


   Linia  Errano

W świecie nowoczesnych karniszy doskonale odnajduje się 
designerska linia ERRANO, którą cechuje konsekwentnie 
promowany przez współczesnych projektantów minimalizm 
wyróżniający się prostotą i geometrią formy. Wyraziste kształty 
przykuwają uwagę i idealnie współgrają z wystrojem nowocze-
snych wnętrz. Prostokątny profi l i cztery rodzaje zakończeń 
tworzą niebanalną kompozycję estetyczną łączącą prostotę i 
elegancję. Nowy produkt został stworzony z myślą wejścia na 
rynek prestiżowych apartamentów, wykończenia gabinetów 
zarządów fi rm oraz zaistnienia w mieszkaniach o podobnych 
preferencjach stylu.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory: antracyt, antyk mosiądz, chrom matERRANO

harmonia kształtu...

Karnisze to obowiązkowe wyposażenie każdego domu. Obecnie od karniszy oczekujemy znacznie więcej niż przysłowiowe-
go drążka do zasłon. Muszą być nie tylko praktyczne, ale także modne i efektowne. 
W świecie nowoczesnych karniszy doskonale odnajduje się designerska linia ERRANO, którą cechuje konsekwentnie pro-
mowany przez współczesnych projektantów minimalizm wyróżniający się prostotą i geometrią formy. Wyraziste kształty 
przykuwają uwagę i idealnie współgrają z wystrojem nowoczesnych wnętrz. Prostokątny profi l i cztery rodzaje zakończeń 
tworzą niebanalną kompozycję estetyczną łączącą prostotę i elegancję. Nowy produkt został stworzony z myślą wejścia na 
rynek prestiżowych apartamentów, wykończenia gabinetów zarządów fi rm oraz zaistnienia w mieszkaniach o podobnych 
preferencjach stylu. 

Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa 
odporność na ścieranie.
Zawieszki z żabkami posiadają wkłądkę tefl onową. Jest to rewolucyjne rozwiązanie dzięki któremu zawieszki przesuwają 
się bardzo cicho i delikatnie.
Karnisze ERRANO dostępne są również w wersji Prestige gdzie profi le wykonane są z metalu pokrytego warstwą ochronną 
PVC THERMO SHRINK w modnych naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. Ta oryginalna propozycja jest 
dla nowoczesnego wnętrza powiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

antyk mosiądz chrom matantracyt

FOSSI

LORETO

ROTELLO

PALEO

ERRANO
zakonczenia 31x13mm
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Linia  Errano

W świecie nowoczesnych karniszy doskonale odnajduje się 
designerska linia ERRANO, którą cechuje konsekwentnie 
promowany przez współczesnych projektantów minimalizm 
wyróżniający się prostotą i geometrią formy. Wyraziste kształty 
przykuwają uwagę i idealnie współgrają z wystrojem nowocze-
snych wnętrz. Prostokątny profi l i cztery rodzaje zakończeń 
tworzą niebanalną kompozycję estetyczną łączącą prostotę i 
elegancję. Nowy produkt został stworzony z myślą wejścia na 
rynek prestiżowych apartamentów, wykończenia gabinetów 
zarządów fi rm oraz zaistnienia w mieszkaniach o podobnych 
preferencjach stylu.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                            
                                
Dostępne kolory: antracyt, antyk mosiądz, chrom mat

ERRANO
wsporniki i akcesoria

Zawieszki ERRANO antracyt
z wkładką tefl onową

Łącznik profi la ERRANO

Zawieszki ERRANO antyk mosiądz
z wkładką tefl onową

Zawieszki ERRANO chrom mat
z wkładką tefl onową

Poszczególne profi le można ze sobą łączyć za pomocą łączników.

Wspornik I ERRANO antracyt Wspornik I ERRANO antyk mosiądz Wspornik I ERRANO chrom mat

Wspornik II ERRANO antracyt Wspornik II ERRANO antyk mosiądz Wspornik II ERRANO chrom mat
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Linia  Errano

W świecie nowoczesnych karniszy doskonale odnajduje się 
designerska linia ERRANO, którą cechuje konsekwentnie 
promowany przez współczesnych projektantów minimalizm 
wyróżniający się prostotą i geometrią formy. Wyraziste kształty 
przykuwają uwagę i idealnie współgrają z wystrojem nowocze-
snych wnętrz. Prostokątny profi l i cztery rodzaje zakończeń 
tworzą niebanalną kompozycję estetyczną łączącą prostotę i 
elegancję. Nowy produkt został stworzony z myślą wejścia na 
rynek prestiżowych apartamentów, wykończenia gabinetów 
zarządów fi rm oraz zaistnienia w mieszkaniach o podobnych 
preferencjach stylu.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory: antracyt, antyk mosiądz, chrom mat,
              calvados, mahoń, pinia, wenge

ERRANO
profi le 31x13mm

Profi l ERRANO antracyt Profi l ERRANO antyk mosiądz

Profi l ERRANO calvados Profi l ERRANO mahoń

Profi l ERRANO pinia Profi l ERRANO wenge

Profi l ERRANO chrom mat
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Karnisze ERRANO dostępne są również w wersji Prestige gdzie profi le wykonane są z metalu pokrytego warstwą ochronną 
PVC THERMO SHRINK w modnych naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. Ta oryginalna propozycja 
jest dla nowoczesnego wnętrza powiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.



