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WERZALIT – z tradice inovativní
V roce 1923 založená rodinná firma střední velikosti WERZALIT GmbH + Co. KG se sídlem v
Obestenfeldu, městě v hornatém Baden-Würtenbergu je jednou ze špičkových evropských
firem v oblasti inovací v oboru stavebních materiálů a lisovaných dílů pro průmyslové
použití.
Výývoj

Kvalita

V 50 - tých letech minulého století zcela nový výrobní postup,
jehož název WERZALIT se vžil nejen jako označení pro surovinu na bázi dřeva: Know-how pro výrobní postup WERZALIT bylo
podepřeno celou řadou patentů a v průběhu času také licencováno v tuzemsku i v zahraničí . Dnes lze produkty WERZALIT
- přes zastoupení ve 34 zemích - obdžet v celém světě.

Označení „Original WERZALIT“ pojmenovává patentovaný výrobní
proces s použitím WERZALIT materiálu jako suroviny s přesně
definovanou recepturou a je nejvyšším označením spolehlivosti
a bezpečnosti pro bezvadnou a trvalou funkci výrobků při denním používání. Naše materiály jsou podrobovány laboratorním,
kvalitativním a venkovním testům na dlouhou životnost a trvanlivost. Na WERZALIT je spolehnutí. Na přání dodáváme také
s vystaveným písemným potvrzením a razítkem a individuální
zárukou závislou na druhu produktu se záruční lhůtou dlouhou
až 25 let.

Inovace
Jochen Werz, ředitel středně velké firmy a potomek jejího
zakladatele, vidí výzvu v inovacích a hjejich dalšího vývoje:
„Inovace je pro mě základní hodnota. Chceme výrobky dále
zlepšovat a vyvíjet nové technologie.” Díky tomu může firma
nabízet široké portfolio výrobků pro použití uvnitř i venku:
Proﬁly pro částečné i kompletní fasády, balkónové prvky a kompletní balkónové systémy, okenní parapety, obklady balkónů
i terasových podlah, stolové desky pro použité venku i uvnitř,
a i lisované díly používané v průmyslu.

Objevte výrobky z originálního materiálu WERZALIT - suroviny na bázi dřeva
Terasové podlahy
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Balkóny

Fasády

Odpovědnost
WERZALIT používá jako nejdůležitější surovinu dřevo od PEFCcertifikovaných dodavatelů. Přednostním cílem PEFC je dokumentace a zlepšení udržitelného hospodaření v lesích s důrazem na
ekonomické, ekologické a sociální standardy. Certifikace všech
dodavatelů dřeva ve výrobním řetězci je nezbytná, protože certifikace lesa může být úspěšná pouze v případě, když se dřevo s
certifikátem PEFC dostane až ke konečnému spotřebiteli.

Okenní parapety
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Hodnoty vytvářet a dostávat - s moderními surovinami ze dřeva
Odolnost, trvanlivost a hospodárnost jsou dnes hlavní kritéria výběrových řízení na objekty bytových
společností i pro investory. Při volbě moderních materiálů WERZALIT lze tyto aspekty hned od
začátku přidat na účet. WERZALIT výrobky přesvědčí nejen vzhledem přírodních materiálů, ale
mají prokazatelně dlouhou životnost, snadno se montují a udržují.

Odolné materiály, výrazný design produktu

PEFC-Holz für nachhaltige Produkte

Odolnost proti vlivům počasí a dlouhá životnost, to jsou
rozhodujícíkritéria u výrobků, které jsou určeny k používání ve
venkovních prostorách. Používané suroviny se vyznačují velkou
odolností proti vlivům větru, počasí, dřevokazným houbám a
hmyzu. WERZALIT nabízí odolné, pěkné produkty, které se vyznačují jen minimální péčí a snadnou údržbou a mají podstatný
přínos k zachování hodnoty nemovitosti.

Nejdůležitější surovinou pro výrobky WERZALIT je dřevo. Pozitivní je i ekologická bilance výrobků WERZALIT. V našich
továrnách v Německu zpracováváme výhradně tuzemské tvrdé a
měkké průmyslové dřevo těžené v lesích, které jsou řízeny tak,
aby byly obnovitelné anejsou od továrny vzdáleny více než 100
km. Manažeři ochrany životního prostředí pracují výlučně s dodavateli dřeva, kteří jsou certifikováni dle měrnic Pan-European
Forest Certification (PEFC).

Rentabilita diky rychlé montáži
S produkty WERZALIT se snadno pracuje. Díky velkému stupni
prefabrikace, promyšlenému systému montáže s velkými
roztečemi upevňovacích prvků a bohatému příslušenství není
pokládka pouze snadná, ale zároveň je proto i jednoznačně
ekonomicky výhodná.

Jednoduchá příprava výběrových řízení
Ke každé skupině produktů najdete ke stažení na webových
stránkách WERZALIT podrobný popis produktů a výkonů, brožury
a návody na instalaci. Obsahují všechny relevantní informace
potřebné pro přípravu výběrových řízení a projektů. Naše technické oddělení Vám pomůže připravit výběrová řízení a nabídky.

Společně s VHI se angažujeme v oblasti
trvale udržitelného stavitelstí přes EPDs
pro WPC-terasové profily a WPC-fasádní
prvky při IBU.
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Požadované informace najdete na www.werzalit.com, podpůrné informace i na www.werzalitcz.cz, www.w-fasady.cz

Ve výrobních linkách v Německu
používá WERZALIT průmyslové dřevo,
které pochází z PEFC certifikovaných
regionálních lesních porostů.

5

Fasády

Po všech stránkách skvělý vzhled
Odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost jsou, kromě vzhledu, ta hlavní kritéria
při posuzování fasád. WERZALIT využívá inovativní materiály, které vytvoří trvale krásné fasády
s nízkými nároky na údržbu. Všechny materiály jsou odolné vůči vlhkosti, teplu, mechanickému
namáhání a dřevokaznému hmyzu - prostě ideální pro venkovní využití.

Vaše výhody na první pohled:
✔ Téměř neomezené možnosti uspořádání
✔ Vhodné jako částečná i kompletní fasáda
✔ Odolné proti povětrnostním vlivům, pevné v lomu,
tvarově stabilní

Trvanlivá tepelná izolace vnějších zdí

Extrémně odolný proti vlivům počasí a pevný v lomu

Při použití fasádového systému WERZALIT na kompletní fasádě
dosáhnete veškerých výhod odvětrávané fasády. Odvětrávaný
prostor zajišťuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu. Odvádí stavební vlhkost nebo vzdušnou vlhkost během používání stavby a
chrání tak vnější stěnu před možným funkčním poškozením.
Fasádové systémy se navíc velice snadno přizpůsobují různým
tloušťkám izolace. To umožňuje uspokojit i ty nejvyšší tepelně-izolační požadavky při využití typických vnějších tepelněizolačních materiálů pro venkovní použití

Nezpočetné testy to dokazují: WERZALIT materiály jsou absolutně robustní a odolné. Již v průběhu výroby jsou prováděny
extrémně tvrdé testy jako třeba na bobtnavost materiálu a testy
na odlupčivost laku. Přesto všechno ještě již déle než 30 let testujeme naše fasády na vlastním WERZALIT testovacím poli pod
otevřeným nebem na odolnost proti vlivům počasí a větru. Ve
speciálních klimatických komorách je materiál vystaven změnám
klimatických teplot v rozmezí -30 až +70 °C.

WERZALIT materiál je originál
Fasádové systémy selekta, heritage-selekta a siding jsou
vyráběny z osvědčeného materiálu WERZALIT. Patentovaný
výrobní postup spojuje přírodní vlastnosti dřeva s odolností
kvalitních pryskyřic. Povrchová úprava je neoddělitelně přilepena
na velmi zhutnělé jádro profilu a nakonec zatavena.

