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Karnisze Modern 40, 60, 80
stal nierdzewna, aluminium

ŁĄCZENIE
POD KĄTEM

Do profili Modern 40, 60 i 80 
posiadamy łączniki kątowe standardowe 90° 
lub docinamy profil SYSTEM

FALA

Do profili Modern 40 i 60 możemy zastosować 
system fala - szczegóły w zeszycie nr 16

ŚCIANA
JAPOŃSKA

Do profili Modern 40 możemy 
zastosować  system ściany japońskiej - 
szczegóły w zeszycie nr 16 SYSTEM

SZNURKOWY

Do profili Modern 40, 60 i 80 możemy 
zastosować system sznurkowy z napinaczem w 
karniszu do długości 350 cm - szczegóły w zeszycie 
nr 8

MONTAŻ 
ROLET

Do uchwytów i bezpośrednio pod profil 
Modern 40, Modern 60, szyna Techno 
20 możemy zamontować mechanizmy rolet 
rzymskich - szczegóły w zeszycie nr 8 NA 

ZAMÓWIENIE

Możemy zmienić długości uchwytów i rozet, 
zmienić rozstawy pomiędzy rurami lub szynami, 
dopasować kąty łączników stałych. Chcesz wiedzieć 
czy potrafimy rozwiązać problem karnisza w Twoim 
oknie - zadzwoń lub napisz.

inox inox poler
(tylko M40)

biały czarny RAL

 Modern 40 i 60 to karnisze o nowoczesnym, prostym kształcie, wykonane ze stali nierdzewnej 
i aluminium. Zastosowany profil ma szerokość 40 lub 60 mm i można go stosować jako karnisz 
pojedynczy lub podwójny - łączony z szyną lub rurą. Dzięki specjalnemu mocowaniu uchwytu od 
tyłu profilu nie przeszkadza on w przesuwaniu tkaniny po całej długości karnisza. Mocowanie karnisza 
może być do ściany bądź sufitu. Dostępne w wykończeniu: stal nierdzewna - inox mat, biały i czarny, 
a dodatkowo profil Modern 40 inox poler. W karniszach możemy zastosować system fala - układanie 
tkaniny w równomierną falę.

 Modern 80 to karnisze o nowoczesnym, prostym kształcie, wykonane ze stali nierdzewnej i 
aluminium. Zastosowany profil ma szerokość 80mm i można go stosować jako karnisz pojedynczy lub 
podwójny - łączony z szyną. Specjalny kształt profilu umożliwia indywidualne
dopasowanie karnisza do wnętrza poprzez wypełnienie go z przodu dowolnym cienkim materiałem. 
Mocowanie uchwytu do profilu umożliwia przesuwanie tkaniny po całej długości karnisza. Dzięki 
swojej szerokości świetnie nadaje się jako maskownica do rolet czy różnych systemów szynowych. 
Karnisz można mocować do ściany bądź sufitu. Dostępne w wykończeniu: stal nierdzewna - inox 
mat, biały, czarny.

PRODUKT
POLSKI

inox biały czarny

Modern 40, 60

Modern 80



Nazwa Nr - Rodzaj

UCHWYT POJEDYNCZY Modern 40 profil M40

do profilu M40 44002 - czarny mat (stal nierdzewna)
Podstawka kwadrat 50 mm 64002 - biały (stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm 74002 - inox poler * (stal nierdzewna)

84002 - inox (stal nierdzewna)
Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UWAGA! Uchwyt inox poler - podstawka okrągła 60 mm Techno; z podstawką kwadrat - dopłata +50%.

UCHWYT PODWÓJNY Modern 40 profil M40/szyna Ø 20 mm
do profilu M40 i szyny Ø 20 mm 44025 - czarny mat (stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 50 mm 64025 - biały (stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm 74025 - inox poler * (stal nierdzewna)
S = 80 mm 84025 - inox (stal nierdzewna)
Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UWAGA! Uchwyt inox poler - podstawka okrągła 60 mm Techno; z podstawką kwadrat - dopłata +50%.

UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern 40 profil M40

do profilu M40 44003 - czarny mat (stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 50 mm 64003 - biały (stal nierdzewna)
L = 90 mm 74003 - inox poler * (stal nierdzewna)

84003 - inox (stal nierdzewna)
Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UWAGA! Uchwyt inox poler - podstawka okrągła 60 mm Techno; z podstawką kwadrat - dopłata +50%.

UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY Modern 40 profil M40/szyna Ø 20 mm
do profilu M40 i szyny Ø 20 mm 44047 - czarny mat (stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 50 mm 64047 - biały (stal nierdzewna)
L = 90 mm 74047 - inox poler * (stal nierdzewna)
S = 80 mm 84047 - inox (stal nierdzewna)
Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UWAGA! Uchwyt inox poler - podstawka okrągła 60 mm Techno; z podstawką kwadrat - dopłata +50%.

UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern 40 profil M40

do profilu M40 44517 - czarny mat (aluminium)

do wykorzystania również jako 
uchwyt wewnętrzny

64517 - biały (aluminium)

84517 - inox (aluminium)
L = 40 mm

UCHWYT UNIWERSALNY Modern 40 profil M40**

do profilu M40 44514 - czarny mat (aluminium)
D = 100, 150, 200 mm 64514 - biały (aluminium)
D - całkowita długość uchwytu 84514 - inox (aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

* - uchwyty inox poler z okrągłą podstawką
** - do uchwytów uniwersalnych można zamontować profile Techno 20 lub ZS oraz rolety rzymskie lub zwijane. O montażu 
rolet do uchwytów uniwersalnych proszę poinformować w zamówieniu. W uchwycie L100 - 1 szt. zaczepu do szyny, w 
uchwycie L150 i L200 - 2 szt. zaczepu do szyny. Szczegóły w zeszycie nr 8.

D  -  całkowita długość uchwytu, L - odległość pierwszego profilu od ściany/sufitu, S - odległość pomiędzy profilami/szynami
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W profilu Modern 40 można zastosować system sznurkowy.
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Nazwa Nr - Rodzaj

UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY Modern 40 profil M40 *

do profilu M40 44515 - czarny mat (aluminium)
D = 100, 150 mm 64515 - biały (aluminium)
D - całkowita długość uchwytu 84515 - inox (aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

ZACZEP ROLETY RZYMSKIEJ
montaż do profilu M40 84509 - inox (aluminium)
D = 65 mm

D - całkowita długość uchwytu

ZACZEP ROLETY ZWIJANEJ Modern 40 profil M40

montaż do profilu M40, M60, 
M80 

84513 - inox (aluminium)

D = 70 mm

KOŃCÓWKA PŁASKA Modern 40 profil M40

do profilu M40 44010 - czarny mat (aluminium)
D = 10 mm 64010 - biały (aluminium)

74010 - inox poler (aluminium)

84010 - inox (aluminium)

KOŃCÓWKA C Modern 40 profil M40

do profilu M40 44013 - czarny mat (aluminium)
D = 10 mm 64013 - biały (aluminium)

74013 - inox poler (aluminium)

84013 - inox (aluminium)

KOŃCÓWKA L Modern 40 profil M40

do profilu M40 44014 - czarny mat (aluminium)
D = 3 mm 64014 - biały (aluminium)

74014 - inox poler (aluminium)

84014 - inox (aluminium)

* - do uchwytów uniwersalnych można zamontować szyny Techno 20 lub ZS oraz rolety rzymskie lub zwijane. O montażu rolet 
do uchwytów uniwersalnych proszę poinformować w zamówieniu. W uchwycie L100 - 1 szt. zaczepu do szyny, w uchwycie 
L150 i L200 - 2 szt. zaczepu do szyny. Szczegóły w zeszycie nr 8.
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Nazwa Nr - Rodzaj

KOŃCÓWKA Modern 40 KWADRAT profil M40

do profilu M40 44012/L - czarny mat (aluminium)
wymiary: 50x50 mm 44012/P - czarny mat (aluminium)
L - lewa 64012/L - biały (aluminium)
P - prawa 64012/P - biały (aluminium)

Maskuje bloczek systemu 
sznurkowego.

