


Linia  Aspen  16mm

Zakończenia do szyn o średnicy 16mm w całości wykonane są
z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru,
która zwiększa odporność na ścieranie

 

Ilość w opakowaniu - 2 szt.
 
Jednostka sprzedaży - kpl.

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

ASPEN 16mm
zakonczenia

antyk mosiądz chrom mat

PRZYKŁAD PAKOWANIA
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Linia  Aspen  16mm

ASPEN
akcesoria

Linia ASPEN to dyskretne połączenie nowoczesności z klasy-
ką. Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie 
wysokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwa-
nie zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blo-
kowania przez wsporniki, jak to ma miejsce w tradycyjnych 
karniszach.  
Szeroka gama zakończeń potrafi  wkomponować się w każde 
wnętrze, począwszy od utrzymanego w stylu tradycyjnym na 
ekstremalnie nowoczesnym skończywszy.

Dostępne długości szyn [cm]:
120; 140; 160; 180; 200

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

klasy-
owanie 
esuwa-
ez blo-

Wspornik ASPEN 16mm antyk mosiądz

Wspornik ASPEN 16mm chrom mat

Aluminiowa szyna ASPEN antyk mosiądz Aluminiowa szyna ASPEN chrom mat

Łącznik do szyn ASPEN

Wspornik ASPEN 16/16mm antyk mosiądz

Wspornik ASPEN 16/16mm chrom mat

Dostępne długości szyn [cm]: 120; 140; 160; 180; 200

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej szyny 
od ściany wynosi 8 cm, a drugiej 14 cm.

Żabka metalowa ze ślizgiem
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Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość szyny od 
ściany wynosi 14 cm.



POJEDYNCZE 16 mmPODWÓJNE 16 / 16 mm

ASPEN 16mm

Linia ASPEN to dyskretne połączenie nowoczesności z klasy-
ką. Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie 
wysokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwa-
nie zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blo-
kowania przez wsporniki, jak to ma miejsce w tradycyjnych 
karniszach.  
Szeroka gama zakończeń potrafi  wkomponować się w każde 
wnętrze, począwszy od utrzymanego w stylu tradycyjnym na 
ekstremalnie nowoczesnym skończywszy.

Dostępne długości szyn [cm]:
120; 140; 160; 180; 200

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

1

2

3

4

1) alpi      2) apollo      3) calabria      4) dakota

   Linia  Aspen 16 mm

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość szyny od 
ściany wynosi 14 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej szyny 
od ściany wynosi 8 cm, a drugiej 14 cm.
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POJEDYNCZE 16 mm PODWÓJNE 16 / 16 mm

ASPEN 16mm

Linia ASPEN to dyskretne połączenie nowoczesności z klasy-
ką. Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie 
wysokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwa-
nie zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blo-
kowania przez wsporniki, jak to ma miejsce w tradycyjnych 
karniszach.  
Szeroka gama zakończeń potrafi  wkomponować się w każde 
wnętrze, począwszy od utrzymanego w stylu tradycyjnym na 
ekstremalnie nowoczesnym skończywszy.

Dostępne długości szyn [cm]:
120; 140; 160; 180; 200

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

5

6

7

8

5) dakota premium      6) davi      7) eliza      8) gałązka

Linia  Aspen 16 mm

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość szyny od 
ściany wynosi 14 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej szyny 
od ściany wynosi 8 cm, a drugiej 14 cm.
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POJEDYNCZE 16 mmPODWÓJNE 16 / 16 mm

ASPEN 16mm

Linia ASPEN to dyskretne połączenie nowoczesności z klasy-
ką. Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie 
wysokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwa-
nie zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blo-
kowania przez wsporniki, jak to ma miejsce w tradycyjnych 
karniszach.  
Szeroka gama zakończeń potrafi  wkomponować się w każde 
wnętrze, począwszy od utrzymanego w stylu tradycyjnym na 
ekstremalnie nowoczesnym skończywszy.

Dostępne długości szyn [cm]:
120; 140; 160; 180; 200

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

9

10

11

12

9) kazur      10) kula      11) luna      12) monaco

   Linia  Aspen 16 mm

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość szyny od 
ściany wynosi 14 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej szyny 
od ściany wynosi 8 cm, a drugiej 14 cm.
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POJEDYNCZE 16 mm PODWÓJNE 16 / 16 mm

ASPEN 16mm

Linia ASPEN to dyskretne połączenie nowoczesności z klasy-
ką. Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie 
wysokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwa-
nie zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blo-
kowania przez wsporniki, jak to ma miejsce w tradycyjnych 
karniszach.  
Szeroka gama zakończeń potrafi  wkomponować się w każde 
wnętrze, począwszy od utrzymanego w stylu tradycyjnym na 
ekstremalnie nowoczesnym skończywszy.

Dostępne długości szyn [cm]:
120; 140; 160; 180; 200

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

13

14

15

16

13) morano      14) owal      15) pino      16) salsa

Linia  Aspen 16 mm

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość szyny od 
ściany wynosi 14 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej szyny 
od ściany wynosi 8 cm, a drugiej 14 cm.
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POJEDYNCZE 16 mmPODWÓJNE 16 / 16 mm

ASPEN 16mm

Linia ASPEN to dyskretne połączenie nowoczesności z klasy-
ką. Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie 
wysokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwa-
nie zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blo-
kowania przez wsporniki, jak to ma miejsce w tradycyjnych 
karniszach.  
Szeroka gama zakończeń potrafi  wkomponować się w każde 
wnętrze, począwszy od utrzymanego w stylu tradycyjnym na 
ekstremalnie nowoczesnym skończywszy.

Dostępne długości szyn [cm]:
120; 140; 160; 180; 200

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        

Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

17

18

19

20

17) spiralka      18) torino      19) wachlarz      20) żołądź

   Linia  Aspen

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość szyny od 
ściany wynosi 14 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszej szyny 
od ściany wynosi 8 cm, a drugiej 14 cm.
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