✔ Použitelné v kombinaci se
všemi běžnými izolačními
materály

Šetrné k životnímu prostředí a z udržitelných zdrojů
Pozitivní je i ekologická bilance výrobků WERZALIT. V našich
továrnách zpracováváme výhradně tuzemské tvrdé a měkké dřevo
těžené v lesích, které jsou řízeny tak, aby byly obnovitelné a
nejsou od továrny vzdáleny více než 100 km. Kromě toho jsou
výrobky WERZALIT ve valné většině opatřeny certifikátem PEFC.

Jemně nadrcené čerstvé domácí dřevo s
rovnoměrnou, homogenní strukturou a vysoce
kvalitní pryskyřice pro pevné spojení třísekzaručují
zhuštěnou a rozměrově stabilní strukturu materiálu

✔ Nenáročné na péči
✔ Téměř bezúdržbové

Patentovaný proces zaručuje trojrozměrné tvarování
materiálu WERZALIT

WERZALIT materiál

Fasádní systémy WERZALIT poskytují trvalou ochranu budovy díky zadnímu
odvětrávání fasády.
siding 152 fasádový profil
Barva: 626 arctic white
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Fasády

selekta
Působivě rozmanitá

heritage-selekta
Garantovaná jednoduchost pokládky
Výhody produktu:

Výhody produktu:

✔ Vodorovná, svislá, diagonální
pokládka, nebo pokládka klasická, překrývaná

✔ Zvlášť rychlá a ekonomická
montáž
✔ Vodorovná a diagonální
pokládka

✔ PEFC-certifikát

✔ PEFC-certifikát

Fasádové profily selekta nabízí téměř neomezené možnosti designu.
Profily mohou být instalovány svisle, vodorovně nebo pomocí
speciálních upevňovacích svorek - i ve stylu “Weatherboarding”.
Mohou být kombinovány i s jinými fasádovými systémy, například obkladovými deskami. Osm dekorů přírodního dřeva a
přes 30 atraktivních barev nabízí bezpočet barevných variací v

rozsáhlých aplikacích. Robustní akrylový povrch s jemně
porézní texturou dřeva zaručuje dlouhou životost, odolnost
proti povětrnostním vlivům a nízké nároky na údržbu. Barevně
působivých kombinací, které rozšiřují nabízené možnosti lze
dosáhnout i spojením s obkladovými deskami square

heritage Fassadenproﬁl
Povrch zdůrazňující strukturu

Zcela jednoduchá a rychlá pokládka - tím se vyznačuje nový
fasádový profil heritage-selekta. Příčně se profily spojují pomocí vyfrézovaného překrývacího systému, pod kterým nemusí
být žádné latě. K montáži postačí běžné pracovní nářadí. Rychleji, pohodlněji a hospodárněji se sotva nechá fasáda položit!

siding 152 a 202 fasádový profil
Klasický tvar, moderní šarm
Výhody produktu:

Výhody produktu:

✔ Zvlášť rychlá a ekonomická montáž

✔ Vodorovná pokládka s klasickým
překrýváním

✔ Praktické délky profilů – může pokládat jeden montážník

✔ Snadná manipulace, montáž
možná jednou osobou

✔ Vodorovná pokládka

heritage fasádový profil klasickou formu profilů siding - viditelné překrývaní - se strukturovaným povrchem selekta. V kolekci
heritage najdete 30 barev, které umožní splnit všechny nároky
na barevnost stylové fasády.
O dlouhou životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a o
snadnou údržbu se stará silný akrylátový povrch. Proto budte
mít ze své fasády heritage radost po dlouhá léta.

Také tady je v nabídce 8 dřevodekorů a 30 atraktivních
barev, dostatečné velký prostor pro realizaci osobního vkusu
a různých stylů. Robustní akrylátový povrch s jemně porézní
dřevěnou texturou zajistí odolnost proti povětrnostním vlivům
a snadnou údržbu. Vaše fasáda tak zůstane krásná po mnoho
let.

heritage je určena pouze pro vodorovnou pokládku. Profil se
pokládá buď hrana na hranu, nebo jako lodní podlaha - s posunem spár. Díky předpřipravenému profrézovanému spojení v
délce umožňuje heritage perfektní tvarování fasády s uzavřenými
spárami a zároveň efektivní pokládku s velmi malým prořezem.

Fasádový profil siding se pokládá zásadně horizontálně a přitom
vyniká klasický vzhled překrývaných palubek. Podle toho, zda
jsou profily použity pro celkovou fasádu nebo pouze pro její
část, propůjčují budovám vzhled buď klasický nebo moderní.
Celý svět desénových variant otevírá fasádě siding více než
30 unibarev na robustním profilovaném povrchu se strukturou perla. Tak může být - zcela podle přání a osobního vkusu
- podpořen, případně doladěn architektonický ráz budovy.

Prefabrikované, překrývající se podélné spoje tvoří uzavřené
spáry a umožňují zhotovení fasády s minimálním prořezem.
Vedle siding 152 vám nabízíme nyní také siding 202. Díky
své velké krycí šířce nabízí siding 202 obzvláště dobrou
stabilitu a izolaci. Díky výhodné délce profilu 3,66 m může
montáž provádět jediný člověk. Hospodárnost při přestavbách,
adaptacích nebo nové výstavbě je dána rychlostí efektivitou při
montáži. Tyto požadavky fasádový profil siding zcela splňuje.

Technická data, příslušenství, stejně tak barvy a dekory najdete na stranách 24 – 25 a 34 – 39.
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Fasády

square okladové desky
Moderní velkoplošné fasády
Výhody produktu:
✔ Moderní, velkoplošný vzhled
fasády
✔ Žádné natírání
✔ Mnoho způsobů upevnění
✔ Velká pevnost v lomu a
proti úderu
✔ Tuhá v ohybu a samonosná

square je schválená stavební obkladová deska, která je ideální pro moderní, výrazné
fasádové designy. Desky z vysokotlakého laminátu s dekorem na obou stranách jsou
dodávány ve dvou tloušťkách a třech formátech. Pro velké formáty se desky square hodí
na rozsáhlé obkladové plochy nejen obytných budov, ale i na plochy průmyslových
fasád.
square obkladové desky jsou výjimečně odolné proti rozměrovým změnám, jsou samonosné a velmi odolné proti ohybu díky vysoké pružnosti. S deskami square se
snadno pracuje a i montáž je jednoduchá. Panely se používají všude tam, kde je
třeba dekorativní povrch fasády a zároveň je třeba fasádu chránit před povětrnostními
vlivy. square se standardně vyrábí ve tříděě hořlavosti B2, na přání lze dodat provedení se třídou hořlavosti B1.

square obkladové desky
Barva 538 zinnia

square obkladová deska
Barva 511 rain
Dekor: 588 raja black

Technická data, příslušenství stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 24 – 25 a 34 – 39.
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Terasové podlahy

Správně naplánováno, jednoduše položeno
WERZALIT terasové podlahy jsou pravou alternativou k dřevěným podlahám: pěkné, trvanlivé
a praktické. Podlahy nabízíme jako složené z profilů, nebo kazet v různých formátech a strukturách povrchu. Jsou určeny k použití na terasách stejně jako na balkónech a střešních terasách.
Promyšlené příslušenství dovoluje bezproblémovou montáž a jednoduchou pokládku.

terraza / terraza bz terasový profil
Lze použít i jako nosný prvek
Výhody produktu:
✔ Povolení stavebního úřadu
terraza bz použití jako nosná
podlaha
✔ Uzavřené podélné spáry
✔ Neviditelné upevnění

Vaše výhody na první pohled:

✔ Kvalitní, přírodní vzhled
dřeva
✔ Skvělé pro bosá chodida:
žádné praskliny ani
třísky
✔ Odolné proti vlivům počasí
✔ Neklouže ani za mokra
✔ Nízké nároky na údržbu

terraza terasový profil lze položit oboustranně: ﬁno je jemně,
medio pak hrubě drážkovaný povrch. Patentovaný zámkový systém zaručuje jednoduchou montáž s úzkými nebo širokými uzavřenými podélnými spárami. Velkou výhodou oproti otevřeným
spárám je, že uzavřené spáry nedovolují rostlinám prorůstat spárami,
jídlo ani jiné věci nepropadnou. terraza je nabízena v teplých
odstínech dřeva. Profily se dodávají pod názvy terracotta, topino, marrone a carbone.

