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Techniczne systemy szynowe
aluminium

Przedstawiamy aluminiowe techniczne systemy szynowe w kolorze białym, w których 
przesuwanie tkaniny odbywa się po całej długości karnisza oraz maskownica ZM z rzepem.ZS 1
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Uchwyt zatrzaskowy/zaciskowy podwójny z kołkiem mocującym

Łącznik zatrzaskowy/zaciskowy
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W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT.
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Systemy szynowe ZS
Charakteryzują się prostotą techniczną i funkcjonalnością. Wykonane są 
z profilu aluminiowego, jednotorowego w kolorze białym. Z uwagi na 
swoją budowę mogą być mocowane zarówno do sufitu jak i ściany. W 
szynie tej istnieje możliwość wykonania gięcia punktowego na giętarce 
co pozwala na stosowanie tych systemów w wykuszach czy oknach 
zatokowych. Dostępne w długościach 3, 4, 5, 6 mb.

Systemy szynowe T.15.2
Są to dwutorowe profile aluminiowe w kolorze białym o stabilnej 
budowie i rozstawie pomiędzy torami 70 mm. Z uwagi na swoją budowę 
również mocowane są bezpośrednio do sufitu bez potrzeby stosowania 
dodatkowych wsporników.

Systemy szynowe T.15.2S
Są to dwutorowe profile aluminiowe w kolorze białym i rozstawie 
pomiędzy szynami 70 mm, co umożliwia zastosowanie systemu Wave na 
jednej z szyn. Na szynie zewnętrznej (zasłonowej) możemy zastosować 
profesjonalny system sznurkowy. Polecamy montaż do sufitu. Dostępne 
długości: 3mb, 6 mb.

Systemy szynowe T.15.3
Są to trzytorowe profile aluminiowe w kolorze białym oraz rozstawie 
pomiędzy szynami 70 mm i 40 mm. Polecamy montaż do sufitu. Jest 
to szyna zespolona i nie wymaga dodatkowych uchwytów do montażu. 
Dostępne długości: 3mb, 6 mb.

Systemy szynowe ZS Duo
Są to jednotorowe profile aluminiowe w kolorze białym, montowane 
bezpośrednio do sufitu lub do ściany. Do profili  ZS Duo może być 
zamontowany system sznurkowy, który umożliwia sterowanie tkaniną 
z jednego miejsca (bardzo przydatny dla osób niepełnosprawnych). W 
profilu ZS DUO  możemy stosować system fala (Wave).

Systemy szynowe ZS, T.15.2, T.15.2S, T.15.3, ZS Duo i ZM dostępne są w długościach 6 metrowych, 
ewentualne inne długości po wcześniejszym kontakcie z działem sprzedaży.
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Maskownica ZM
aluminium

Wszystkie systemy techniczne można łączyć za pomocą wsporników uniwersalnych z linią karniszy 
MODERN 40, 60 i 80. Także w tych systemach istnieje możliwość zastosowania systemów sznurkowych 
ułatwiających przesuwanie dekoracji okiennych na całej długości karnisza. Zarówno karnisze firmy 
ZEGAR jak i nowe systemy techniczne z uwagi na swoją funkcjonalność nadają się do stosowania 
wszędzie tam gdzie zalecane są manualne i sznurkowe systemy zawieszania dekoracji okien. 

Maskownica ZM
Jest to listwa aluminiowa z rzepem w kolorze białym. Nadaje się do 
zamocowania lambrekinów. Za pomocą specjalnych uchwytów mocowana 
może być do wsporników ściennych jak i do sufitu. Z uwagi na swoja budowę 
nadaje się do ręcznego gięcia. Maskownica ZM występuje w długościach 
6 m., ewentualne inne długości po wcześniejszym kontakcie z działem 
handlowym. 
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System sznurkowy do ZS dostępny w zeszycie nr 16

System szynowy ZEGAR ZS

OTWIERANIE
Centralne Jednostronne Wielotorowe (tylko ręcznie)  Asymetryczne (tylko ręcznie)

Łuk 
zewnętrzny

Łuk 
wewnętrzny

Pojedynczy
kąt

Podwójny
kąt

GIĘCIE POZIOM
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System Szynowy ZEGAR ZS
Nazwa Nr - Rodzaj                    

SzyNa zS
szyna aluminiowa 3,0 mb 53524/3 - biały

szyna aluminiowa 4,0 mb 53524/4 - biały

szyna aluminiowa 5,0 mb 53524/5 - biały

szyna aluminiowa 6,0 mb 53524/6 - biały

Inne długości profili - prosimy o kontakt z działem handlowym. Docinamy profile na dowolny wymiar - dodatkowa opłata.

