Instrukcje montażu
Druki zamówień

SPOSÓB MONTAŻU
rys. 1
MONTAŻ UCHWYTU PRZELOTOWEGO Classic/ART DECO

rys. 2

rys. 3
MONTAŻ UCHWYTU NAKŁADANEGO Techno 12, 16 i 20

rys. 4
MONTAŻ UCHWYTU NA SZYNĘ Techno 20

rys. 5
MONTAŻ UCHWYTU PRZELOTOWEGO Techno 12

rys. 6
MONTAŻ UCHWYTU KUTEGO

rys. 7
MONTAŻ UCHWYTU WEWNĘTRZNEGO

rys. 8
ŁĄCZENIE RUR

MONTAŻ UCHWYTU PRZELOTOWEGO Techno 20

W miejscu łączenia należy umieścić uchwyt

rys. 9, 10, 11
MONTAŻ RELINGÓW I HACZYKÓW

Karnisze mogą być montowane do wszystkich rodzajów ścian (gips, cegła, beton itp.) za pomocą specjalnej blachy mocującej lub kołka. Osoba
mocująca karnisz powinna mieć założone BAWEŁNIANE RĘKAWICZKI, w celu ochrony delikatnej warstwy patyny pokrywającej wyroby
starzone (antico), a także powłok ochronnych na pozostałych wykończeniach.
Jako pierwsza do ściany, za pomocą dwóch dołączonych wkrętów, montowana jest blacha mocująca. W blasze tej umieszczone są
asymetrycznie cztery otwory - o dwa więcej niż potrzeba po to, aby zawsze móc znaleźć w ścianie najkorzystniejsze miejsce na wywiercenie
otworów. W przypadku uchwytów nakładanych (rys. 3, 6) do zamocowanej blachy dokręcany jest trzpień uchwytu, a następnie na nim
umieszczana jest rura. Natomiast w przypadku uchwytów przelotowych (rys. 1, 2, 5) najpierw w trzpieniu uchwytu umieszczana jest rura z
kółkami, a następnie całość mocowana jest do znajdującej się w ścianie blachy.
Przy montażu karnisza do ściany należy zwrócić uwagę na odległość na jaką wystaje parapet lub grzejnik i zastosować odpowiedniej długości
uchwyty. Kółka o odpowiedniej średnicy muszą być nałożone na rurę przed jej zamontowaniem. Żabki i agrafki także sugeruje się nałożyć na
kółka przed ich umieszczeniem na karniszu. Jako ostatnie na końcach rur bądź szyn umieszczane są końcówki. Na każdy 1 mb. rury stosuje się
10 kółek z żabkami bądź agrafkami, a na 1 mb. szyny - 10 ślizgów z agrafkami bądź żabkami. Agrafki nie muszą być ściągane na czas prania,
natomiast żabki, kółka i inne elementy metalowe nie powinny mieć żadnego kontaktu z wilgocią.
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SPOSÓB MONTAŻU
Montaż systemu sznurkowego w rurze otwartej
1. Załóż kółka na sanki
2. Przykręć kółka do sanek wkrętami
3. Załóż kółka z wieszakiem odgiętym na sanki
4. Przykręć kółka wieszak do sanek wkrętami
5. Nałóż kółka z agrafkami (żabkami) na rurę karnisza po
równej części na prawą i lewą stronę
6. Załóż końcówki

Montaż systemu sznurkowego MODERN 40 I MODERN 80
Rozłóż sznurki wraz z bloczkami
i sankami na płaskiej powierzchni
jak na rysunku.

1. Wsuń w prowadnicę profilu (nie plątając sznurków) kolejno od lewej strony – sanki szyny, następnie
2. Ślizgi z agrafkami (żabkami) – połowę ilości pomniejszoną o 1 sztukę, następnie
3. Bloczek, przesuwając jednocześnie wszystkie elementy w prawą stronę tak daleko, aby móc wprowadzić takie
same elementy z prawej strony przy czym sznurki powinny się znaleźć nad ślizgami.
4. Wsuń z prawej strony profilu sanki z wieszakiem odgiętym
5. Wsuń ślizgi z agrafkami (żabkami) – połowę ilości pomniejszoną o 1 sztukę
6. Wsuń prawy bloczek