Použití profilu terraza bz je hospodárné, protože není třeba
zhotovit nosný podklad. Jako první terasový profil v Německu
obržel profil terraza bz a k němu jako příslušenství dodávané
podkladové hranolky schválení stavebního úřadu pro použití
jako nosná podlaha pro balkóny, podloubí, terasy, podesty
schodišť, lodžie a schodiště. Samozřejmě ve WERZALIT programu příslušenství vedeme správné šrouby se schválením. Ty taktéž nesou označení bz.

✔ Neviditelné uchycení
✔ Promyšlený systém z
jedné ruky
✔ Rychlá, hospodárná
pokládka

terraza terasové kazety
Kvadratické, praktické

Výhody produktu:
✔ Použitelný i pro střešní terasy

✔ Žádné tropické dřevo

✔ Výborná stabilita

✔ Recyklovatelné

✔ Pokládka nevyžaduje spád

terraza kazety,
Barva: 484 marrone

Barvy z přírody
Na rozdíl od dřevěných podlah, terasové podlahy WERZALIT
časem nezešednou. Přírodní změna barvy, například zesvětlení
vlivem počasí, je možná. Avšak terasové podlahy WERZALIT si
vždy zachovají svůj přírodní barevný charakter. Podlahy mají
nízké nároky na údržbu, jsou recyklovatelné a snadno se o ně
pečuje.

Trvanlivost terasy
Polymerový kompozit S2 (WPC) na bázi dřeva slučuje dohromady ty nejlepší vlastnosti dřeva a plastu: přírodní vzhled dřeva a dlouhý život výrobku. Materiál drží tvar, je odolný proti
povětrnostním vlivům jako jsou chlad, teplo, kyselé deště,
slaná a chlorovaná voda, dřevokazný hmyz a houby - proto je
perfektní pro venkovní plochy.

Atraktivní řešení pro terasy nebo balkóny nabízí čtvercové
kazety terraza. Položeny ve stejném směru, šachovnicově , nebo
přesazené o polovinu dávají díky drážkovanému povrchu podlaze krásný vzhled. terraza kazety se perfektně hodí na pochozí,
odizolované plochy střech nebo budov, u kterých nelze podkladovou konstrukci upevnit do podkladu.

Drážkový povrch zvyšuje možnosti designu pokládky. Vhodná
velikost cca 44 cm x 44 cm spolu s důmyslným nacvakávacím
spojením zajišťuje rychlou montáž. Horní strana dlaždic má
lehce konvexní tvar pro přímé odvodnění, díky čemuž mohou
být dlaždice, na rozdíl od profilů, pokládány bez sklonu.

Technická data stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 26 – 27 a 40.
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Terasové podlahy

entero 2.0 terasový profil
Profil s masívními výhodami

paseo terasový profil
Čistý design
Výýhody produktu

Výhod produktu:
✔ Opticky uzavřené podélné spáry

✔ Nízká výška pokládané vrstvy

✔ Pokládka nevyžaduje spád

✔ Jednoduchá pokládka
✔ Jednoduchá podkladová konstrukce
✔ Nahezu verdeckte Befestigung

Terasový profil entero 2.0 se dodává v barvách marrone, carbone a espresso a lze ho
pokládat oboustranně: nahoru buď rovným, kartáčovaným povrchem brosso, nebo klasicky drážkovaným povrchem solco. Systém drážka - pero dává podlaze vzhled s
uzavřenými podélnými spárami , kterými nemohou rostliny prorůstat. Zároveň uzavřené
spáry slouží jako kryté odvodňovací drážky.
Povrch umožňuje pokládku bez spádu. Voda bez problémů odteče - proto je tento
výrobek velmi vhodný pro pokládku kolem bazénů. Jinak se pokládka s mírným spádem doporučuje. Stejně jao všechny naše terasové profily je entero 2.0 odolné, s
dlouhou životností a jednoduchou údržbou.

paseo terasový profil s otevřenými spárami a dvojitým, přeloženým drážkováním se
prezentuje čistým designem bez kudrlinek. Profily lze použít z obou stran, s
povrchem fino, nebo s povrchem medio. Dodatečné kartáčování zvyšuje jeho protiskluzové vlastnosti i při namočení a propůjčuje passeu typický povrch dřeva.
paseo profily se instalují zcela snadno pomocí montážních sponek na podkladovou
konstrukci. K tomu se nechají, stejně jako všechny terasové podlahy WERZALIT opracovávat tak jednoduše, jako dřevo. Profily paseo se upevňují na podkladovou konstrukci z hranolků WERZALIT, nebo na jednoduchou konstrukci dodávanou montážní
firmou s rozestupy 500 mm.

entero plus 2.0 terasový profil
Se čtyřmi uzavřenými spárami

Technická data stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 26 – 27 a 40.

Výhody produktu:
✔ Systém drážka-pero i na krátké
straně
✔ Opticky uzavřené spáry
✔ Pokládka bez spádu možná

entero plus 2.0 terasový profil se vyznačuje tím, že má systém drážka-pero nejen na
dlouhé straně, ale i na straně krátké. Největší výhoda pro entero plus 2.0: také krátká
strana vytváří optický dojem uzavřené spáry. Tímto profilem tedy dosáhnete vzhledu
uzavřené podlahy na celé ploše terasy, kterou navíc neprorůstají žádné rostliny, ani
nic nepadá pod ni. Jako ostatní profily, lze i entero plus 2.0 pokládat oboustranně a
vyznačuje se všemi výhodami profilu entero 2.0.
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entero 2.0 terasový profil,
Barva: NOVINKA! 480 espresso
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Balkóny

Krásné výhledy – volný prostor pro individualitu

Držáky květníků

Zástěna

Pultová střecha

Dělící stěna

Balkóny zvětšují obytný prostor a zvyšují kvalitu nemovitosti. Patřičné investice také významně zvyšují hodnotu objektu. WERZALIT balkónový program obsahuje jak kompletní balkónový
systém, tak i jednotlivé jeho prvky jako balkónové výplně, zábradlí a příslušenství. Balkónový
program se vyznačuje bezpečností a kvalitními materiály s dlouhou životností. Kromě toho
také atraktivním vzhledem a díky bohatému originálnímu příslušenství WERZALIT téměř
nekonečnými možnostmi variant použití.

Výhody na první pohled:
✔ Téměř nekonečné možnosti
při řešení vzhledu domů
✔ Vše z jedné ruky
✔ Ekonomické výhody díky
trvanlivým materiálům
✔ Kompletní řešení, nebo
dodávky modulů
✔ Bohaté příslušenství
✔ Typové zkoušky

*

**

* Na obkladové desky square, universal, modula 400
** Na profily roma / milano krátké a dlouhé profily a
square obkladové desky: Fantasy, Wood, Stone

modula 400
Chytré řešení, nadstandardní design
Promyšlená konstrukce, plnohodnotné kvalitní materiály, flexibilní v realizaci - to
je modula 400 balkónový systém pro novostaby i modernizaci strarých domů. Předsazený modulární systém se staví na vlastní obdélníkové základy, které se přizpůsobí místním podmínkám.
Oddělení balkónu od těla budovy zajišťuje, že nevznikají téměř žádné tepelné mosty. Systém
je se všemi detaily typizován a odpovídá stavebním předpisům a DIN normám. Statické
výpočty nejsou nezbytně nutné. Kvalitní materiály použité při výrobě systému modula
400 zaručují dlouhou životnost a snadnou údržbu.

