
K O L E K C J A  K A R N I S Z Y
Inspiracje



It’s all in 
the details

Wierzymy, że piękno tkwi w szczegółach. To poszczególne 
elementy tworzą całość w postaci pięknego wnętrza. 
Właśnie dlatego z ogromną starannością wybieramy meble, 
tekstylia, naczynia, kolory czy dekoracje - pragniemy, 
by tworzyły one efekt dokładnie odzwierciedlający nasze 
potrzeby. Z taką samą uwagą wybieramy dekoracje okienne, 
a konkretnie zasłony i karnisze. Te dwie rzeczy są ze sobą 
nierozerwalnie związane. Karnisz nic nie znaczy bez zasłony, 
a piękno zasłony nie byłoby takie samo bez równie pięknego 
karnisza. Prawdziwie może zabłysnąć tylko ich zgrany duet. 
Mając to na uwadze, stworzyliśmy kolekcję karniszy łączącą 
w sobie piękno, styl i miłość do wyjątkowych dekoracji 
okiennych. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

Kolekcja

karniszy

Piękno nie ogranicza się do jednego kształtu czy koloru. 
To wzajemne oddziaływanie różnych kształtów i odcieni 
tworzy jego magię. Udało nam się uchwycić tę magię 
w naszej kolekcji karniszy. Życzymy Ci przyjemnej lektury.





Styl

Elegant

functional
meets



Kolor

Stworzone

dla Ciebie

Każdy jest inny. Każdy dom i każde okno jest inne. Właśnie dlatego nasze 
zasłony zawsze są szyte specjalnie dla Ciebie. To samo dotyczy naszych 
karniszy. Idealnie skrojonej zasłonie towarzyszy idealnie dopasowany do 
konkretnego okna karnisz. A ponieważ mamy różne gusta, nasze zasłony 
i karnisze są dostępne w różnych stylach. W rezultacie możesz sperso-
nalizować aranżację swojego okna. Zainspiruj się kolorami oraz stylami 
zaprezentowanymi na kolejnych stronach.



As brave as the sun

GOLDEN



G

Złote detale 
zapewniają wnętrzu 
szyk i ciepły wygląd.
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Odpowiednio dobrany kolor 
przekłada się na atmosferę, 
ciepło i moc. Odważ się postawić
na wyjątkowy odcień i pozwól 
przemówić wnętrzu swojego domu!



BE  BOLD



srebrne karnisze

SILVER



Srebro to bezpieczny wybór. 
Kiedy jednak połączysz

 je z nietuzinkowym kolorem, 
srebro nagle przestanie 

być tylko srebrem.
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Łącząc kolory, materiały i style, 
wprowadzasz do wnętrza swojego 
domu akcenty odzwierciedlające 
Twoją osobowość. Grunt to łączyć 
je w przemyślany sposób!

Stwórz moodboardy składające się 
z wybranych kolorów, materiałów 
i wzorów. Baw się i układaj kolejne 
puzzle, aż znajdziesz swój styl.

M
A

T
C

H



Sztuka

łączenia





Dare

Choose Make a 
statement

Dzięki tej kolekcji bez trudu wybierzesz 
odpowiedni karnisz. Twórz zaskakujące
kombinacje kolorystyczne, tworząc z nich 
wizytówkę Twojego domu. Możesz na przykład 
wybrać wąski karnisz z efektowną, kolorową 
zasłoną albo postawić na szeroki karnisz 
w wyrazistym kolorze uzupełniony o zasłonę 
w delikatnym odcieniu.

to

Uwypuklij piękno swoich okien przy pomocy 
stylowych zasłon i karniszy.



ROSE GOLD

Calm the mind and 

soothe the soul



R

Odcień różowego złota pięknie 
prezentuje się w towarzystwie

 innych ciepłych odcieni. 



Masz do wyboru proste, 
wąskie i zaokrąglone karnisze. 
Możesz wybierać wśród różnych
zakończeń. Istnieje wiele detali, 
które możesz łączyć, by stworzyć 
spersonalizowaną dekorację okienną. 

Pamiętaj, że to właśnie detale
stanowią magiczne wykończenie
wnętrza Twojego domu.
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Shape it up



Find your 

perfect match
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