
Корнизи алуминиев профил с улей и кукички - елуксиран цвят антик 
               с месинг антик аксесоари - пълно окомплектоване
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     20 62аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “кристали - 3 ” 
профил: 20  мм алуминий - антик 

     20 64аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “кристали - 2 ” 
профил: 20 мм алуминий -антик

     20 63аксесоари: антик(патиниран) месинг
накрайник “кристали - 3” и “хай - тек” 
профил: 20 и 20 мм алуминий - антик

     20 65

      20 67

     20 66

     20 69

     20 68

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “кристали - 2 ” и “хай - тек” 
профил: 20 мм 20 мм алуминий -антик

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “лен - 10 ”  
профил: 20 мм алуминий -антик

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “лен - 10 ” и “хай- тек” 
профил: 20 и 20 мм алуминий- антик

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “хай- тек” 
профил: 20 мм алуминий -антик

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “хай тек” 
профил: 20 и 20 мм алуминий- антик

 илюстрация описание код

2

цена на л.м.

85.60 лв.

99.60 лв.

75.60 лв.

88.60 лв.

85.60 лв.

99.60 лв.

65.60 лв.

79.60 лв.
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         Илюстрациите са само информативни за комбинациите на 
        корнизите, цветовете може да се разминават в зависимост от
         вашия екран, за по - точните цветове гледайте фотографии в 
                           секция елуксиран алуминии - цвят антик  

20 mm.

Цени на луксозни корнизи  с ДДС за линеен метър ,пълно окомплектоване.
В окомплектоването влиза: основен профил, накрайници, кукички на 10 см. 1 бр.
конзоли/пета,капачка и държач/ след 210см. се прибавя трета конзола, а 
след 310 см. четвърта конзола.
                       



 илюстрация описание код илюстрация описание код

     20 70

     20 72

     20 71

     20 73

     20 75

     20 74

аксесоари: антик (патиниран) месинг 
накрайник “лен - 5 ” 
профил: 20  мм алуминий - антик 

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “лен  - 5” и “хай- тек” 
профил: 20 и 20 мм алуминий - антик

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “вижън ” и “хай- тек” 
профил: 20 мм 20 мм алуминий -антик

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “кристална сфера ”  
профил: 20 мм алуминий -антик

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “кристална сфера ” и “хай- тек” 
профил: 20 и 20 мм алуминий -антик

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “вижън” 
профил: 20 и 20 мм алуминий - антик

цена на л.м.

75.60 лв.

88.60 лв.

85.60 лв.

99.60 лв.

85.60 лв.

99.60 лв.

     20 77

     20 76аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “лале ”  
профил: 20 мм алуминий -антик

аксесоари: антик (патиниран) месинг
накрайник “лале ” и “хай- тек” 
профил: 20 и 20 мм алуминий -антик

85.60 лв.

99.60 лв.

23
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