PARAPETY WEWNĘTRZNE
1. PARAPETY WEWNĘTRZNE KOMOROWE PCV






Odporne na zadrapania, uderzenia i ścieranie dzięki wysokogatunkowej folii
okleinowej
Odporne na działanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV
Odporne na domowe środki czystości (łatwość utrzymania w czystości)
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Długość - do 600cm dla wszystkich kolorów

DOSTĘPNE KOLORY
Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na
zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy fragmentami parapetów, mogą
Państwo zobaczyć je w naszym punkcie handlowym.
Kolory standardowe:

Biały

Marmurek

Orzech

Złoty dąb

Buk

Mahoń

Botticino
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1. PARAPETY WEWNĘTRZNE - RENOWACYJNE (NAKŁADKI)
Nakładka parapetowa przeznaczona jest do renowacji starych parapetów, np. lastrykowych.
Pozwala na tanią i szybką zmianę wyglądu starych parapetów. Jej montażu można dokonać
w bardzo łatwy sposób we własnym zakresie. Podobnie jak parapety wewnętrzne PCV są
wykonane z trwałych materiałów, które zapewniają ich użytkownikom:







Odporność na zadrapania, uderzenia i ścieranie dzięki wysokogatunkowej folii
okleinowej
Odporność na działanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV
Odporność na domowe środki czystości (łatwość utrzymania w czystości)
Stabilność profilu (kształt i wymiary) - wysoka wytrzymałość mechaniczna
Łatwość montażu
Długość do 600cm dla wszystkich kolorów

DOSTĘPNE KOLORY
Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na
zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy fragmentami parapetów, mogą
Państwo zobaczyć je w naszym punkcie handlowym.

Biały

Marmur

Orzech

Złoty dąb

Jabłoń
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2. PARAPETY WEWNĘTRZNE MDF LAKIEROWANE
Parapety wewnętrzne MDF są wykonane z najnowszej generacji
wodoodpornych płyt MDF. Płyty MDF to produkty drewnopochodne, powstałe w
wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków
łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest
to materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym przekroju,
niezwykle odporny na wilgoć i różnice temperatur.










Trwałe
Gładka powierzchnia pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości
Efektowne wykończenia, wysoka estetyka wyrobu
Odporne na wodę i skoki temperatur
Dowolne wymiary
Grubość 2, 3 lub 4 cm
Długość maksymalna 280 cm
Szerokość minimalna 10 cm, maksymalna 180 cm
Termin realizacji do 14 dni

3. PARAPETY WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE FOLIĄ PCV
Parapety wewnętrzne MDF są wykonane z najnowszej generacji wodoodpornych płyt MDF.
Płyty MDF to produkty drewnopochodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien
drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach
wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie
surowcowym w całym przekroju, niezwykle odporny na wilgoć i różnice temperatur. Płyty
MDF po przycięciu na odpowiedni wymiar są oklejane próżniowo w wysokiej temperaturze
(ok. 150 stopni Celsjusza) laminatem NUTREX produkcji LG.
Dzięki najwyższej jakości użytych surowców, parapety MDF odznaczają się wysoką estetyką,
trwałością i odpornością na wodę i skoki temperatur.
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Grubość 19 lub 25 mm
Szerokość minimalna 15 cm, maksymalna 120 cm
Długość minimalna 25 cm, maksymalna 270 cm
Tolerancja wymiarów +/- 5 mm
Termin realizacji do 10 dni roboczych

DOSTĘPNE KOLORY
Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na
zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy próbkami parapetów, mogą
Państwo zobaczyć je w naszym punkcie handlowym.

Biały Połysk

Marmurek Połysk

Białe Drewno

Olcha

Dąb Sokalski

Orzech Lanzado

(brak zdjęcia)

Wenge (dąb bagienny)

Złoty Dąb
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4. PARAPETY WEWNĘTRZNE MDF FORNIROWANE
Parapety wewnętrzne MDF są wykonane z najnowszej generacji wodoodpornych płyt
MDF. Płyty MDF to produkty drewnopochodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien
drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach
wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie
surowcowym w całym przekroju, niezwykle odporny na wilgoć i różnice temperatur.