Balkónový profil milano,
Barva: 754 cedar

Výhody pro investory a společnosti pronajímající byty
Ať už novostavba, nebo renovace - s rozhodnutím pro balkónový sortiment
WERZALIT je vždy spojeno zvýšení hodnoty nemovitosti. Odolnost prvotřídních
materiálů Vám dlouhodobě garantuje také ekonomický přínos. Kromě toho zvýší
taková investice spokojenost nájemníků a dlouhodobé nájemní smlouvy.

Výhody produktu:
✔ Nadstandardní design
✔ Zhodnocení nemovitosti
✔ Minimální nároky na údržbu
✔ Snadná péče

modula 400 balkónový systém se
skládá z nosné konstrukce s
betonovou deskou, zábradlí a výplně.
modula 400,
systém

Technická data, příslušenství stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 30 – 31 a 41.
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Balkóny

Obklady balkónů

square obkladové desky
Stylově čistá alternativa

Více osobitosti pro balkón.

Zachovávající hodnotu a s dlouhou životností.

Správný balkón je důležitým prvkem uspořádání fasády a má
zásadní vliv na atmosféru domu. Ať už pro renovaci, nebo pro
novostavbu, u WERZALITu máte volbu mezi elegantními profily
a velkoplošnými obladovými deskami v různých barvách a dekorech. Také v kombinaci s jinými materiály najdou obkladové materiály WERZALIT své uplatnění.

Hliník nebo laminát - to jsou materiály, které jsou použity pro
program obkladových výroků pro balkóny. Těm potom odpovídá
i jejich odolnost proti povětrnostním vlivům a výrobky mají dlouhou
životnost. Robustní povrchy, které odolají téměř všem venku
působícím vlivům nevyžadují téměř žádnou údržbu a snadno se
o ně pečuje.

Výhody produktu:
✔ Pravoúhlý
✔ Stylově čistý
✔ 10 let záruka*

square, balkónové obkladové desky firmy WERZALIT představují plošné varianty v
oblastí opláštění balkónů. Jsou zhotoveny z laminátu s dlouhou životností a s velkou
odolností proti vlivům počasí a disponují téměř nezničitelným povrchem.

milano
Moderní a vzdušné

roma / roma 205
Přímočaré a lehké
Výhodyy produktu:

Výhody produktu:

✔ Krátké i dlouhé profily

✔ Dlouhé i krátké profily**

✔ Lehké

✔ Lehké

✔ 10 let garance

✔ 10 let garance

✔ Z hliníku

✔ Z hliníku

milano dlouhé a krátké profily se sešikmenou podélnou hranou umožňují otevřené
konstrukce. Dodávají balkónu moderní, lehký vzhled a zároveň brání cizím pohledům.
Téměř bezúdržbový hliník zaručuje stabilitu a odolnost. Oba milano profily se dodávají s dekorem s věrnou imitací dřeva po obou stranách nebo v mnoha unibarvách.

roma dlouhé a krátké profily s klasickou, stylově čistou formou jsou zhotoveny z
moderní suroviny - z hliníku a proto jsou stabilní a odolné. Dodají Vašemu balkónu
lehký, elegantní vzhled a zároveň ochrání Vaše soukromí. roma profily dostanete
s dekorem věrné imitace dřeva na obou stranách nebo v různých unibarvách.

milano dlouhé profily

roma/roma 205 dlouhý profil

milano dlouhé profily se upevňují k podpěrám s až 1,25 m velkými roztečemi. Ze standardní délky 6000 mm lze nařezat požadované délky profilů a poté je položit vodorovně,
svisle, nebo i diagonálně.

Ze standardní délky 6000 mm lze nařezat požadované délky profilů a poté je položit
vodorovně, svisle, nebo i diagonálně. roma dlouhé profily se nechají upevnit s
roztečemi velkými až 1,25 m.

milano krátké profily

roma krátké profily

milano krátké profily se dodávají ve fixní délce 1050 mm a jsou zamýšleny speciálně
pro svislou pokládku.

roma krátké profily se dodávají ve fixní délce 1050 mm a jsou zamýšleny speciálně pro svislou pokládku

Technická data, příslušenství stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 28– 29 a 41.
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* Vyjma barevné kolekce Universal se zárukou 5 let.
** roma 205 se dodává pouze jako dlouhý profil
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Okenní parapety

Stylový pohled

ABS-hrany v nábytkářské kvalitě

Při navrhování interiéru je volba vhodného parapetu především otázkou estetiky, ale i nosnosti a
dlouhé životnosti. Ať už jde o decentní prvek v místnosti, nebo o markantní zdůraznění linií,
WERZALIT Vám nabízí velký výběr tvarů, dekorů, barev a rozměrů. Patentovaná výrobní surovina
WERZALIT stejně jako již přes 50 let zkušeností ve výrobě parapetů vedou k přesvědčivé kvalitě
okenních parapetů.

(Obr. expona okenní parapet s rovnou přední hranou)
Čistá linie: pravoúhlá
přední hrana ohraněná
ABS hranou v
nábytkářské kvalitě

Žádné odlupování:
ucelený tvarovaný nos, lisovaný v celku s parapetem

Robustní a odolný proti UV záření:
vícevrstvá laminace melaminovou
pryskyřicí, neodělitelně zatavená do
jádra parapetu

Bezešvé zakončení:
ABS-hrana v nábytkářské
kvalitě - na přání

Vaše výhody na první pohled:
✔ Široký výběr tvarů, dekorůa
rozměrů
✔ Mimořádně kvalitní a s dlouhou
životností

Odolný proti stavební vlhkosti
a tvarově stabilní:
zhutněno za vysokého tlaku,
homogenní materiálové jádro

✔ Tvarově stabilní
✔ Odolné vůči UV záření
✔ Odolné vůči vlhkosti ve stavbách
✔ Rezistentní vůči potravinám

expona vnitřní okenní parapet
Strohý design zvýrazňuje

✔ Fyziologicky nezávadný
✔ Snadné čištění

compact okenní parapet,
Barva: 420 dunkelgrau

Výhody produktu:
Kvalita po více než 50 let

Na přání

✔ Moderní deign

Ať už novostavba nebo renovace - okenní parapety musí vždy
splňovat vysoké fyzikální požadavky. Okenní parapety od WERZALITu
jsou vyráběny podle patentovaného procesu jako vysokotlaké
výlisky z PEFC-certifikovaného dřeva a velmi kvalitních pryskyřic.
Z toho vznikají jedinečné kvalitativní atributy WERZALIT: odolnost proti stavební vlhkosti, stabilita rozměrů a tvarů a dlouhá
životnost. Díky nepřetržitému vývoji dosahují výrobky WERZALIT
vždy nejvyšší technický standard.

Individuálně, na míru a v nejlepším provedení. Také při zpracování
se počítá kvalita. Proto převezmene opracování na přání od přířezu
až po ohranění. WERZALIT dodává okenní parapety na přání jako
přesné přířezy, pokud je třeba i s výřezy, vyfrézováními a mnoha
dalšími úpravami - a vše v profesionální kvalitě. Jako jediný
výrobce ohraňujeme i řezné hrany. ABS-hrany v nábytkářské
kvalitě můžete dostat jen od WERZALITu.

✔ Přední hrana s ABS-p
páskou
v různých barvách

expona vnitřní okenní parapet přesvědčí čistým moderním designem. Díky své strohosti a eleganci splňuje expona všechny předpoklady moderní klasiky. Charakteristická
je rovná přední hrana s ABS páskou v nábytkářské kvalitě, která otevírá zcela nové možnosti při návrzích interiérů. Přední hrana se dodává ve stejné barvě jako povrch parapetu, v
kontrastní barvě, nebo s hranou multiplex - vzhled vrstvených dýh.