84012/L - inox (aluminium)

84012/P - inox (aluminium)

AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM         
Pakowana po 50 szt. 51507 - biała
tworzywo 52507 - czarna

ŚLIZG H1                                                                             
Pakowany po 50 szt. 50500 - biały
tworzywo 52500 - czarny

ZACZEP ZE ŚLIZGIEM                                                       
Pakowany po 50 szt. 51507/Z - biały
tworzywo 52507/Z - czarny
Do systemów sznurkowych zalecamy zaczep zamknięty ze ślizgiem i haczykiem ślimakiem.

Ułatwia to zdejmowanie tkaniny bez rozbierania systemu sznurkowego.

HACZYK ŚLIMAK                                                               
Pakowany po 50 szt. 51508 - biały
tworzywo

ZAWIESIE PROSTE ZE ŚLIZGIEM
84501 - inox (stal nierdzewna)

D = 50 mm

KÓŁKO Modern 40 ZE ŚLIZGIEM
do profilu M40 84511 - inox (stal nierdzewna)

D - długość

D

W profilu Modern 40 można zastosować system sznurkowy.
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Nazwa Nr - Rodzaj

STOPER Modern 40

do profilu M40 i M80 84528 - inox (stal nierdzewna)

ŁĄCZNIK PROFILU PROSTY Modern 40 profil M40

do profilu M40 84520 (stal)

ŁĄCZNIK PROFILU KĄTOWY ZAWIASOWY Modern 40 profil M40 Z DOCIĘCIEM PROFILU*
do profilu M40 84520/N (aluminium)

Profil docięty pod kątem 45-90 stopni. Dotyczy wszystkich dostępnych kolorów.

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° Modern 40 profil M40 Z DOCIĘCIEM PROFILU*

do profilu M40, M60, M80, 
M61, M101.

84521 (aluminium)

aluminium

Docięcie profilu M40 pod kątem 45° + łącznik.

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° ZEWNĘTRZNY Modern 40 profil M40

do profilu M40 44540/ZL - czarny (aluminium)

44540/ZP - czarny (aluminium)

64540/ZL - biały (aluminium)

64540/ZP - biały (aluminium)
L - lewa 74540/ZL - inox poler  (aluminium)
P - prawa 74540/ZP - inox poler (aluminium)

84540/ZL - inox (aluminium)

84540/ZP - inox (aluminium)

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° WEWNĘTRZNY Modern 40 profil M40

do profilu M40 44540/W - czarny mat (aluminium)

64540/W - biały (aluminium)

74540/W - inox poler (aluminium)

84540/W - inox (aluminium)

PROFIL Modern 40 40 mm

L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 
       400*, 600* cm

44527 - czarny mat (aluminium)

64527 - biały (aluminium)
* dodatkowe koszty transportu 74527 - inox poler (aluminium) (max dł. 350 cm)

84527 - inox (aluminium)
Maksymalna odległość między uchwytami 230 cm. Kolor nieznacznie różni się od elementów ze stali nierdzewnej.

W profilu M40 istnieje możliwość montażu systemów sznurkowych do długości 350 cm. 

W przypadku montażu profilu M40 inox poler na uchwytach uniwersalnych wykorzystujemy uchwyt w dostępnym 
kolorze (biały, czarny, inox mat).

* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.
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NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

W profilu Modern 40 można zastosować system sznurkowy.
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SYSTEMY SZNURKOWE
więcej informacji w zeszycie nr 16

SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM

Do profilu Techno 20, Modern 
40, 60 i 80 oraz ZS.

20884 - kolor antico (aluminium)

30884 - kolor satyna (aluminium)
Naciąg systemu wykonany z aluminium. 40884 - kolor czarny (aluminium)
Bloczki z rolkami łożyskowymi. 60884 - kolor biały (aluminium)
Cena za KOMPLET. 70884 - kolor inox poler (aluminium)

80884 - kolor inox (aluminium)
KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. System sznurkowy montowany do długości karnisza max. 350 cm.