Trwałe
Gładka powierzchnia pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości
Efektowne wykończenia, wysoka estetyka wyrobu
Odporne na wodę i skoki temperatur
Dowolne wymiary
Grubość 2, 3 lub 4 cm
Długość maksymalna w standardzie 280 cm - powyżej tej długości dopłata 25%
Powyżej długości 320 cm konieczne łączenie fornirów - będzie widoczna linia
łączenia
Szerokość minimalna 10 cm, maksymalna 180 cm
Termin realizacji do 14 dni
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W parapetach fornirowanych rdzeń z płyty MDF pokryty jest fornirem z prawdziwego
drewna - zarówno z wierzchu, od spodu jak i na krawędziach bocznych. Jest to najdroższa
odmiana parapetów MDF, ale z pewnością również najbardziej efektowna.

Dostępne wykończenie krawędzi

DOSTĘPNE KOLORY
Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na
zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy wzornikiem z próbkami fornirów,
mogą Państwo zobaczyć go w naszym punkcie handlowym.

Dąb DD1

Dąb DD2

Dąb DD3

Dąb DD4

Dąb DD5

Dąb DD6

Dąb DD7

Dąb DD8
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Buk BU1

Buk BU2

Buk BU3

Buk BU4

Mahoń MA1

Mahoń MA2

Mahoń MA3

Mahoń MA4

Mahoń MA5

Mahoń MA6

Jesion JE1

Jesion JE2
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I.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE

1. PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE LAKIEROWANE
Z PROSTYM NOSKIEM







Produkowane z najwyższej jakości ocynkowanych blach stalowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Odporne na promienie UV
Grubość 0,70 mm
Długość do 600 cm
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Istnieje możliwość polakierowania parapetów stalowych na wiele kolorów niestandardowych:
- jednolitych według palety RAL

PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE OKLEJANE FOLIĄ
DREWNOPODOBNĄ Z PROSTYM NOSKIEM
Zastosowana do okleinowania tych parapetów folia PCV jest odporna na czynniki zewnętrzne
oraz promieniowanie UV, podobnie jak okna PCV produkowane z jej użyciem. Tym samym
PARAPETY RENO-STAL posiadają wielokrotne zabezpieczenie:





Powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją
Warstwa poliestrowego lakieru proszkowego
Okleina RENOLIT odporna na czynniki zewnętrzne oraz promieniowanie UV
Na zewnątrz zabezpieczone samoprzylepną folią ochronną




Grubość 0,80 mm
Długość do 600 cm
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Dostępne kolory:

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WENGE

WINCHESTER

2. PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE LAKIEROWANE
"SOFTLINE" (z zaokrąglonym noskiem)
Przedstawiamy, nowe, bardzo modne obecnie parapety o zaokrąglonym profilu "noska".
Parapety Softline doskonale komponują się z nowoczesnymi, zaokrąglonymi profilami okien
PCV.
Zewnętrzne parapety stalowe są produkowane z najwyższej jakości blach stalowych
ocynkowanych i powlekanych. Każdy parapet, przed obróbką lakierowania proszkowego
poddany jest specjalnym procesom, odpowiednim dla rodzaju detalu. Zapewnia to naszym
wyrobom długoletnią trwałość i funkcjonalność.
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Produkowane z najwyższej jakości ocynkowanych blach stalowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Odporne na promienie UV
Grubość 0,70 mm
Długość do 600 cm

Istnieje możliwość polakierowania parapetów stalowych na wiele kolorów niestandardowych
według palety RAL
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PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE OKLEJANE FOLIĄ
DREWNOPODOBNĄ "SOFTLINE" (z zaokrąglonym noskiem)
Przedstawiamy nowe, bardzo modne obecnie parapety o zaokrąglonym profilu "noska".
Parapety Softline doskonale komponują się z nowoczesnymi, zaokrąglonymi profilami okien
PCV.
Zastosowana do okleinowania tych parapetów folia PCV jest odporna na czynniki zewnętrzne
oraz promieniowanie UV, podobnie jak okna PCV produkowane z jej użyciem. Tym samym
PARAPETY RENO-STAL posiadają wielokrotne zabezpieczenie:





Powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją
Warstwa poliestrowego lakieru proszkowego
Okleina RENOLIT odporna na czynniki zewnętrzne oraz promieniowanie UV
Na zewnątrz zabezpieczone samoprzylepną folią ochronną




Grubość 0,80 mm
Długość do 600 cm

Dostępne kolory:

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WENGE

WINCHESTER
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PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE Z NOSKIEM PROSTYM
Zewnętrzne parapety aluminiowe są produkowane z najwyższej jakości blach aluminiowych
surowych i powlekanych, sprowadzanych z hut włoskich. W procesie produkcyjnym
szczególną uwagę poświęcamy procesowi chemicznej obróbki detalu. Każdy parapet, przed
obróbką lakierowania proszkowego poddany jest specjalnym procesom, odpowiednim dla
rodzaju detalu. Zapewnia to naszym wyrobom długoletnią trwałość i funkcjonalność.






Powierzchnia blachy pokryta farbami poliestrowymi i dodatkowo zabezpieczona folią
ochronną PE.
Odporne na UV oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć, temperatura)
Grubość blachy: 1,2 mm
Długość maksymalna: 600 cm
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Istnieje możliwość polakierowania parapetów aluminiowych na wiele kolorów
niestandardowych według palety RAL

3. PARAPETY ALUMINIOWE "PŁYTKA"
(z zaokrąglonym noskiem)
Są wykonane z surowej blachy aluminiowej polakierowanej na oczekiwany kolor w lakierni
proszkowej. Unikalna technologia pozwala uzyskać charakterystyczne wytłoczenia imitujące
płytkę klinkierową. Posiadają wyjątkową estetykę wykonania dzięki zastosowaniu
proszkowych farb strukturalnych i uzyskaniu tzw. „efektu młotkowego”. Wszystkie
polakierowane parapety są dodatkowo zabezpieczone samoprzylepną folią ochronną, która
zabezpiecza produkt w trakcie magazynowania i transportu.

Miedź antyczna
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Stal antyczna (antracyt)





Odporne na UV oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć, temperatura)
Grubość 1,2 mm
Długość do 600 cm dla wszystkich kolorów
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Istnieje możliwość polakierowania parapetów aluminiowych na wiele kolorów
niestandardowych według palety RAL

4. PARAPETY ZEWNĘTRZNE TYPU "PŁYTKA" Z
KONGLOMERATU KAMIENIA NATURALNEGO
Produkowane są w 90% ze starannie wypłukanego, naturalnego kamienia o średnicy od 2
do 8 mm, i 10% żywicy poliestrowej jako spoiwa oraz różnych frakcji specjalnie
selekcjonowanego piasku i kwarcu.
W odróżnieniu od naturalnego marmuru lub aglomarmuru są odporne na działanie czynników
atmosferycznych oraz środków chemicznych stosowanych na co dzień w gospodarstwie
domowym.

Materiał,
z
którego
są
produkowane powoduje, że przyjmują temperaturę otoczenia, a ich gładka powierzchnia
pozwala na łatwe utrzymanie czystości.
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Dowolne wymiary
Grubość 2 cm
Maksymalna długość 300 cm
Tolerancja długości i szerokości do 1 cm
Tolerancja grubości do 3 mm
Termin realizacji do 14 dni

DOSTĘPNE KOLORY:
Proszę pamiętać, że z uwagi na specyfikę zapisu i wyświetlania zdjęć cyfrowych, kolory na
zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych. Dysponujemy próbkami parapetów, mogą
Państwo zobaczyć je w naszym punkcie handlowym.
Powierzchnia parapetów jest wykończona na połysk.

Biały

Szary

Cegła

Grafit

Wiśnia

Złoty dąb

Brąz

Zielony

Orzech
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