ZM
SYSTEM MODERN 20, 40

WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunki sprzedaży systemów szynowych
i systemów maskownic ZEGAR (ZS, ZM):

WAŻNE! PRZECZYTAJ!
1. Sprzedaż Systemów Szynowych Zegar i Systemów Maskownic (ZS, SM) możliwa jest
do długości szyn 6 mb (odbiór własny lub transport firmy Zegar, który odbywa się co
3-4 tygodnie.)
2. Wysyłka kurierem Systemów Szynowych Zegar, Systemów Maskownic jak i karniszy
firmy Zegar możliwa jest do długości 4 mb przy czym przy długościach powyżej 250 cm
dodatkowo będzie obliczana opłata transportowa w wysokości:
· 20 zł / netto - do przesyłki od 251 cm do 300 cm
· 50 zł / netto - do przesyłki od 301 cm do 400 cm
3. Minimalna kwota zamówienia systemów ZS musi przekraczać kwotę 300 zł netto (po
upuście)
4. Ceny hurtowe na Systemy Szynowe Zegar dotyczą wyłącznie opakowań zbiorczych.
W sytuacji dzielenia opakowań zbiorczych szyn cena wzrośnie o 20 % ceny hurtowej.
5. Przy zamówieniu systemów szynowych Zegar powyżej 1000 zł netto po upuście pkt. 4 nie obowiązuje.
6. Istnieje możliwość docinania szyn i profili na dowolny wymiar lub pod dowolnym
kątem w cenie (przy większych ilościach wycena indywidualna):
· 3 zł / netto - ZS, ZS+, ZS2, ZS3, Techno20 - proste
· 5 zł / netto - ZS+, ZS2, ZS3 - kąty
Chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy do odwiedzenia siedziby firmy
w Tarnowie oraz u przedstawiciela w Warszawie - Centrum Karniszy.
Firma ZEGAR
ul. Prostopadła 13 b, 33-100 Tarnów
tel: (14) 621 58 13, faks (14) 621 07 07
www.karnisz.pl
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Hurtownia - Centrum Karniszy
ul. Połczyńska 93, 01-301 Warszawa
tel: (22) 666 24 08, faks (22) 666 49 98
www.centrumkarniszy.pl
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW SZYNOWYCH

Systemy szynowe ZEGAR ZS
Przedstawiamy Państwu katalog z nowymi produktami Firmy Zegar. Są to aluminiowe
SYSTEMY SZYNOWE ZEGAR ZS w kolorze białym, w których przesuwanie tkaniny
odbywa się po całej długości karnisza oraz SYSTEMY MASKOWNIC ZM
z rzepem.
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 ZS+ - Charakteryzują się również prostotą i funkcjonalnością.
Wykonane są z profilu aluminiowego jednotorowego z płetwą w kolorze białym.
Płetwa ta umożliwia mocowanie bezpośrednio do sufitu bez stosowania
wsporników, zwłaszcza tam gdzie są niskie nadproża czy kanały karniszowe.
Dostępne w długości 3, 4, 5, 6 mb.
Systemy szynowe ZS2 - Są to dwutorowe profile aluminiowe w kolorze białym
o stabilnej budowie i rozstawie pomiędzy torami 40 lub 60 lub 90 mm. Z uwagi na
swoją budowę również mocowane są bezpośrednio do sufitu bez potrzeby
stosowania dodatkowych wsporników .
Systemy szynowe ZS3 - Jest to profil aluminiowy trzytorowy w kolorze białym,
o różnej odległości pomiędzy torami. Dzięki swojej budowie mocowane są
bezpośrednio do sufitu bez potrzeby stosowania dodatkowych wsporników.
Systemy szynowe ZS2 i ZS3 dostępne są w długościach 6 metrowych, ewentualne
inne długości po wcześniejszym kontakcie z działem sprzedaży.
Wszystkie systemy szynowe ZS można łączyć za pomocą wsporników uniwersalnych
z linią karniszy MODERN 40 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 szynowe ZS z uwagi na swoja funkcjonalność nadają się do stosowania
wszędzie tam gdzie zalecane są manualne systemy zawieszania dekoracji okien.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW MASKOWNIC

Systemy maskownic ZEGAR ZM
Systemy Maskownic ZM 1 - 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.
System Maskownic ZM 2 - Jest to profil aluminiowy z rzepem w kolorze białym.
Nadaje się do zamocowania lambrekinów za pomocą specjalnych łączników
kątowych do wykonania różnego rodzaju brył przestrzennych zabudowujących
karnisze, wnęki itp.
Systemy maskownic ZM 1 i ZM 2 występują w długościach 6 m., ewentualne inne
długości po wcześniejszym kontakcie z działem sprzedaży.

