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 System fala to najnowszy trend w dziedzinie dekoracji okna, który z uwagi na swoją 
uniwersalność z powodzeniem zastosowany może być w pomieszczeniach klasycznych jak i 
nowoczesnych. Stosowany może być w przestrzeni domowej jak i użyteczności publicznej (hotele, 
motele i biurowce). Z uwagi na swoją uniwersalność system stosowany może być we wszystkich 
rozwiązaniach szynowych oferowanych przez firmę Zegar, jak i w wielu systemach szynowych 
dostępnych na naszym rynku. System umożliwia równomierne rozsuwanie powstałych fal, a przy 
zsuwaniu tworzy uporządkowaną harmonię. System fala ułatwia i umożliwia utrzymanie ładu w 
oknie bez względu na usytuowanie dekoracji. Zalecany jest do częstego odsłaniania, zasłaniania 
dekoracji oraz do dużych okien, w szczególności dla osób lubiących uporządkowaną i funkcjonalną 
dekorację okna.

System fala z karniszem Techno 30

System fala z karniszem Techno 20 czarny

System fala z karniszem ART DECO
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SYSTEM FALA

SySTem FALA - WAVe

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).

Nazwa Nr - Rodzaj

SZNUReK DO FALI 80 mm i 60 mm
Pakowany po 25 mb. 53545/80
Pakowany po 25 mb. 53545/60
Pakowany po 50 mb. 53546/80
Pakowany po 50 mb. 53546/60
Pakowany po 100 mb. 53547/80
Pakowany po 100 mb. 53547/60

ŚLIZG DO FALI
Pakowany po 110 szt. 53548
Zalecany do fali 60 mm

tworzywo

ŚLIZG H1
Pakowany po 50 szt. 50500 - biały
tworzywo

ZACZeP KRAŃCOWy DO FALI
Pakowany po 10 szt. 51511 - biały
tworzywo
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Nazwa Nr - Rodzaj

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.

Wymiarowanie upięcia taśmy do sznurka fali

1. przy założeniu stosunku materiału do karnisza 1:1,5 (małe fałdki)

co 12 kieszonka dla sznurka z rozstawem 80 mm
co 9 kieszonka dla sznurka z rozstawem 60 mm

2. przy założeniu stosunku materiału do karnisza 1:1,75 (średnie fałdki)

co 14 kieszonka dla sznurka z rozstawem 80 mm
co 11 kieszonka dla sznurka z rozstawem 60 mm

3. przy założeniu stosunku materiału do karnisza 1:2 (duże fałdki)

co 16 kieszonka dla sznurka z rozstawem 80 mm
co 12 kieszonka dla sznurka z rozstawem 60 mm

Wymiarowanie należy przeprowadzić wg znacznika na taśmie Zegar.

W przypadku zastosowania zaczepów krańcowych należy dołożyć po 4 cm taśmy (4 kieszonki) z każdej 
strony.

SYSTEM FALA
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80 mm

60 mm



Nazwa Nr - Rodzaj

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.

Wymiarowanie upięcia taśmy do sznurka fali

1. przy założeniu stosunku materiału do karnisza 1:1,5 (małe fałdki)

co 12 kieszonka dla sznurka z rozstawem 80 mm
co 9 kieszonka dla sznurka z rozstawem 60 mm

2. przy założeniu stosunku materiału do karnisza 1:1,75 (średnie fałdki)

co 14 kieszonka dla sznurka z rozstawem 80 mm
co 11 kieszonka dla sznurka z rozstawem 60 mm

3. przy założeniu stosunku materiału do karnisza 1:2 (duże fałdki)

co 16 kieszonka dla sznurka z rozstawem 80 mm
co 12 kieszonka dla sznurka z rozstawem 60 mm

Wymiarowanie należy przeprowadzić wg znacznika na taśmie Zegar.

W przypadku zastosowania zaczepów krańcowych należy dołożyć po 4 cm taśmy (4 kieszonki) z każdej 
strony.

