


Elementy karniszy wykonane są z wysokiej jakości drewna 
brzozowego. Rura wykonana jest z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na 
ścieranie.

 

Dostępne długości rur [cm]:
120, 140, 160, 180, 200, 240
 

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

MIRAGE  19mm
WSPORNIKI

WSPORNIKI MIRAGE
POJEDYNCZE 19 mm

WSPORNIKI MIRAGE
PODWÓJNE 19 / 19 mm

Linia  Mirage

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

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

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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Elementy karniszy wykonane są z wysokiej jakości drewna 
brzozowego. Rura wykonana jest z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na 
ścieranie.

 

Dostępne długości rur [cm]:
120, 140, 160, 180, 200, 240
 

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

VIGO  19mm

POJEDYNCZE 19 mm PODWÓJNE 19 / 19 mm

Linia  Mirage

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

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

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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Elementy karniszy wykonane są z wysokiej jakości drewna 
brzozowego. Rura wykonana jest z metalu pokrytego powłoką 
galwaniczną oraz warstwą lakieru, która zwiększa odporność na 
ścieranie.

 

Dostępne długości rur [cm]:
120, 140, 160, 180, 200, 240
 

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

VIGO MINI  19mm

POJEDYNCZE 19 mmPODWÓJNE 19 / 19 mm

Linia  Mirage

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

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

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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