
Inspirowane  
najnowszymi  
trendami  
w aranżacji  
przestrzeni   

PODPÓRKI   
POD PÓŁKI



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 skandynaw-

skim – jednym z najmodniejszych współcześnie – detale takie jak uchwyty, 

wieszaki, oprawy lamp często stanowią niebanalną dekorację.  

Grupę akcesoriów dekoracyjnych poszerzyliśmy o nowe produkty  

– podpórki pod półki w kolorze czarnym.  

w salonie,  
sypialni   
i biurze



INGRID 
PP-INGRID-20M
nośność do 20 kg

Czarna podpórka tworzy  
spójną i nowoczesną kompozy-
cję z drewnianą półką. Idealnie 

sprawdzi się w każdym wnętrzu: 
minimalistycznym, skandynaw-

skim i rustykalnym.



BELT
PP-BELT-20M 
nośność do 30 kg

Nowoczesna, elegancka pod-
pórka doskonale odnajdzie się 
w klimatycznych wnętrzach 
np. w stylu urban chic i vintage. 
Stanowi także stabilne podpar-
cie dla książek.



GINO 
PP-GINO-20M

nośność do 30 kg

Siła kontrastu czarnego detalu  
i jasnoszarej półki z pewnością  

przykuwa uwagę.  Z podpórką 
Gino zaaranżujesz ścianę  

w atrakcyjny sposób.



WIRE 
PP-WIRE-20M

nośność do 30 kg

TREE 
PP-TREE-20M
nośność do 20 kg

Aranżacje w klimacie  
black & white wprowadzają   

elegancję i harmonię do wnętrza.  

Podpórkę nawiązującą do drzew-
ka docenią miłośnicy naturalnych 
akcentów we wnętrzach. Zesta-
wienie jej z naturalnym drewnem 
to strzał w dziesiątkę. 



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

nośność do 20 kg 

Podpórki dają 
wiele możliwości aranżacji.  

Łącząc je, nadajemy  
indywidualny charakter 

wnętrzom i zyskujemy  
wyjątkowy efekt. 



FLAT
PP-FLAT-20M
nośność do 15 kg 

Nowoczesną, minimalistyczną 
podpórkę możemy wkompo-
nować w pełną zieleni i żywych 
kolorów przestrzeń biurową. 



NEO
PP-NEO-20M 

nośność do 20 kg 

Ozdobna podpórka  
stworzy idealną harmonię  

z prostą, szarą  
półką w każdym  

nowoczesnym salonie. 



GALA
PP-GALA-20M  
nośność do 30 kg

Niebanalne zastosowanie 
podpórek jako funkcjonal-
nej dekoracji przypadnie 
do gustu wszystkim, którzy 
lubią eksperymentować  
z wystrojem. 
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tel.: + 48 22 44 47 272
fax: +48 22 444 75 01

e-mail: info@gtv.com.pl

ul. Przejazdowa 21 
05-800 Pruszków

Polska