5

Niesymetryczne upięcie fali

W systemie fala istnieje możliwość upięcia fali niesymetrycznie (mniejsza fala z przodu, większa z 
tyłu lub odwrotnie).

1. przy upięciu fali w stosunku taśmy 1:1,5 (przód/tył) - upięcie co 10 i 14 kieszonka

4 cm

8 cm

2. przy upięciu fali w stosunku taśmy 1:1,75 (przód/tył) - upięcie co 12 i 16 kieszonka

5 cm

9 cm

3. przy upięciu fali w stosunku taśmy 1:2 (przód/tył) - upięcie co 14 i 18 kieszonka

6 cm

10 cm

Podane powyżej numery kieszonek mają zastosowanie dla sznurka z rozstawem 80 mm.

SYSTEM FALA
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SYSTEMY SZNURKOWE

Porównanie systemów

Rodzaje
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system sznurkowy rurowy 
Techno 20

inox

system sznurkowy szynowy 
(do Techno 20, M40, M60, 

M80, ZS)

inox 
biały
czarny
satyna
inox poler
antico

system sznurkowy Techno 30

inox 
biały
czarny 
inox poler
antico

system sznurkowy M25
inox 
biały
czarny

system sznurkowy ZS Duo biały

system sznurkowy T15.S inox 
biały

system sznurkowy T15.2.S biały

system sznurkowy MZ1 inox 
biały

system sznurkowy MZ2 inox 
biały
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SYSTEMY SZNURKOWE

Długości maksymalne systemów sznurkowych

Rodzaje
Dł. max. 2 m
rozsuwanie 

jednostronnie

Dł. max. 4 m
rozsuwanie 

kurtyna

Dł. max. 3,5 m Dł. max. 6 m Dł. max. 12 m 
łączony

system sznurkowy rurowy 
Techno 20

system sznurkowy szynowy 
(do T20, M40, M60, M80, ZS)

system sznurkowy T30

system sznurkowy M25

system sznurkowy ZS Duo

system sznurkowy T15.S

system sznurkowy T15.2.S

system sznurkowy MZ1

system sznurkowy MZ2
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SYSTEMY SZNURKOWE

Sposoby rozsuwania zasłon w systemie sznurkowym

a b

c d

e f

g

lewa                                                                  prawa

lewa                                                                  prawa

lewa                                                                  prawa

lewa                                                                  prawa

lewa                                                                  prawa

lewa                                                                  prawa

(okno przed nami)

lewa                                                                                                    prawa

system łączony z dwóch karniszy .
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SYSTEMY SZNURKOWE

1. SySTemy SZNURKOWe Techno 30
Cena systemu sznurkowego do karnisza Techno 30 zawiera 
obciążnik metalowy uniwersalny, dostępny w kolorach: 
antico, czarny, biały, inox poler, inox.

Istnieje możliwość zamówienia karnisza podwójnego Techno 
30 szyna / Techno 30 szyna.

Komplety karnisza Techno 30 i elementy Techno 30 - szczegóły 
w zeszycie nr 3.

System sznurkowy Techno 30
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SYSTEMY SZNURKOWE

System sznurkowy szynowy 

System sznurkowy należy zamawiać razem z karniszem, podając dokładną jego długość razem z 
końcówkami (obie mają długość do rozsuwania typu kurtyna 18 cm do rozsuwania na jedną stronę 
na prawo lub lewo 14 cm, do zastosowania od ściany do ściany lub z końcówkami ozdobnymi 10,5 
cm + końcówki ozdobne). Należy także podać długość zwisu sznurka wraz z obciążnikiem oraz 
sposób rozsuwania wg schematu z str. 16.7.

Maksymalna długość kompletnego karnisza z systemem fala wyłącznie z rozstawem ślizgów 80 mm 
6 mb, natomiast bez systemu fala 9 mb.

