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PARAPETY VNITŘNÍ - DŘEVOTŘÍSKOVÉ 

 

Parapety jsou tvořeny dřevotřískovou deskou s krycí vrstvou z vysokotlakého laminátu HPL o síle 0,6 mm. Na spodní straně parapetu je 
použit velmi kvalitní impregnovaný materiál odolný vůči vlhkosti. Veškeré řezné hrany musí být před vlhkostí chráněny. K tomu slouží 
boční PVC krytky a lemovací pásky.  
 

Označení 
Šířka  
[mm] 

Bílá, mramor, šedá, buk, 
olše, sv. dub, třešeň, zl. dub, 

tm. ořech 
[Kč/m] 

Javor, onyx, kraket, 
mahagon 
[Kč/m] 

Antracit, aluminium  
[Kč/m] 

Dub grónský, bříza 
bílá, dub šedý, 

[Kč/m] 

PAR 150  x 150 336 - - - 

PAR 200  x 200 351 - - - 

PAR 250  x 250 381 381 420 445 

PAR 300  x 300 417 417 456 490 

PAR 350  x 350 476 - - - 

PAR 400  x 400 515 515 555 586 

PAR 450  x 450 562 - - - 

PAR 500  x 500 613 - - - 

PAR 580  x 580 729 729 768 810  

PAR 800  x 800  1221 - - - 
 
 

Dekory a jejich označení - x x 
 

aluminium 
0225 (TR 2030) 

antracit 
TR 1020 

bílá 
0126 (TR 1000)              

buk 
3066 (TR 3030) 

mramor carera                       
0408 (TR 2000) 

javor 
 3055 (TR 3070)               

mahagon 
 3053 (TR 3040)             

olše 
3045 (TR3060)             

        
        

onyx 
 5038 (TR 2010)              

světlý dub                           
 3072 (TR 3010)              

šedá 
 1032 (TR 1010)             

tmavý dub     
 3052 (TR 3020)                                    

tmavý ořech 
 3080 (TR 3080) 

třešeň   
 3061 (TR 3050)              

zlatý dub                        
 3095 (TR 3000)               

kraket 
5032 (TR2020)              

        
bříza bílá 

5050 

 

dub grónský 
5051 

 

dub šedý 
5052 

 

 
 

    

Označení Popis Cena 

KB620 Krytka boční (oboustranná koncovka) 620 mm 54,3 [Kč/ks] 

KB200 Krytka boční (jednostranná koncovka) 200 mm - pár 40,3 [Kč/pár] 

 

KD600 Krytka dilatační oboustranná (rovné spojení a spojení do úhlu) 600 mm 130 [Kč/ks] 

 
Dilatační krytka je oboustranná. Jedna strana umožňuje nastavení parapetů do roviny  
a druhá strana do rohových sestav (vnitřní spoj). Nepotřebná strana se odřezává.  
 

LEMOVKA Lemovka (lemovací páska, šířka 45 mm nebo 22 mm)  26,3  [Kč/m] 

LEMOVÁNÍ Lemování levé a pravé strany (cena bez lemovky) 120,5 [Kč/ks] 
 

 
 
Maximální délka je 4200 mm a šířka 150 - 1000 mm. 
Uvedené ceny bez DPH. 
V objednávce uvádějte vždy čisté rozměry parapetů (hloubka x délka) !!! 
 


