
Zamówienie  - Karnisze Metalowe Rzymskie & Prestige 16mm 
 

 
 

Data złożenia 
zamówienia  

 
Osoba kontaktowa  

 
 

Zamawiający: 
 
 Podpis i pieczęć zamawiającego 

 

Telefon 
kontaktowy  

 
 

 
 

Rury ∅16 
 
 

 

 
PPHU KARNIX  06-100 Pułtusk, Kleszewo 59;    tel/fax  (023) 692-03-88;  e-mail:biuro@karnix.pl 

Zakończenia 16mm  Dodatki 16mm 
Artykuł Antyk mosiądz Chrom mat  Artykuł Antyk mosiądz Chrom mat 

Alpi    Kółko 16/19mm  kpl  kpl 

Apollo    Kółko ciche z żabką 16/19mm  kpl  kpl 

Berło    Kółko z żabką  16/19mm  kpl  kpl 

Calabria    Łącznik 16mm  

Casino    Łącznik kątowy 16mm   
Cylinder    Przedłużka do wspornika   
Dakota       

Dakota Premium       
Davi       
Doris       
Eliza       

Etiuda       
Falko       

Gałązka       
Gałka       

Gałka Max       
Glory       

Imperia       
Kazur       
Klon       
Kula       
Liść       
Luna       

Monaco       
Morano       
Owal       

Pico Crystal       
Pino       

Rosetti Crystal    
Salerno    Wsporniki 16mm 
Salsa    Artykuł Antyk mosiądz Chrom mat 

Spiralka    Wspornik boczny 16mm  kpl  kpl 
Stożek    Wspornik NEO 16mm   
Świeca    Wspornik NEO 16mm długi   
Torino    Wspornik NEO 16/16mm   
Twist    Wspornik Rzymski 16mm   

Wachlarz    Wspornik Rzymski 16/16mm   
Żołądź    Wspornik sufit 16/16mm   

Rury g ładkie  Rury ryflowane  Rury twister  [cm] 
Antyk mosiądz Chrom mat Calvados Mahoń Pinia Wenge Antyk mosiądz Chrom mat Antyk mosiądz 

120          
140          
160          
180          
200          
240          
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