


Linia  Elite

Zakończenia do profi li 20x20mm 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

ELITE
zakonczenia 20x20mm
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Linia  Elite

ELITE
wsporniki 20x20mm

Linia ELITE przedstawia nowoczesną koncepcję aranżacji 
okiennych. Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach 
geometrycznych. Inspiracją był kwadrat. Szyna o wymiarach 
20x20 nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie wy-
sokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwanie 
zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blokowa-
nia przez wsporniki, jak ma to miejsce w tradycyjnych karni-
szach. 
  
Dostępne długości szyn [cm]:
160; 200; 240

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        
                                
Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

Wspornik I ELITE antyk mosiądz

Wspornik I ELITE chrom mat

Wspornik II ELITE antyk mosiądz

Wspornik II ELITE chrom mat

Wspornik sufi towy do szyn

Karnisze ELITE można mocować do ściany jak również do sufi tu. Stosując wsporniki 
sufi towe możemy zawiesić nawet trzy, cztery profi le jednocześnie uzyskując karnisz trzy 
lub czterobiegowy.
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Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość szyny od ściany 
wynosi 18,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego ściennego odległość pierw-
szej szyny od ściany wynosi 11,5 cm, a drugiej 18,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufi towymi 
odległość szyn od sufi tu wynosi ok 3 cm.



   Linia  Elite

ELITE
szyny i akcesoria 20x20mm

Linia ELITE przedstawia nowoczesną koncepcję aranżacji 
okiennych. Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach 
geometrycznych. Inspiracją był kwadrat. Szyna o wymiarach 
20x20 nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie wy-
sokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwanie 
zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blokowa-
nia przez wsporniki, jak ma to miejsce w tradycyjnych karni-
szach. 
  
Dostępne długości szyn [cm]:
160; 200; 240

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        
                                
Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat

Aluminiowa szyna ELITE 20x20mm antyk mosiądz

Łącznik do szyn ELITE

Aluminiowa szyna ELITE 20x20mm chrom mat

Żabka metalowa z talerzykiem Żabka metalowa ze ślizgiem

Żabka plastikowa ze ślizgiem Agrafka plastikowa ze ślizgiemŁącznik do szyn ELITE
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Wspornik sufi towy do szyn

Karnisze ELITE można mocować do ściany jak również do sufi tu. Stosując wsporniki 
sufi towe możemy zawiesić nawet trzy, cztery profi le jednocześnie uzyskując karnisz trzy 
lub czterobiegowy.

POJEDYNCZE 20x20 mm PODWÓJNE 20x20 mm

1 1

2 2

3 3

4 4

Linia  Elite

1) carrara      2) eve      3) lugo      4) napoli

ELITE
antyk mosiadz 20x20mm
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Linia ELITE przedstawia nowoczesną koncepcję aranżacji 
okiennych. Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach 
geometrycznych. Inspiracją był kwadrat. Szyna o wymiarach 
20x20 nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie wy-
sokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwanie 
zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blokowa-
nia przez wsporniki, jak ma to miejsce w tradycyjnych karni-
szach. 
  
Dostępne długości szyn [cm]:
160; 200; 240

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        
                                
Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat



Wspornik sufi towy do szyn

Karnisze ELITE można mocować do ściany jak również do sufi tu. Stosując wsporniki 
sufi towe możemy zawiesić nawet trzy, cztery profi le jednocześnie uzyskując karnisz trzy 
lub czterobiegowy.

POJEDYNCZE 20x20 mmPODWÓJNE 20x20 mm

   Linia  Elite

5) tamarro crystal      6) tropea      7) venezia      8) verona

5 5

6 6

7 7

8 8

ELITE
antyk mosiadz 20x20mm
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Linia ELITE przedstawia nowoczesną koncepcję aranżacji 
okiennych. Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach 
geometrycznych. Inspiracją był kwadrat. Szyna o wymiarach 
20x20 nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie wy-
sokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwanie 
zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blokowa-
nia przez wsporniki, jak ma to miejsce w tradycyjnych karni-
szach. 
  
Dostępne długości szyn [cm]:
160; 200; 240

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        
                                
Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 20x20 mm PODWÓJNE 20x20 mm

1 1

2 2

3 3

4 4

Linia  Elite

1) carrara      2) eve      3) lugo      4) napoli

ELITE
chrom mat 20x20mm
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Wspornik sufi towy do szyn

Karnisze ELITE można mocować do ściany jak również do sufi tu. Stosując wsporniki 
sufi towe możemy zawiesić nawet trzy, cztery profi le jednocześnie uzyskując karnisz trzy 
lub czterobiegowy.

Linia ELITE przedstawia nowoczesną koncepcję aranżacji 
okiennych. Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach 
geometrycznych. Inspiracją był kwadrat. Szyna o wymiarach 
20x20 nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie wy-
sokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwanie 
zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blokowa-
nia przez wsporniki, jak ma to miejsce w tradycyjnych karni-
szach. 
  
Dostępne długości szyn [cm]:
160; 200; 240

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        
                                
Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat



POJEDYNCZE 20x20 mmPODWÓJNE 20x20 mm

   Linia  Elite

5) tamarro crystal      6) tropea      7) venezia      8) verona

5 5

6 6

7 7

8 8

ELITE
chrom mat 20x20mm
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Wspornik sufi towy do szyn

Karnisze ELITE można mocować do ściany jak również do sufi tu. Stosując wsporniki 
sufi towe możemy zawiesić nawet trzy, cztery profi le jednocześnie uzyskując karnisz trzy 
lub czterobiegowy.

Linia ELITE przedstawia nowoczesną koncepcję aranżacji 
okiennych. Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach 
geometrycznych. Inspiracją był kwadrat. Szyna o wymiarach 
20x20 nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Odgórny system mocowania wsporników i zastosowanie wy-
sokiej jakości profi lu aluminiowego umożliwia  przesuwanie 
zawieszonych tkanin na całej długości karnisza, bez blokowa-
nia przez wsporniki, jak ma to miejsce w tradycyjnych karni-
szach. 
  
Dostępne długości szyn [cm]:
160; 200; 240

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników do szyn.                                        
                                
Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat


