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Ceny zestawów i elementówEkskluzywne maskownice rolet

Bardzo dużo okien dekorowanych jest roletami zarówno rzymskimi jak i zwijanymi. Starając się odpowiedzieć na 
potrzeby rynku wprowadzamy nowy model maskownicy. Oferowane maskownice mogą służyć do zasłonięcia 
rolety rzymskiej lub zwijanej, mogą być montowane do sufitu lub do ściany na uchwytach uniwersalnych. 
Znacznie podnosi walory wizualne i sprawia, iż dekoracja jest kompletna. Dodatkowo, profil maskownicy 
można wykorzystać do zawieszenia zasłon.

Maskownica Modern 60, Modern 80 oraz przesłony P61 i P101

Maskownice wykonane z profilu Modern 60, Modern 80, przesłony P61 i P101 są precyzyjnie 
przycięte pod kątem i połączone na stałe. Świetne nadają się do zasłonięcia rolety zwijanej lub rzymskiej.

Proponowane zastosowania:
jako MASKOWNICA do rolet rzymskich / zwijanych• 
jako MASKOWNICA do rolet rzymskich / zwijanych oraz do szyny•  Techno 20, na której zawieszona jest 
tkanina.
jako KARNISZ do zawieszenia tkaniny na profilu•  Modern 60 i 80 oraz do maskowania rolet rzymskich 
lub zwijanych

W cenę maskownicy wliczony jest profil docięty pod kątem 90 stopni, łączniki kątowe oraz uchwyty 
uniwersalne ścienne (L=40, 100 lub 150 mm). Uchwyty można skracać. Standardowo maskownica nie jest 
wyposażona w ślizgi do zawieszania tkanin.

Jak zamówić maskownicę?
Maskownica do ściany
Maskownice ścienne montowane  są na uchwytach uniwersalnych ściennych - do nich montujemy rolety. 
Przy zamawianiu maskownicy należy podać szerokość wewnątrz i długość uchwytu uniwersalnego (L= 40, 
100 lub 150 mm), a otrzymacie Państwo odpowiednio docięty komplet.

Maskownica do sufitu
Maskownice sufitowe montowane są na uchwytach uniwersalnych sufitowych i do nich montowane są rolety. 
Przy zamawianiu maskownicy należy podać szerokość wewnętrzną głębokość, długość boczku i długość 
uchwytu uniwersalnego (L= 40, 100 lub 150 mm). Ze względu na montaż do sufitu, długość boczku może 
się różnić od długości uchwytu, dlatego prosimy o podawanie dokładnej odległości odsunięcia maskownicy 
od ściany.

Maskownica Modern 60 z roletą rzymską



Mocowanie rolet rzymskich do szyn Techno 20, Modern 40/60 
i przesłony P61/P101

 Duża ilość dekoracji okien roletami rzymskimi sprawia, iż pojawiła się potrzeba połączenia karnisza z 
roletą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stworzyliśmy specjalny system umożliwiający montaż rolet do 
szyn Techno 20, Modern 40, Modern 60, przesłony P61 i przesłony P101.

 Uchwyt ten umożliwia  zamontowanie  mechanizmu  rolety  rzymskiej  do  szyny  Techno 20  i  profilu 
Modern 40, Modern 60, przesłony P61 i przesłony P101. 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, Modern 40, Modern 60, przesłony P61 i przesłony P101. Roletę 
do karnisza montujemy poprzez wsunięcie uchwytu do profilu, zablokowanie go w odpowiednim miejscu, a 
następnie przykręcenie dowolnego uchwytu rolety rzymskiej.

Ceny zestawów i elementów
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Zalety mocowania rolet do karniszy:

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

Roleta z karniszem

W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT.
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Ceny zestawów i elementów

Ekskluzywne maskownice rolet i szyn – P61

Przesłony montowane na uchwytach uniwersalnych do ściany lub do sufitu o długościach 40,100 lub 
150 mm. Profil P61 występuje wyłącznie jako maskownica bez możliwości powieszenia na niej tkaniny. 
Zaprojektowana jest tak, aby zamontować za nią rolety zwijane lub rzymskie, jak również szyny Techno 20 czy 
karnisze elektryczne ELECTRA ZE. Przesłona P61 ma wymiar 60 mm, docinane są na wymiar z zamówienia 
i łączone pod kątem 90 stopni (można zamawiać bez boczków).

Podstawowe informacje:
Kolorystyka: • biały, czarny, inox
Montaż: ścienny lub sufitowy - uchwyty uniwersalne 40, 100 lub 150 mm (z możliwością docięcia)• 
Wymiary profilu • P61: 60 x 10 mm
W cenę wliczone jest: Profil • P61/Techno 20 docięty na wymiar, boczek z profilu P61, uchwyty (L=40, 
100, 150 mm), przy szynie Techno 20 – ślizgi z agrafką/zaczepem. Zakończenia standardowe.

Przesłona P61
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 210 230 290 310 330 350
Ilość uchwytów 2 2 3 3 3 3

Przesłona P61 + pojedynczy profil Techno 20
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 300 380 410 460 490 570
Ilość uchwytów 2 3 3 3 3 4
Ślizg + agrafka 25 25 25 50 50 50

Przesłona P61 + podwójny profil Techno 20
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 400 490 540 610 680 750
Ilość uchwytów 2 3 3 3 3 4
Ślizg + agrafka 50 50 50 100 100 100

Dodatkowy uchwyt: 40 PLN/szt
Przy rezygnacji z boczku odejmujemy -30 PLN/szt

Ekskluzywne maskownice rolet



karnisze QUADRO
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Ekskluzywne maskownice rolet

Ekskluzywne maskownice rolet i szyn – P101

Przesłony montowane na uchwytach uniwersalnych do ściany lub do sufitu o długościach 40, 100 lub 150 
mm. Profil P101 występuje wyłącznie jako maskownica bez możliwości powieszenia na niej tkaniny. 
Zaprojektowana jest tak, aby zamontować za nią rolety zwijane lub rzymskie, jak również szyny Techno 
20 czy karnisze elektryczne ELECTRA ZE. Przesłona P101 ma wymiar 100 mm, docinane są na wymiar z 
zamówienia i łączone pod kątem 90 stopni (można zamawiać bez boczków).

Podstawowe informacje:
Kolorystyka: • biały, czarny, inox
Montaż: ścienny lub sufitowy - uchwyty uniwersalne 40, 100 lub 150 mm (z możliwością docięcia)• 
Wymiary profilu • P101: 100 x 20 mm
W cenę wliczone jest: Profil • P101/Techno 20 docięty na wymiar, boczek z profilu P101, uchwyty (L=40, 
100, 150 mm), przy szynie Techno 20 – ślizgi z agrafką/zaczepem. Zakończenia standardowe.

Przesłona P101
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 270 310 340 420 450 490
Ilość uchwytów 2 2 2 3 3 3

Przesłona P101 + pojedynczy profil Techno 20
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 380 470 520 570 620 710
Ilość uchwytów 2 3 3 3 3 4
Ślizg + agrafka 50 50 50 50 50 50

Przesłona P101 + podwójny profil Techno 20
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 460 570 630 720 780 890
Ilość uchwytów 2 3 3 3 3 4
Ślizg + agrafka 50 50 50 100 100 100

Dodatkowy uchwyt: 40 PLN/szt
Przy rezygnacji z boczku odejmujemy -40 PLN/szt
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Ceny zestawów i elementów

Ekskluzywne maskownice rolet i szyn – Maskownica Modern 60

Maskownice montowane na uchwytach uniwersalnych (o długościach 40,100 lub 150 mm) do ściany lub 
do sufitu. Profil Modern 60 można zastosować jako maskownicę lub jako karnisz do powieszenia na nim 
tkaniny. Maskownica zaprojektowana jest tak, aby zamontować za nią rolety zwijane lub rzymskie, jak również 
szyny Techno 20 czy karnisze elektryczne ELECTRA ZE. Profil M60 ma wysokość 60 mm, docinane są na 
wymiar z zamówienia i łączone pod kątem 90 stopni (można zamawiać bez boczków). 

Podstawowe informacje:
Kolorystyka: • biały, czarny, alu-inox
Montaż: ścienny lub sufitowy - uchwyty uniwersalne 40, 100 lub 150 mm (z możliwością docięcia)• 
Wymiary profilu • M60: 60 x 16 mm
W cenę wliczone jest: Profil • M60/Techno 20 docięty na wymiar, boczek z profilu M60, uchwyty (L=40, 
100, 150 mm), przy szynie Techno 20 – ślizgi z agrafką/zaczepem. Zakończenia standardowe.

Maskownica Modern 60
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 260 290 320 390 420 450
Ilość uchwytów 2 2 2 3 3 3

Maskownica Modern 60 + pojedynczy profil Techno 20
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 360 440 490 530 580 660
Ilość uchwytów 2 3 3 3 3 4
Ślizg + agrafka 50 50 50 50 50 50

Maskownica Modern 60 + podwójny profil Techno 20
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 430 530 590 670 730 830
Ilość uchwytów 2 3 3 3 3 4
Ślizg + agrafka 50 50 50 100 100 100

Dodatkowy uchwyt: 40 PLN/szt
Przy rezygnacji z boczku odejmujemy -45 PLN/szt

Ekskluzywne maskownice rolet



karnisze QUADRO

Ekskluzywne maskownice rolet i szyn – Maskownica Modern 80

Maskownice montowane na uchwytach uniwersalnych (o długościach 40,100 lub 150 mm) do ściany lub 
do sufitu. Profil Modern 80 można zastosować jako maskownicę lub jako karnisz do powieszenia na nim 
tkaniny. Maskownica zaprojektowana jest tak, aby zamontować za nią rolety zwijane lub rzymskie, jak również 
szyny Techno 20 czy karnisze elektryczne ELECTRA ZE. Profil M80 ma wysokość 80 mm, docinane są na 
wymiar z zamówienia i łączone pod kątem 90 stopni (można zamawiać bez boczków). 

Podstawowe informacje:
Kolorystyka: • biały, czarny, inox
Montaż: ścienny lub sufitowy - uchwyty uniwersalne 40, 100 lub 150 mm (z możliwością docięcia)• 
Wymiary profilu • M80: 80 x 16 mm
W cenę wliczone jest: Profil • M80/Techno 20 docięty na wymiar, boczek z profilu M80, uchwyty (L=40, 
100, 150 mm), przy szynie Techno 20 – ślizgi z agrafką/zaczepem. Zakończenia standardowe.

Maskownica Modern 80
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 300 340 380 460 530 540
Ilość uchwytów 2 2 2 3 3 3

Maskownica Modern 80 + pojedynczy profil Techno 20
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 390 490 550 600 660 750
Ilość uchwytów 2 3 3 3 3 4
Ślizg + agrafka 50 50 50 50 50 50

Maskownica Modern 80 + podwójny profil Techno 20
   Dostępne kolory: inox biały czarny

Długość (cm) do 150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
Cena w cenniku 470 580 650 740 810 920
Ilość uchwytów 2 3 3 3 3 4
Ślizg + agrafka 50 50 50 100 100 100

Dodatkowy uchwyt: 40 PLN/szt
Przy rezygnacji z boczku odejmujemy -50 PLN/szt

W cenniku znajdują się sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające VAT.

Ekskluzywne maskownice rolet



Firma ZEGAR, Tarnów, ul. Prostopadła 13b

tel. 14 621 58 13, fax 14 621 07 07

firmazegar@karnisz.pl

Centrum Karniszy, Warszawa, ul. Połczyńska 93

tel. 22 666 24 08, fax 22 666 49 98

ck@karnisz.pl
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