


Jeśli szukasz karniszy o stonowanym, klasycznym kształcie, kar-
nisze JUVENA będą idealnym rozwiązaniem. Naturalne drew-
no, jak i bogata kolorystyka usatysfakcjonują zapewne każdego. 
Dzięki karniszom Juvena w Państwa wnętrzach zagości ponad-
czasowy karnisz pasujący do wszelkich aranżacji okien. Możli-
wość mocowania do ściany jak też do sufi tu.

 

Dostępne długości [cm]:
125, 150, 175, 200

 

Dostępne kolory:
dąb stary, dąb złocisty, imbir, mahoń, sosna, wenge

JUVENA  19mm

POJEDYNCZE 19 mm

Po zamontowaniu karnisza - odległość drążka od ściany
wynosi ok 4 cm.

1) dąb stary     2) dąb złocisty     3) imbir     4) mahoń     5) wenge
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VIGO MINI to esencja tego, co można wydobyć z naturalnego 
drewna. Proste, a zarazem delikatne kształty zapewniają im indywi-
dualny, niepowtarzalny urok. Karnisze VIGO MINI, to doskona-
ły wybór, jeśli chcesz urzeczywistnić własną wizję aranżacji okien.
W modelu VIGO MINI zastosowano wsporniki otwarte, co 
ułatwia upinanie fi ran oraz zasłon.

 

Dostępne długości [cm]:
125, 150, 175, 200, 250, 280, 300, 320, 350, 400

 

Dostępne kolory:
dąb stary, dąb złocisty, imbir, wenge

VIGO MINI  19mm

POJEDYNCZE 19 mm PODWÓJNE 19 / 19 mm

1) dąb stary     2) dąb złocisty     3) imbir     4) wenge

Po zamontowaniu karnisza - odległość drążka od ściany
wynosi ok 8 cm.

Po zamontowaniu karnisza odległość pierwszego drążka od ściany 
wynosi ok 8 cm, a drugiego ok 13 cm.
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VIGO to esencja tego, co można wydobyć z naturalnego drew-
na. Proste, a zarazem delikatne kształty zapewniają im indywi-
dualny, niepowtarzalny urok. Karnisze VIGO, to doskonały 
wybór, jeśli chcesz urzeczywistnić własną wizję aranżacji okien.
W modelu VIGO zastosowano wsporniki otwarte, co ułatwia 
upinanie fi ran oraz zasłon.

 

Dostępne długości [cm]:
125, 150, 175, 200, 250, 280, 300, 320, 350, 400

 

Dostępne kolory:
dąb stary, dąb złocisty, imbir, wenge

VIGO  19mm

POJEDYNCZE 19 mmPODWÓJNE 19 / 19 mm

1) dąb stary     2) dąb złocisty     3) imbir     4) wenge

Po zamontowaniu karnisza - odległość drążka od ściany
wynosi ok 8 cm.

Po zamontowaniu karnisza odległość pierwszego drążka od ściany 
wynosi ok 8 cm, a drugiego ok 13 cm.
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Podstawowe, klasyczne wyroby o ugruntowanej pozycji. 
Są łatwe w montażu, a dzięki szerokiej gamie kolorystycznej 
i uniwersalności wymiarowej znajdują zastosowanie zarówno
w budynkach prywatnych jak też w obiektach użyteczności 
publicznej. Karnisze podwójne dostępne są również w wersji ze 
wspornikami sufi towymi.

 
> 100% naturalne drewno
> obrotowe żabki - NOWOŚĆ NA RYNKU
> bogata kolorystyka
> kołki montażowe GRATIS !!!    

     

Dostępne długości [cm]:
125, 150, 175, 200, 225, 250, 280, 300, 320, 350, 400, 450, 500 

Dostępne kolory:
dąb stary, dąb złocisty, imbir, mahoń, sosna, wenge

CLASSIC  27mm

POJEDYNCZE 27 mm PODWÓJNE 27 / 27 mm

Po zamontowaniu karnisza - odległość drążka od ściany
wynosi ok 9 cm.

Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami 
ściennymi odległość 1 drążka od ściany wynosi ok 9cm
a drugiego ok 15 cm. 
Po zamontowaniu karnisza w wersji ze wspornikami
sufi towymi odległość drążków od sufi tu wynosi ok 2,5 cm.                
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1) dąb stary     2) dąb złocisty     3) imbir     4) wenge
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Lubisz nowoczesne kształty? Jeśli tak, to właśnie karnisze 
VEGAS są dla Ciebie wymarzonym rozwiązaniem. Zarówno w 
biurach, jak i w mieszkaniach stanowią praktyczne, estetyczne 
i komfortowe rozwiązanie. VEGAS – idealny karnisz drewnia-
ny o prostym i nowoczesnym kształcie sprawia, że twoje okna 
nabiorą zupełnie nowego wymiaru. W modelu VEGAS zastoso-
wano wsporniki  otwarte co ułatwia upinanie fi ran oraz zasłon.

 

Dostępne długości [cm]:
150, 175, 200, 225

 

Dostępne kolory:
dąb stary, dąb złocisty, imbir, mahoń, sosna, wenge

VEGAS  27mm

POJEDYNCZE 27 mmPODWÓJNE 27 / 19 mm

1) dąb stary     2) dąb złocisty     3) imbir     4) wenge

Po zamontowaniu karnisza - odległość drążka od ściany
wynosi ok 10 cm.

Po zamontowaniu karnisza odległość pierwszego drążka od ściany 
wynosi ok 9 cm, a drugiego ok 15 cm.              
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