UchwyT SUfITOwy zS - bezPOśReDNI MONTaż DO SUfITU
metalowy 53526 - biały

Pakowany po 50 szt.

KOMPLeT MONTażOwy ZS                                      
komplet zawiera: uchwyt zaciskowy, 
maskowniczkę oraz do wyboru kołek 
do betonu molek lub choinka do 
regipsu

53527 - biały

UchwyT SUfITOwy POJeDyNczy zS zaTRzaSKOwy
metalowy 53537 - biały

Pakowany po 50 szt.

UchwyT SUfITOwy PODwóJNy zS - bezP. MONTaż DO SUfITU
metalowy, pakowany po 10 szt. 53514 - biały                                              

S=60 mm

UchwyT SUfITOwy PODwóJNy zS zaTRzaSKOwy 
metalowy 53534/60 - biały

Pakowany po 10 szt. 53534/80 - biały

UchwyT zS + zM SUfITOwy                                       
metalowy 53538 - biały

Pakowany po 10 szt.

UchwyT zM + ŁĄczNIK zS SUfITOwy                     
metalowy 53536 - biały

Pakowany po 10 szt.
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Nazwa Nr - Rodzaj                    

haczyK śLIMaK                                                               
tworzywo 51508 - biały

Pakowany po 50 szt.

agRafKa MaŁa                                                                 
tworzywo 51506 - biały

Pakowany po 50 szt.

śLIzg PROSTy                                                                   
tworzywo 53507 - biały

Pakowany po 100 szt.

śLIzg aSyMeTRyczNy                                                     
tworzywo 53506 - biały

Pakowany po 100 szt.

śLIzg zaTRzaSKOwy Na agRafKĘ                                
tworzywo 53504 - biały

Pakowany po 50 szt.

śLIzg zaTRzaSKOwy Na śLIMaK                                   
tworzywo 53505 - biały

Pakowany po 50 szt.

agRafKa ze śLIzgIeM                                                     
tworzywo 51507 - biały

Pakowany po 50 szt.

zaczeP zaMKNIĘTy ze śLIzgIeM                                  
tworzywo 51507/Z - biały

Pakowany po 50 szt.

KOńcówKa PRzyKRĘcaNa                                            
tworzywo 53110 - biały

Pakowany po 20 szt.
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System Szynowy ZEGAR ZS

Nazwa Nr - Rodzaj      

STOPeR ZS                                                                         
tworzywo 53528 - biały             

Pakowany po 20 szt.

STOPeR DO SzyNy zaTRzaSKOwy                                 
tworzywo 50526 - bezbarwny      
Pakowany po 20 szt.

ŁĄczNIK zS                                                                       
metalowy 53525 - biały

L = 30 mm

Pakowany po 10 szt.

ŁĄczNIK zaSTRzaSKOwy zS                                          
metalowy 53535 - biały

Pakowany po 10 szt.

      

UchwyT ścIeNNy aLUMINIOwy                                   
Pakowany po 5 szt.

L = 35 mm 53103 - biały

L = 80 mm 53108 - biały

L = 120 mm 53112 - biały

L = 150 mm 53115 - biały

L = 190 mm 53119 - biały

L = 230 mm 53123 - biały

Do kompletu należy zamówić uchwyt sufitowy 53526 - jedną lub dwie szt.

PROfIL gIĘTy PUNKTOwO (ŁĄczNIK 25x25 cm)
profil ZS

Minimalny promień gięcia - 13 cm.
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SySTeM faLa - waVe
więcej informacji w zeszycie nr 16

KOMPLeTNy SySTeM faLa ze śLIzgIeM OKRĄgŁyM 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 ze 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).

TaśMa DO faLI
Pakowana po 50 mb. 53549
Szerokość 78 mm

Taśma ze znacznikiem przy jednej krawędzi w proporcji marszczenia 1:2 dla sznurka 80 mm, przy drugiej 
krawędzi w proporcji marszczenia 1:2 dla sznurka 60 mm.

