
22 mm.

16 mm.

16 mm.

22 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

     13 30аксесоари: полиран никел
накрайник “класика” 
тръби: 22  мм полиран инокс 

     13 32аксесоари: полиран никел
накрайник “класика” 
тръби: 16 мм полиран инокс

     13 31аксесоари: полиран никел
накрайник “класика” и “тапа” 
тръби: 22 и16 мм полиран инокс

     13 33аксесоари: полиран никел
накрайник “класика” и “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс 

     13 35аксесоари: полиран никел 
накрайник “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс

     13 34аксесоари: полиран никел 
накрайник “тапа” 
тръби: 16 мм полиран инокс 

полиран инокс с  “класика”      13 80

държач за долния
край на пердето

 илюстрация описание код цена на л. м.

105.60 лв.

125.60 лв.

83.60 лв.

103.60 лв.

69.60 лв.

89.60 лв.

28.80 лв.

1

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

Корнизи с халки от полирана неръж. стомана 



16 mm.

16 mm.
16 mm.

     13 36аксесоари: полиран накрайник
“пресечен конус” 
тръби: 16  мм полиран инокс

     13 38аксесоари: полиран  накрайник
“остър връх” 
тръби: 16 мм полиран инокс

16 mm.

16 mm.

     13 37аксесоари:  полиран накрайник
“пресечен конус” и “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс 

16 mm.

16 mm.

     13 39аксесоари: полиран накрайник
“остър връх” и “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс

16 mm.

     13 40аксесоари: полиран инокс 
накрайник “лале” 
тръби: 16  мм полиран инокс

16 mm.

     13 41аксесоари: полиран инокс
накрайник “лале” и “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс

полиран инокс с  “лале”      13 82

16 mm.

държачи за долния
край на пердето

89.60 лв.

109.60 лв.

89.60 лв.

109.60 лв.

89.60 лв.

109.60 лв.

28.80 лв.

 илюстрация описание код цена на л. м.

2

       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 полиран инокс  



22 mm.

16 mm.

22 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

     13 42аксесоари: полиран инокс
накрайник “техно” 
тръби: 22  мм полиран инокс 

     13 44аксесоари: полиран инокс
накрайник “техно” 
тръби: 16 мм полиран инокс

     13 43аксесоари: полиран инокс 
накрайник “техно” с “тапа” 
тръби: 22 и16 мм полиран инокс

     13 45аксесоари: полиран инокс
накрайник “техно” и “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс 

22 mm.

22 mm.

16 mm.

     13 46аксесоари: месинг 
накрайник “техно” 
тръби: 22  мм полиран инокс 

     13 47аксесоари: месинг 
накрайник “техно” с “тапа” 
тръби: 22 и16 мм полиран инокс

109.60 лв.

129.60 лв.

89.60 лв.

109.60 лв.

109.60 лв.

129.60 лв.

 илюстрация описание код цена на л. м.

3

Корнизи с халки от полирана неръж. стомана 



22 mm.

16 mm.

22 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

     13 50аксесоари: тъмен дъб
накрайник “техно” 
тръби: 22  мм полиран инокс 

     13 52аксесоари: тъмен дъб
накрайник “техно” 
тръби: 16 мм полиран инокс

     13 51аксесоари: тъмен дъб 
накрайник “техно” с “тапа” 
тръби: 22 и16 мм полиран инокс

     13 53аксесоари: тъмен дъб
накрайник “техно” и “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс 

16 mm.

16 mm.

16 mm.

     13 48аксесоари: месинг 
накрайник “техно” 
тръби: 16 мм полиран инокс

     13 49аксесоари: месинг 
накрайник “техно” и “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс 

89.60 лв.

109.60 лв.

89.60 лв.

129.60 лв.

109.60 лв.

109.60 лв.

 илюстрация описание код цена на л. м.

4

Корнизи с халки от полирана неръж. стомана 



22 mm.

16 mm.

22 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

     13 54аксесоари: златен дъб 
накрайник “техно” 
тръби: 22  мм полиран инокс 

     13 56аксесоари: златен дъб 
накрайник “техно” 
тръби: 16 мм полиран инокс

     13 55аксесоари: златен дъб 
накрайник “техно” с “тапа” 
тръби: 22 и16 мм полиран инокс

     13 57аксесоари: златен дъб 
накрайник “техно” и “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс 

22 mm.

16 mm.

22 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

     13 58аксесоари: светъл дъб 
накрайник “техно” 
тръби: 22  мм полиран инокс 

     13 60аксесоари: светъл дъб 
накрайник “техно” 
тръби: 16 мм полиран инокс

     13 59аксесоари: светъл дъб
накрайник “техно” с “тапа” 
тръби: 22 и16 мм полиран инокс

     13 61аксесоари: светъл дъб 
накрайник “техно” и “тапа” 
тръби: 16 и16 мм полиран инокс 

109.60 лв.

129.60 лв.

 89.60 лв.

109.60 лв.

109.60 лв.

129.60 лв.

109.60 лв.

 89.60 лв.

 илюстрация описание код цена на л. м.

5

Корнизи с халки от полирана неръж. стомана 
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