


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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: calvados
elementy: antracyt

ERRANO PRESTIGE
antracyt - calvados 31x13mm

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

11

22

33

44

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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POJEDYNCZE 31x13 mmPODWÓJNE 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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: mahoń
elementy: antracyt

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

1 1

2 2

3 3

4 4

ERRANO PRESTIGE
antracyt - mahon 31x13mm
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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.



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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: pinia
elementy: antracyt

ERRANO PRESTIGE
antracyt - pinia 31x13mm

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

11

22

33

44

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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POJEDYNCZE 31x13 mmPODWÓJNE 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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: wenge
elementy: antracyt

ERRANO PRESTIGE
antracyt - wenge 31x13mm

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

1 1

2 2

3 3

4 4
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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.



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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: calvados
elementy: antyk mosiądz

ERRANO PRESTIGE
antyk mosiadz - calvados 31x13mm

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

11

22

33

44

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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POJEDYNCZE 31x13 mmPODWÓJNE 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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: mahoń
elementy: antyk mosiądz

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

1 1

2 2

3 3

4 4

ERRANO PRESTIGE
antyk mosiadz - mahon 31x13mm
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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.



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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: pinia
elementy: antyk mosiądz

ERRANO PRESTIGE
antyk mosiadz - pinia 31x13mm

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

11

22

33

44

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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POJEDYNCZE 31x13 mmPODWÓJNE 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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: wenge
elementy: antyk mosiądz

ERRANO PRESTIGE
antyk mosiadz - wenge 31x13mm

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

1 1

2 2

3 3

4 4
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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.



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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: calvados
elementy: chrom mat

ERRANO PRESTIGE
chrom mat - calvados 31x13mm

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

11

22

33

44

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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POJEDYNCZE 31x13 mmPODWÓJNE 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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: mahoń
elementy: chrom mat

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

1 1

2 2

3 3

4 4

ERRANO PRESTIGE
chrom mat - mahon 31x13mm
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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.



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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: pinia
elementy: chrom mat

ERRANO PRESTIGE
chrom mat - pinia 31x13mm

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

11

22

33

44

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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POJEDYNCZE 31x13 mmPODWÓJNE 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. W karniszach 
ERRANO serii Prestige profi le wykonane są z metalu pokryte-
go warstwą ochronną PVC THERMO SHRINK w modnych 
naturalnych kolorach: Calvados, Mahoń, Pinia oraz Wenge. 
Ta oryginalna propozycja jest dla nowoczesnego wnętrza po-
wiewem natury przyprawionym surowością stali.
Tak szeroka oferta kolorystyczna linii ERRANO pozwala zna-
leźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.

Dostępne długości profi li[cm]:
160, 180, 200, 240                                                                          
                                
Dostępne kolory:
profi l: wenge
elementy: chrom mat

ERRANO PRESTIGE
chrom mat - wenge 31x13mm

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

1 1

2 2

3 3

4 4
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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.