Deska ekspozycyjna o wymiarach 30x70 cm
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System Szynowy ZEGAR ZS

System sznurkowy do ZS dostępny na stronie 29

OTWIERANIE
Centralne

Jednostronne

Wielotorowe (tylko ręcznie)

Asymetryczne

GIĘCIE POZIOM
Łuk
zewnętrzny

Łuk
wewnętrzny

Pojedynczy
kąt

Podwójny
kąt

CENY ELEMENTÓW

System Szynowy ZEGAR ZS
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Opak. w j.m.

Cena za j.m.

Szyna ZS
53524/3 - szyna aluminiowa BIAŁA 3,0 mb

30 m

15,00 / mb

53524/4 - szyna aluminiowa BIAŁA 4,0 mb

40 m

15,00 / mb

53524/5 - szyna aluminiowa BIAŁA 5,0 mb

50 m

15,00 / mb

53524/6 - szyna aluminiowa BIAŁA 6,0 mb

60 m

15,00 / mb

Inne długości profili - prosimy o kontakt z działem handlowym.
Docinamy profile na dowolny wymiar - dodatkowa opłata (szczegóły str. 2).

Uchwyt sufitowy ZS - bezpośredni montaż do sufitu
50 szt.

53526 - metalowy biały

2,00 / szt.

Uchwyt sufitowy ZS - bezpośredni montaż do sufitu
50 szt.

53527 - tworzywo biały

2,00 / szt.

Uchwyt sufitowy podwójny ZS - bezpośredni montaż do sufitu
S

53514 - metalowy biały

S=60 mm

10 szt.

8,00 / szt.

50 szt.

0,40 / szt.

50 szt.

0,40 / szt.

50 szt.

0,20 / szt.

100 szt.

0,20 / szt.

100 szt.

0,40 / szt.

20 szt.

2,00 / szt.

20 szt.

2,00 / szt.

10 szt.

4,00 / szt.

Agrafka ze ślizgiem
51507 - biały

Zaczep zamknięty ze ślizgiem
51507Z - biały

Haczyk ślimak
51508 - biały

Ślizg prosty
53507 - biały

Ślizg asymetryczny
53506 - biały

Końcówka przykręcana
53110 - tworzywo - biała

Stoper
53528 - tworzywo - biała
L

Łącznik ZS
53525 - metalowy biały

L = 30 mm

Do Systemu Szynowego ZEGAR ZS pasują uchwyty ścienne i systemy sznurkowe ze strony 29
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System Szynowy
ZEGAR PLUS ZS+

OTWIERANIE
Centralne

Jednostronne

Wielotorowe (tylko ręcznie)

11

Asymetryczne

CENY ELEMENTÓW

System Szynowy ZEGAR PLUS ZS+
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Opak. w j.m.

Cena za j.m.

53523/3 - szyna aluminiowa BIAŁA 3,0 mb

30 m

18,00 / mb

53523/4 - szyna aluminiowa BIAŁA 4,0 mb

40 m

18,00 / mb

53523/5 - szyna aluminiowa BIAŁA 5,0 mb

50 m

18,00 / mb

53523/6 - szyna aluminiowa BIAŁA 6,0 mb

60 m

18,00 / mb

Nazwa

Szyna ZS+

Inne długości profili - prosimy o kontakt z działem handlowym.
Docinamy profile na dowolny wymiar, pod dowolnym kątem - dodatkowa opłata (szczegóły str. 2).

Agrafka ze ślizgiem
51507 - biały

50 szt.

0,40 / szt.

50 szt.

0,40 / szt.

