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КРОНШТЕЙН
ДЛЯ ПОЛИЦЬ

Створений
за останніми
тенденціями
в дизайні
інтер’єру

декор

функціональний

у вітальні,
спальні
і офісі
ЧОРНІ ДЕТАЛІ

це синонім сучасної елегантності, вони чудово вписуються в

приміщеннях із переважаючим білим, сірим чи біленим деревом. Для приміщень
запроектованих в мінімалістичному і скандинавському стилях - один із трендів сьогодення
- такі деталі, як ручки, вішаки і світильники стають неординарним декором. Обираючи для
оформлення інтер’єру аксесуари чорного кольору, можна з упевненістю сказати, що дім
вирізнятиметься оригінальним характером та стилем. Ось чому цього модного відтінку
не бракує в групі декоративних аксесуарів GTV. Запрошуємо ознайомитись з нашим
асортиментом продуктів, в яких домінуючий колір - чорний.

INGRID

PP-INGRID-20M
макс. навантаження 20 кг

Чорний кронштейн створює
гармонійний і сучасний тандем із
деревяною полицею. Він ідеально
підійде для будь-якого інтер’єру:
мінімализм, скандинавський
чи рустика. Тобто це чудове
рішення в приміщеннях, де
використані прості меблі, без
додаткових оздоб. На такій
полиці чудово дивитимуться, на
приклад, фоторамки, годинники,
зелені рослини в керамічних або
дерев’яних горщиках.

BELT

PP-BELT-20M
макс. навантаження 30 кг

Сучасний, елегантний
кронштейн BELT прекрасно
впишеться в кліматичні
інтер’єри, такі як міський шик
і вінтажний стиль. Тобто там
де так важливо зі смаком
поєднувати меблі, аксесуари
і акцентні деталі. Він також
забезпечує стабільну опору
для книг і декоративних
статуеток.

GINO

PP-GINO-20M
макс. навантаження 30 кг

Інтер’єр в білому, сірому
і чорному кольорах - це
перевірений варіант на
приглушений і підібраний за
кольором декор. Контраст
чорної деталі і світло-сірого
кольору, безумовно, приверне
увагу. З кронштейном Gino
будь-яка настінна композиція
стане оригінальною.

ROD i BAR

WIRE

PP-WIRE-20M
макс. навантаження 30 кг

Білий колір це завжди хороший вибір і часто є відправною
точкою для дизайну інтер’єру. Завдяки ньому можна
отримати елегантний інтер’єр, а додавши трохи кольору
і незвичайних деталей можна створити сучасний стиль.
Чорний і білий - два шляхетних кольори, які в поєднанні
один з одним створюють гармонійний простір, в який
хочеться повертатися. Тому аранжування в стилі чорне
і біле завжди в моді і ніколи не будуть нудними.

TREE

PP-TREE-20M
макс. навантаження 20 кг

Природний, органічний та еко-стиль мають багато
прихильників і це не дивно. Квартири, натхненні
природою, - це інтер’єри, створені на основі простоти
та декоративної економії. Вони захоплюють своїм
теплом і дають вам відчуття затишку. Кронштейн з
мотивом дерева оцінять любителі природних акцентів
в інтер’єрах. Поєднання його з натуральним деревом
- це вистріл в десятку.

PP-ROD-20M
PP-BAR-20M
макс. навантаження 20 кг

Кронштейни надають безліч можливостей
для облаштування приміщення. Завдяки
ROD і BAR інтер’єр вирізнятиметься
індивідуальним характером
і унікальністю. Обидві моделі кронштейнів
спроектовані таким чином, що їх можна
використовувати окремо або комбінувати
з однією полицею. Це дозволить створити
ефект каскадного розташування книг
і декорації.

FLAT

PP-FLAT-20M
макс. навантаження 15 кг

Офісний простір складно уявити без
практичних і візуально привабливих
полиць. Саме на них можна розмістити
папки, нагороди, декоративні елементи
або корисні офісні аксесуари. Полиці
- невід’ємний елемент оформлення,
який повинен гармоніювати з інтер’єром
компанії. Сучасний кронштейн
FLAT може бути інтегрований
в функціональний офісний простір,
повний зелені і яскравих кольорів.

NEO

PP-NEO-20M
макс. навантаження 20 кг

Сучасний дизайн та міцна
конструкція декоративного
полицетримача NEO ідеально
гармонують із простими
полицями у вітальні. Які нащодень
використовують домочадці,
а на свята вони виконують
презентаційню функцію. Полиці
в вітальнях дозволяють розмістити
предмети, які ви хотіли б показати
- графіку, скульптури, авторські
фотографії.

GALA

PP-GALA-20M
макс. навантаження 30 кг

Нетривіальне використання
кронштейнів, як функціонального
декору, сподобається всім, хто любить
експериментувати з інтер’єром.
Ретельно виконаний кронштейн
GALA привертає увагу. Завдяки
цьому ви не тільки отримаєте місце
для зберігання речей, а й додасте
інтер’єру оригінальності.

Кронштейни GTV призначені для полиць, які
встановлюються на стіни. Кронштейн гарантує
просту установку і високу витримку навантаження*.
Всі полицетримачі виготовлені з міцної сталі, яка не
деформується під дією ваги.

* Через розмаїття матеріалів, використовуваних при
зведенні стін, в комплект не входять кріплення і шурупи.
Для отримання максимальної витримки навантаження
варто звернутись в спеціалізований магазин, за порадою
щодо вибору підходящого кріплення і гвинтів.
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