
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
              
 
            
 
 
 
 

Szyny AVENO 31x13 chrom-mat [cm] 
Chrom mat Chrom mat - wenge Chrom mat - calvados Chrom mat - dąb Chrom mat - buk Chrom mat - mahoń 

160       
200       
240       

 
Szyny AVENO 31x13 antracyt [cm] 

Antracyt - wenge Antracyt - calvados Antracyt - dąb Antracyt - buk Antracyt - mahoń 

160      
200      
240      

 
Szyny AVENO 31x13 antyk mosiądz [cm] 

Antyk - wenge Antyk - calvados Antyk - dąb Antyk - buk Antyk - mahoń 

160      
200      
240      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

Zamówienie  - Karnisze Aluminiowe Aveno 
 

 

Data złożenia 
zamówienia  

 
Osoba kontaktowa  

 
 

Zamawiający: 
 
 Podpis i pieczęć zamawiającego 

 

Telefon 
kontaktowy  

Końcówki Aveno 
Artykuł Antracyt Antyk mosądz Chrom mat 

Loreto Aveno    
Bristol wenge    

Bristol calvados    
Bristol dąb    
Bristol buk    

Bristol mahoń    
Paleo    

Rotello    

Artykuł Chrom mat 
Aster  

Croco Black  
Croco Red  

Croco Red Black  
Croco Wenge  
Croco White  

Croco White Black  
Malibu  

Siso  

Wsporniki Aveno 
Artykuł Antracyt Antyk mosiądz Chrom mat 

Wspornik Aveno I    
Wspornik Aveno II    
Wspornik sufitowy    

Akcesoria Aveno  
Artykuł Antracyt, Antyk mosiądz, Chrom mat 

Żabki bezbarwne ze ślizgami   kpl 

Agrafki bezbarwne ze ślizgami   kpl 

Łącznik do szyn Aveno  szt 
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