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Kvalitní parapet
zkrášlí vaše okno

Okenní parapety
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Exclusive

Linear

Jedinečný design a nabízené dekory jsou atraktivní pro
moderní architekturu.
	formátováno přesně na míru dle přání zákazníka
	nabízíme v dekorech bílá a antracit
	používáme laminát 0,6 - 0,8 mm CPL/HPL
	radius 5 mm

Novinka na trhu s profesionálním zpracováním materiálů.
Parapety Linear jsou z vlhkuodolného jádra, jsou subtilní,
vhodné pro moderní interiéry. Díky kombinaci barev plochy
a hrany najdete exkluzivní a trendové řešení interiéru.
	dodáváno na míru dle přání zákazníka
	možnosti kombinace barev
	vlhkuodolné jádro

NOVINKA

Proč použít dřevotřískové parapety?
 ůžete využít větší hloubku parapetů
m
vyberte si z široké nabídky dekorů
využijte možnosti různých druhů parapetů

NOVINKA

Využijte kvality
a jistoty dodávek největšího
českého výrobce
okenních parapetů.

	kolekce více než 22 dekorů
	díky použití dřevotřísky P5 pro nos jsou
parapety TOPSET extrémně stabilní
	největší nabídka na trhu bočních krytek
v 13 barevných odstínech
	snadná montáž díky pevnosti základního
materiálu (nekroutí se)
	tloušťka parapetu je 19 mm
	šířka parapetů 150 – 1000 mm
	výška nosu 40 mm

Slim

PŘÍKLADY VYUŽITÍ
	tyto parapety se dají využít v místech, kde je např.
nízko položené okno, nebo chceme-li docílit jemného
elegantního dojmu
možné využít i pro jiné účely jako např. obklad, police –
poličky, nebo soklová lišta do komerčních prostorů
	

Long

PŘÍKLADY VYUŽITÍ
	architektonický záměr
	rekonstrukce – možnost překrytí stávajícího parapetu
VLASTNOSTI
	vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu
	masivní vzhled
DEKORY
	vybranné dekory

Natur

VLASTNOSTI
	mimořádné estetické vlastnosti dané použitím přírodní dýhy
	příjemný pocit na dotek
	tvarová stabilita díky vysoké pevnosti nosného materiálu
	minimální prořez díky výrobě na míru
	jednoduché opracování
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Standard

Okenní parapety

Boční krytky
Boční krytky

Standard

Dilatační krytky
Standard

Boční krytky
Long

Boční krytky
Slim

	boční a dilatační krytky jsou dodávány ve 13-ti barevných odstínech
	jsou odolné proti UV záření
	jsou snadno a rychle použitelné
	boční krytky pro Standard, Long a Slim jsou oboustranné v délce 630 mm
	dilatační krytky jsou pro podelné a rohové napojení v délce 600 mm

Typy ukončení

Aplikace před omítkou

Aplikace po omítce s krytkou

Aplikace po omítce s hranou

Realizace

Ukázka realizací parapetů

Okenní parapety

Standard dekory
0126   BÍLÁ

5024   ŠEDÝ MRAMOR

1032   ŠEDÁ

5038   ONYX

5032 KRAKET

3055 JAVOR

3053   MAHAGON

3080   TMAVÝ OŘECH

3066   BUK

3045 OLŠE

3061   TŘEŠEŇ

3072   SVĚTLÝ DUB

3052   TMAVÝ DUB

3095   ZLATÝ DUB

4026   STŘÍBRNÝ

4109 ANTRACIT

Trendy dekory
7680  OŘECH RUSTIKÁLNÍ

5006 CONDOTTI

9103   DUB

9107   SMRK

Okenní parapety

0409   WASHINGTON

Natur dekory
9102   BUK
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