Powyżej 6 mb długości karnisza istnieje możliwość zastosowania łącznika systemu sznurkowego 
co umożliwia zastosowanie systemu sznurkowego na długości do 12 mb sterowanego dwoma 
niezależnymi systemami na jednym karniszu.

Łącznik systemu sznurkowego Techno 30 dla jednego systemu
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SYSTEMY SZNURKOWE

2. SySTemy SZNURKOWe Modern 25
Cena systemu sznurkowego do karnisza Modern 25 zawiera 
obciążnik metalowy uniwersalny i końcówki z rolkami w 
kolorach: czarny, biały, inox poler, inox.

Maksymalna długość karnisza wynosi 600 cm.

Komplety karnisza oraz elementy Modern 25 przedstawione 
są w zeszycie nr 9.

System sznurkowy należy zamawiać razem z karniszem podając dokładną jego długość razem 
w końcówkami, obie mają długość 110 mm. Należy także podać długość zwisu sznurka wraz z 
obciążnikiem oraz sposób rozsuwania wg schematu z str. 16.7.

Maksymalna długość kompletnego karnisza z systemem fala wyłącznie z rozstawem ślizgów 80 mm 
6 mb, natomiast bez systemu fala 8 mb.

Modern 25 z systemem sznurkowym
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SYSTEMY SZNURKOWE

3. SySTemy SZNURKOWe DO PROFILI Techno 20
Modern 40, Modern 60 i ZS

Systemy sznurkowe do szyn Techno 20, profili Modern 40, Modern 60 i profili ZS należy zamawiać 
razem z karniszem podając dokładną jego długość bez końcówek. Należy podać długość sznurka 
wraz z naciągiem oraz sposób rozsuwania wg podanego schematu z str. 16.7. Mechanizm sznurkowy 
zamontowany jest 9 cm od końca rury/szyny i powinien się znajdować pomiędzy uchwytem a 
końcówką.

Zaletą tego systemu jest możliwość łatwego przesuwania tkanin po całej długości karnisza, bez 
względu na ilość zastosowanych uchwytów. Ponadto możliwe jest przesuwanie tkanin na jedną 
stronę nawet przy zastosowaniu trzech uchwytów. Jednakże z uwagi na potrzebę zastosowania 
w tym rozwiązaniu napinacza, to swobodne przesuwanie tkanin może odbywać się na długości 
karnisza nie przekraczającej 350 cm, a w przypadku dłuższych karniszy zalecamy zastosowanie 
dwóch odrębnych systemów sznurkowych lub karniszy szyn Techno 30, Modern 25 lub ZS Duo z 
systemami sznurkowymi.

Nazwa Nr - Rodzaj

SySTem SZNURKOWy Z NAPINACZem ALUmINIOWym
Naciąg systemu wykonany z aluminium. 20884 - kolor antico (aluminium)
Bloczki z rolkami łożyskowymi. 30884 - kolor satyna (aluminium)

40884 - kolor czarny (aluminium)

60884 - kolor biały (aluminium)

70884 - kolor inox poler (aluminium)
Cena za KOmPLeT. 80884 - kolor inox (aluminium)
KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. System sznurkowy montowany do długości karnisza max. 350 cm.

SySTem SZNURKOWy POLeCANy W KOLeKCJACH Techno 20, Modern 
40, Modern 60, ZS, ZS2 i ART DECO

System sznurkowy szynowy Techno 20
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SYSTEMY SZNURKOWE

System sznurkowy szynowy Modern 40

System sznurkowy szynowy ART DECO

System sznurkowy szynowy ZS

W systemie sznurkowym szynowym maksymalna długość kompletnego karnisza wynosi 350 cm.



4. SySTem SZNURKOWy DO RURy OTWARTeJ 

Techno 20 
Nazwa Nr - Rodzaj

SySTem SZNURKOWy DO RURy OTWARTeJ Z OBCIĄŻNIKIem
Do rury otwartej inox. 85222
Do stosowania z kółkami.

