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Karnisz Square Line Q-Art
biały kryształ pojedynczy
czarny mat
Cena

273,00 zł

Dostępność

chwilowy brak produktu

Numer katalogowy

SLCM1QABC

Producent

Marcin Dekor

Opis produktu
Karnisz Q-Art należący do nowoczesnej i eleganckiej linii karniszy systemu Square Line. Charakteryzują go
końcówki ozdobione delikatnym przejrzystym kryształem, który dodaje dekoracji szykownego blasku.
Karnisz jest wykonany całkowicie z metalu: profil z aluminium, zakończenia i wsporniki ze stopu metali - profil i
zakończenia są wykończone na czarny mat.
Możliwość instalacji karnisza do ściany lub do sufitu. Wsporniki ścienne i sufitowe w kolorze czarny mat.
W skład karnisza wchodzą:
końcówki Q-Art o długości 6 cm - 2 szt.
profil aluminiowy SQL 14mm x 35 mm o długości do wyboru: 160, 200, 240, 300, 320, 400 cm
wspornik SQL pojedynczy o długości od ściany do osi profilu 15,0 cm , długość całkowita wspornika
ściennego 16,3 cm, kolor czarny mat, alternatywnie wspornik sufitowy w kolorze czarny mat. Do
długości 200cm karnisza - 2 wsporniki, powyżej 200cm - 3 wsporniki
suwaki agrafkowe lub z żabką w ilości 10 szt. na każdy metr długości. Przeczytaj artykuł, jeśli chcesz się
dowiedzieć więcej na temat żabek i agrafek.
W przypadku wyboru długości karnisza powyżej 300 cm profil jest dostarczany w dwóch jednakowych częściach,
które łączy się dołączonym łącznikiem.
UWAGA!

Zamawiana długość karnisza dotyczy długości samych profili - bez zakończeń. Końcówki karnisza przedłużają go
łącznie o 12 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
długość szyny i rodzaj ślizgu: 160 agrafki , 160 żabki , 200 agrafki , 200 żabki , 240 agrafki , 240 żabki , 300 agrafki , 300
żabki , 320 agrafki , 320 żabki , 400 agrafki , 400 żabki
rodzaj i kolor wspornika: ścienny I biały błysk , ścienny I stal , sufitowy I biały błysk , sufitowy I stal

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
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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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