50 szt.

0,20 / szt.

100 szt.

0,20 / szt.

100 szt.

0,40 / szt.

20 szt.

2,00 / szt.

20 szt.

2,00 / szt.

20 szt.

3,00 / szt.

Zaczep zamknięty ze ślizgiem
51507Z - biały

Haczyk ślimak
51508 - biały

Ślizg prosty
53507 - biały

Ślizg asymetryczny
53506 - biały

Końcówka przykręcana
53110 - tworzywo - biała

Stoper
53528 - tworzywo - biały

Stoper do szyny zatrzaskowy
50526 - bezbarwny

Zestaw sznurkowy z napinaczem białym z tworzywa
88425 - biały

1 kpl.

80,00 / kpl.

Do Systemu Szynowego ZEGAR ZS+ pasują systemy sznurkowe ze strony 29
Docinamy szyny ZS+ na dowolny wymiar i pod dowolnym kątem - dodatkowa opłata (szczegóły str. 2)
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System Szynowy
ZEGAR Dwutorowy ZS2

OTWIERANIE
Centralne

Jednostronne

54

Wielotorowe (tylko ręcznie)

73

Asymetryczne

103

CENY ELEMENTÓW

System Szynowy ZEGAR Dwutorowy ZS2
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Opak. w j.m.

Cena za j.m.

Szyna ZS2

0 lub
S=4

60 lub

m
90 m

53540/6 - szyna aluminiowa BIAŁA 6,0 mb

S=40

60 m

50,00 / mb

53541/6 - szyna aluminiowa BIAŁA 6,0 mb

S=60

60 m

50,00 / mb

53542/6 - szyna aluminiowa BIAŁA 6,0 mb

S=90

60 m

50,00 / mb

Inne długości profili - prosimy o kontakt z działem handlowym.
Docinamy profile na dowolny wymiar, pod dowolnym kątem - dodatkowa opłata (szczegóły str. 2).

Agrafka ze ślizgiem
51507 - biała

50 szt.

0,40 / szt.

50 szt.

0,40 / szt.

50 szt.

0,20 / szt.

100 szt.

0,20 / szt.

100 szt.

0,40 / szt.

20 szt.

2,00 / szt.

20 szt.

2,00 / szt.

20 szt.

3,00 / szt.

Zaczep zamknięty ze ślizgiem
51507Z - biały

Haczyk ślimak
51508 - biały

Ślizg prosty
53507 - biały

Ślizg asymetryczny
53506 - biały

Końcówka przykręcana
53210 - tworzywo - biała

Stoper
53528 - tworzywo - biały

Stoper do szyny zatrzaskowy
50526 - bezbarwny

Zestaw sznurkowy z napinaczem białym z tworzywa
88425 - biały

1 kpl.

80,00 / kpl.

Do Systemu Szynowego ZEGAR ZS2 pasują uchwyty ścienne i systemy sznurkowe ze strony 29
Docinamy szyny ZS2 na dowolny wymiar i pod dowolnym kątem - dodatkowa opłata (szczegóły str. 2)
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System Szynowy
ZEGAR Trzytorowy ZS3

OTWIERANIE
Centralne

Jednostronne

Wielotorowe (tylko ręcznie)

Asymetryczne

CENY ELEMENTÓW

System Szynowy ZEGAR Trzytorowy ZS3
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Opak. w j.m.

Cena za j.m.

60 m

60,00 / mb

Szyna ZS3
60
30

mm

mm

53521/6 - szyna aluminiowa BIAŁA 6,0 mb

Inne długości profili - prosimy o kontakt z działem handlowym.
Docinanie profili na dowolny wymiar, pod dowolnym kątem - dodatkowa opłata (szczegóły str. 2).

Agrafka ze ślizgiem
51507 - biała

50 szt.

0,40 / szt.

50 szt.

0,40 / szt.

50 szt.

0,20 / szt.

100 szt.

0,20 / szt.

100 szt.

0,40 / szt.

20 szt.

2,00 / szt.

20 szt.

2,00 / szt.

20 szt.

3,00 / szt.