Obciążnik ze stali nierdzewnej inox

KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. Cena za KOmPLeT.

SySTem SZNURKOWy DO PRZeLOTeK (DeCORINGÓW)
Do rury otwartej. 85221
Do stosowania z przelotkami.*

Obciążnik ze stali nierdzewnej inox

KOMPLET dopasowany jest do długości karnisza. Cena za KOmPLeT.

* - używamy wyłącznie przelotek o średnicy 44 mm i większych.

Ten system sznurkowy występuje wyłącznie w kolorze inox. Maksymalna długość kompletnego 
karnisza wynosi 200 cm (rozsuwanie jednostronne) lub 400 cm (rozsuwanie kurtynowe). 

System sznurkowy rurowy z rurą otwartą Techno 20 z obciążnikiem

System sznurkowy rurowy z rurą otwartą Techno 20 z zastosowaniem przelotek

www.karnisz.pl
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5. SySTemy SZNURKOWe SZyNOWe ZS Duo
OBCIĄŻNIK meTALOWy UNIWeRSALNy                                       

60885 - kolor biały (aluminium)

80885 - kolor inox (aluminium)

40885 - kolor czarny (aluminium)

20885 - kolor antico (aluminium)

Systemy sznurkowe ZS Duo należy 
zamawiać podając dokładną jego 
długość razem z końcówkami (obie 
mają długość 80 mm). Należy 
podać długość zwisu sznurka wraz z 
obciążnikiem oraz sposób rozsuwania 
wg podanego schematu z str. 16.7. 

W cenę zestawu wliczone są uchwyty 
do bezpośredniego montażu do sufitu 
oraz obciążnik z tworzywa biały. 
Jeżeli w ZS Duo chcemy zastosować 
system fala, musimy to zaznaczyć w 
zamówieniu.

System sznurkowy szynowy ZS Duo
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6. SySTemy SZNURKOWe SZyNOWe T15.S
W skład karnisza wchodzą: 

obciążnik metalowy, • 
końcówki z rolkami • 
łożyskowanymi, 
ślizgi z zaczepem • 
zamkniętym, 
krzywka prowadząca • 
prosta, w przypadku fali 
krzywka prowadząca 
profilowana. 

Na życzenie klienta system 
uzbrajamy w sznurek fala 
60 mm lub 80 mm. 

Maksymalna długość 
karnisza to 6 mb.

System sznurkowy należy zamawiać razem z karniszem, podając dokładną jego długość wraz z 
końcówkami; obie mają długość 50 mm. Należy także podać długość zwisu sznurka oraz sposób 
rozsuwania wg schematu ze str 16.7.

7. SySTemy SZNURKOWe SZyNOWe T15.S.2
W skład karnisza wchodzą: 

obciążnik metalowy, • 
końcówki nawrotowe, • 
ślizgi z zaczepem • 
zamkniętym, 
krzywka prowadząca • 
prosta, w przypadku fali 
krzywka prowadząca 
profilowana. 

Na życzenie klienta system 
uzbrajamy w sznurek fala 60 
mm lub 80 mm. 

Maksymalna długość karnisza 
to 6 mb. 

Jest to karnisz podwójny zespolony, z czego jedna z szyn przystosowana jest do zamontowania 
systemu sznurkowego, montaż wyłącznie do sufitu.

System sznurkowy należy zamawiać razem z karniszem, podając dokładną jego długość wraz z 
końcówkami; obie mają długość 42 mm. Należy także podać długość zwisu sznurka oraz sposób 
rozsuwania wg schematu ze str 16.7.
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8. SySTemy SZNURKOWe SZyNOWe Z mASKOWNICĄ 
MZ1, MZ2
W skład karnisza wchodzą: obciążnik metalowy, końcówki nawrotowe, ślizgi z zaczepem zamkniętym, 
krzywka prowadząca prosta, w przypadku fali krzywka prowadząca profilowana. Na życzenie klienta 
system uzbrajamy w sznurek fala 60 mm lub 80 mm. 