Technická data, příslušenství stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 42 – 43 a 32-33.
20

21

Okenní parapety

exclusiv okenní parapet
Klasický, s krásným tvarem

compact okenní parapet
Přímý, moderní
Výhody produktu

Výhody produktu:

✔ Vhodný pro soukromé i
veřejné objekty

✔ Markantní fazetka
✔ Nadčasový, přímý vzhled

✔ Klasický s typickým nosem

✔ Tenký

34 mm dlouhá, spolu s rovnou plochou v jednom kuse lisovaná přední hrana - nos - dává
okenním parapetům exklusiv klasický, oblíbený vzhled. Různé barvy, dekory a tři různé
struktury povrchů umožňují splnění všech individuálních přání při navrhování prostorů.
Díky vlastnostem materiálu, jako je robustnost, stabilita tvaru a snadná údržba předurčují tento okenní parapet jak pro soukromé, tak i veřejné budovy.

Markantní fazetka na přední hraně má velký vliv na to, že compact okenní parapet
působí jako velmi tenký, nadčasový, s jednoduchými liniemi. Provedení v barevné paletě
„Emotion“ propůjčuje moderní architektuře atmosféru a zvýrazňuje obytné i pracovní prostory měkkými pastelovými barvami nebo naopak barvami tvrdými a sytými.

exclusiv-systém pro vedení instalací
Klasika pro novostavbu i renovace

compact-systém pro vedení instalací
Moderní design pro jednoduchá řešení
Výhody produktu:

Systém parapetů pro vedení instalací exclusiv je jednoduchým řešením u nových
budov nebo při renovacích, případně při nutných opravách instalací. Profily je
možné instalovat i na již existující parapety. Může se tudy vést topné potrubí
nebo kabelová instalace.

Výhody produktu:

✔ Určeno pro rozvody kabelů i
médií v trubkách

✔ Určeno pro rozvody kabelů i
médií v trubkách

✔ Přesunutí přes papety, které
nepotřebují výraznou obnovu

✔ Přesunutí přes parapety,
které nepotřebují výraznou
obnovu

V komerčních a renovovaných stavbách umožňuje systém pro vedení instalací
compact perfektní a jednoduchá řešení. Profily je možné instalovat i na již existující parapety, při renovacích není třeba zasahovat do zdí. Může se tudy vést
topné potrubí nebo kabelová instalace.

Technická data, příslušenství stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 42 – 43 a 32 – 33.
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Technická data

Fasádové profily
selekta

heritage

Technická data

selekta

siding 152

siding 202

heritage-selekta

Šířka profilu

170 mm

ca. 172 mm

ca. 220 mm

170 mm

Krycí šířka

155 mm (+1/-2 mm)

152 mm (+1/-1 mm)

ca. 202 mm (+1/-1 mm)

155 mm (+1/-2 mm)

Délka profilu

5400 mm

3670 mm

3670 mm

ca. 2690 mm

Krycí délka

max. 5400 mm

ca. 3660 mm

ca. 3660 mm

ca. 2680 mm

Spotřeba materiálu bm/m2

6,45 bm

6,58 lfm

ca. 5,0 lfm

6,47 lfm

10 mm (Feder), 18 mm (Nut)

10 mm (Feder), 18 mm (Nut)

Tloušťka
selekta

Ukončovací profil u střechy 155

siding

heritage

Napojení v délce

heritage-selekta

Tloušťka v položeném stavu

cca 19 mm

cca 20 mm

cca. 20 mm

cca 19 mm

Třída hořlavosti

B2*, B1**

B2*

B2*

B2*

Povrch

struktura pór, konečná
barevná úprava nebo
nanesený vzor - dekor

plochá struktura,
konečná barevná úprava

struktura perlička,
konečná barevná úprava

struktura dřevní pór,
konečná barevná úprava
nebo nanesený vzor - dekor

Hmotnost/m2

cca 9,7 kg

cca 12,0 kg

cca 12,0 kg

cca 9,7 kg

* Standard, běžná hořlavost ** Na přání obtížně hořlavé

siding 152

siding 202

Napojení v délce

heritage-selekta
Vyfrézované spojení při nastavování

Technická data

square formát 1

square formát 2

square formát 3

Rozměr(mm)

2180 x 1020 x 6/8

3050 x 1320 x 6/8

3650 x 1320 x 6/8

Třída hořlavosti

B2*, B1**

B2*, B1**

B2*, B1**

Povrch

dekor na obou stranách

* Standard, běžná hořlavost ** Na přání obtížně hořlavé.

Počáteční a pokládací profily

Příslušenství

square

Na přání následující tloušťky:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

Přizpůsobené fasádovým
profilům (mimo square) se
dodávají startovací profily,
ukončovací profily pro hrany,
rohové profily a krycí profily na
spáry, které dovolují rychlou
na jednoduchou montáž.

-

max. 20

Počáteční profil N + F

heritage
Spojovací systém pero-drážka pro horizontální pokládku. Spojení po kratších
stranách pomocí vyfrézované překrývací drážky, kdy spojení je téměř beze spár
a fasáda vypadá jednolitě. Provedení povrchu v kolekci Colorpan, zadní strana
hnědá. Zvláštní, specifické barvy pro velké objekty jsou možné.
heritage-selekta
Spojovací systém pero-drážka pro horizontální a diagonální montáž - ze spodu
vlevo směrem nahoru vpravo. Čtyřstranné spojení pomocí vyfrézovaných míst.
Bohatý sortiment doplňkových profilů, profil pro ukončení u střechy a na krajích střechy najdete v příslušenství také. Povrchy se vyrábí v kolekci Colorpan
a Dekopan plus, zadní strana hnědá. Zvláštní, specifické barvy pro velké objekty jsou možné.

square
Určeno pro velkoplošné fasády. Dodává se ve třech různých rozměrech, maximální formát 3650 x 1320 mm. Povrch je oboustranný, v barevných kolekcích Universal, Fantasy, Wood nebo Stone. Dodávka přesných přířezů, tedy opracování v
továrně, je možná.

Eckübergänge

Profil na uzavření hran
2*
733

Počáteční profill P

V_Selekta_36
V_Selekta_10

V_Selekta_09.eps

1,5

31

52,5

1023,5

20

10

52,5

Počáteční profil F

10
23,5

Alu-vnitřní roh

Zakrytí spár

1,5

Vnější roh C

Krycí profily

10

31

10

52,5

10

52,5

siding
Dostupné v krycích šířkách 152 mm and 202 mm. Připraven k montáži pomocí
systému spojení pero-drážka pouze pro horizontání montáž s efektem
“weatherboarding”. Podélné spáry s prefabrikovaným překrytím pro téměř
bezešvý design. Povrchvá úprava Colorpan, zadní strana hnědá. Speciální,
vzláštní barvy jsou možné.
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selekta
Spojovací systém pero-drážka pro vertikální, horizontální a diagonální montáž. Uspořádání “weatherboarding” je možné v kombinaci se sponami
“weatherboarding” T + G. Různé přídavné profily, univerzální spojovací profily a podhledové/fasciové profily doplňují sortiment. Povrchová úprava Colorpan a Dekopan plus, zadní strana hnědá. Zvláštní, specifické barvy pro velké
objekty jsou možné.

