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INGRID 
PP-INGRID-20M
nośność do 20 kg

Czarna podpórka tworzy  
spójną i nowoczesną kompozycję  

z drewnianą półką. Idealnie sprawdzi 
się we wnętrzu minimalistycznym, 

skandynawskim i rustykalnym,  
czyli tam gdzie występują proste 
meble nie posiadające zbyt wielu 

ozdobników i wzorów.
Na takiej półce będą pięknie  

prezentowały się np. ramki  
ze zdjęciami, zegary,  

zielone rośliny w ceramicznych  
lub drewnianych donicach.

funkcjonalna dekoracja

CZARNE DETALE     to synonim współczesnej elegancji – odnajdą się  

w pomieszczeniach, w których dominuje biel, szarość i drewno bielone. Dla przestrzeni  

zaaranżowanych w stylu minimalistycznym i skandynawskim – jednym z najmodniejszych  

współcześnie – detale takie jak uchwyty, wieszaki, oprawy lamp często stanowią niebanalną dekorację.

Decydując się na dodatki do aranżacji wnętrz w kolorze czarnym, możemy być pewni,  

że mieszkanie nabierze wyjątkowego charakteru i będzie bardzo stylowe. Dlatego w grupie  

akcesoriów dekoracyjnych GTV nie brakuje tego modnego odcienia. Zapraszamy do zapoznania 

się z naszą ofertą podpórek, w której kolorem dominującym jest właśnie czarny.

w salonie,  
sypialni   
i biurze



BELT
PP-BELT-20M 
nośność do 30 kg

Nowoczesna, elegancka 
podpórka BELT doskonale 
odnajdzie się w klimatycznych 
wnętrzach np. w stylu urban 
chic i vintage, gdzie tak ważne 
jest gustowne połączenie mebli, 
dodatków i siły detalu.
Podpórka stanowi m.in. stabilne 
podparcie dla książek albo 
mosiężnych figurek i rzeźb 
dekoracyjnych.

GINO 
PP-GINO-20M

nośność do 30 kg

Wnętrze w kolorach białym,  
szarym i czarnym to sprawdzony 

patent na stonowany  
i uporządkowany kolorystycznie 
wystrój. Siła kontrastu czarnego 

detalu i jasnoszarego koloru  
z pewnością przykuwa uwagę.  

Z podpórką GINO każda  
aranżacja ściany stanie się  

wyrazista.



ROD i BAR
PP-ROD-20M 
PP-BAR-20M

nośność do 20 kg 

Podpórki dają wiele możliwości aranżacji. 
Dzięki ROD i BAR możemy nie tylko od-

świeżyć nudną ścianę, ale i nadać  
naszemu wnętrzu niebanalnego,  

indywidualnego charakteru.  
Oba modele podpórek zostały  
tak zaprojektowane, że można  

je zastosować pojedynczo  
lub połączyć przy jednej półce,  

uzyskując efekt kaskadowej  
aranżacji na książki i dekoracje.

WIRE 
PP-WIRE-20M

nośność do 30 kg

TREE 
PP-TREE-20M
nośność do 20 kg

Biel jest zawsze dobrym wyborem i często stanowi punkt 
wyjścia dla aranżacji pomieszczeń. Dzięki niej można  

uzyskać zachowawcze eleganckie wnętrze, a dodając  
odrobiny koloru i nietypowych dekoracji – nowoczesny styl. 

Czerń i biel to dwa szlachetne kolory, połączone ze sobą 
tworzą harmonijną przestrzeń, do której lubi się wracać.  

Dlatego aranżacje w klimacie black & white  
są ponadczasowe i nigdy się nie znudzą.

Styl naturalny, organiczny i eko ma rzeszę zwolenników.  
Nic dziwnego. Mieszkania inspirowane naturą  
to wnętrza urządzone w oparciu o prostotę  
i dekoracyjną oszczędność. Urzekają kameralnością,  
dają wytchnienie. Podpórkę z motywem drzewka  
docenią właśnie miłośnicy naturalnych akcentów  
we wnętrzach. Zestawienie jej z naturalnym  
drewnem to strzał w dziesiątkę. 



FLAT
PP-FLAT-20M
nośność do 15 kg 

Trudno wyobrazić sobie przestrzeń 
biurową bez praktycznych i atrakcyjnych 
wizualnie półek. To właśnie na nich  
przechowywać można segregatory  
i teczki, prezentować nagrody,  
umieszczać elementy dekoracyjne  
lub przydatne akcesoria biurowe.  
Półki to nieodłączny element aranżacji, 
który powinien odpowiednio komponować 
się z resztą wystroju firmy. Nowoczesną, 
minimalistyczną podpórkę FLAT możemy 
wkomponować w pełną zieleni  
i żywych kolorów funkcjonalną  
przestrzeń biurową.

NEO
PP-NEO-20M 

nośność do 20 kg 

Nowoczesne wzornictwo oraz solidna 
konstrukcja ozdobnej podpórki NEO
tworzą idealną harmonię z prostymi

półkami w salonie, który każdego dnia 
służy domownikom, jak i od święta 

pełni funkcje reprezentacyjne.  
Półki w salonach umożliwiają  

eksponowanie przedmiotów, którymi 
chcemy się pochwalić - grafik, rzeźb, 

zdjęć własnego autorstwa.  
To dzięki nim możemy je rozmieścić  

w atrakcyjny sposób.



GALA
PP-GALA-20M  
nośność do 30 kg

Niebanalne zastosowanie podpórek  
jako funkcjonalnej dekoracji przypadnie
do gustu wszystkim, którzy lubią  
eksperymentować z wystrojem.
Staranne wykończenie podpórek GALA 
przyciąga wzrok. Dzięki temu, nie tylko 
zyskuje się miejsce do przechowywania, 
ale także dodaje stylowego charakteru 
swojemu wnętrzu.

Podpórki GTV są przeznaczone do półek, które mają zostać  
zamontowane na ścianach. Podpórka gwarantuje prosty  
montaż i dużą odporność na obciążenia*. Wszystkie podpórki 
do półek są wykonane z wysokogatunkowej stali, która jest  
wytrzymała i nie odkształca się pod wpływem ciężaru. 

*W związku z różnorodnością materiałów używanych  
do budowy ścian, w komplecie nie znalazły się żadne  
umocowania ani wkręty. Aby uzyskać maksymalną nośność, 
należy zwrócić się o poradę w kwestii doboru odpowiednich 
mocowań i wkrętów w lokalnym sklepie specjalistycznym. 
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