PARAPETY WEWNĘTRZNE

MDF laminowany

Parapet MDF jest produktem drewnopodobnym, powstałym w wyniku sprasowania włókien drzewnych
z dodatkiem związków organicznych, łączonych i utwardzonych w warunkach wysokiego ciśnienia
i temperatury. Płyta MDF jest wilgocioodporna. Jest bardzo dobrym substytutem dla drewna naturalnego.
Nie zawiera żadnych strukturalnych niedoskonałości typu sęki, złe ułożenie włókien, wiek rdzeni, pęknięcia,
czy też przeżywiczenia.
Parapet MDF w połączeniu z okleiną PVC powstaje pod wysokim ciśnieniem oraz w wysokiej
temperaturze, przez co produkt staje się wytrzymały na otarcia oraz zarysowania. Wszystkie parapety
są dwustronnie laminowane (spód - laminat w kolorze białym). Szeroka gama kolorystyczna parapetów
dostępna w ofercie pozwala dobrać parapet do niemalże każdego okna.

2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 cm

15 cm - 90 cm

• maksymalna długość parapetów (w jednym
elemencie): 250 cm
• parapety powyżej 250 cm łączone od spodu
specjalnym łącznikiem:

Dostępne frezy (wykończenia rogów):
38 cm

• maksymalna szerokość: 90 cm
• dostępne grubości: 2 cm, 2,5 cm, 3 cm i 4 cm
5 cm

4,7 cm

• każdy parapet wykonywany jest pod indywidualny
wymiar podany przez klienta
• możliwość wykonania wcięć wg własnego projektu
• możliwość niestandardowego wykończenia

5,5 cm

narożników (legenda str. 24)
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5,5 cm

6 cm

30 cm - 50 cm
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Złoty dąb

Orzech

Beton

Kamień

Dąb bielony
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Dąb naturalny

Grafit / Antracyt mat

Wenge deska

Biały mat

Biały połysk
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Białe drewno

Marmurek połysk

Ciemny orzech

Wenge orginal

Orzech lanzado
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Aluminium 58

Winchester

Dąb antyczny

Beton gładki jasny

Popiel

Marmur
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MDF zielona płyta

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów wprowadziliśmy nowy produkt –
MDF zielona płyta. Charakteryzuje się on podwyższoną odpornością na wilgoć dzięki czemu idealnie
sprawdzi się w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie lub parowanie. Produkt dostępny we wszystkich
wariantach kolorystycznych i technicznych standardowego parapetu MDF.
• maksymalna długość parapetów (w jednym
2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 cm

15 cm - 90 cm

elemencie): 240 cm
• parapety powyżej 240 cm łączone od spodu
specjalnym łącznikiem:

38 cm

Dostępne frezy (wykończenia rogów):

• dostępne grubości: 2 cm, 2,5 cm, 3 cm i 4 cm
• każdy parapet wykonywany jest pod indywidualny
wymiar podany przez klienta

4,7 cm

5 cm

• maksymalna szerokość: 90 cm

• możliwość wykonania wcięć wg własnego projektu
• możliwość niestandardowego wykończenia
narożników (legenda str. 24)

5,5 cm

6 cm

5,5 cm

30 cm - 50 cm

• płyta MDF wysokiej gęstości marki FINSA
• gęstość płyty 800-810 kg/m3
• 5 lat gwarancji !

5,5 cm
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6 cm

5,5 cm

30 cm - 50 cm

Postforming
5,5 cm

15 cm - 50 cm

2 cm

4 cm

Postforming to płyta wiórowa pokryta trwałym laminatem HPL (połysk) lub CPL (mat). Spód parapetu
został pokryty papierem przeciwprężnym, który zapobiega odkształcaniu się i zabezpiecza parapet przed
wilgocią. Parapety wykonane z postformingu pozostają odporne na wysoką temperaturę, promienie UV.
Laminat, którym są powleczone, wykazuje wysoką odporność na zarysowania, wgniecenia i ścieranie.
Klasyczna linia będzie doskonałym uzupełnieniem każdego wnętrza.

2,8 cm

20 cm - 40 cm (biały połysk do 60 cm)

• szerokości: od 20 do 40 cm (co 5 cm)
15 cm - 60 cm

• kolor biały połysk występuje również w szerokości
50 i 60 cm !

2 / 3 cm

Dedykowany produkt:

• długość maksymalna – 420 cm

0,5 cmparapetu postforming
• zaślepka

• grubość parapetu– 2,8 cm
• możliwość docięcia parapetu na szerokość
• każdy parapet wykonywany jest pod indywidualny

1 cm

wymiar podany przez klienta
• laminaty HPL zabezpieczone folią ochronną
1 cm

10 cm - 40 cm

4 cm

UWAGA: Tolerancja cięcia +/- 5 mm

1 cm
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• produkt dostępny w 6 kolorach standardowych
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Antracyt

Złoty dąb

Aluminium

Biały połysk

Biały mat

Marmur połysk
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PVC

PVC od wielu lat jest wykorzystywany do produkcji parapetów. Jest to materiał odporny na wilgoć
i temperaturę. Zastosowany przekrój komorowy parapetu powoduje usztywnienie konstrukcji oraz
gwarantuje stabilność parapetu.
Parapety powlekane są folią wysokiej jakości, przez co zwiększona jest ich odporność na zarysowania
oraz na działanie promieni słonecznych. Okleina jest gładka co ułatwia pielęgnację i zapobiega ich trwałym
zabrudzeniom.
Standardową linię parapetów PVC charakteryzuje klasyczna prostota dzięki czemu produkt idealnie
sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, surowych wnętrzach jak i w pomieszczeniach o dużej ilości
dominujących szczegółów.

