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Maße: Einzelschiene /Breite Dicke/-37/17mm
Doppelschiene /Breite Dicke/-67/17mm

Material, aus dem die Schiene 
gefertigt ist: weißes hochwertiges PVC

Zusatzinformationen: die Einzelschiene kann man mit einer 
Doppelschiene verbinden (Nut und Feder)

Размеры:

одиночная шина 
/ширина, толщина/ -37/17 мм
двойная шина 
/ширина, толщина/ -67/17 мм

Материал, из которого 
изготовлена шина: белый высокосортный материал ПВХ

Дополнительная 
информация:

одиночную шину можно соединять с двойной 
шиной (при посредстве шпунта и паза)

Measures: single  width/gauge 37/17mm
double width/gauge  67/17mm

Made of: white high-quality PCV material

Additional Information: single curtain rail can be connected with double 
one 

Rozměry: jednoduchá kolejnice /šír. tloušťka /-37/17mm
dvojitá kolejnice / šír. tloušťka /-67/17mm

Materiál, z něhož je vyrobena 
kolejnice: bílý plast špičkové kvality

Další informace: jednoduchou kolejnici lze spojit s dvojitou 
kolejnicí (péro-drážka)

Rozmery: jednoduchá koľajnica /šír. hrúbka /-37/17mm
dvojitá koľajnica / šír. hrúbka /-67/17mm

Materiál, z ktorého je 
vyrobená koľajnica: biely plast špičkovej kvality

Ďalšie informácie: jednoduchú koľajnicu ide spojiť s dvojitou 
koľajnicou (pero a drážka)

Wymiary: szyna pojedyncza /szer. grubość/-37/17mm
szyna podwójna /szer. grubość/-67/17mm

Materiał, z którego wykonano 
szynę: białe wysokogatunkowe tworzywo PCV

Informacje dodatkowe: szynę pojedynczą można łączyć z szyną podwój-
ną (pióro-wpust)

pl

en

cs

ru

de

sk



Nazwa towaru: Jednotorowa szyna sufitowa 

Długość: Kod towaru:

120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
350 cm
400 cm

SS-PCV-I-120 
SS-PCV-I-150
SS-PCV-I-180 
SS-PCV-I-210 
SS-PCV-I-240 
SS-PCV-I-270 
SS-PCV-I-300 
SS-PCV-I-350
SS-PCV-I-400 

Jednostka miary: 1 szt.

Kolor: biały

Nazwa towaru: Dwutorowa szyna sufitowa 

Długość: Kod towaru:

120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
350 cm
400 cm

SS-PCV-II-120 
SS-PCV-II-150
SS-PCV-II-180
SS-PCV-II-210
SS-PCV-II-240 
SS-PCV-II-270
SS-PCV-II-300
SS-PCV-II-350
SS-PCV-II-400

Jednostka miary: 1 kpl. / 5 szt. dla dł. 350 i 400 cm - 1 szt.

Kolor: biały

Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej

Kolor: Kod towaru:

biały SS-P-PCV-B

Jednostka miary: 1 rolka / 50 mb
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Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej 

Kolor: Kod towaru:

jasny dąb SS-P-PCV-K-DJ

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb

Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej 

Kolor: Kod towaru:

ciemny buk SS-P-PCV-K-BC

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb

Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej 

Kolor: Kod towaru:

jasny buk SS-P-PCV-K-BJ

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb

Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej

Kolor: Kod towaru:

ciemny dąb SS-P-PCV-K-DC

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb

 

 

 

 



Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej 

Kolor: Kod towaru:

ciemny klon SS-P-PCV-K-KC

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb

Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej 

Kolor: Kod towaru:

jasny klon SS-P-PCV-K-KJ

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb

Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej

Kolor: Kod towaru:

mahoń SS-P-PCV-K-M

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb

Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej 

Kolor: Kod towaru:

olcha SS-P-PCV-K-OL

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb
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Nazwa towaru: Zakończenie szyny sufitowej 

jednotorowej dwutorowej

Kod towaru:

SS-PCV-Ł-DI SS-PCV-Ł-DII

Jednostka miary: 1 kpl. / 20 szt.

Kolor: biały

Nazwa towaru: Łuk zakończeniowy szyny sufitowej 

jednotorowej dwutorowej

Kod towaru:

SS-PCV-Ł-K-I SS-PCV-Ł-K-II

Jednostka miary: 1 kpl. / 2 szt.

Kolor: biały

Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej 

Kolor: Kod towaru:

orzech SS-P-PCV-K-ORZ

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb

Nazwa towaru: Przysłona szyny sufitowej 

Kolor: Kod towaru:

sosna SS-P-PCV-K-S

Jednostka miary: 1 rolka / 15 mb

 

 

 

 



Nazwa towaru: Łuk przejściowy szyny sufitowej

jednotorowej dwutorowej

Kod towaru:

SS-PCV-Ł-P/I SS-PCV-Ł-PII/

Jednostka miary: 1 szt.

Kolor: biały

Nazwa towaru: Obrotowa blokada szyny sufitowej

Kolor: Kod towaru:

biały SS-PCV/BO

Jednostka miary: 1 kpl. / 100 szt.

Nazwa towaru: Łącznik szyny sufitowej

Kolor: Kod towaru:

biały SS-PCV/Ł

Jednostka miary: 1 kpl. / 20 szt. 

Nazwa towaru: Zaślepka do szyn sufitowych

Kolor: Kod towaru:

biały SS-PCV/ZŚ

Jednostka miary: 1 kpl. / 100 szt.
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Nazwa towaru: Obrotowa żabka do szyn sufitowych

Kolor: Kod towaru:

biały OBR-SS-ŻK OM/SM-K2

Jednostka miary: 1 kpl. / 100 szt.

Nazwa towaru: Żabka grzybek do szyn sufitowych

Kolor: Kod towaru: 

biały SS-ŻK OM/SM-G2

Jednostka miary: 1 kpl. / 100 szt.

Nazwa towaru: Żabka krokodyl do szyn sufitowych

Kolor: Kod towaru:

biały SS-ŻK OM/SM-K2

Jednostka miary: 1 kpl. / 100 szt.

  

Nazwa towaru: Agrafka do szyn sufitowych

Kolor: Kod towaru:

biały SS-PCV/AGRAFKA

Jednostka miary: 1 kpl. / 100 szt.

 

 

 

 



Nazwa towaru: Żabka krokodyl do szyn aluminiowych

Kod towaru:

SS-ŻK-A

Jednostka miary: 1 kpl. / 100 szt.

  

 



NOTATKI