1. Ustaw bloczki w odległości około 25mm od końców szyny
2. Zamocuj bloczki dokręcając wkręty
3. Załóż po jednym ślizgu z lewej i prawej szyny strony na zewnątrz bloczków
4. Nasuń końcówki profilu
5. Zamontuj naciąg sznurka wg załączonego osobno schematu
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SPOSÓB MONTAŻU
Łączenie profili MODERN 40
1. Wsuń wzmocnienie do połowy w profil, pomiędzy występy poniżej kanału mocującego
2. Wsuń łącznik w kanał mocujący tak aby środkowy otwór znalazł się w miejscu łączenia profili (wkręty
blokujące
powinny rozchylać się na zewnątrz)
3. Dokręć do oporu dwa wkręty
4. Nasuń drugi profil na wystające wzmocnienie i łącznik, dosuwając dokładnie do pierwszego
5. Dokręć do oporu wkręty blokujące
7. Wkręć trzpień

Łączenie profili MODERN 80
1. Wsuń wzmocnienie w profil, pomiędzy występy poniżej kanału mocującego, tak by otwory pokrywały się
2. Wsuń łącznik w kanał mocujący tak aby większy otwór pokrywał się z otworem gwintowanym we
wzmocnieniu (małe wkręty blokujące powinny rozchylać się na zewnątrz)
3. Wkręć wstępnie śrubę M6 i wkręt M4
4. Nasuń drugi profil na wystające wzmocnienie i łącznik, dosuwając dokładnie do pierwszego
5. Wkręć do oporu śrubę M6 i następnie wkręt M4
6. Dokręć do oporu wkręt M4 a następnie śrubę M6
7. Wkręć trzpień

Montaż karniszy MODERN 40 i MODERN 80 do ściany
1. Zamontuj kołki rozporowe
2. Odkręć blachę montażową i przyłóż do ściany
3. Przykręć blachę montażową wkrętami
4. Nałóż podstawkę uchwytu na blachę montażową
5. Przykręć trzpień mocujący podstawkę do blachy
6. Nasuń rurkę uchwytu na trzpień i przykręć wkrętem
blokującym
7. Wyciągnij z rurki trzpień mocujący łącznie z blaszką
blokującą
8. Wsuń blaszkę blokującą z trzpieniem w kanał mocujący
profilu i jednocześnie ustal zgodnie z rozstawem
zamontowanych na ścianie uchwytów
9. Dokręć trzpień
10. Włóż wystające z profilu trzpienie w uchwyty na
ścianie
11. Wkręć wkręt blokujący

2

Adaptery do mocowania rolet do profilu MODERN 80
1

1. Adapter rolety zwijanej
2. Adapter rolety rzymskiej

Owalne otwory umożliwiają ustawienie mocowanej rolety w poziomie
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SPOSÓB MONTAŻU
MONTAŻ ŚCIANY JAPOŃSKIEJ
złożonej z profilu MODERN 40 i szyny Techno 20
Montaż uchwytu do ściany
1.Zamontuj kołki rozporowe, zachowując rozstaw zgodny z blachą montażową
2.Odkręć blachę montażową i przyłóż do ściany
3.Przykręć blachę montażową wkrętami
4.Nałóż podstawkę uchwytu na blachę montażową
5.Przykręć trzpień mocujący podstawkę do blachy
6.Nasuń rurkę uchwytu na trzpień i
przykręć wkrętem blokującym
7.Wyciągnij z rurki trzpień mocujący
łącznie z blaszką blokującą

Montaż szyny Techno 20
1.Wsuń kolejno w prowadnicę szyny ślizgi połączone łańcuszkiem
2.Wsuń stoper na końcu szyny, za ostatnim ślizgiem
(w przypadku ściany pojedynczej) lub przed oboma
skrajnymi ślizgami (w przypadku ściany typu
kurtynowego) jak pokazano na dalszych schematach
3.Wsuń profile mocujące z wkrętami w górną
prowadnicę szyny
4.Nasuń końcówki na szynę
i zablokuj wkrętami

Połączenie szyny i profilu z uchwytem
1.Wsuń blaszkę blokującą z trzpieniem w kanał mocujący profilu i jednocześnie
ustal zgodnie z rozstawem zamontowanych na ścianie uchwytów
2.Dokręć trzpień
3.Włóż wystające z profilu trzpienie w uchwyty na ścianie
4.Wkręć wkręt blokujący
5.Ustal położenie wkrętów mocujących
zgodnie z rozstawem uchwytów ściennych
6.Umieść szynę w wycięciu rurki uchwytu,
wprowadzając jednocześnie wkręty mocujące
w otwory, w przypadku ściany pojedynczej
stoper na końcu szyny powinien
znaleźć się po stronie bloczka
ze zwisającymi sznurkami do
przesuwania
7.Zablokuj szynę radełkowaną nakrętką
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SPOSÓB MONTAŻU
Montaż paneli zasłon