SYSTEM FALA - WAVE                        więcej informacji w zeszycie nr 16

KOMPLETNY SYSTEM FALA Z ŚLIZGIEM OKRĄGŁY 60 mm i 80 mm
60  Pakowany po 25 mb. 53651/60

80  Pakowany po 25 mb. 53651/80

60  Pakowany po 50 mb. 53652/60

80  Pakowany po 50 mb. 53652/80

60  Pakowany po 100 mb. 53653/60

80  Pakowany po 100 mb. 53653/80
                                                       W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (dopłata 10% do ceny).

KOMPLETNY SYSTEM FALA Z ŚLIZGIEM H1 60 mm i 80 mm
60  Pakowany po 25 mb. 53654/60

80  Pakowany po 25 mb. 53654/80

60  Pakowany po 50 mb. 53655/60

80  Pakowany po 50 mb. 53655/80

60  Pakowany po 100 mb. 53656/60

80  Pakowany po 100 mb. 53656/80
                                                       W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (bez dopłaty).
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Nazwa Nr - Rodzaj

UCHWYT POJEDYNCZY Modern 60
do profilu Modern 60 46002 - czarny (stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm 66002 - biały (stal nierdzewna)

86002 - inox (stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm                    Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UCHWYT PODWÓJNY Modern 60 PROFIL M60/SZYNA T20
do profilu Modern 60
i szyny Techno 20
podstawka kwadrat 60 mm
Wysięgniki do uchwytów mają kształt 
kwadratowy.

46025 - czarny (stal nierdzewna)

66025 - biały (stal nierdzewna)

86025 - inox (stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm,  S = 80 mm Uchwyty sufitowe Modern 60 dostępne są na str. 6.12, poz. 3 i 4.

UCHWYT UNIWERSALNY DO ŚCIANY Modern 60* PROFIL M60

do profilu Modern 60
i szyny Techno 20

46514 - kolor czarny (aluminium)

66514 - kolor biały (aluminium)
D = 100, 150, 200 mm 86514 - kolor inox (aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

UCHWYT UNIWERSALNY DO SUFITU Modern 60* PROFIL M60

do profilu Modern 60 i szyny 
Techno 20

46515 - kolor czarny (aluminium)

66515 - kolor biały (aluminium)
D = 100, 150, 200 mm 86515 - kolor inox (aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern 60 profil M60

do profilu M60 46517 - czarny mat (aluminium)

66517 - biały (aluminium)
D = 40 mm 86517 - inox (aluminium)

profil M60 60 mm    Może być stosowany jako uchwyt wewnętrzny.

KOŃCÓWKA PŁASKA Modern 60
do profilu Modern 60 60 mm 46010 - kolor czarny (aluminium)
D = 12 mm 66010 - kolor biały (aluminium)

86010 - kolor inox (aluminium)

KOŃCÓWKA C Modern 60 profil M60

do profilu M60 46013 - kolor czarny (aluminium)
D = 10 mm 66013 - kolor biały (aluminium)

86013 - kolor inox (aluminium)

* - do uchwytów uniwersalnych można zamontować szyny Techno 20 lub ZS, rolety rzymskie lub zwijane. O montażu rolet 
do uchwytów uniwersalnych proszę poinformować w zamówieniu. W uchwycie L100 - 1 szt. zaczepu do szyny Techno 20, w 
uchwycie L150 i L200 - 2 szt. zaczepu do szyny Techno 20. L 200 - tylko do ściany. Szczegóły w zeszycie nr 8. 