POJEDYNCZE 31x13 mm PODWÓJNE 31x13 mm

Linia  Errano

W świecie nowoczesnych karniszy doskonale odnajduje się 
designerska linia ERRANO, którą cechuje konsekwentnie 
promowany przez współczesnych projektantów minimalizm 
wyróżniający się prostotą i geometrią formy. Wyraziste kształty 
przykuwają uwagę i idealnie współgrają z wystrojem nowocze-
snych wnętrz. Prostokątny profi l i cztery rodzaje zakończeń 
tworzą niebanalną kompozycję estetyczną łączącą prostotę i 
elegancję. Nowy produkt został stworzony z myślą wejścia na 
rynek prestiżowych apartamentów, wykończenia gabinetów 
zarządów fi rm oraz zaistnienia w mieszkaniach o podobnych 
preferencjach stylu.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Kolor: antracyt

ERRANO
antracyt 31x13mm

1) fossi      2) loreto      3) paleo      4) rotello
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Karnisze ERRANO dostępne są w kilku modnych kolorach. Obok popularnych barw takich jak antyk mosiądz oraz chrom mat wprowadziliśmy 
nowy designerski odcień o nazwie Antracyt. Tworząc ten kolor głęboko analizowaliśmy trendy panujące ostatnio w dziedzinie wystroju wnętrz. 
Projektanci stawiają teraz na architekturę i design. Używają nowych materiałów, takich jak szkło czy kamień, jednocześnie stosując wysokiej 
jakości drewno. Dla nas było bardzo ważne, by nowy kolor dobrze się z tym komponował. 
Antracyt łączy w sobie tradycję i nowoczesność, jest mocnym ciepłym kolorem, który nadaje karniszom niepowtarzalny wygląd. Nowy odcień 
stworzono, biorąc pod uwagę aktualne tendencje w projektowaniu wnętrz, czyli rosnącą popularność i znaczenie ciemnej kolorystyki. Karnisz 
w kolorze antracyt doskonale wkomponowuje się niemal we wszystkie aranżacje wnętrz. To dlatego, że Antracyt współgra nie tylko ze średnimi 
i ciemnymi odcieniami brązu oraz sprzętem Hi-FI ale może stanowić także idealny kontrast dla jasnego pomieszczenia. 
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POJEDYNCZE 31x13 mmPODWÓJNE 31x13 mm
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Linia  Errano

W świecie nowoczesnych karniszy doskonale odnajduje się 
designerska linia ERRANO, którą cechuje konsekwentnie 
promowany przez współczesnych projektantów minimalizm 
wyróżniający się prostotą i geometrią formy. Wyraziste kształty 
przykuwają uwagę i idealnie współgrają z wystrojem nowocze-
snych wnętrz. Prostokątny profi l i cztery rodzaje zakończeń 
tworzą niebanalną kompozycję estetyczną łączącą prostotę i 
elegancję. Nowy produkt został stworzony z myślą wejścia na 
rynek prestiżowych apartamentów, wykończenia gabinetów 
zarządów fi rm oraz zaistnienia w mieszkaniach o podobnych 
preferencjach stylu.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Kolor: antyk mosiądz

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiego 19 cm.

1) fossi      2) loreto      3) paleo      4) rotello

ERRANO
antyk mosiadz 31x13mm
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POJEDYNCZE 31x13 mm PODWÓJNE 31x13 mm

Linia  Errano

W świecie nowoczesnych karniszy doskonale odnajduje się 
designerska linia ERRANO, którą cechuje konsekwentnie 
promowany przez współczesnych projektantów minimalizm 
wyróżniający się prostotą i geometrią formy. Wyraziste kształty 
przykuwają uwagę i idealnie współgrają z wystrojem nowocze-
snych wnętrz. Prostokątny profi l i cztery rodzaje zakończeń 
tworzą niebanalną kompozycję estetyczną łączącą prostotę i 
elegancję. Nowy produkt został stworzony z myślą wejścia na 
rynek prestiżowych apartamentów, wykończenia gabinetów 
zarządów fi rm oraz zaistnienia w mieszkaniach o podobnych 
preferencjach stylu.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Kolor: chrom mat

ERRANO
chrom mat 31x13mm

1) fossi      2) loreto      3) paleo      4) rotello
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Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 12,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 12,5 cm, a drugiego 19 cm.
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