Pokládací profil**

Alu-vnější roh

V_Selekta_13_a

* jen pro selektu a

zv
21
V_Selekta_12

V_Selekta_19

V_Selekta_14
heritage-selekta
1,5

20 mm

10
10

ca. 50
mm
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Krycí profil

Z-Proﬁl 1
V_Selekta_30

Z-Proﬁl 2

10

Krycí roh 30/20

V_Selekta_21

V_Selekta_42
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V_Selekta_51

Technická data

Terasové profily

Se schválením pro
balkóny!

terraza terasový profil a terraza bz terasový profil, se nechají použít oboustranně. Povrch: fino (jemné drážkování), medio (široké
drážkování). Uzavřené podélné spáry. terraza bz terraza bz je autorizována stavebními úřady, vhodná jako nosná podlaha u
balkónů. terraza terasová dlaždice, povrch: fino (jemná drážka), pro podkládku ve stejném směru, přesazeném o polovinu,
nebo v šachovnicovém vzoru.
Technická data

terraza terasový profil

terraza bz terasový profil

Krycí šířka

cca 150 mm při spáře ca. 5mm
cca 155 mm při spáře ca. 10mm

cca 150 mm při spáře cca 5mm cca 442 x 442 mm při
cca 155 mm při spáře cca 10mm spáře cca 3-mm

Dodávaná délka

4 m, 5 m, 6 m (Hrubý přířez)

4 m, 5 m, 6 m (Hrubý přířez)

entero 2.0 NOVÉ!
entero plus 2.0 NOVÉ!

terraza terasové kazety

Odolnost proti skluzu, Třída R 12/V 8 (medio),
dle DIN 51130
Třída R 12/V 10 (ﬁno)

Třída R 12/V 8 (medio),
Třída R 12/V 10 (ﬁno)

Třída R 12/V 10

Odolnost proti skluzu Třída C
podle DIN 51097
(nejlepší třída)

Třída C
(nejlepší třída)

Třída C
(nejlepší třída)

Spotřeba materiálu
bm/m2

cca 7 bm při spáře bei 5mm,
cca 6,5 bm při spáře 10mm

cca 7 bm při spáře bei 5mm
cca 6,5 bm při spáře 10mm

5,12 ks/m2

Výška

38 mm

38 mm

38 mm

entero 2.0 terasový profil a entero plus 2.0 terasový profil, oboustranná pokládka. Povrchy: brosso (kartáčovaný), solco
(jemně drážkovaný). Díky zabudovanému odvodňování u povrchu brosso lze položit bez spádu. entero 2.0 s opticky uzavřenými
podélnými spárami, entero plus 2.0 s uzavřenými podélnými i příčnými spárami.

Technická data

entero 2.0

entero plus 2.0

Krycí šířka

cca 152 mm při spáře cca 7-mm

cca 152 mm při spáře cca 7-mm

Dodávaná délka

3 m, 4 m, 5 m (Hrubý řez)

2m

Odolnost proti skluzu
dle DIN 51130

Třída R 12 – brosso
Třída R 12 / V8 – solco

Třída R 12 – brosso
Třída R 12 / V8 – solco

Osolnost proti skluzu
dle DIN 51097

Třída C (nejlepší třída) – brosso, solco

Třída C (nejlepší třída) – brosso, solco

Spotřeba materiálu bm/m2

ca. 6,58 bm

ca. 6,58 bm

Výška

22 mm

22 mm

3,6 kg/bm

3,6 kg/bm

Hmotnost

145
terraza terasový profil

terraza bz terasový profil

entero plus 2.0 Tterasový profil

entero 2.0 terasový profil

terraza terasové kazety

877

paseo

22

terraza
terraza bz

Montageklammer

Příslušenství

paseo terasový profil, oboustranně použitelný. Povrch fino (jemná drážka), medio (široká drážka).
Technická data

paseo terasový profil

Krycí šířka

cca 145 mm při spáře cca 5 mm

Dodávaná délka

4 m (Hrubý přířez)

Odolnost proti skluzu podle DIN 51130

TřídaR 12/V 6

Odolnost proti skluzu podle DIN 51097

Třída C (nejlepší třída)

Spotřeba ,materiálu bm/m2

ca. 6,9 bm

Výška

30 mm

Podkladový hranol bz (pro pokládku profilů, ne pro terraza kazety)

Držák

Alu-UK-Profil 60 x 20 x 2
(pouze pro terraza kazety a
entero-profily)

Alu-krycí profil na hrany, dvoudílný
(spodní profil a krycí díl)

14,5

Gumová podložka

Alu-profil pro překrytí spár, dvoudílný (spodní profil a krycí díl)

30

7

42

44

40

30 ±0,5

Montážní spony

40

paseo terasový profil

entero upevňovací roh
(pouze pro entero)

Alu-ukončovací roh

Alu-připojovací roh ke stěně

Alu-ukončovací lišta

888
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Technická data

Obklady balkónů

Balkónové zábradlí

Alu-dlouhé profily

Podrobný přehled

Hliníkové dlouhé profily roma/roma 205 a milano, pro vodorovnou, svislou a diagonální pokládku.
Standardní délky 6000 mm (hrubý přířez), odolné proti počasí, s dekorem na obou stranách (dřevo) nebo obě strany stejně
barevné ve čtyřech Unibarvách, případně jako přírodní hliník k oboustranné úpravě. Další barvy dle RAL na přání. Povrch
matný. Řezné hrany mohou být zakončeny krycím rohem 30/20, profilem na hrany B, nebo krycí deskou.

Kromě toho, že lze při montáži zohlednit stávající upevňovací desky, lze objednat i upevňovací desky pro montáž originálních WERZALIT
sloupků. Na tyto sloupky lze potom upevnit i originální WERZALIT zábradlí a madla. WERZALIT montážní hranoly a montážní rohy slouží k
jednoduché a flexibilní montáži dlouhých profilů a obkladových desek. Jako dodatečná ochrana horních řezů sloupků lze použít i hranový
profil B.

Upevňovací
desky

20

12

120

205

145

roma dlouhý profil

180
140

260

21

18,6

18,6

40

185

roma 205 dlouhý profil

milano dlouhý profil

Deska pro nasazení W 125

Rohová deska W

Sloupky N a G
Hliníkové krátké profily roma a milano pro svislou pokládku. Fixní délky: 1050 mm, odolné proti počasí, s dekorem na
obou stranách (dřevo) nebo obě strany stejně barevné ve čtyřech Unibarvách, případně jako přírodní hliník k oboustranné
úpravě. Další barvy dle RAL na přání. Povrch matný. Řezné hrany mohou být zakončeny krycím rohem 30/20, profilem na
hrany B, nebo krycí deskou.

18,6

21
145

185

1050

899

N = s drážkou
G = hladký, bez
drážky
…F = vyfrézování
…K = profil
Beispiel:
N 130 K tvar profilu
délka v cm
drážka

29

29

Sloupek
N 112

Sloupek
N 130 K

Sloupek
N 125 F
G 125 F

79

55

Sloupek
G 90

Sloupek
G 112

Profil sloupku G

Zábradlí

58

,3

,3

milano krátký profil

78

55

Proﬁl

maximální roteč při upevňování / počet vodorovných vzpěr

milano/roma dlouhý profil

Upevnění na sloupky

milano/roma krátký profil

2 vodorovné vzpěry

Madlo standard
92

1250 mm

,5

,5

92

Madlo kulatá trubka

square obkladové
desky

square obkladové desky pro velkoformátové obklady balkónů.
Různé formáty až do max. 3650 x 1320 mm, tloušťka 6 mm nebo 8 mm. Obě strany pohledové, dekorativní v barevných
kolekcích Universal, Fantasy, Stone a Wood. Formáty na míru je možné též dodávat. Na přání se dodávají i zbylé odřezky.
Dodací lhůta a speciálně tvarované díly, např. řezané do oblouku nebo šikmo na dotaz.