Zaczep panele zasłon za zaczepy ślizgów, przy czym dłuższy panel powinien być umieszczony
po stronie sznurka przesuwu i częścią „A” nachodzić na bloczek „D”
1. Wsuń do oporu haczyk w szczelinę od spodu ślizgu,
2. Przesuń poziomo ślizg w kierunku haczyka podtrzymując
panel ku górze
3. Opuść panel z haczykiem zahaczając go jednocześnie o
występ
4. Dosuń ślizg sąsiadujący z bloczkiem z wiszącymi
sznurkami na odległość około 2cm od bloczka „D” jak na
poniższym schemacie
5. Ustal położenie stoperów ograniczających ruch ślizgów
jak na poniższych schematach
6. Przyczep zasłony do rzepów paneli
7. Nasuń końcówki na przedni profil

Schemat ściany japońskiej pojedynczej

Opis schematów:

Schemat ściany japońskiej kurtynowej

A – wydłużona część panelu zasłon
B – ślizg połączony ze sznurkiem
C – stoper
D – bloczek ze sznurkiem
do przesuwania
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AKCESORIA
GIĘTARKA DO RUR I SZYN

Giętarka - urządzenie elektryczne do wyginania łuków, kątów w rurach i szynach

KLESZCZE DO SZYN
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AKCESORIA
DO MONTAŻU I DEMONTAŻU PRZELOTEK DOSTĘPNE PO UZGODNIENIU SĄ:

Nożyk do łatwego
demontażu przelotek.

Praska do samodzielnego montażu
przelotek, wycinania otworów.

Wypalarka do wypalania otworów
w tkaninie, zaopatrzona w dwie zmienne głowice
wymienne w zależności od przekroju przelotki.
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DESKA EKSPOZYCYJNA
końcówki:
Classic

kula
półkula

Ć
30/20 mm
satyna
mosiądz

Classic

ozdobne
Classic

Ć
30/20 mm
antico
mosiądz

Techno 20

łezka
trapez

Ć
20 mm/szyna
inox
stal nierdzewna

ART DECO

ART DECO

Ć
20 mm/szyna
satyna
mosiądz

ART DECO

ART DECO

Ć
20 mm
antico
mosiądz

Techno 20

uchwyty
wewnętrzne

Ć
20 mm inox
stal nierdzewna

ART DECO

uchwyty
wewnętrzne

Ć
30 mm antico
mosiądz

Kuty

cebulka
ślimak duży

12 mm
czarny mat
stal

Classic

gładkie
Classic

Ć
30 mm
poler mosiądz

Techno 16

walec
radiator

Ć
16 mm antico
mosiądz

Techno 12

trapez
półkula

Ć
12 mm inox
stal nierdzewna

Reling

kule pełne

Spirala Classic
satyna, mosiądz

Rozeta średnia
ART DECO
antico, mosiądz

Haczyk duży
satyna, mosiądz

Haczyk mały
inox, stal nierdz.

Rozeta mała
gładka Classic
poler, mosiądz

Rozeta Techno
inox, stal nierdz.

Rozeta duża
ozdobna Classic
antico, mosiądz

Rozeta kuta
zieleń antyczna
stal

Ć
12 mm satyna
mosiądz

Deska ekspozycyjna o wymiarach 150 cm x 80 cm
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DESKA EKSPOZYCYJNA

DESKA EKSPOZYCYJNA KARNISZY MODERN 40 I MODERN 80

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU KARNISZY MODERN 40 i MODERN 80:
- montowanie za pomocą adapterów rolet rzymskich i zwijanych (MODERN 80)
- zdobienie MODERN 80 czterema dostępnymi ekoskórami lub własną tkaniną, skórą, fornirem czy tapetą
- zdobienie końcówek za pomocą CRYSTALLIZED™- Swarovski Elements (MODERN 40 i MODERN 80)
-

używanie kółek, które pozwalają przesuwać tkaninę pod uchwytami (MODERN 40)

-

wykonanie boków karnisza (MODERN 40 i MODERN 80)

- zastosowanie systemów sznurkowych do szyny 20 mm, profili MODERN 40 i MODERN 80 oraz do rury
otwartej 20 mm