SySTeMy SzNURKOwe
SySTeM SzNURKOwy z NaPINaczeM z TwORzywa
Naciąg systemu wykonany z tworzywa. 88425 - biały                                                    

KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza.

System sznurkowy montowany do długości karnisza max. 350 cm.

80 mm

60 mm



SySTeM faLa - waVe
więcej informacji w zeszycie nr 16

KOMPLeTNy SySTeM faLa ze śLIzgIeM OKRĄgŁyM 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 ze 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).

TaśMa DO faLI
Pakowana po 50 mb. 53549
Szerokość 78 mm

Taśma ze znacznikiem przy jednej krawędzi w proporcji marszczenia 1:2 dla sznurka 80 mm, przy drugiej 
krawędzi w proporcji marszczenia 1:2 dla sznurka 60 mm.

SySTeMy SzNURKOwe
SySTeM SzNURKOwy z NaPINaczeM z TwORzywa
Naciąg systemu wykonany z tworzywa. 88425 - biały                                                    

KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza.

System sznurkowy montowany do długości karnisza max. 350 cm.

15.9

System Szynowy ZEGAR T.15.2

           * - otwieranie asymetryczne nie dotyczy systemów sznurkowych

System szynowy ZEGAR T.15.2

OTWIERANIE
Centralne Jednostronne Wielotorowe (tylko ręcznie)  Asymetryczne (tylko ręcznie)*
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Nazwa Nr - Rodzaj                    

SzyNa T.15.2                                                    Opak. w j.m.                  
szyna aluminiowa 3,0 mb 53541/3 - biały 60 m
szyna aluminiowa 6,0 mb 53541/6 - biały 60 m
Inne długości profili - prosimy o kontakt z działem handlowym.

Docinamy profile na dowolny wymiar, pod dowolnym kątem - dodatkowa opłata.

haczyK śLIMaK                                                               
tworzywo 51508 - biały

pakowane po 50 szt.

śLIzg PROSTy                                                                  
tworzywo 53507 - biały

pakowane po 100 szt.

śLIzg aSyMeTRyczNy                                                     
tworzywo 53506 - biały

pakowane po 100 szt.

śLIzg zaTRzaSKOwy Na agRafKĘ                                
tworzywo 53504 - biały

pakowane po 50 szt.

śLIzg zaTRzaSKOwy Na śLIMaK                                  
tworzywo 53505 - biały

pakowane po 50 szt.

agRafKa ze śLIzgIeM                                                     
tworzywo 51507 - biały

pakowane po 50 szt.

zaczeP zaMKNIĘTy ze śLIzgIeM                                  
tworzywo 51507/Z - biały

pakowane po 50 szt.
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System Szynowy ZEGAR T.15.2
Nazwa Nr - Rodzaj                

KOńcówKa PRzyKRĘcaNa T.15.2                                  
tworzywo 53211 - biały

pakowane po 20 szt.

STOPeR DO SzyNy zaTRzaSKOwy                                
tworzywo 50526 - bezbarwny

pakowane po 20 szt.



System szynowy ZEGAR T.15.2S

           * - otwieranie asymetryczne nie dotyczy systemów sznurkowych

OTWIERANIE
Centralne Jednostronne Wielotorowe (tylko ręcznie)  Asymetryczne (tylko ręcznie)*

www.karnisz.pl15.12
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System Szynowy ZEGAR T.15.2S
Nazwa Nr - Rodzaj                    

SzyNa T.15.2S                                                Opak. w j.m.                  
szyna aluminiowa 3,0 mb 53543/3 - biały 60 m
szyna aluminiowa 6,0 mb 53543/6 - biały 60 m
Inne długości profili - prosimy o kontakt z działem handlowym.

Docinamy profile na dowolny wymiar, pod dowolnym kątem - dodatkowa opłata.

STOPeR DO SzyNy zaTRzaSKOwy                                 
tworzywo 50526 - bezbarwny       
Pakowany po 20 szt.

KOńcówKa PRzyKRĘcaNa T.15.2                                  
tworzywo 53211 - biały

pakowane po 20 szt.

KOńcówKa z OczKIeM                                                 
tworzywo 53212 - biały

pakowane po 20 szt.

agRafKa ze śLIzgIeM                                                     
tworzywo 51507 - biały

pakowane po 50 szt.

zaczeP zaMKNIĘTy ze śLIzgIeM                                  
tworzywo 51507/Z - biały

pakowane po 50 szt.

