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Karnisz metalowy Kula
Crystal Ø 19/19 czarny
podwójny
Cena

462,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

K219KCCM

Producent

Marcin Dekor

Opis produktu
Kryształy zawsze były symbolem luksusu i elegancji. Współcześnie rozświetlają wnętrza, umieszczane w wiszących lampach i
w wielu dekoracyjnych dodatkach wnętrzarskich. Doskonałym dodatkiem dopełniającym styl nowoczesnej elegancji czy styl
glamour będzie nasz karnisz& zakończony pięknymi kryształowymi Kulami Crystal - niezwykle szykowny karnisz o średnicy Ø
19 mm w czarnym matowym kolorze. Matowa czerń w połączeniu ze świetlistym blaskiem czystego kryształu to prawdziwa
esencja szyku.

Karnisz dostępny jest w standardowych długościach 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 280 / 300 / 320 / 360 / 400 cm.

Bieg karnisza możliwy jest w opcjach:
rura z kółkami lub
profil ze ślizgami

W skład karnisza wchodzą:
końcówki Kula Crystal o długości 6,5 cm (średnica kryształu 42 mm) - 2 szt. Końcówki przedłużają karnisz o 11
cm. Zakończenia są wykonane ze szkła kryształowego.
końcówki zaślepki drugiego toru - 2 szt.
rury gładkie lub aluminiowe profile Ø 19 mm w kolorze czarnym o długości do wyboru: 140, 160, 200, 240, 280, 300,
320, 360, 400 cm. Powyżej długości 300 cm każdy bieg składa się z dwóch rur, które łączy się łącznikiem
wspornik podwójny prosty. Długość wspornika ściennego 9 / 15 cm (odległość od ściany do osi rury / profilu),
sufitowego 7 cm (odległość od sufitu). Do długości 200 cm karnisza są 2 wsporniki, powyżej 200 cm - 3 wsporniki
kółka płaskie ciche (ze specjalna wkładką teflonową) Ø 27 mm do rury lub suwaki agrafkowe do profilu w ilości 10 szt.
na każdy metr długości biegu.

Uwaga: w skład karnisza nie wchodzą agrafki do kółek, które należy dokupić oddzielnie jako akcesorium dodatkowe (zakładka
powyżej opisu) po włożeniu karnisza do koszyka. W wersji z profilem suwaki agrafkowe są w komplecie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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kolor: czarny mat
długość i rodzaj rury: 140 cm profil , 160 cm rura gładka , 160 cm profil , 180 cm rura gładka , 180 cm profil , 200 cm rura
gładka , 200 cm profil , 240 cm rura gładka , 240 cm profil , 300 cm rura gładka , 300 cm profil , 320 cm rura gładka , 320 cm
profil , 360 cm rura gładka , 360 cm profil , 400 cm rura gładka , 400 cm profil
typ wspornika: ścienny , sufitowy

O producencie

to jeden z wiodących polskich producentów karniszy i akcesoriów do dekoracji okien. Firma Marcin Dekor powstała w 1989
roku, na początku zajmując się importem artykułów dekoracyjnych. Rok później wdrożyła już własną produkcję i przez
wszystkie lata rozszerzała asortyment produktów, współpracując także stale z zachodnimi producentami.

Przez ponad 27 lat istnienia i dostarczania coraz lepszych produktów firma wypracowała wysoką pozycję rynkową i cały czas
się rozwija kreując i wprowadzając na polski rynek nową jakość produktów. Marcin Dekor ma własną linię produkcyjną oraz
duże powierzchnie magazynowe, które umożliwiają szybkie zaopatrzenie współpracujących sklepów w cały asortyment.
czytaj dalej >>>
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