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   Existencia prvých parapiet siaha až do stredoveku . Prvé boli spravidla zhotovené z kameňa 
. Pôvodným účelom okenných parapiet bola ochrana muriva pod oknom . Dnes znamená 
parapeta  niečo viac . Tvorí priestor útulným ,zdokonaľuje tvary a je dôležitým doplnkom bytu 
aj kancelárie. Široká paleta dekorov prepožičiava každej parapete jej jedinečnosť. Dnes je 
možné si vybrať pre každý účel a chuť príslušnú okennú parapetu ALFASIL.
   Vnútorné komorové parapety ALFASIL sú vyrobené z vysoko hodnotnej PVC suroviny, 
ktorá sa vyznačuje vynikajúcou stabilitou, mechanickou pevnosťou a viacročnou tvarovou 
stálosťou. Kvalitná, stálofarebná, za tepla kašírovaná  PVC fólia umožňuje ľahkú 
udržiavateľnosť a mnohostranné použitie nielen v novostavbách , ale i pri rekonštrukcii 
starších objektov. K parapetom sú dodávané taktiež bočné krytky, ktoré dotvárajú estetiku, 
dizajn a konečný efekt. Proti mechanickému poškodeniu a zašpineniu počas skladovania, 
transportu  i montáže chráni parapetu ochranná PE fólia.  

TECHNICKÉ PARAMETRE  :   

MATERIÁL: jadro – komôrkové PVC
dekor – PVC fólie

ŠÍRKA: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 mm
DĹŽKA TYČE: 6000 mm

   SCHÉMA:

DEKORY: biela, mramor, buk, dub, mahagón

             INŠTALÁCIA: jednoduchá montáž, bez potreby 
špeciálnych nástrojov

                                     prilepených na rovný povrch
                                     montážnych lepidiel alebo 
                                     pomocou PUR peny             

VÝHODY:  mechanická pevnosť
tvarová a farebná stálosť
odolnosť voči vode a vlhkosti 
dobré tepelno-izolačné vlastnosti
umývatelnosť
jednoduché spracovanie 
jednoduchá montáž
šetrnosť k prírode - recyklovateľnosť
estetika a dizajn

Šírka parapety 
(mm)

100 150 200 250 300 350 400 500

Cena ( Sk /bm )
Dekor:
biela

236 261 313 350 438 488 563 1125

Cena ( Sk /bm )
Dekor:
mramor

261 313 350 438 488 563

Cena ( Sk /bm )
Dekor:  buk,
zlatý dub, mahagón

288 344 385 481 536 619

Príslušenstvo: Krytka obojstranná 500 mm odtiene - biela, šedá, béžová, hnedá 31 Sk/ ks
Krytka jednostranná 400 mm odtiene – biela, hnedá 15 Sk/ ks

Formátovanie parapetov podľa vašich požiadavkou. Iné dekory, šírky parapet na vyžiadanie. 
Ceny sú uvedené v Sk za bm bez DPH 19 %.

Doprava ZDARMA. Stálym zákazníkom poskytujeme zaujímavé zľavy a množstevné rabaty!


