena 
obejmuje skrzydła w rozmiarze 
60/70/80/90 w wersji przylgowej 
i bezprzylgowej.

1089
1286

00
56

SIMPLE 02

/szt.

DRZWI MALOWANE!

NATURALNY  
FORNIR! TANIEJ O VAT!

TANIEJ O VAT!

TANIEJ O VAT!

Podane ceny są cenami maksymalnymi (PLN z 23% VAT). Każdy sklep może je dowolnie obniżać. 32



Złóż zamówienie na asortyment objęty akcją INVADO SZYBKA PRODUKCJA w sklepie 
DDD DOBRE DLA DOMU i ciesz się szybką realizacją - do 2 tygodni (+ czas wysyłki)

szczegóły akcji na
www.invado.pl

701
862

00
23

VERSANO 6

/szt. 701
862

00
23

TAMPARO 3

/szt.

DESTINO UNICO 5

00845
103935

/szt.
00

Skrzydło wewnętrzne w okleinie  
ENDURO, ENDURO PLUS,  EN-
DURO 3D, szyba satinato w roz-
miarach 60/70/80/90. Skrzydła 
w systemie przylgowym i bez-
przylgowym (za dopłatą).

Skrzydło wewnętrzne w okleinie  
ENDURO, ENDURO PLUS,  EN-
DURO 3D, szyba satinato w roz-
miarach 60/70/80/90. Skrzydła 
w systemie przylgowym i bez-
przylgowym (za dopłatą).

Skrzydło wewnętrzne w  okle-
inie  ENDURO, ENDURO PLUS,  
ENDURO 3D, szyba satinato.
Cena obejmuje drzwi w  roz-
miarach 60/70/80/90. Skrzydła 
w systemie przylgowym i bez-
przylgowym (za dopłatą).

Skrzydło wewnętrzne w  okle-
inie  ECO-FORNIR, szyba sati-
nato w rozmiarach 60/70/80/90. 
Skrzydła w systemie przylgowym 
i bezprzylgowym (za dopłatą).

BIANCO FIORI 3

715
87945

/szt.
00

OFERTA SPECJALNA  - TANIEJ O VAT!

to jeden z  najbardziej aktualnych trendów, który 
świetnie sprawdza się w przestrzeniach loftowych 
i nowoczesnych wnętrzach. W modelu Lofty natu-
ralny wzór drewna dębowego idealnie komponuje 
się z czarną ościeżnicą i czarnymi okuciami, tworząc 
w całości wyjątkowy efekt. 

Połączenie czerni i drewna NOWOŚĆ!

Skrzydło wewnętrzne w kolory-
styce z kolekcji ECO TOP. Cena 
obejmuje skrzydła w rozmiarze 
60/70/80/90 w wersji przylgowej 
i bezprzylgowej. Możliwość za-
mówienia skrzydła z odwróconą 
przylgą (za dopłatą). 

/szt.589
701

00
10

/szt.

LOFTY
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Polskone logo.pdf   1   2020-08-24   11:41:10

Podane ceny są cenami maksymalnymi (PLN z 23% VAT). Każdy sklep może je dowolnie obniżać. 32



Skrzydło wewnętrzne w okleinie 
drewnopodobnej Dekor 3D. Do-
stępne 4 wzory szyby dekoracyj-
nej. Cena obejmuje skrzydła w 
rozmiarze 60/70/80. Skrzydła w 
wariancie przylgowym i bezprzy-
lgowym (za dopłatą).

629
740

00
46 

SOLTE 3

/szt.

Skrzydło wewnętrzne malowane la-
kierem akylowym UV kolorach: biały, 
ecru, latte, popielaty. Cena obejmuje 
drzwi w rozmiarach 60/70/80. Skrzy-
dła w wariancie przylgowym i bez-
przylgowym (za dopłatą). Możliwość 
zamówienia skrzydła z odwróconą 
przylgą (za dopłatą).

659
783

00 
51 

FARGO 10

/szt.

Skrzydło wewnętrzne w okleinie 
drewnopodobnej DRE-Cell i 3D. 
Dostępne 4 wzory szyby dekora-
cyjnej. Cena obejmuje skrzydła 
w rozmiarze 60/70/80/90/100. 
Skrzydła w wariancie przylgo-
wym.

879
1033

00 
20

VETRO D1

/szt.