Zaczep zamknięty ze ślizgiem
51507Z - biały

Haczyk ślimak
51508 - biały

Ślizg prosty
53507 - biały

Ślizg asymetryczny
53506 - biały

Końcówka przykręcana
53210 - biała

Stoper
53528 - tworzywo - biały

Stoper do szyny zatrzaskowy
50526 - bezbarwny

Zestaw sznurkowy z napinaczem białym z tworzywa
88425 - biały

1 kpl.

80,00 / kpl.

Do Systemu Szynowego ZEGAR ZS3 pasują uchwyty ścienne i systemy sznurkowe ze strony 29
Docinamy szyny ZS3 na dowolny wymiar i pod dowolnym kątem - dodatkowa opłata (szczegóły str. 2)
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System maskownic z rzepem
do lambrekinów ZM1

GIĘCIE
Łuk
zewnętrzny

Łuk
wewnętrzny

Pojedynczy
kąt

Podwójny
kąt

Maskownicę ZM1 można wyginać ręcznie

CENY ELEMENTÓW

System maskownic z rzepem
do lambrekinów ZM1
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Opak. w j.m.

Cena za j.m.

60 m

20,00 / mb

Maskownica z rzepem
53517/6 - maskownica aluminiowa biała z rzepem 6,0 mb

Maskownicę ZM1 można wyginać ręcznie.
Inne długości maskownicy - prosimy o kontakt z działem handlowym.

Uchwyt ścienno-sufitowy
53530 - tworzywo - biały

20 szt.

3,00 / szt.

20 szt.

3,00 / szt.

Uchwyt sufitowy
53529 - tworzywo - biały

Do Systemu Maskownic ZM1 pasują uchwyty ścienne ze strony 29
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System maskownic z rzepem
do lambrekinów ZM2

28

CENY ELEMENTÓW

System maskownic z rzepem
do lambrekinów ZM2
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Opak. w j.m.

Cena za j.m.

60 m

25,00 / mb

20 szt.

3,00 / szt.

20 szt.

3,00 / szt.

20 szt.

0,50 / szt.

10 szt.

4,00 / szt.

10 szt.

4,00 / szt.

10 szt.

4,00 / szt.

Maskownica z rzepem ZM2
53518/6 - maskownica aluminiowa BIAŁA z rzepem 6,0 mb
Inne długości profili - prosimy o kontakt z działem handlowym

Uchwyt ścienno-sufitowy
53530 - tworzywo - biały

Uchwyt sufitowy
53529 - tworzywo - biały

Ślizg do ZM2
53513 - biały

Łącznik kątowy L
53541 - tworzywo - biały

Łącznik kątowy T
53543 - tworzywo - biały

Łącznik kątowy narożny
53544 - tworzywo - biały

Do Systemu Maskownic ZM2 pasują uchwyty ścienne ze strony 29
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System szyn
Pełny asortyment w katalogu głównym

CENY ELEMENTÓW

System szyn
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Nr

- Rodzaj

SZYNA Æ 20 mm x 1,0 m

Cena (zł)
mb

L=150, 175, 200, 250, 300*, 350*,
400* cm * dodatkowe koszty transportu

20524 - Kolor antico

25,00

30524 - Kolor satyna

Maksymalna odległość między uchwytami

80524 - Kolor inox

25,00
25,00

160 cm. Kolor szyny może nieznacznie

40524 - Kolor czarny

35,00

różnić się od reszty detali.

50524 - Kolor biały

35,00

GIĘCIE PUNKTOWE
30,00 / szt.

SZYNA GIĘTA Æ 20 mm x 1,0 m

mb

Szyna gięta na zamówienie zgodnie

20524 - Kolor antico
30524 - Kolor satyna

60,00

z dostarczonym rysunkiem lub szablonem.

80524 - Kolor inox

60,00

Kolor szyny może nieznacznie różnić się

40524 - Kolor czarny
50524 - Kolor biały

70,00
70,00

52202 - biały (stal nierdzewna)

55,00

42202 - czarny (stal nierdzewna)

55,00

52203 - biały (stal nierdzewna)

55,00

42202 - czarny (stal nierdzewna)

55,00

52204 - biały (stal nierdzewna)

30,00

42204 - czarny (stal nierdzewna)

30,00

52224 - biały (stal nierdzewna)

60,00

42204 - czarny (stal nierdzewna)

60,00

od reszty detali.

