


Linia  Royal

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

ROYAL
zakonczenia

CARRARACARRARA

EVE EVE

NAPOLI

LUGO

NAPOLI

LUGO

TAMARRO  CRYSTAL

TROPEA

TAMARRO  CRYSTAL

VENEZIA

TROPEA

VERONA VERONA

VENEZIA
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Wspornik I ROYAL antyk mosiądz

Wspornik II ROYAL antyk mosiądz Wspornik II ROYAL chrom mat

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

Wspornik I ROYAL chrom matWspornik I ROYAL chrom mat

Wspornik II ROYAL chrom mat

Linia  Royal

ROYAL
wsporniki

Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - wenge, mahoń, pinia, calvados
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   Linia  Royal

ROYAL
profi le i akcesoria

Łącznik do profi li ROYAL

Łącznik kątowy antyk mosiądz Łącznik kątowy chrom mat

Profi l ROYAL piniaProfi l ROYAL pinia

Profi l ROYAL calvados Profi l ROYAL mahoń

Profi l ROYAL wenge

Zawieszki ROYAL z wkładką tefl onową Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - wenge, mahoń, pinia, calvados
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W karniszach ROYAL 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 ROYAL pozwala znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego wnętrza.



POJEDYNCZE 20x20 mm PODWÓJNE 20x20 mm

1 1

2 2

3 3

4 4

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.

Linia  Royal

ROYAL wenge 20x20mm

Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - wenge

1) carrara      2) eve      3) lugo      4) napoli
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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 li od sufi tu wynosi ok 10 cm.

   Linia  Royal

ROYAL wenge 20x20mm

Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - wenge

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

5 5

6 6

7 7

8 8
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POJEDYNCZE 20x20 mm PODWÓJNE 20x20 mm

1 1

2 2

3 3

4 4

Linia  Royal

Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - mahoń

ROYAL mahon 20x20mm

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

Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - mahoń

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.

ROYAL mahon 20x20mm

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

5 5

6 6

7 7

8 8

231



POJEDYNCZE 20x20 mm PODWÓJNE 20x20 mm

1 1

2 2

3 3

4 4

Linia  Royal

ROYAL pinia 20x20mm

Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - pinia

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

ROYAL pinia 20x20mm

Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - pinia

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
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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  Royal

ROYAL calvados 20x20mm

Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - calvados
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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  Royal

ROYAL calvados 20x20mm

Karnisze Royal uświetniają nawet najbardziej wyszukaną de-
korację okien. Stanowią one prawdziwą arystokrację wśród 
karniszy. Są niezrównane pod względem estetycznym i tech-
nicznym. Doskonale prezentują się we wnętrzach nowocze-
snych jak i stylowych.
Zastosowano tu wzornictwo oparte na kształtach geometrycz-
nych. Inspiracją był kwadrat. Kwadratowy profi l o wymiarach 
20x20mm nadaje tym karniszom niepowtarzalny charakter.
Elementy karniszy wykonane są z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność 
na ścieranie. Kwadratowy profi l wykonany jest z metalu po-
krytego warstwą ochronną PVC TUBE THERMO SHRINK.

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

Poszczególne długości można ze sobą łączyć za pomocą łączni-
ków lub łączników kątowych.                                        
                                
Dostępne kolory:
elementy - chrom mat, antyk mosiądz
profi le - calvados

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.
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