


Linia  Moderno

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, antracyt, inox

MODERNO
zakonczenia

CARRARA

EVE

NAPOLI

LUGO

TAMARRO  CRYSTAL

TROPEA

VENEZIA

VERONA

antyk mosiądz chrom mat antracyt inox (stal nierdzewna)
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Wspornik I MODERNO antyk mosiądz

Wspornik II MODERNO antyk mosiądz Wspornik II MODERNO chrom mat

Wspornik sufi towy II MODERNO antyk mosiądz Wspornik sufi towy II MODERNO chrom mat

Wspornik I MODERNO chrom mat

Linia  Moderno

MODERNO
wsporniki

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat, antracyt, inox

212



   Linia  Moderno

MODERNO
profi le i akcesoria

Profi l MODERNO antyk mosiądz

Profi l MODERNO antracyt Profi l MODERNO inox

Profi l MODERNO chrom mat

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
antyk mosiądz, chrom mat, antracyt, inox

Łącznik do profi li MODERNO

Łącznik kątowy antyk mosiądz Łącznik kątowy chrom mat

Zawieszki MODERNO z wkładką tefl onową
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POJEDYNCZE 20x20 mm PODWÓJNE 20x20 mm

1 1

2 2

3 3

4 4

Linia  Moderno

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm 
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa 
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg. 

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników.                                        
                                
Kolor:
antyk mosiądz

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

MODERNO
antyk mosiadz 20x20mm
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Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 18,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 11,5 cm, a drugiego 18,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufi towymi 
odległość profi li od sufi tu wynosi ok 10 cm.



POJEDYNCZE 20x20 mmPODWÓJNE 20x20 mm

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 18,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 11,5 cm, a drugiego 18,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufi towymi 
odległość profi la od sufi tu wynosi ok 10 cm.

   Linia  Moderno

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm 
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa 
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg. 

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników.                                        
                                
Kolor:
antyk mosiądz

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

5 5

6 6

7 7

8 8

MODERNO
antyk mosiadz 20x20mm
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POJEDYNCZE 20x20 mm PODWÓJNE 20x20 mm

1 1

2 2

3 3

4 4

Linia  Moderno

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm 
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa 
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg. 

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników.                                        
                                
Kolor:
chrom mat

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

MODERNO
chrom mat 20x20mm
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Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 18,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 11,5 cm, a drugiego 18,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufi towymi 
odległość profi li od sufi tu wynosi ok 10 cm.



POJEDYNCZE 20x20 mmPODWÓJNE 20x20 mm

   Linia  Moderno

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm 
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa 
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg. 

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników.                                        
                                
Kolor:
chrom mat

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 18,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 11,5 cm, a drugiego 18,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufi towymi 
odległość profi li od sufi tu wynosi ok 10 cm.

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

5 5

6 6

7 7

8 8

MODERNO
chrom mat 20x20mm
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POJEDYNCZE 20x20 mm PODWÓJNE 20x20 mm

1 1

2 2

3 3

4 4

Linia  Moderno

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm 
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa 
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg. 

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników.                                        
                                
Kolor:
antracyt

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

MODERNO
antracyt 20x20mm
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Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 18,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 11,5 cm, a drugiego 18,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufi towymi 
odległość profi li od sufi tu wynosi ok 10 cm.



POJEDYNCZE 20x20 mmPODWÓJNE 20x20 mm

   Linia  Moderno

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm 
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa 
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg. 

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników.                                        
                                
Kolor:
antracyt

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 18,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 11,5 cm, a drugiego 18,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufi towymi 
odległość profi li od sufi tu wynosi ok 10 cm.

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

5 5

6 6

7 7

8 8

MODERNO
antracyt 20x20mm
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POJEDYNCZE 20x20 mm PODWÓJNE 20x20 mm

1 1

2 2

3 3

4 4

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

Linia  Moderno

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm 
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa 
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg. 

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników.                                        
                                
Kolor:
inox

MODERNO
inox 20x20mm
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Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 18,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 11,5 cm, a drugiego 18,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufi towymi 
odległość profi li od sufi tu wynosi ok 10 cm.



POJEDYNCZE 20x20 mmPODWÓJNE 20x20 mm

5 5

6 6

7 7

8 8

   Linia  Moderno

Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Profi l o wymiarach 20x20mm 
nadaje karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy w całości wykonane są z metalu pokrytego 
powłoką galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa 
odporność na ścieranie. Zawieszki z żabką posiadają dodatko-
wą wkładkę tefl onową poprawiającą ślizg. 

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łącz-
ników.                                        
                                
Kolor:
inox

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

Po zamontowaniu karnisza pojedynczego odległość profi la od ściany 
wynosi 18,5 cm.

Po zamontowaniu karnisza podwójnego odległość pierwszego profi -
la od ściany wynosi 11,5 cm, a drugiego 18,5 cm.
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami sufi towymi 
odległość profi li od sufi tu wynosi ok 10 cm.

MODERNO
inox 20x20mm
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