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Klient ma do wyboru kilka grup karni-
szy metalowych, które ró¿ni¹ siê wzor-
nictwem, œrednic¹ i wykoñczeniem
powierzchni. Wszystkie produkty
dostêpne s¹ wraz z pe³n¹ gam¹ akce-
soriów monta¿owych i dekoracyjnych. 
Klient kupuj¹cy karnisz otrzymuje rurê
stalow¹ o danej œrednicy i d³ugoœci,
koñcówki, pojedyñcze lub podwójne
wsporniki, kó³ka z ¿abkami metalowy-
mi lub bez ¿abek, agrafki z tworzywa.
CASABLANCA to stalowy karnisz
wykoñczony w kolorze antycznego
z³ota lub stali
nierdzewnej.

D³ugoœæ rury wynosi od 120 do
200 cm a œrednica równa jest 12 mm.
Podobne wzornictwo i wykoñczenie
charakteryzuje karnisz ROMA
MONACO, œrednica rur wynosi 16 mm,
a maksymalna d³ugoœæ to 240 cm.
Karnisze ROMA to równie¿ kilkanaœcie
innych modeli, w których oprócz  stali
i z³ota zastosowano równie¿ pow³oki
w kolorze miedzi, chromu, niklu, sre-
bra, czy granatu.
Koñcówki metalowe o szpi-
czastym kszta³cie zast¹-
piono równie¿ elementami
o bardziej wyrafinowanych
formach. Karnisze
BOJANEK to tak¿e „cie-
p³e” drewno. Przyk³adem
takiego karnisza jest
AVANTI-NATURAL, w którym
wszystkie elementy wykonane
s¹ z drewna bukowego, dêbo-
wego, orzechowego lub czere-
œniowego. Rurki zakoñczone s¹ sko-

sem, szpicem, szyszk¹ lub
sto¿kiem. 
Nowatorskim i ciekawym roz-
wi¹zaniem jest tzw. KARNISZ
LINKOWY. Zamiast tradycyj-
nego dr¹¿ka zastosowano
linkê stalow¹ rozi¹gniêt¹
miêdzy wspornikami i moco-
wan¹ za pomoc¹ specjal-
nych napinaczy. Elementy

karnisza wykoñczono w kolorze bia-
³ym, chromu, mosi¹dzu lub z³ota. 

B O J A N E K

Uzupe³nieniem bogatej oferty karni-
szy s¹ akcesoria do dekoracji okien:
klamerki, ga³ki, haki oraz roletki bam-
busowe i z PVC.
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ADRES  F IRMY:

Bogata oferta karniszy firmy Bojanek
jest efektem d³ugoletniej pracy nad
form¹ i jakoœci¹. Sta³e d¹¿enie do
wprowadzenia nowego wzornictwa,
zgodnego z aktualnymi trendami
w wystroju wnêtrz i okien, w oparciu
o wieloletnie doœwiadczenie w zakre-
sie produkcji karniszy przyczyni³o siê
do pozyskania wielu klientów – czo³o-
wych firm z kraju i z zagranicy dzia³a-
j¹cych w naszej bran¿y. Dewiza firmy
to jakoœæ przy zachowaniu umiarko-
wanych cen.
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