L -  odległość pierwszego profilu od ściany / sufitu, S  -  odległość pomiędzy profilami / szynami, D - całkowita długość uchwytu
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W profilu Modern 60 można zastosować system sznurkowy.
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Nazwa Nr - Rodzaj

KOŃCÓWKA L Modern 60 profil M60

do profilu M60 46014 - kolor czarny (aluminium)
D = 3 mm 66014 - kolor biały (aluminium)

86014 - kolor inox (aluminium)

AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM                                              
Pakowana po 50 szt. 51507 - biała
tworzywo 52507 - czarna

ŚLIZG H1                                                                  
Pakowany po 50 szt. 50500 - biały
tworzywo 52500 - czarny

ZACZEP ZE ŚLIZGIEM                                                   
Pakowany po 50 szt. 51507/Z - biały
tworzywo 52507/Z - czarny
* Do systemów sznurkowych zalecamy zaczep zamknięty ze ślizgiem i haczykiem ślimakiem.

Ułatwia to zdejmowanie tkaniny bez rozbierania systemu sznurkowego.

HACZYK ŚLIMAK                                                        
Pakowany po 50 szt. 51508 - biały
tworzywo

STOPER Modern 60

do profilu M60 86528 - inox (stal nierdzewna)

ŁĄCZNIK PROFILU PROSTY Modern 60 profil M60

do profilu Modern 60 86520 (stal)

* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.
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W profilu Modern 60 można zastosować system sznurkowy.



Nazwa Nr - Rodzaj

ŁĄCZNIK PROFILU KĄTOWY ZAWIASOWY Modern 60 profil M60 Z DOCIĘCIEM PROFILU*
do profilu Modern 60 86520/N (aluminium)

Profil docięty pod kątem 45-90 stopni. Dotyczy wszystkich dostępnych kolorów.

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° Modern 60 profil M60 Z DOCIĘCIEM PROFILU*

do profilu M40, M60, M80, 
M61, M101.

84521 (aluminium)

aluminium

Docięcie profilu M60 pod kątem 45° + łącznik 2 szt.

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° WEWNĘTRZNY Modern 60
do profilu Modern 60 60 mm 46540/W - kolor czarny (aluminium)

66540/W - kolor biały (aluminium)

86540/W - kolor inox (aluminium)

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° ZEWNĘTRZNY Modern 60
do profilu MODERN 60 60 mm 46540/ZL - kolor czarny (aluminium)

46540/ZP - kolor czarny (aluminium)
L - lewa 66540/ZL - kolor biały (aluminium)
P - prawa 66540/ZP - kolor biały (aluminium)

86540/ZL - kolor inox (aluminium)

86540/ZP - kolor inox (aluminium)

PROFIL MODERN 60
L = 150, 175, 200, 250, 300*, 46527 - kolor czarny (aluminium)
       350*, 400*, 600* cm 66527 - kolor biały (aluminium)

Dodatkowe koszty transportu. 86527 - kolor inox (aluminium)

Maksymalna odległość między uchwytami 230 cm*. Kolor szyny może nieznacznie różnić się od reszty detali.

* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.
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NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

W profilu Modern 60 można zastosować system sznurkowy.



ZASTOSOWANIE 
Modern 60 

JAKO MASKOWNICY
więcej informacji w zeszycie nr 8

SYSTEMY SZNURKOWE
więcej informacji w zeszycie nr 16

SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM

Do profilu Techno 20, Modern 
40, 60 i 80 oraz ZS.

20884 - kolor antico (aluminium)

30884 - kolor satyna (aluminium)
Naciąg systemu wykonany z aluminium. 40884 - kolor czarny (aluminium)
Bloczki z rolkami łożyskowymi. 60884 - kolor biały (aluminium)
Cena za KOMPLET. 80884 - kolor inox (aluminium)
KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. System sznurkowy montowany do długości karnisza max. 350 cm.

SYSTEM FALA - WAVE                        więcej informacji w zeszycie nr 16

KOMPLETNY SYSTEM FALA Z ŚLIZGIEM OKRĄGŁY 60 mm i 80 mm
60  Pakowany po 25 mb. 53651/60

80  Pakowany po 25 mb. 53651/80

60  Pakowany po 50 mb. 53652/60

80  Pakowany po 50 mb. 53652/80

60  Pakowany po 100 mb. 53653/60

80  Pakowany po 100 mb. 53653/80
                                                      W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (dopłata 10% do ceny).

