Parapety vnitřní
Vnitřní parapety jsou význačným doplňkem moderních interiérů. Neplní pouze funkci ukončení zdiva, ale svým vzhledem a barevnou škálou výrazně
zasahují do vzhledu interiérů.
Parapety se vyznačují jednoduchou montáží bez potřeby speciálních nástrojů.

Okenní parapet lze:

V případě instalace parapetních desek užívejte běžně dostupné konzoly (kovové a jiné konzoly nejsou v našem sortimentu).
Tvarování spodní části parapetu umožňuje natlačení do malty, což zvyšuje pevnost uchycení. V případě instalace nad
zdrojem tepla doporučujeme vzdálenost min. 20 cm mezi parapetem a tepelným zdrojem.
Spára mezi parapetní deskou a oknem musí být zakryta dokončovacím profilem nebo utěsněna silikonem, aby nedocházelo k
průniku vlhkosti. Konečný efekt dotváří připevnění bočních koncových krytek.

PARAPETY dřevotřískové
PARAPETY dřevotřískové
Parapety jsou určeny pro vnitřní užití v obytných prostorách a provozech. Vyrábějí se metodou
postforming, při které se lepí horní krycí vrstva (vysokotlaký laminát HPL o síle 0,6 mm) na
dřevotřískovou desku. Na spodní straně parapetu je použit velmi kvalitní vlhkuodolný
impregnovaný materiál.
Jeho vlastnosti umožňují snadné a kvalitní opracování, výrazně vyšší přilnavost k montážním
materiálům.Při konečné montáži a po ukončení montáže nesmí vlhkost vzduchu v

místnosti přesáhnout 60%.

Řez sestavou okno/parapet Varianty barev u krytek Rohová spojka u parapetu

Okenní parapet bez nosu- TOPSET Slim

Tyto parapety se dají využít v místech, kde je např. nízko položené okno, nebo chceme -li docílit
jemného elegantního dojmu.
Výrobní šířky: od 150 mm do 600 mm (do 1000 mm na objednávku), po 50 mm
Výrobní délka: tyče 4,05 m
Dekory:

dle tabulky dekorů

Tloušťka s:

17 mm

Poznámka: Bílá a šedý mramor je skladem, ostatní dekory k dodání do 14 dní. Úprava bočních hran pouze lemováním.

Řez sestavou okno/parapet Slim Parapet Slim v interiéru

Okenní parapet s nosem- TOPSET Paramont

Profil 200 - parapet s nosem 40 mm, tloušťka parapetus = 19 mm
Výrobní šířky h : od 150 mm do 600 mm (š .do 1000 mm na objednávku - tl 17mm), po 50 mm
Výrobní délka:

tyče 4,05 m

Dekory :

dle tabulky dekorů

Tloušťka s :

19 mm

Řez sestavou okno/parapet Zakončení řezu krytkou Parapet v interiéru

Okenní parapet- TOPSET Panel

Okenní parapety Panel jsou určeny především pro rekonstrukci panelových domů. Jejich délka a
šířka jsou optimalizovány pro minimální ztráty z prořezu a bezproblémovou manipulaci a instalaci k
standardním oknům v panelových domech.
Výhody: - minimální prořez díky optimalizované délce
- výroba ve třech šířkách - 150, 200, 250 mm
- dobré izolační vlastnosti
Výrobní šířky:

150, 200,250 mm

Výrobní délka: tyče 2,25 m
Dekory :

bílá a carera

Tloušťka:

17 mm

Okenní dýhovaný parapet- TOPSET Natur

Okenní parapety jsou naší odpovědí na požadavky architektů, interiérových firem a náročných
zákazníků na parapet s vysokými užitnými vlastnostmi. Díky kvalitnímu zpracování a použití
přírodní dýhy se z parapetu stává luxusní doplněk vašeho domova.
Vlastnosti : - mimořádné estetické vlastnosti dané použitím přírodní dýhy
- na dotek zanechávají příjemný pocit

- tvarová stabilita, tloušťka 17mm
- jednoduché opracování (krácení,vrtání,frézování –např.mřížky a pod)
Okenní parapety jsou vyráběny v těchto okrasných dýhách:
buk, americká třešeň, dub, ovangol, mahagon, bambus.
Dodací lhůta: 4 týdny bez finálního laku, s lakem - 6 týdnů

americká třešeň bambus ovangol

dub buk mahagon

Okenní parapet s dlouhým nosem- TOPSET Long

Parapet s nosem (na objednávku v max. 80 mm)
Výrobní výška nosu 66 mm
Předností těchto parapetů je výška nosu, která dodává parapetu luxusní vzhled a
umožní zakrytí i původního parapetu při rekonstrukcích.
Příklady využití: architektonický záměr
rekonstrukce - možnost překrytí stávajícího parapetu (kamenina)

Řez sestavou parapet Long Zakončení řezu lemováním Stojan se vzorky Long

VLASTNOSTI DŘEVOTŘÍSKOVÝCH PARAPETŮ:

Postformingové parapety jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorách s normálním klimatem.
Vlastnosti :
- vynikající stálost barev jednotlivých dekorů
- vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení,
- dlouhá životnost
- mechanická odolnost vrchního laminátu
- vlhkuodolné provedení
- malá tepelná roztažnost
Výhody:
- odolnost vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti
- díky nosu překryje případnou spáru mezi omítkou a parapetem
- na dotek zanechávají příjemný pocit
Parapety se lepí na podkladní betonové lůžko buď silikonovými tmely nebo nízkoroztažnými montážními pěnami.
Vlivem zbytkové vlhkosti z podezdívky může vnikat do dřevotřískové desky řeznými plochami vlhkost, proto je
nutné tyto plochy chránit. Tyto řezné plochy se buď lemují nažehlovací páskou, nebo se na ně nasazují plastové

krytky v barvě dezenu parapetu. Spáry mezi krytkou a parapetem je vhodné utěsnit silikonovým tmelem. Při
konečné montáži a po ukončení montáže nesmí vlhkost vzduchu v místnosti přesáhnout 60%.