60,00
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CENY ELEMENTÓW

System szyn
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Nr

- Rodzaj

52257 - biały (stal nierdzewna)
42247 - czarny (stal nierdzewna)

60,00
60,00

52066 - biały (stal nierdzewna)

30,00

42066 - czarny (stal nierdzewna)

30,00

UCHWYT POJEDYNCZY ZATRZASKOWY
do bezpośredniego montażu
szyny do sufitu

1 szt.

50527A - aluminium kolor antico

6,00

50527S - aluminium kolor satyna

6,00

50527I - aluminium kolor inox

6,00

40527C - aluminium kolor czarny

6,00

52527B - aluminium kolor biały

6,00

UCHWYT PODWÓJNY ZATRZASKOWY

S

Cena (zł)

1 szt.

do bezpośredniego montażu

50514A - aluminium kolor antico

10,00

szyny do sufitu

50514S - aluminium kolor satyna

10,00

50514I - aluminium kolor inox
40514C - aluminium kolor czarny

10,00
10,00

52514B - aluminium kolor biały

10,00

S = 60 mm

UCHWYT POJEDYNCZY PŁASKI

1 szt.

do bezpośredniego montażu

82213 - stalowy kolor inox

4,00

szyny do sufitu

52213 - stalowy kolor biały

4,00

pakowany po 10 szt.

UCHWYT PODWÓJNY PŁASKI
do bezpośredniego montażu

82214- stalowy kolor inox

8,00

szyny do sufitu

52214 - stalowy kolor biały

8,00

pakowany po 10 szt.
S

zalecamy montaż w dwie osoby
S = 50 mm
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1 szt.

CENY ELEMENTÓW

System szyn
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Nr

Cena (zł)

- Rodzaj

ŻABKA ZE ŚLIZGIEM Techno 20
Pakowana po 10 szt.

1 szt.

22501 - antico (mosiądz)

2,00

32501 - satyna (mosiądz)

2,00

82501 - inox (stal nierdzewna)
42501 - czarny

2,00

52501 - biały

3,00

3,00

AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM DO SZYNY
Pakowana po 50 szt.

0,40 / szt.

51507 - biała
52507 - czarna

ZACZEP ZE ŚLIZGIEM DO SZYNY
Pakowany po 50 szt.

51507Z - biały

0,40 / szt.

51508 - biały

0,20 / szt.

53507 - biały

0,20 / szt.

50528 - aluminium

4,00 / szt.

HACZYK ŚLIMAK
Pakowany po 50 szt.

ŚLIZG PROSTY
Pakowany po 50 szt.

STOPER DO SZYNY

STOPER DO SZYNY ZATRZASKOWY
Pakowany po 20 szt.

50526 - bezbarwny

20 szt.

3,00 / szt.
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CENY ELEMENTÓW

System szyn
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nr

Nazwa

- Rodzaj

Cena (zł)

ŁĄCZNIK SZYN BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU DO SUFITU
6,00

50525 - aluminium

zastosowanie z uchwytami
50527, 50514

D

D=60mm

ŁĄCZNIK SZYN / UCHWYT ROLETY RZYMSKIEJ DO SZYNY
50524 - łącznik szyn (aluminium)
50530 - uchwyt rolety rzymskiej
do szyny (aluminium)
szczegóły dotyczące uchwytu rolety rzymskiej str. 30
0