Technická data

square formát 1

square formát 2

square formát 3

Rozměr(mm)

2180 x 1020 x 6/8

3050 x 1320 x 6/8

3650 x 1320 x 6/8

Třída hořlavosti

B2*, B1**

B2*, B1**

B2*, B1**

Povrch

dekor oboustranně

* Standard, běžná hořlavost ** Na přání obtížně hořlavé.
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Následující tloušťky na přání:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

Příslušenství pro
montáž

30

30

Upevňovací rozteče

185

Profil sloupkuN

900

900

Sloupek
N 90

roma krátký profil

900

Označení sloupku
udává následující
vlastnosti:

1050

145

Předsazená deska A 45 D Držák sloupku U 125

58

Alu-krátký profil

Úhlová deska

Zábradlový adaptér

Zábradlový adaptér

pro profil sloupku N

pro profil sloupku G

895

Montážní hranol 125

Montážní roh RS

896

hranový profil B
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Technická data

modula 400
Komponenty.
Od základů po střechu atraktivní

Uložení podesty

Geländeranschluss

2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500

0,5 % Gefälle in Rinne
1 % Gefälle

Dämmscheibe EPDM
Auflageplatte
Steckverbinder komplett
Stütze

Pravoúhlý půdorys

1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500

150 mm

Spoj zasunutím

1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500

1 % Gefälle

1 % Gefälle

0,5 % Gefälle in Rinne

1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500

2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500

2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500

1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500

2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500

1 % Gefälle

Zasunovací spoj. Sedí přesně.
0,5 % Gefälle in Rinne
Stavba systému modula 400 je založena čistě na spojování zasunutím, který zaručuje rychlou a přesnou montáž systému.
Uložení podesty. Harmonická intergrace.
Podpěry jsou vedeny skrze betonovou desku. Přitom leží spoj
dvou nad sebou postavených podpěr o něco níže, avšak velmi
blízko spodní hrany podesty a spoj je tak neviditelný. Sama
betonová deska je uložena na čtyřech platvích s tlumícími
EPDM kroužky.
Díky intergrovaným podpěrám může být systém modula 400
bez problémů použit ve výklencích a vnitřních rozích. Tak
je redukován - posuzováno z venku - ne vždy dobrý dojem
dodatečně montovaných zavěšených balkónových systémů.
Výsledek: modula 400 tvoří při celkovém pohledu společně
s budovou harmonický celek.

30

Podpěry. Všechny síly optimálně rozloženy
Kvalitní hliníkové podpěry s kruhovým průřezem o průměru od
110 mm nesou celý systém. Podle požadavků statiky jsou k
dispozici tři různé síly materiálu.

Připojení ke stěně. Bezpečně provedeno.
Připojení se skládá ze základní desky s nasazenou přírubou.
Pnutí a skřípavé rušivé zvuky u systému modula 400 nevznikají.
Stejně tak jsou na minimum redukovány vertikální síly na
trny, které by mohly způsobit vlasové trhliny a zapříčinit
nasákání fasády vodou.

Barvy
Hliníkové podpěry jsou standardně dodávány čistě bílé (RAL
9010) a světle eloxované (E6 EV1), na přání je lze dodat
také ve všech RAL barvách.

Šestiúhelníkový půdorys

0,5 % Gefälle in Rinne

Spodní platve. Od základu pevný.
Platve pro ukotvení do základů jsou vyrobeny ze žárově zinkované
oceli (jakost S 235) a tvoří podstavec systému. Upevňují se do
lepených hmoždinek do základu.

Podlaha balkónu. Dvě varianty.
Armovaná betonová deska, jakost C30/37 XC4, XF1 disponuje
montážními průchozími otvory pro podpěry systému modula a
také úchyty pro sloupky zábradlí. Povrchová voda je odváděna
přímo odtokem nebo přes samostatný výtok, případně se napojí na svody.
Horní strana je odolná proti vlivům počasí a nepotřebuje
žádnou dodatečnou úpravu. Přesto může být ošetřena nátěrem
epoxidovou pryskyřicí nebo keramickými dlaždicemi nebo na
ni lze položit jinou podlahovou krytinu, pokud nebude mít
vliv na odtok vody.
Standardní rozměry
Rozměry

(mm)

Šířky

2500, 3000, 3500, 4000, 4500

Hloubky

1500, 1750, 2000, 2250, 2500

Následné škody způsobené chybným připojením ke zdi.

Příslušenství.
I tady od zástěny po střechu.
Program příslušenství WERZALIT pro balkónový systém modula nabízí
nejen funkční doplňky a dodatečný komfort, ale i další možnosti,
jak ovlivnit konečný vzhled domu. Pomocí barevných zástěn
lze důraz na pohledové vlastnosti ještě zvýraznit (viz str.11).
Zástěnu lze umístit na jednu, nebo na obě strany. Skládá se
z hliníkového rámu s polyakrylovou výplní. Alternativně lze
použít kompaktní desky, nebo bezpečnostní sklo.
Konstrukce střechy je uložena na dvou hliníkových příčných
pod-pěrách. Na přední straně je voda odváděna do okapu s
výpustí, jako alternativu lze dodat samostatný výtok nebo
připojení ke svodu DN 50. Střecha je zakryta bezpečnostním
sklem o tloušťce 8 nebo 10 mm. Jinou krytinu je po dohodě na přání také možné dodat. Vedle různých variant
lze okap integrovat do střechy a zajistit ho přední příčnou
podpěrou. Toto řešení ještě více zdůrazní vzhled balkónové
věže.
modula 400 Anbaubalkon-System
mit square Bekleidungsplatte,
Farbe: 556 soiree

Střecha s okapem
vepředu

Lomená střecha s integrovaným okapem

Konstrukce střechy
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Okenní parapety

WERZALIT systém pro vedení instalací se třemi výškami pro modernizace i novostavby. Všechny systémy jsou opatřeny
ozdobnou drážkou, kterou lze na přání bez doplatku barevně zvýraznit (barvy dle vzorníku RAL).

Systém pro vedení instalací

V závislosti na tvaru hrany Vám WERZALIT nabízí bohatý a komplexní program různých okenních parapetů pro použití uvnitř. Ke klasikám s typickým “nosem”
patří kolekce exclusiv (34 mm). Moderní formou přesvědčí kolekce compact (18 mm) s čistým, přímým tvarem a vynikajícím poměrem cena/užitná hodnota.
Nová expona , okenní parapet s hranou (34 mm) opatřenou ABS-páskou je pokroková klasika, která umožňuje téměř neomezenou volbou barvy hrany zcela
nový design prostoru. A systémy pro vedení instalací s pevnou záslepkou přináší oceňované výhody jak při novostavbě, tak i při obnově parapetů, které potřebují
opravu. Svojí variabilní šířkou od 65 do 140 mm se výborně hodí pro překrývání a zakrývání. Mohou být opatřeny vestavěným obkladem topných těles, nebo,
speciálně při šířce 140 mm, mohou být vybaveny průchodkami pro vedení médií a kabelů. Všechny okenní parapety firmy WERZALIT se vyznačují odolností proti
stavební vlhkosti, světlostálým a robustním povrchem, délkami do 6000 mm zaručujícími výhodný prořez a přirozeně také 25-ti letou originální WERZALIT
zárukou.

Produktey

Výška hrany
(mm)

Standardní délka Šířka
(Hrubý přířez)
(mm)

exclusiv-blende

65

6000 mm

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

18

exclusiv-blende

100

6000 mm

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

18

exclusiv-blende

140

6000 mm

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

18

4250 mm

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450

8

compact-blende 65

Počet dekorů

exclusiv-blende

Vnitřní okenní parapety

Novinka!

17±¹

Produkt

Výška hrany
(mm)

Standardní délka
(Hrubý přířez)

Šířka
(mm)

Počet dekorů

exclusiv

34

1740 mm

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

4

exclusiv

34

4250 mm

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

18

exclusiv

34

6000 mm

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

18

compact

18

4250 mm

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450

8

expona

34

6000 mm

96, 146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546

18

17±¹

17±¹
65

100

100 – 550

140

100 – 550
100 – 550

Výška hrany:1765 mm

17
65

100-450

compact-blende

Výška
17 hrany: 100 mm
65

Výška hrany: 140 mm

17

100

100

100-450
100-450

100-450

17

100 – 450

Všechny okenní parapety se dodávají v požadovaných délkách a šířkách nebo jako dvojitý profil pro řezání na stavbě.