Skrzydło wewnętrzne z nadru-
kiem cyfrowym, wykończone la-
kierem. Cena obejmuje drzwi w 
rozmiarach 60/70/80/90. Skrzydło 
w wariancie bezprzylgowym.

899
1075

00 
02 

WOOD M1 W1

/szt.

Skrzydło wewnętrzne w okleinie 
drewnopodobnej DRE-Cell i De-
kor-3D. Dostępne 4 wzory szyby de-
koracyjnej. Cena obejmuje skrzydła 
w rozmiarze 60/70/80. Skrzydła w 
wariancie przylgowym i bezprzyl-
gowym (za dopłatą).

769
904

00 
05 

ENA 3

/szt.

Skrzydło wewnętrzne w  okle-
inie drewnopodobnej Dekor 3D. 
Dostępne 4 wzory szyby dekora-
cyjnej. Cena obejmuje skrzydła 
w rozmiarze 60/70/80. Skrzydła 
w wariancie przylgowym i bez-
przylgowe (za dopłatą). PREMIUM 0

599
714

00 
63 

/szt.

Skrzydło wewnętrzne w okleinie 
drewnopodobnej dąb polski 3D. 
Cena obejmuje skrzydła w rozmia-
rze 60/70/80. Skrzydła w wariancie 
przylgowym i bezprzylgowym (za 
dopłatą). Klamka MONDO z szyldem 
w kolorze nikiel satyna GRATIS!

739
861

00 
00 

NESTOR 10

/szt.

Podane ceny są cenami maksymalnymi (PLN z 23% VAT). Każdy sklep może je dowolnie obniżać. 54



Klamka na rozecie kwadratowej 
slim w kolorze nikiel satyna.

ADEL-QR SN

Klamka na rozecie kwadratowej 
slim w kolorze czarnym, białym, 
chrom (M6), nikiel satynowy (SN).

DENVER-QR

KOMPLET OKUĆ 
PREMIUM!

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA!  
KOMPLET OKUĆ!

Drzwi stalowe zewnętrzne o  gr. 
68 mm w  kolorze dąb złoty, an-
tracyt, orzech, winchester (tylko 
w szerokości "90"). W komplecie: 
ościeżnica aluminiowa, próg ter-
miczny, klamka i rozeta Haga firmy 
AXA (kolor INOX), wkładka GERDA 
w systemie jednego klucza (kolor 
nikiel), zawiasy z bolcami antywa-
żeniowymi. Drzwi w rozmiarze „80”, 
"90", "100" (za dopłatą) w szkleniu 
wg katalogu. 

Drzwi stalowo-drewniane ze-
wnętrzne, gr. 68 mm w  kolorze 
złoty dąb, orzech, antracyt. W kom-
plecie: ościeżnica drewniana, próg 
aluminiowo-drewniany, klamka 
i  rozeta Haga firmy AXA (kolor 
INOX), wkładka WILKA klasy B 
w systemie jednego klucza,  bolce 
antywyważeniowe, dwa zamki 
trójbolcowe. Drzwi w  rozmiarze 
"90" w szkleniu wg katalogu.

ERIS 13
468015

389900
/szt.

NICOLO 17B
Drzwi wejściowe o grubości 46mm. 
W  komplecie: ościeżnica drew-
niana w kolorze czarnym (pełna), 
próg aluminiowy z wkładką drew-
nianą, klamka i rozeta KR CENTER 
(kolor czarny), wkładka w systemie 
jednego klucza ALUBRASS (kolor 
czarny), wizjer. Drzwi i ościeżnica 
wyposażona w  uszczelkę. Drzwi 
wyposażone w zamki trójbolcowe 
oraz bolce antywyważeniowe. 
Drzwi w rozmiarze "80", "90" w ko-
lorach wg katalogu. 

BASTION N02 
258300

219900
/szt.

456945
379900

/szt.

KOMPLET OKUĆ!

Drzwi wejściowe o  grubości 
46mm. W  komplecie: ościeżnica 
drewniana (pełna), próg alumi-
niowy (różne kolory) z  wkładką 
drewnianą, klamka i rozeta KR CEN-
TER (kolor nikiel-satyna), wkładka 
GERDA w systemie jednego klucza 
(kolor nikiel), wizjer. Drzwi i oścież-
nica wyposażona w  uszczelkę. 
Drzwi wyposażone w zamki trój-
bolcowe oraz bolce antywyważe-
niowe. Drzwi w rozmiarze "80", "90" 
w kolorach wg katalogu.