ŘEZÁNÍ VÝROBKU:

Parapety řežeme pouze pilovým kotoučem s plochými trapézovými zuby určeným pro dřevo, dřevěné materiály a lamináty,
vhodné je použít pilu s předřezem. Řez vedeme proti přední hraně parapetu s max. s rychlostí posuvu 30 cm/min. V případě
vyřezání otvorů např. pro vložení mřížky apod. je v rohových spojích vhodné použít vrták o průměru min. 8 mm.

DODÁNÍ VÝROBKU:

Parapetní desky Vám budou dodány přesně podle Vašich rozměrů, proto je nutné započítat požadované přesahy parapetů. K
délce parapetu připočítejte 0-3cm, což odpovídá přesahu 0-1,5 cm z každé strany pro zomítání. K šířce parapetu připočítejte
3-4cm.
Materiál: DTD 18(16)mm, V 100, kvalita E1, třída D3 , vlhkuodolná
Vrchní strana: laminát 0,6mm CPL/HPL
Spodní strana: impregnovaný protitažná folie
Balení: po 2 ks v kartónu
Výrobní šířky: od 150mm do 1000mm, po 50mm

DEKORY:
(skladem)
bílá

šedá uni

kraket

carera

třešeň

javor

buk

olše

sv. dub

tm.dub

mahagon
DEKORY (na objednávku):
Uni barvy: Termín dodání 3 týdny, odběr v celých deskách (4,05 m).

červená 0834 modrá 0851 zelená 0451

žlutá 0860
Microline : Termín dodání 3 týdny, odběr v celých deskách (3 m).

PinosavoiaDouglasscuro

Samonosný parapetní systém TOPSET Mont

Pro profily 100, 200, 201
Systém MONT řeší uchycení parapetní desky a současně rozvodů elektrických a datových kabelů
(kabelový tunel). Je určen pro průmyslové haly, do kancelářských objektů a na místa, kde není možno
použít standardní osazení parapetu na zdivo.
Vlastnosti: - samonosnýsystém
- bezproblémové a jednoduché uchycení parapetní desky
- možnost upevnění šachty pro datové i elektrické kabely

PARAPETY plastové komůrkové
PARAPETY plastové komůrkové

*šířka 116 mm pouze na objednávku a pouze v bílé barvě*

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výrobní délka: 6000 mm

Výrobní šířka: 116 - 600 mm
Příslušenství: Boční plastové krytky oboustranné

DEKORY:
bílá buk carrerrský zlatý dub třešeň hliník
1003 117 mramor 1170 1110 1173 1174

Dekor hliník 1174 na objednávku k dodání do 30 dnů.
Šířka 220 mm se v dekoru 1174 hliník a 1173 třešeň nevyrábí.
Rohové spojky 90° (vnitřní a vnější) v bílé barvě a mramoru jsou skladem, ostatní
barvy na objednávku k dodání do 15 dní.
Tip: H spoj pro průběžné spojení se nevyrábí. V praxi se nahrazuje spojenými
koncovými krytkami.

PARAPETY plastové komůrkové

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výrobní délka: 6000 mm

Výrobní šířka: 150 - 480 mm
Příslušenství: Boční plastové krytky oboustranné 400 mm

DEKORY:
(skladem)

bílá carrerrský zlatý dub buk ořech mahagon
mramor

Pozor: Parapety VOX pouze v hloubkách do 480 mm. Rohové spojky 90°,135°,150°
(pouze pro vnitřní rohy) i H spojky (pro průběžné spojení) pouze v bílé barvě
skladem.
PARAPETY plastové komůrkové

GLOBAL

Profil parapetu GLOBAL
TECHNICKÉ PARAMETRY : Výrobní délka : 5,99 m
Výrobní šířka : 150-600 mm
Příslušenství : boční oboustranné plastové krytky 600mm

PARAPETY tvrzená pěna DEEPLAS
(lze použít i do exteriérů)

TECHNICKÉ
PARAMETRY:

Výrobní délka: 6000 mm
90 - 400 mm (s hranatým nosem 35 mm)
400 mm (s kulatým oboustranným nosem 25 mm,
vhodný pro řezání šířek nad 250 mm)
150 - 250 mm (s kulatým nosem 25 mm)
Poznámka: Nařezané parapety jsou ukončeny plastovou krytkou.

Výrobní šířka 1:
Výrobní šířka 2:
Výrobní šířka 3:

DEKORY:
bílá

Příklady montáže
Montáž s lepícím tmelem Montáž na konzoly Přilepení ke spodní dřevěné
konstrukci