DO DESKI DOŁĄCZONY JEST WZORNIK SKÓR
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PORADY
Rady skierowane do użytkowników i sprzedawców karniszy :
1. Należy zwrócić uwagę na odległość na jaką wystaje parapet lub grzejnik od ściany i
zastosować odpowiedniej długości uchwyty (L - odległość pierwszej rury od ściany).
2. Model sufitowy umożliwia montowanie karnisza w dowolnej odległości od ściany.
Ć
3.W karniszu podwójnym lub potrójnym istnieje możliwość zastosowania rur 20 lub
30 mm.
4. W przypadku zawieszania ciężkich tkanin odległości między podporami należy
odpowiednio zmniejszyć. Maksymalne odległości między podporami wynoszą dla rury
12 mm - 130 cm, 16 mm - 150 cm, 20 mm - 180 cm, 30 mm - 230 cm, dla
szyny 140 cm.
5. Długość karnisza powinna być większa od światła okna min. 40-60 cm.
6. W miejscu łączenia rur należy umieścić uchwyt.
7. Możliwe jest wykonanie nietypowych elementów karnisza na zamówienie:
łączników karniszy pod dowolnym kątem, uchwytów i rozet (cena +40 % do ceny standardowej)
oraz rur giętych w łuki.
8. Konserwację karnisza należy przeprowadzać wycierając go delikatnie na sucho. Polerowanie
lub czyszczenie wszelkimi środkami prowadzi do zniszczenia warstwy ochronnej.
9. Wszelkie wątpliwości przed przyjęciem zamówienia prosimy skonsultować z producentem.
Rury
Ć
i szyny cięte są na odcinki: 1,5 m, 1,75 m, 2,00 m i 2,50 m, a w przypadku
1,75 m i 2,00 m.

12 - 1,25 m, 1,5 m,

W przypadku łączenia rur i szyn należy pamiętać o umieszczeniu uchwytów w miejscu łączenia. Przy
długich karniszach zastosowanie szyn zamiast rur pozwoli na przesuwanie się zasłon na całej długości nawet pod uchwytami - co jest niemożliwe w przypadku rur (przesuwanie kółek możliwe jest tylko
pomiędzy podporami). Klienci Firmy ZEGAR mają do wyboru ogromną liczbę kombinacji różnych średnic
rur, a także możliwość komponowania ich z szynami. W przypadku ciężkich zasłon lub firan należy
odpowiednio zmniejszyć odległość między uchwytami. Na zamówienie istnieje również
możliwość wzmocnienia rury specjalną stalową wkładką. Cena rury wzrasta wówczas o 20%.

UWAGA! Zamówienia na elementy standardowe (katalogowe) wysyłamy do 7 dni od
otrzymania zamówienia, zaś inne (np. gięte rury lub szyny, nietypowe uchwyty itp.) do 14
dni. W przypadku niemożności wykonania niestandardowego elementu będziemy
informować. Szybsza realizacja jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z
pracownikiem działu handlowego.
W przypadku mosiądzu należy pamiętać, iż bardzo łatwo jest uszkodzić delikatną warstwę
zabezpieczającą produkt. Dlatego też zaleca się montowanie karnisza w bawełnianych
rękawiczkach, dołączanych wraz z instrukcją przy zakupie. Czyszczenia i konserwacji nie
należy przeprowadzać przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych, czy nawet czystej
wody. Aby karnisze służyły nam jak najdłużej ciesząc oko swym pięknem należy je tylko w
miarę potrzeb delikatnie przecierać suchą, bawełnianą ściereczką.
INSTRUKCJE MONTAŻU I GIĘCIA SZYN LUB RUR
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH 161 i 156.
5

KOLORYSTYKA
Karnisze Firmy ZEGAR wyprodukowane są z mosiądzu, stali nierdzewnej oraz ze stali kutej. Przede wszystkim
są to jednak te dwa pierwsze materiały - najwyższej jakości, wykończone naturalnymi, ekologicznymi środkami.

MOSIĄDZ
poler - elementy mosiężne, jasne, błyszczące, ręcznie polerowane, pokryte
ekologicznym lakierem bezbarwnym zabezpieczającym produkt przed
patynowaniem. Karnisze o wykończeniu poler dostępne są w liniach Classic oraz
jako relingi.
satyna - elementy mosiężne, jasne, ręcznie matowione, pokryte ekologicznym
lakierem bezbarwnym zabezpieczającym produkt przed patynowaniem. Karnisze
o wykończeniu satyna dostępne są w liniach Classic, Art Deco, Techno oraz jako
relingi.

antico - elementy mosiężne, starzone, ręcznie pokryte lakierem matowym,
nadającym antyczny wygląd i chroniącym przed dalszym patynowaniem. Karnisze
o wykończeniu antico dostępne są w liniach Classic, Art Deco, Techno oraz jako
relingi.