Maksymalna długość Przesłony wraz z szynami to 6 mb. W Przesłonie MZ1 zastosowano jeden 
bieg szynowy z możliwością zamontowania systemu sznurkowego. Natomiast w Przesłonie MZ2 
zastosowano dwa biegi szynowe, z których szyna na zasłonę jest przystosowana do zamontowania 
systemu sznurkowego.

System sznurkowy należy zamawiać razem z Przesłoną, podając dokładną długość wraz z boczkami 
(długości zewnętrzne). Należy także podać długość zwisu sznurka oraz sposób rozsuwania wg 
schematu ze str 16.7.
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ŚCIANA JAPOŃSKA

9. eLemeNTy ŚCIANy JAPOŃSKIeJ 
Ściana japońska to jedna z nowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie dekoracji okien. Łatwe 
w montażu i praktyczne w funkcjonowaniu. Jej elementy wykonywane są na zamówienie. Brak 
możliwości zwrotów i wymiany.

Różnorodność systemów mocowań – od szyn bezpośrednio montowanych do sufitu, poprzez 
nowoczesne uchwyty ścienne czy sufitowe aż po modele klasyczne - sprawia, iż ściana japońska 
nadawać się będzie do każdego wnętrza.

Ściana japońska to nie tylko wygoda, ale i elegancja. Ogromna możliwość w doborze faktury i koloru 
materiału pozwala na grę światła i cienia, nadającą każdemu wnętrzu niepowtarzalny charakter 
i atmosferę. Na dwóch szynach można umieścić dowolną liczbę paneli o dowolnej szerokości, 
preferowana szerokość panelu 50-70 cm. Tkanina montowana do panelu jest na rzepie co umożliwia 
nam szybki montaż lub demontaż dekoracji.

W tej formie dekoracji możemy zastosować również system sznurkowy.

Panele pokryte rzepem mocuje się w kanale szyny dzięki specjalnym zaczepom ze ślizgami. Jest to 
czynność szybka i łatwa, podobnie jak ich demontaż na czas prania czy sprzątania.

Panele mogą być połączone ze sobą łańcuszkiem, który ułatwia ich przesuwanie, a także pozwala 
na rozmieszczenie ich w ustalonych odległościach i położeniu. Rozwiązanie to sugerowane jest do 
dużych okien.

Wskazówki montażowe

Profile aluminiowe mocowane 
są do materiałowych paneli przy 
pomocy rzepów.

Panele umieszczane są pod skosem 
na dwóch równoległych szynach 
przy pomocy zaczepów ze ślizgami. 
Ilość paneli jest dowolna.

W celu łatwego przesuwania 
i rozmieszczania panele 
można łączyć łańcuszkiem.
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ŚCIANA JAPOŃSKA

Nazwa Nr - Rodzaj

UCHWyT PODWÓJNy szyna Ø 20/20 mm Techno 20 do ściany japońskiej
szyna Ø 20/20 mm 22224/J - antico (mosiądz) 

32224/J - satyna (mosiądz)

42224/J - czarny mat (stal nierdzewna)

62224/J - biały (stal nierdzewna)
L = 40, 80, 120, 160 mm 72224/J - inox poler (stal nierdzewna)
S = 50 mm 82224/J - inox (stal nierdzewna)
Do ściany japońskiej.

UCHWyT PODWÓJNy SUFITOWy szyna Ø 20/20 mm Techno 20 do ściany japońskiej
szyna Ø 20/20 mm 22247/J - antico (mosiądz) 

32247/J - satyna (mosiądz)

42247/J - czarny mat (stal nierdzewna)

62247/J - biały (stal nierdzewna)
L = 90 mm 72247/J - inox poler (stal nierdzewna)
S = 50 mm 82247/J - inox (stal nierdzewna)
Do ściany japońskiej.