KOMPLETNY SYSTEM FALA Z ŚLIZGIEM H1 60 mm i 80 mm
60  Pakowany po 25 mb. 53654/60

80  Pakowany po 25 mb. 53654/80

60  Pakowany po 50 mb. 53655/60

80  Pakowany po 50 mb. 53655/80

60  Pakowany po 100 mb. 53656/60

80  Pakowany po 100 mb. 53656/80
                                                       W sprzedaży złożone systemy fala pakowane po 25mb (bez dopłaty).
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Nazwa Nr - Rodzaj

UCHWYT POJEDYNCZY Modern 80 profil M80

do profilu M80 48002 - czarny mat (stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm 68002 - biały (stal nierdzewna)

88002 - inox (stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm                    Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UCHWYT PODWÓJNY Modern 80 profil M80/szyna Ø 20 mm
do profilu M80 i szyny Ø 20 mm 48025 - czarny mat (stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm 68025 - biały (stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm 88025 - inox (stal nierdzewna)
S = 80 mm                                          Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern 80 profil M80

do profilu M80 i M60 48003 - czarny mat (stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm 68003 - biały (stal nierdzewna)
L = 90 mm 88003 - inox (stal nierdzewna)
Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UCHWYT PODWÓJNY SUFITOWY Modern 80 profil M80/szyna Ø 20 mm
do profilu M80, M60 i szyny Ø 20 mm 48047 - czarny mat (stal nierdzewna)
podstawka kwadrat 60 mm 68047 - biały (stal nierdzewna)
L = 90 mm 88047 - inox (stal nierdzewna)
S = 80 mm                                          Wysięgniki do uchwytów mają kształt kwadratowy.

UCHWYT POJEDYNCZY SUFITOWY Modern 80 profil M80

do profilu M80 48517 - czarny mat (aluminium)

68517 - biały (aluminium)
L = 40 mm 88517 - inox (aluminium)

profil M80 80 mm    Może być stosowany jako uchwyt wewnętrzny.

UCHWYT UNIWERSALNY Modern 80 profil M80 *

do profilu M80 48514 - czarny mat (aluminium)
D = 100, 150, 200 mm 68514 - biały (aluminium)

88514 - inox (aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

UCHWYT UNIWERSALNY SUFITOWY Modern 80 profil M80 *

do profilu M80 48515 - czarny mat (aluminium)
D = 100, 150 mm 68515 - biały (aluminium)

88515 - inox (aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

* - do uchwytów uniwersalnych można zamontować szyny Techno 20 lub ZS, rolety rzymskie lub zwijane. O montażu 
rolet do uchwytów uniwersalnych proszę poinformować w zamówieniu. W uchwycie L100 - 1 szt. zaczepu do szyny 
Techno 20, w uchwycie L150 i L200 - 2 szt. zaczepu do szyny Techno 20. L 200 - tylko do ściany. Szczegóły w zeszycie nr 8.

L -  odległość pierwszego profilu od ściany / sufitu, S  -  odległość pomiędzy profilami / szynami, D - całkowita długość uchwytu

L

L

L S

L

D

S

D

L
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Nazwa Nr - Rodzaj

ZACZEP ROLETY RZYMSKIEJ
montaż do profilu M80, M60 88509 - inox (aluminium)
D = 65 mm

ZACZEP ROLETY ZWIJANEJ Modern 80 profil M80

montaż do profilu M80, M60, 
M40

84513 - inox (aluminium)

D = 70 mm

KOŃCÓWKA PŁASKA Modern 80 profil M80

do profilu M80 48010/L - czarny mat (aluminium)
D = 12 mm 48010/P - czarny mat (aluminium)

68010/L - biały (aluminium)
L - lewa 68010/P - biały (aluminium)
P - prawa 78010/L - inox poler (aluminium)

78010/P - inox poler (aluminium)

88010/L - inox (aluminium)

88010/P - inox (aluminium)

AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM                                                
Pakowana po 50 szt. 51507 - biała
tworzywo 52507 - czarna

ŚLIZG H1                                                                    
Pakowany po 50 szt. 50500 - biały
tworzywo 52500 - czarny

ZACZEP ZE ŚLIZGIEM DO SZYNY                                  
Pakowany po 50 szt. 51507/Z - biały
tworzywo 52507/Z - czarny
* Do systemów sznurkowych zalecamy zaczep zamknięty ze ślizgiem i haczykiem ślimakiem.

