
Karnisze- Końcówki do karniszy- Dodatki

Manufaktura:
• Karnisze firmy VARIA oraz końcówki do karniszy, a także cały asortyment dodatków do 

karniszy,- produkowane są do dziś odręcznie, w małych manufakturach.
• Tutaj powstają one jako rękodzieła, każde w wyjątkowy sposób
• Wytwarzane są indywidualnie, na Państwa zamówienie

Karnisze

Mogą Państwo dokonać wyboru  w zakresie: materiałów, profili oraz koloru karniszy.
Materiał:

• Posiadamy w ofercie: karnisze drewniane, karnisze mosiężne oraz karnisze z kutego żelaza i
rdzawego żelaza (Rostfinish).

Profile:
• Rodzaje powierzchni karniszy: gładki lub żłobiony (patrz katalog str. 23)
• Wielkość profilu karniszy: średnica 13 mm- karnisze żelazne,                                     

średnica od 20 mm do 80mm (karnisze mosiężne i drewniane)

Kolory: Kolor powierzchni karniszy uzależniony jest od materiału, z którego powstały 
              (patrz katalog str. 21,22)

• Karnisze z żelaza posiadamy w 2 kolorach: w kolorze naturalnego kutego żelaza i w kolorze
rdzawego żelaza (Rostfinish).

• Karnisze z mosiądzu dostępne są w 6 kolorach powierzchni mosiężnych: AP- antyczna 
patyna, PV- mosiądz naturalny, NB- niklowany błyszczący, NM- niklowany matowy,      
BR- antyczny brąz, VG- zielony nalot

• Karnisze z drewna dostępne są aż w 22 kolorach powierzchni drewnianych                     
(patrz katalog str. 22)

Końcówki do karniszy

Firma VARIA dysponuje bogatym asortymentem dodatków do karniszy
Są to końcówki do karniszy, a także kółka do karniszy, wsporniki, embrasy i rozety. 
Posiadamy również całą gamę wysokiej jakości ozdób pasmanteryjnych, jak na przykład:       
ręcznie splatane chwosty, ozdabiające klasyczne zasłony.

Końcówki do karniszy są rękodziełem artystycznym i wytwarzane są podobnie jak karnisze:       
z żelaza, mosiądzu lub drewna. 
Końcówki do karniszy dostępne są w kolorach proponowanych karniszy. 
Końcówki do karniszy, niezależnie od materiału, z jakiego zostały wytworzone, posiadają 
wyjątkowe kształty (patrz katalog str. 1-20 oraz str. 24-28).
Proponujemy Państwu:

• klasyczne końcówki do karniszy, na przykład: w kształcie jednej kuli lub kilku kul
• oryginalne końcówki do karniszy, na przykład: z pięknymi florystycznymi motywami, 

palmowymi liśćmi lub kiściami winogron
• wyszukane końcówki do karniszy, na przykład: w kształcie strzały i grota, ziemskiego globu

czy głowy barana
Wszystkie końcówki do karniszy są bardzo efektowne, o wysokiej jakości artystycznego kunsztu.



Kowalstwo- Odlewnictwo- Rzeźbiarstwo

Końcówki z żelaza kutego i żelaza rdzawego (Rostfinish) są wyjątkowym rękodziełem kowalstwa 
artystycznego. Końcówka z kutego żelaza w kształcie ziemskiego globu jest jedną z najbardziej 
efektownych końcówek do karniszy.

Końcówki mosiężne odlewane są w masywnego mosiądzu, w procesie piaskowania, we własnej 
odlewni. Końcówki są ręcznie szlifowane, cyzelowane, polerowane, powlekane, caponowane i 
patynowane. Końcówka mosiężna w stylu Biedermeier jest jedną z najbardziej efektownych 
końcówek do karniszy.

Końcówki drewniane powstają w artystycznej pracowni rzeźbiarskiej, z masywnego drewna. Tutaj 
są one projektowane i ręcznie rzeźbiona. Niektóre końcówki powlekane są złoceniem. Końcówka 
drewniana o kształcie głowy barana jest jedną z najbardziej efektownych końcówek do karniszy. 

Karnisze stylowe oraz końcówki do karniszy stylowych to swoiste repliki z epoki. Są one bardzo 
wysokiej jakości oraz pełne artystycznego kunsztu. Wytwarzane są na Państwa zamówienie.