100-550

Výška hrany: 65 mm

17

6517

17
65

17

17

65

100

100

100-550
100-550

17
140

100-550

Příslušenství
k okenním parapetům

exclusiv

140

100-550
100-550

Od krytek na hrany v různých provedeních, přes větrací mřížky až po příslušenství pro montáž – WERZALIT nabízí
vše, co je potřebné okolo parapetů. Se zárukou dokonalosti a jistotou v řešení detailů.

250

23

250

23

24

compact

125

300
200

125

300

800

80

80

1,7

1,7
11
66

200

Konzoly

17

800
24

11
66

Větrací mřížka

34
21

expona
96 – 546

600
65
100
140

Krytky hran pro okenní
parapety
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Krytky hran pro systémy
pro vedení instalací

FB-Spojovací profil

33

Fasádové profily barvy a dekory

Fasádové profily barvy a dekory

selekta | heritage-selekta | heritage

selekta | heritage-selekta | heritage

34

selekta, heritage-selekta a heritage kolekce Colorpan,cenová skupina I

631
polar

621
sea

617
soft fog

629
deep arctic

609
deep moss

636
coast white

215
cream white

651
stone white

686
moon white

682
soft dune

680
bright earth

663
volcanic

665
bright volcanic

640
royal
red

634
deep ocean

639
deep coast

614
deep reed

645
sand

674
turf

658
canyon

673
ashes

678
earth

659
deep canyon

666
lava white

671
ashes white

676
earth white

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

601
dawn white

637
soft coast

627
soft arctic

681
dune white

679
deep earth

151
meranty

152
white oak

626
arctic white

selekta | heritage-selekta
selekta a heritage-selekta, kolekce Dekopan plus

080
spruce silver

081
spruce amber

156
birch

157
walnut

082
cedar

154
dark cedar

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

selekta, heritage-selekta a heritage kolekce Colorpan, cenová skupina II
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Fasádové profily barvy a dekory

Fasádové profily barvy a dekory

siding

siding

36

siding kolekce Colorpan, cenová skupina I

631
polar

621
sea

617
soft fog

629
deep arctic

609
deep moss

636
coast white

215
cream white

651
stone white

686
moon white

682
soft dune

680
bright earth

663
volcanic

665
bright volcanic

640
royal
red

634
deep ocean

639
deep coast

614
deep reed

645
sand

674
turf

658
canyon

673
ashes

678
earth

659
deep canyon

666
lava white

671
ashes white

676
earth white

025
dunkel eloxiert

001
weiß

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

601
dawn white

Alu-prvky

024
hell eloxiert

637
soft coast

627
soft arctic

681
dune white

679
deep earth

626
arctic white

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

siding kolekce Colorpan, cenová skupina II
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square obkladové desky barvy a dekory

square obkladové desky barvy a dekory

square

square
square obkladové desky, kolekce Universal

514
pearl white

854
dawn

536
gold

868
peony

562
nile green

511
rain

855
dove grey

529
antilop

533
marigold

869
gooseberry

864
miami

863
clear teal

862
bluebell

856
north sea

521
shadow

538
zinnia

870
bergamot

865
arum

513
storm

552
ice

517
ebony *

861
port

858
brick

871
carambola

866
parrot

530
beaver *

859
shogun

551
navy

860
aubergine

542 infinity

872
kiwi

867
moss

857
chocolate

square obkladové desky kolekce Stone

884
cloudy cement

38

885 eternal
iron

886
patina rock

887 moon
rock

888
corten

889
rubi limescale

510
sugar white *

518
ivory

512
silver grey *

515
telegrey

516
tin *

523
cotton

531
sunny *

532
souffle

852
corn

572
lime

549
azur

553
blue ice

558
petrol

561
jade

850
opaline

851
pistacio

* 8-mm-na skladě

* auslaufender Artikel, Lieferung, solange Lagervorrat reicht

square obkladové desky, kolekce Wood

874
driftwood

878
diego oak

877
unique elm

873 washy
elm

584
sun teak

882
piave cherry

585
delight cherry

875
nevada saloon

879
pablo oak

876
texas saloon

880 delicious oak

582
macassar

881 novara
elm

883
zebrano nightfall

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

853
traffic white

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

square obkladové desky, kolekce Fantasy
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Terasové profily barvy a povrchy

Balkón
Balkonové
profily barvy a dekory

terraza/terraza bz

terraza

Terasový profil, 2-stranný, fino a medio

Terasové kazety
milano a roma, Uni

milano a roma, Wood

ﬁno

482 terracotta

483
topino

484
marrone

485
carbone

482 terracotta

483
topino

710
pure white

735 fall
grey

703 moonlight
grey

714
hazel brown

001
weiß

051
graubraun

907 metallicgrau

751
balau

754
cedar

medio
Alu-prvky

484
marrone

Terasový profil, 2-stranný, fino a medio

Terasový profil, 2-stranný, brosso a solco

ﬁno

brosso

medio

solco

482 terracotta

485
carbone

483
topino

484
marrone

484
marrone

485
carbone

480
espresso*

16-12-15-1
Alu-příslušenství
* k dodání pouze s
entero 2.0 a
entero plus 2.0

024
hell eloxiert
C-0

40

024
hell eloxiert

entero /entero 2.0 / entero plus / entero plus 2.0

paseo

024

484
marrone

485
carbone

025
dunkel eloxiert
C-34

026
schwarz eloxiert
C-35

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

483
topino

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

482 terracotta
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Okenní parapety barvy a dekory

Okenní parapety barvy a dekory

exclusiv | expona
compact

exclusiv okenní parapet, expona povrchy okenních parapetů a ABS-na přední hraně a pro boky
exclusiv a expona, kolekce Stein, cenová skupina I, povrch: hladký, matný

001
weiß

167
creme

018
hellgrau

008 marmor hell

compact okenní parapet, kolekce Stein, cenová skupina I, povrch: hladká, mat

070
marmor bianco

310
dolomit

131
quarz

001
weiß

310
dolomit

311
carrara*

070
marmor bianco

compact okenní parapet, kolekce Emotion, cenová skupina II, povrch: perlička

exclusiv a expona, kolekce Uni, cenová skupina II, povrch perlička

021
metallic

* výběhový artikel, dodávka možná
do vyprodání zásob
** kolekce Uni cenová skupina I

112 puntinella
418
hellgrau

418
hellgrau

exclusiv a expona, kolekcecenová skupina II, povrch jemná struktura

038
ahorn

415 eiche
hell

445 hainbuche*

103
wenge

Další ABS hrany pro expona (přední hrana a pro boky)
Kolekce Dynamik

327
rot

42

338
blau

055
schwarz

400 polarweiß **

420
dunkelgrau

055
schwarz

416 multiplex

151 meranty*

155
eiche gold*

Alle in der Broschürepppp
dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

400 polarweiß

420
dunkelgrau

Více informací na www.werzalit.com

Využijte jedinečný zpracovatelský servis WERZALIT
pro přípravu na míru zhotovených, přesných parapetů.
ex-clusiv okenní parapet s ABS hranou
Dekor: 103 wenge
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All Other Countries
www.werzalit.com

CZ

Česká republika
Idako s.r.o
Bystrá 39
396 01 Humpolec
Telefon +420 737 205 114
+420 732 754 235
E-Mail: idako@seznam.cz
www.werzalitcz.cz
www.w-fasady.cz
www.werzalit.cz

SK

Slovenská republika
Idako s.r.o
Bystrá 39
396 01 Humpolec
Telefon +420 737 205 114
+420 732 754 235
E-Mail: idako@seznam.cz
www.werzalitcz.cz
www.w-fasady.cz
www.werzalit.cz

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen.
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Deutschland
WERZALIT GmbH + Co. KG
Gronauer Straße 70
71720 Oberstenfeld
Telefon +49 (0) 70 62/50-0
Fax +49 (0) 70 62/50-208
E-Mail info@werzalit.de
www.werzalit.de
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