ŁĄCZNIK SZYN 90 * STAŁY
nieprzejezdny

22541 - Kolor antico

35,00

szyna Æ 20 mm

32541 - Kolor satyna
82541 - Kolor inox

35,00
35,00

42541 - Kolor czarny

45,00

52541 - Kolor biały

45,00

* - łączniki o innym kącie na
zamówienie - cena+40%
0

ŁĄCZNIK SZYN 135 * STAŁY
nieprzejezdny

22544 - Kolor antico
32544 - Kolor satyna

35,00
35,00

szyna Æ 20 mm

82544 - Kolor inox

35,00

* - łączniki o innym kącie na

42544 - Kolor czarny

45,00

zamówienie - cena+40%

52544 - Kolor biały

45,00

ŁĄCZNIK SZYN NASTAWNY
nieprzejezdny

22541/N - Kolor antico

* - montowany w dwóch
płaszczyznach- proszę zaznaczyć

32541/N - Kolor satyna

50,00
50,00

82541/N - Kolor inox
42541/N - Kolor czarny

50,00
60,00

szyna Æ 20 mm

52541/N - Kolor biały

60,00

STANDARD

KOŃCÓWKA WALEC Techno 20
na szynę

22210 - antico (mosiądz)

15,00

STANDARD

32210 - satyna (mosiądz)
82210 - inox (stal nierdzewna)

15,00

42210 - czarny (stal nierdzewna)

20,00

52210 - biały (stal nierdzewna)

20,00

Szyna

15,00

KOŃCÓWKA ZAŚLEPKA Techno 20
20210 - antico (mosiądz)

12,00

STANDARD

30210 - satyna (mosiądz)

12,00

Szyna

80210 - inox (stal nierdzewna)
40210 - czarny (stal nierdzewna)

12,00
12,00

50210 - biały (stal nierdzewna)

12,00

na szynę
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CENY ELEMENTÓW

System szyn
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Nr

- Rodzaj

Cena (zł)

STANDARD

KOŃCÓWKA ZAŚLEPKA TWORZYWO
na szynę

22211 - antico

5,00

STANDARD

32211 - satyna

5,00

Szyna

82211 - inox
42211 - czarny

5,00
5,00

52211 - biały

5,00

Docinamy szyny na dowolny wymiar - dodatkowa opłata (szczegóły str. 2)

Karnisz Modern 80 na uchwytach
uniwersalnych do ściany,
wykorzystany jako maskownica do
mechanizmu rolety rzymskiej.
Roleta rzymska może być przykręcona do
uchwytu karnisza w odległości
od 4 do 12 cm od ściany.
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8

CENY ELEMENTÓW

System szyn
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

54002 - biały (stal nierdzewna)

65,00

44002 - czarny (stal nierdzewna)

65,00

54025 - biały (stal nierdzewna)

70,00

44025 - czarny (stal nierdzewna)

70,00

54003 - biały (stal nierdzewna)

65,00

44003 - czarny (stal nierdzewna)

65,00

54047 - biały (stal nierdzewna)

70,00

44047 - czarny (stal nierdzewna)

70,00

54514 - biały (aluminium)

40,00

44514 - czarny (aluminium)

40,00

54515 - biały (aluminium)

30,00

44515 - czarny (aluminium)

30,00

54010 - biały (aluminium)

35,00

44010 - czarny (aluminium)

35,00
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CENY ELEMENTÓW

System szyn
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

54010/S - biały (aluminium)

80,00

44010/S - czarny (aluminium)

80,00

54540/S - biały (aluminium)

50,00

44540/S - czarny (aluminium)

50,00

nierdzewna

mb

ŚLIZGI DO SYSTEMU

AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM
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54527 - biały (aluminium)

50,00

44527 - czarny (aluminium)

50,00

(szczegóły str. 21)

ZACZEP ZE ŚLIZGIEM

HACZYK ŚLIMAK

ŚLIZG PROSTY

CENY ELEMENTÓW

System szyn
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT
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CENY ELEMENTÓW

System szyn
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

nierdzewna

ŚLIZGI DO SYSTEMU

AGRAFKA ZE ŚLIZGIEM
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(szczegóły str. 21)

ZACZEP ZE ŚLIZGIEM

HACZYK ŚLIMAK

ŚLIZG PROSTY

CENY ELEMENTÓW

Uchwyty do systemów szynowych
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Opak. w j.m.

Cena za j.m

53103 - uchwyt biały 35 mm

5 szt.

10,00 / szt.

53108 - uchwyt biały 80 mm

5 szt.

12,00 / szt.

53112 - uchwyt biały 120 mm

5 szt.

14,00 / szt.

53115 - uchwyt biały 150 mm

5 szt.

16,00 / szt.

