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PARAPETNÍ DESKY
VENKOVNÍ I VNITŘNÍ



Komůrkové PVC parapety VNITŘNÍ

Parapetní desky VENKOVNÍ

Parapetní desky OSTATNÍ

Profil a krytka parapetu

Barevná provedení a rozměry 
Konkrétní barevná provedení a rozměry se liší 
dle daných typů.

Typy plastových komůrkových 
parapetů
• Elyzium 1 (záruka 10 let)
•  Elyzium 2 (záruka 2 roky)

Na krytky záruka 10 let.

Typy venkovních parapetů
• Hliníkový tažený (záruka 10 let)
• Hliníkový ohýbaný (záruka 10 let)
•  Ocelový (záruka 2 roky)

Na krytky záruka 10 let.

Barevná provedení a rozměry 
Konkrétní barevná provedení a rozměry se 
liší dle daných typů.

Šířka 150–700 mm
Výška 20 / 40 mm (nos)
Délka max. 6 m

Šířka 50–390 mm
Výška až 40 mm
Délka max. 6 m

Ukázka barevných odstínů

Ukázka barevných odstínů
bílá
RAL 9016

sv. hnědá
RAL 8006

tm. hnědá
RAL 8019

hnědá
RAL 8017

elox
stříbrná

Univerzální parapet pěnový
• v nabídce pouze v bílé barvě
• vhodný pro venkovní i vnitřní použití

Interiérový parapet dřevotřískový
• v 15 barevných kombinacích
• vlhkuvzdorné provedení
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Barevné odstíny jednotlivých typů:
Hliníkové parapety tažené
Standardní provedení: Bílá RAL 9016, tm. hnědá 
RAL 8019, sv. hnědá RAL 8003, elox sv. bronz.
Ostatní barvy na objednávku: elox stříbrný a RAL 
dle požadavku klienta s příplatkem.

Hliníkové parapety ohýbané
Standardní provedení: Bílá RAL 9016, tm. hnědá 
RAL 8019. Ostatní barvy na objednávku: hnědá 
RAL 8017, RAL 9006 (stříbrný) a RAL dle poža-
davku klienta s příplatkem.

Ocelové parapety
Standardní provedení: Bílá RAL 9010, tm. hnědá 
RAL 8019. Ostatní barvy na objednávku: elox stří-
brný a RAL dle požadavku klienta s příplatkem.
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