STAL NIERDZEWNA
inox - elementy wykonane ze stali nierdzewnej, ręcznie matowione, pokryte
mleczkiem zabezpieczającym. Karnisze o wykończeniu stal nierdzewna dostępne
są w liniach Techno oraz jako relingi.

STAL KUTA
czarny mat - elementy wykonane ze stali, kute, malowane na kolor czarny,
matowy.

W przypadku mosiądzu należy pamiętać, iż bardzo łatwo jest uszkodzić delikatną warstwę
zabezpieczającą produkt. Dlatego też zaleca się montowanie karnisza w bawełnianych
rękawiczkach, dołączanych wraz z instrukcją przy zakupie. Czyszczenia i konserwacji nie
należy przeprowadzać przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych, czy nawet czystej
wody. Aby karnisze służyły nam jak najdłużej ciesząc oko swym pięknem należy je tylko w
miarę potrzeb delikatnie przecierać suchą, bawełnianą ściereczką.

Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania - według załączonych rysunków i wzorów elementów na specjalne życzenie Klienta, np. nietypowej długości uchwytów czy rozet, giętych
szyn i rur, łączników łamanych pod dowolnym kątem itp. Firma musi potwierdzić możliwość
wykonania danego elementu, a cena przerabianych uchwytów, rozet, łączników wynosi 40%
więcej niż standardowego elementu.
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DOSTĘPNE LINIE
Karnisze Classic

Karnisze charakteryzujące się klasycznym wyglądem, wyprodukowane z wysokogatunkowego
mosiądzu. Szeroka gama elementów z tej grupy obejmuje wiele różnych uchwytów i zakończeń
karnisza (m. in. łączone ze szkłem), a także cichobieżne kółka. Mogą być dowolnie łączone z
elementami
Ć
linii ART DECO. Dostępne jako: poler, antico, satyna. Stosowane rury: 20 i 30 mm.

Karnisze ART DECO

Karnisze mosiężne nawiązujące stylem do art deco. Klasyczne, a zarazem proste. Oprócz rur stosuje
się szyny dające możliwość przesuwania tkaniny po całej długości karnisza. Bogaty wybór końcówek,
uchwytów, żabek, a także cichobieżnych kółek. Mogą być dowolnie łączone z elementami linii
Ć
Classic.
Ć
Dostępne jako: antico i satyna. Stosowane rury: 20 i 30 mm, szyny: 20 mm.

Karnisze techno 30

Karnisze będące idealnym połączeniem nowoczesności i funkcjonalności, wykonane z mosiądzu i
stali nierdzewnej, pasujące do dużych okien. Dostępne jako: antico, satyna, inox. Stosowane
rury: 20 i 30 mm, szyny 20 mm.

Karnisze techno 20

Karnisze o nowoczesnym, prostym kształcie, wykonane z mosiądzu i stali nierdzewnej; kółka
posiadają teflonową wkładkę w celu łatwiejszego i cichszego przesuwania po rurze. Istnieje
możliwość zastosowania szyny zamiast rury, dzięki czemu tkanina może być przesuwana pod
uchwytami na całej długości karnisza. Dostępne jako: antico, satyna, inox. Stosowane rury i
szyny: 20 mm. Do nabycia karnisze na szynę z serii Techno 20 również w kolorze białym (RAL
9016).

Karnisze techno 16

Karnisze będące idealnym połączeniem nowoczesności i funkcjonalności, wykonane z mosiądzu i
stali nierdzewnej, pasujące do okien małych i średnich. Dostępne jako: antico, satyna, inox.
Stosowane rury: 16 mm.

Karnisze techno 12

Karnisze o nowoczesnym, prostym kształcie, wykonane z mosiądzu i stali nierdzewnej, idealne przy
dekorowaniu
Ć
niewielkich okien. Dostępne jako: antico, satyna, inox. Stosowane rury: 12 mm.

Karnisze MODERN

Linia chroniona patentem oraz wzorem użytkowym. Wykonana została ze stali nierdzewnej inox
oraz anodowanego aluminium. MODERN 40 może być łączony z szynami, rurami Techno 20.
Nadaje się do bezpośredniego montażu mechanizmu rolety rzymskiej i zwykłej zwijanej. Szynę
MODERN 80 można połączyć ze skórą, lub tkaniną ze sztywnikiem. Dostępne jako: inox.
Ć
Stosowane profile: 40 i 80 mm, rury 20 mm, szyny 20 mm.