53119 - uchwyt biały 190 mm

5 szt.

18,00 / szt.

53123 - uchwyt biały 230 mm

5 szt.

20,00 / szt.

Uchwyt ścienny aluminiowy

Systemy sznurkowe do systemów
,
szynowych ZS, szyn
,
W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT

Nazwa

Nr

- Rodzaj

Cena (zł)

SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM Z TWORZYWA
do systemów:

88425 - biały

80,00 / kpl.

ZS, ZS+, ZS2, ZS3, Techno 20
KOMPLET - dopasowany do długości karnisza - napinacz 160 cm od karnisza
Naciąg systemu wykonany z tworzywa sztucznego, bloczki z rolkami łożyskowanymi

SYSTEM SZNURKOWY Z NAPINACZEM ALUMINIOWYM
do systemów Modern 40 i 80

88884 - aluminium

100,00 / kpl.

ZS, ZS+, ZS2, ZS3, Techno 20
KOMPLET - dopasowany do długości karnisza - napinacz 160 cm od karnisza
Naciąg systemu wykonany z aluminium, bloczki z rolkami łożyskowanymi.
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NOWOŚĆ W OFERCIE

Uchwyt do mocowania rolety rzymskiej do
szyny
i profilu
Uchwyt ten umożliwia zamontowanie mechanizmu rolety rzymskiej do szyny Techno 20 i profilu
Modern 40. Można go stosować zarówno w karniszu pojedynczym (nadaje rolecie bardziej elegancki
wygląd) jak i podwójnym, gdzie dodatkowo stosujemy np. zasłony. Rozwiązanie to pozwala nam
zamontować obok siebie kilka rolet w dowolnym miejscu na szynie, jak również bardzo łatwo, szybko
i bezkosztowo zmienić dekorację z rolety na klasyczną firanę mocowaną do szyny Techno 20
czy Modern 40.
Zalety
- roleta wygląda bardziej elegancko
- łatwość zmiany dekoracji z rolety na np. firankę tradycyjną (zdejmujemy roletę, zakładamy
firanę)
- możemy na jednej szynie zamontować więcej niż jedną roletę
- montaż rolety w dowolnym miejscu
- dowolne odsuniecie rolety od ściany
przy montażu do podwójnego karnisza:
- nie trzeba wiercić dodatkowych otworów pod roletę
- możemy karnisz zawiesić niżej niż przy osobnym montażu rolety i karnisza

Uchwyt rolety rzymskiej do szyny Techno 20
/ 50530 - aluminium - 6,00 zł/szt.
Uchwyt rolety rzymskiej do profilu Modern 40 / 50531 - aluminium - 6,00 zł/szt.
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NOWOŚĆ W OFERCIE

Uchwyty dostosowane
i
do mocowania rolet rzymskich
Na Państwa zamówienie dostosujemy każdy uchwyt Techno 12, 16, 20, 30 i Modern 40, 80 do
zawieszenia mechanizmu rolety rzymskiej. W standardowym uchwycie wykonamy nagwintowany
otwór w dowolnej odległości od ściany do którego przykręcamy standardowy uchwyt rolety. Koszt
przerobienia standardowego uchwytu wynosi 5 zł brutto (cena sugerowana dla klienta). Ze względu, że
uchwyty te są wykonywane pod specjalne Państwa zamówienie nie można ich zwrócić czy wymienić.
Na zamówieniu proszę pisać np.
22102 - 120 montaż rolety 40 mm - co oznaczać będzie: zamawiam uchwyt antico Techno 20
pojedynczy o długości 120 mm na rurę z otworem pod roletę w odległości 40 mm od ściany. Podobnie
możemy zamówić uchwyt np. podwójny.

Możemy również wykonać uchwyt do którego
mocowana będzie wyłącznie roleta. Uchwyt ten ma
podstawkę Techno lub Modern, wysięgnik z rurki 12
lub 20 mm z nagwintowanym otworem do montażu
rolety.
Standardowe długości uchwytów - 40, 80, 120, 160,
200 mm.
Cena sugerowana brutto:
Techno 20 - 45 zł
Modern 40 - 50 zł
Modern 80 - 55 zł
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