BASTION R61
265680 

219900
/szt.

Kolekcja klamek firmy Domino to nie tylko istotne wyposażenie drzwi, ale także 
ważna dekoracja wnętrza. Tworząc te rozwiązania chcieliśmy stworzyć klamki, które 
będą zachwycać swoim wyglądem, ale także będą bardzo wytrzymałe. Dlatego 
klamki z kolekcji Domino wykonano z najwyższej jakości materiałów, dbając o naj-
mniejszy element wykończenia. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że Domino 
to produkty obok których nie można przejść obojętnie.

KOMPLET CZARNYCH OKUĆ!  
STYL LOFTOWY!

4999
/szt.

4499
/szt.

Klamka na rozecie kwadratowej 
slim w kolorze nikiel satyna.

BONO-QR M9

4999
/szt.

Klamka na rozecie kwadratowej 
slim w kolorze nikiel.

NAIROBI-QR M9

4499
/szt.

Klamka na rozecie kwadratowej 
slim w kolorze czarnym, białym, 
chrom (M6), nikiel satynowy (SN).

 ELENA-QR

4499
/szt.

Podane ceny są cenami maksymalnymi (PLN z 23% VAT). Każdy sklep może je dowolnie obniżać. 54



PANELE LAMINOWANE WILD WOOD

Obserwując trendy wnętrzarskie można mieć wrażenie pewnych powrotów 
z przeszłości. Takim trendem jest właśnie podłoga o wzorze jodełki. 
Kiedyś to klasyczne wykończenie było standardem w wielu domach. W dawnych czasach podłogi w tym stylu 
kojarzone były z luksusem i statusem społecznym. Klasyczna jodełka najczęściej wykonana była z drewna. 
Obecnie na rynku pojawiają się coraz to ciekawsze rozwiązania podłogowe, gdzie kreatywność twórców 
pozwala na wykorzystanie aktualnych trendów we wzornictwie. Przykładem jest marka FAUS z bogatą 
ofertą paneli we wzorze jodełki. Dziś dawny parkiet można zastąpić łatwym w montażu i wytrzymałym 
na użytkowanie panelem podłogowym w formacie jodełki! Ten niezwykły wzór będzie idealny do wielu 
wnętrz wykończonych zarówno w stylu klasycznym, vintage czy glamour. Jodełka kojarzy się z elegancją, 
jest ponadczasowa, co najważniejsze podkreśli wyjątkowy charakter wnętrza.

JODEŁKA POWRACA NA SALONY! 

Panele laminowane Wild Wood AGT to 
wysoka jakość w korzystnej cenie.
Podłogi charakteryzują się klasą ścieralności AC4, 
co przekłada się na wysoki poziom odporności na 
zarysowania i  intensywne użytkowanie. Podłogi 
WildWood AGT posiadają parafinowane krawędzie, 
dzięki czemu mają podwyższone właściwości wil-
gocioodporności. W panelach zastosowano system 
zamka, który zapewnia prosty i bezproblemowy mon-
taż, do którego nie trzeba używać żadnych narzędzi. 
Podłogi laminowane Wild Wood to doskonały pro-
dukt do pokoju dziecka, sypialni czy pomieszczeń, 
w których przebywają alergicy. 

do15     TANIEJ%
z montażem

PODŁOGI LAMINOWANE

*dotyczy zakupu z firmowym montażem. Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w sklepie.  

Podane ceny są cenami maksymalnymi (PLN z 23% VAT). Każdy sklep może je dowolnie obniżać. 76
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-20%
i środki do pielęgnacji marki BONA! 
na SPRAY MOP 

RABAT

UTRZYMAJ CZYSTOŚĆ SWOICH PODŁÓG! 

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ MARKI BONA W SKLEPACH DDD DOBRE DLA DOMU! 

MOP, W KTÓRYM SIĘ ZAKOCHASZ!
PODŁOGA, KTÓRA POZWOLI 
CI ZABŁYSNĄĆ! 

NOWOŚĆ!

Podane ceny są cenami maksymalnymi (PLN z 23% VAT). Każdy sklep może je dowolnie obniżać. 76