Karnisze QUADRO

Karnisze kute

Karnisze mosiężne oraz ze stali nierdzewnej inspirowane geometrią. Kwadratowy drążek, pasujące
uchwyty, nowoczesny i prosty kształt, wykonane z mosiądzu i stali nierdzewnej, idealne do
nowoczesnych wnętrz. Bogaty wybór końcówek, uchwytów, żabek, a także cichobieżnych kółek.
Dostępne jako: antico, satyna i inox. Stosowane profile: 20 mm.

Elementy kute ze stali, skręcany drążek - pomalowane na czarny mat. Średnica drążka:
12 mm.

Karnisze z tworzywa

Wyprodukowane są z tworzywa w najbardziej popularnym kolorze białym, oraz imitacjach drewna:
sosny i dębu. Stosowana w tych karniszach rura stalowa jest lakierowana proszkowo (biały) lub
Ć
oklejana (sosna, dąb). Stosowane rury to: 20mm i 30 mm.

Ć
Haczyki i uchwyty w połączeniu z rurką 12 mm można stosować jako zazdrostki, relingi kuchenne i
Zazdrostki i relingi
łazienkowe, uchwyty dywanowe na schody, mogą też służyć do wieszania na ścianach ozdobnych
tkanin czy obrazów. Dostępne jako: poler, antico, satyna, inox.

Karnisze zdobione

CRYSTALLIZED™-

Swarovski Elements

SZKŁO Ceramic

Elementy mosiężne i ze stali nierdzewnej zdobione kryształkami, ceramiką i szkłem. Dostępne jako:
antico, satyna, inox.

7

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY

Pieczątka i podpis: ..............................................

Data: ........................................

ZAMÓWIENIE
Zamawiam z katalogu KARNISZY Firmy “ZEGAR” następujące elementy
symbol

ilość

symbol

ilość

symbol

ilość

symbol

ilość

KARNISZE
Długość

Wyszczególnienie

Uchwyty

Ilość sztuk

POWIEL I WYŚLIJ * POWIEL I WYŚLIJ * POWIEL I WYŚLIJ * POWIEL I WYŚLIJ * POWIEL I WYŚLIJ
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY

Firma “ZEGAR” Sp. J.

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA
FORMULARZA Z ZAMÓWIENIEM

33-100 Tarnów, ul. Prostopadła 13b
tel: (0-14) 621-58-13, 622-07-25
fax: (0-14) 621-07-07

www.karnisz.pl
Pieczątka i podpis: ..............................................

Data: ........................................

ZAMÓWIENIE
Zamawiam z katalogu KARNISZY Firmy “ZEGAR” następujące elementy
symbol

ilość

10100

7

20002-80

12

300
30500
60522-175 11
2

10541

symbol

ilość

symbol

ilość

symbol

ilość

Prosimy o posługiwanie się
kodami zawartymi w katalogu, co
daje pewność poprawnego
zrealizowania zamówienia.

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA FORMULARZA Z ZAMÓWIENIEM

KARNISZE
Długość

Wyszczególnienie

3,5 mb. Końcówki karnisza gładkie

Uchwyty

Ilość sztuk

10001-120

2

UWAGA! Zamówienia typowe (katalogowe)
wysyłamy do 7 dni od otrzymania zamówienia, zaś
inne (np. gięcie rur, szyn, nietypowej długości
uchwyty) do 14 dni po ewentualnym uzgodnieniu
telefonicznym dotyczącym szczegółów
technicznych. Szybsza realizacja jest możliwa tylko
po wcześniejszym uzgodnieniu z działem sprzedaży.

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA FORMULARZA Z ZAMÓWIENIEM
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KONTAKT
W celu uzyskania informacji dotyczących współpracy, punktów dystrybucji, a także montażu i
użytkowania karniszy prosimy o bezpośredni kontakt z Firmą ZEGAR, bądź jej oddziałem w
Warszawie.

Firma "Zegar"

ODDZI A Ł w W A RSZAW I E

33-100 Tarnów ul. Prostopadła 13 B
tel. (14) 621-58-13
faks (14) 621-07-07

ul. P oł c zyńska 9 3
t el . (22 ) 666 - 24-08
faks ( 2 2) 666-49- 9 8

firmazegar@karnisz.pl

www.karnisz.pl
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Firma “ZEGAR”
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www.karnisz.pl
firmazegar@karnisz.pl
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www.centrumkarniszy.pl