Ułatwia to zdejmowanie tkaniny bez rozbierania systemu sznurkowego.

* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.   
L - odległość pierwszego profilu od ściany/sufitu,    D - całkowita długość uchwytu
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Nazwa Nr - Rodzaj

HACZYK ŚLIMAK                                                          
Pakowany po 50 szt. 51508 - biały
tworzywo

ZAWIESIE PROSTE ZE ŚLIZGIEM
84501 - inox (stal nierdzewna)

D = 50 mm

STOPER Modern 80

do profilu M40 i M80 84528 - inox (stal)

ŁĄCZNIK PROFILU PROSTY Modern 80 profil M80

do profilu M80 88520 (stal)

ŁĄCZNIK PROFILU KĄTOWY ZAWIASOWY Modern 80 profil M80 z docięciem profilu*

do profilu M80 88520/N (stal)

Profil docięty pod kątem 45-90 stopni. Dotyczy wszystkich dotępnych kolorów.

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° Modern 80 profil M80 z docięciem profilu*

do profilu M40, M60, M80, 
M61, M101,

84521 (aluminium)

aluminium

Docięcie profilu M80 pod kątem 45° + łącznik 2 szt.

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° ZEWNĘTRZNY Modern 80 profil M80

do profilu M80 48540/ZL - czarny mat (aluminium)

48540/ZP - czarny mat (aluminium)
L - lewa 68540/ZL - biały (aluminium)
P - prawa 68540/ZP - biały (aluminium)

88540/ZL - inox (aluminium)

88540/ZP - inox (aluminium)

* - Detale na zamówienie. Brak możliwości zwrotów lub wymian.  
D - długość
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Nazwa Nr - Rodzaj

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° WEWNĘTRZNY Modern 80 profil M80

do profilu M80 48540/W - czarny mat (aluminium)

68540/W - biały (aluminium)

88540/W - inox (aluminium)

L - długość

PROFIL Modern 80 80 mm

L = 150, 175, 200, 250, 300*, 350*, 
       400*, 600* cm

48527 - czarny mat (aluminium)

68527 - biały (aluminium)
Dodatkowe koszty transportu. 88527 - inox (aluminium)
Maksymalna odległość między uchwytami 270 cm. Dotyczy samego profilu M80.

Kolor nieznacznie różni się od elementów ze stali nierdzewnej.

      
* - Dodatkowe koszty transportu.

Sam w sobie profil Modern 80 jest doskonałym elementem zdobniczym, ale także może zostać 
połączony np. z tkaniną ze sztywnikiem, skórą, lub innym materiałem dekoracyjnym, który będzie 
dodatkowym uzupełnieniem całej dekoracji. Wystarczy wsunąć żądane wypełnienie o szerokości 72-
73 mm w  prowadnicę z przodu listwy, pamiętając o tym aby grubość wypełnienia nie przekraczała 
2 mm.

Karnisze Modern zostały nagrodzone
Złotym  Medalem  Home  Decor  2009

Międzynarodowych Targów Poznańskich
oraz wyróżnieniem na Trend Design 2010 

Międzynarodowych Targów Łódzkich
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ZASTOSOWANIE 
Modern 80 

JAKO MASKOWNICY
więcej informacji w zeszycie nr 8

W linii Modern 80 jest możliwe wypełnienie profilu dekorami według dołączonego wzornika.
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PROPOZYCJE WYPEŁNIENIA 

PROFILU Modern 80 

SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ

W profilu Modern 80 można zastosować system sznurkowy.