UCHWyT POTRÓJNy rura Ø 20/szyna Ø 20/szyna Ø 20 Techno 20 do ściany japońskiej
rura Ø 20/szyny Ø 20 mm 22326/J - antico (mosiądz) 

32326/J - satyna (mosiądz)

42326/J - czarny mat (stal nierdzewna)
L = 40, 80 mm 62326/J - biały (stal nierdzewna)
S = 60 + 60 mm 72326/J - inox poler (stal nierdzewna)
Do ściany japońskiej. 82326/J - inox (stal nierdzewna)

UCHWyT POTRÓJNy szyna Ø 20/szyna Ø 20/szyna Ø 20 Techno 20 do ściany japońskiej
szyny Ø 20 mm 22327/J - antico (mosiądz) 

32327/J - satyna (mosiądz)

42327/J - czarny mat (stal nierdzewna)
L = 40, 80 mm 62327/J - biały (stal nierdzewna)
S = 60 + 60 mm 72327/J - inox poler (stal nierdzewna)
Do ściany japońskiej. 82327/J - inox (stal nierdzewna)

UCHWyT POTRÓJNy PRZeLOTOWy Ø 30 mm/szyny ART DECO do ściany japońskiej
rura Ø 30/szyny Ø 20 mm 24325/J - antico (mosiądz) 
L = 80, 120 mm 34325/J - satyna (mosiądz)
S = 60 + 60 mm

Do ściany japońskiej.

UCHWyT POTRÓJNy PRZeLOTOWy Ø 20 mm/szyny ART DECO do ściany japońskiej
rura Ø 20/szyny Ø 20 mm 24324/J - antico (mosiądz) 
L = 80, 120 mm 34324/J - satyna (mosiądz)
S = 60 + 60 mm

Do ściany japońskiej.

L  -  odległość pierwszej rury od ściany / sufitu, S  -  odległość pomiędzy rurami / szynami
Elementy ściany japońskiej wykonywane są na zamówienie. Brak możliwości zwrotów i wymiany.

L S S

L

S

L S S

L

L

S

S

S

S

L S

NA ZAmÓWIeNIe

NA ZAmÓWIeNIe



www.karnisz.pl

an
tic

o

sa
ty
na

cz
ar

ny ino
x

bia
ły

ino
x 
po

ler

16.20

ŚCIANA JAPOŃSKA

Nazwa Nr - Rodzaj

UCHWyT PODWÓJNy

Do bezpośredniego montażu 
do sufitu.

50514/JA - aluminium kolor antico

50514/JS - aluminium kolor satyna

50514/JI - aluminium kolor inox

S = 50 mm

UCHWyT PODWÓJNy Modern 40 do ściany japońskiej *
do profilu M40 i szyny Ø 20 mm 44025/J - czarny mat (stal nierdzewna)
L = 50, 80, 120, 160 mm 64025/J - biały (stal nierdzewna)
S = 50 mm 74025/J - inox poler (stal nierdzewna)

profil M40 40 mm / szyna Ø 20 mm 84025/J - inox (stal nierdzewna)
Możliwość zastosowania systemu sznurkowego do ściany japońskiej.

UCHWyT PODWÓJNy SUFITOWy Modern 40 do ściany japońskiej *
do profilu M40 i szyny Ø 20 mm 44047/J - czarny mat (stal nierdzewna)
L = 90 mm 64047/J - biały (stal nierdzewna)
S = 50 mm 74047/J - inox poler (stal nierdzewna)

profil M40 40 mm / szyna Ø 20 mm 84047/J - inox (stal nierdzewna)
Możliwość zastosowania systemu sznurkowego do ściany japońskiej.

UCHWyT PODWÓJNy SUFITOWy Modern 40 do ściany japońskiej *
do profilu M40 44516/J - czarny mat (aluminium)
L = 50 mm 64516/J - biały (aluminium)

profil M40 40 mm / szyna Ø 20 mm 84516/J - inox (aluminium)
Do bezpośredniego montażu. Możliwość zastosowania systemu sznurkowego do ściany japońskiej.