2 cm

4 cm

15 cm - 50 cm

• szerokości: od 15 do 50 cm (co 5 cm)
• kolor biały występuje również w szerokości 60 cm !
• długość maksymalna – 600 cm
15 cm - 50 cm

Dedykowany produkt:

• grubość parapetu – 2 cm
• grubość ścianki – 1,3 mm

4 cm

• zaślepka parapetu PVC

• możliwość docięcia parapetu na szerokość

2 cm

• każdy parapet wykonywany jest pod indywidualny
wymiar podany przez klienta
• zabezpieczenie folią ochronną
• produkt dostępny w 7 kolorach standardowych
UWAGA: Tolerancja cięcia +/- 5 mm
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Biały

Złoty dąb

Buk

Orzech

Antracyt

Winchester

Marmur
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Nakładka renowacyjna komorowa

Produkty z serii nakładek renowacyjnych są rewolucyjnym rozwiązaniem dla osób, które w szybki
i niedrogi sposób chcą odświeżyć wygląd swojej wnęki okiennej. Idealnie nadają się do renowacji
starych parapetów wykonanych z lastryka, betonu lub kamienia. Wysokiej jakości okleina PVC zapewnia
zarówno atrakcyjny wygląd jak i łatwość utrzymania parapetu w czystości. Dodatkowym atutem PVC
jest podwyższona odporność na wilgoć i ścieranie.
Produkt dostępny w trzech wariantach: wersja komorowa, premium i standard różniących się
konstrukcją, wymiarami i kolorystyką umożliwi dobranie idealnego substytutu standardowego parapetu.

6,5 cm

40 cm

• szerokość: 40 cm
• maksymalna długość: 600 cm
• możliwość docięcia nakładki na dowolną szerokość
0,8 cm

• każdy parapet wykonywany jest pod indywidualny
wymiar podany przez klienta

Dedykowany produkt:

UWAGA: Tolerancja cięcia +/- 5 mm

• zaślepka nakładki renowacyjnej komorowej
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Marmur

Brzoza

Złoty dąb

Orzech

Biały
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Nakładka renowacyjna standard

2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 cm

Produkty z serii nakładek renowacyjnych są rewolucyjnym rozwiązaniem dla osób, które w szybki
i niedrogi sposób chcą odświeżyć wygląd swojej wnęki okiennej. Idealnie nadają się do renowacji
starych parapetów wykonanych z lastryka, betonu lub kamienia. Wysokiej jakości okleina PVC zapewnia
zarówno atrakcyjny wygląd
jak i łatwość utrzymania parapetu w czystości. Dodatkowym atutem PVC
15 cm - 90 cm
jest podwyższona odporność na wilgoć i ścieranie.
Produkt dostępny w trzech wariantach: wersja komorowa, premium i standard różniących się
konstrukcją, wymiarami i kolorystyką umożliwi dobranie idealnego substytutu standardowego parapetu.

38 cm

5 cm

4,7 cm

• szerokość: 38 cm
• maksymalna długość: 600 cm
• możliwość docięcia nakładki na dowolną szerokość
• każdy parapet wykonywany jest pod indywidualny

5,5 cm

wymiar podany przez klienta

6 cm

Dedykowany produkt:

5,5 cm

30 cm - 50 cm

• zaślepka nakładki renowacyjnej standard

5,5 cm
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15 cm - 50 cm

UWAGA: Tolerancja cięcia +/- 5 mm
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Marmur

Olcha

Złoty dąb

Orzech

Antracyt

Biały
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Nakładka renowacyjna premium
2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 cm

15 cm - 90 cm

5 cm

4,7 cm

Produkty z serii nakładek
renowacyjnych są rewolucyjnym rozwiązaniem dla osób, które w szybki
38 cm
i niedrogi sposób chcą odświeżyć wygląd swojej wnęki okiennej. Idealnie nadają się do renowacji
starych parapetów wykonanych z lastryka, betonu lub kamienia. Wysokiej jakości okleina PVC zapewnia
zarówno atrakcyjny wygląd jak i łatwość utrzymania parapetu w czystości. Dodatkowym atutem PVC
jest podwyższona odporność na wilgoć i ścieranie.
Produkt dostępny w trzech wariantach: wersja komorowa, premium i standard różniących się
konstrukcją, wymiarami i kolorystyką umożliwi dobranie idealnego substytutu standardowego parapetu.
5,5 cm

6 cm

5,5 cm

30 cm - 50 cm

• szerokości: 30 cm, 40 cm, 50 cm
• maksymalna długość: 600 cm
• możliwość docięcia nakładki na dowolną szerokość

5,5 cm

• każdy parapet wykonywany jest pod indywidualny
wymiar podany przez klienta
15 cm - 50 cm

UWAGA: Tolerancja cięcia +/- 5 mm

Dedykowany produkt:

2 cm

4 cm

• zaślepka nakładki renowacyjnej premium

20 cm - 40 cm (biały połysk do 60 cm)

15
m
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Marmur

Orzech

Złoty dąb

Biały
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