SySTeM SzNURKOwy z ObcIĄżNIKIeM
aluminium biały
pakowane po 1 szt.

wózeK z KRzywKĄ
tworzywo + metal 53522 - inox

pakowane po 1 szt.



www.karnisz.pl15.14

System szynowy ZEGAR T.15.3

           * - otwieranie asymetryczne nie dotyczy systemów sznurkowych

OTWIERANIE
Centralne Jednostronne Wielotorowe (tylko ręcznie)  Asymetryczne (tylko ręcznie)*

System szynowy T.15.3.
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System Szynowy ZEGAR T.15.3
Nazwa Nr - Rodzaj                    

SzyNa T.15.3                                                   Opak. w j.m.                  
szyna aluminiowa 3,0 mb 53521/3 - biały 60 m
szyna aluminiowa 6,0 mb 53521/6 - biały 60 m
Inne długości profili - prosimy o kontakt z działem handlowym. Powyżej 4 mb do 6 mb profil liczony jest 
z długości 6 mb. Docinamy profile na dowolny wymiar, pod dowolnym kątem - dodatkowa opłata.

KOńcówKa PRzyKRĘcaNa T.15.2                                  
tworzywo 53210 - biały

pakowane po 20 szt.

agRafKa ze śLIzgIeM                                                     
tworzywo 51507 - biały

pakowane po 50 szt.

zaczeP zaMKNIĘTy ze śLIzgIeM                                  
tworzywo 51507/Z - biały

pakowane po 50 szt.



www.karnisz.pl15.16

Maskownica z rzepem do lambrekinów ZM
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Maskownica z rzepem do lambrekinów ZM
Nazwa Nr - Rodzaj                  

MaSKOwNIca z RzePeM                               Opak. w j.m.                  
maskownica aluminiowa 6,0 mb 53517/6 - biały 60 m

Maskownicę ZM1 można wyginać ręcznie.

Inne długości maskownicy - prosimy o kontakt z działem handlowym.

UchwyT ścIeNNO-SUfITOwy                                       
tworzywo 53530 - biały

Pakowany po 20 szt.

UchwyT SUfITOwy                                                        
tworzywo 53529 - biały

Pakowany po 20 szt.

UchwyT SUfITOwy                                                        
metalowy 53539 - biały

Pakowany po 10 szt.

UchwyT SUfITOwy zM + zS                                        
metalowy 53538 - biały

Pakowany po 10 szt.

UchwyT SUfITOwy zM + ŁĄczNIK zS                        
metalowy 53536 - biały

Pakowany po 10 szt.
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Profil ZS Duo z systemem sznurkowym

Centralne Jednostronne Wielotorowe (tylko ręcznie)
OTWIERANIE
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Profil ZS Duo z systemem sznurkowym

Nazwa Nr - Rodzaj                    

UchwyT SUfITOwy zS DUO                                      
tworzywo 53556 - biały

UchwyT SUfITOwy zS DUO - bezP. MONTaż DO SUfITU          
metalowy 53559 - biały 

pakowany po 50 szt.

ObcIĄżNIK MeTaLOwy UNIweRSaLNy                     
aluminium 60885 - kolor biały (aluminium)

80885 - kolor inox (aluminium)

40885 - kolor czarny (aluminium)

20885 - kolor antico (aluminium)

70885 - kolor inox poler (aluminium)

      

UchwyT ścIeNNy aLUMINIOwy                                   
Pakowany po 5 szt.

L = 35 mm 53103 - biały

L = 80 mm 53108 - biały

L = 120 mm 53112 - biały

L = 150 mm 53115 - biały

L = 190 mm 53119 - biały

L = 230 mm 53123 - biały

Do montażu ZS Duo potrzebny jest również uchwyt sufitowy 53559.
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SySTeM faLa - waVe
więcej informacji w zeszycie nr 16

KOMPLeTNy SySTeM faLa ze śLIzgIeM OKRĄgŁyM 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 ze 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).

TaśMa DO faLI
Pakowana po 50 mb. 53549
Szerokość 78 mm

Taśma ze znacznikiem przy jednej krawędzi w proporcji marszczenia 1:2 dla sznurka 80 mm, przy drugiej 
krawędzi w proporcji marszczenia 1:2 dla sznurka 60 mm.

80 mm

60 mm