UCHWyT UNIWeRSALNy Modern 40

do profilu M40 44514 - czarny mat (aluminium)
L = 100, 150, 200 mm 64514 - biały (aluminium)

profil M40 40 mm 84514 - inox (aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

UCHWyT UNIWeRSALNy Modern 80, Modern 60, P61 i P101

do profilu M80, M60, P61 i 
P101

48514 - czarny mat (aluminium)

68514 - biały (aluminium)
L = 100, 150, 200 mm 88514 - inox (aluminium)

profil M80 80 mm, M60 60 mm, P61 i P101

Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

* - uchwyty, które umożliwiają zamontowanie systemu sznurkowego 
L  -  odległość pierwszej rury od ściany / sufitu, S  -  odległość pomiędzy rurami / szynami
Elementy ściany japońskiej wykonywane są na zamówienie. Brak możliwości zwrotów i wymiany. 
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ŚCIANA JAPOŃSKA

Nazwa Nr - Rodzaj

UCHWyT UNIWeRSALNy SUFITOWy Modern 40

do profilu M40 44515 - czarny mat (aluminium)
D = 100, 150 mm 64515 - biały (aluminium)

profil M40 84515 - inox (aluminium)
Istnieje możliwość samodzielnego skrócenia uchwytu.

UCHWyT UNIWeRSALNy SUFITOWy M80, M60, PRZeSŁONA  P61,  P101

do profilu M80 i M60 48515 - czarny mat (aluminium)
D = 100, 150 mm 68515 - biały (aluminium)

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

KOŃCÓWKA Modern 40 KWADRAT profil M40 do ściany japońskiej
do profilu M40 44012/SL - czarny mat (aluminium)
D = 50 mm 44012/SP - czarny mat (aluminium)

Końcówka zasłania bloczek systemu 
sznurkowego.

64012/SL - biały (aluminium)

64012/SP - biały (aluminium)

84012/SL - inox (aluminium)
L - lewa, P - prawa 84012/SP - inox (aluminium)

PROFIL mODeLUJĄCy GÓRNy do ściany japońskiej
50517 - biały (aluminium)

Cena za metr bieżący.

Z rzepem, zaczepem do szyny oraz ślizgiem długim.

Dowolna długość od 40 do 150 cm. W systemie po skosie długość panela od 40 do 60 cm.

PROFIL mODeLUJĄCy DOLNy do ściany japońskiej 25 x 4 mm x 1m
25,0 x 4,0 mm 50516 - inox (aluminium)
Cena za metr bieżący.

Obciążnik (profil obciążający).

Dowolna długość od 40 do 150 cm.

ŁAŃCUSZeK KORALIKOWy do ściany japońskiej
Cena za metr bieżący. 50515 - biały

STOPeR DO SZyNy Ø 20 mm
szyna Ø 20 mm 50528                            (aluminium)

Elementy ściany japońskiej wykonywane są na zamówienie. Brak możliwości zwrotów i wymiany. 
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ŚCIANA JAPOŃSKA

Nazwa Nr - Rodzaj

STOPeR Modern 40

do profilu M40 i M80 84528 (stal)

Elementy ściany japońskiej wykonywane są na zamówienie. Brak możliwości zwrotów i wymiany.

ZASTOSOWANIe ŚCIANy JAPOŃSKIeJ W KOLeKCJACH
uchwyt ścienny uchwyt sufitowy bezpośrednio 

do sufitu
uchwyt uniw. 

ścienny
uchwyt uniw. 

sufitowy
system 

sznurkowy

Techno 20

Modern 40

Modern 25

Modern 60

Modern 80

P61

P101

T15.2

T15.2.S

MZ1

MZ2

Profil P61 i P101 wykorzystujemy wyłącznie jako maskownicę ściany japońskiej.
Profile M60 i M80 możemy wykorzystać jako maskownicę, ale też do zawieszenia dodatkowej dekoracji.
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