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Okenní parapety
Prvotřídní kvalita, výjimečné služby
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Snadná péče o dekory dřeva
pro hřejivou atmosféru.
Okenní parapet exclusiv,
dekor: 445 hornbeam
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exclusiv
compact
expona
Opracování na míru
Barvy a dekory

E IN GE

Ta nejvyšší kvalita skrz na skrz
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. Jsou odolné vůči stavební vlhkosti, tvarově stabilní a dlouho vydrží.
Okenní parapety WERZALIT představují kvalitu ve všech ohledech.
Vaše výhody na první pohled
✔ Široký výběr tvarů, dekorů
a rozměrů
✔ Mimořádně kvalitní a s
dlouhou životností
✔ Tvarově stabilní
✔ Odolné vůči UV záření
✔ Odolné vůči vlhkosti ve
stavbách
✔ Rezistentní vůči potravinám

Stylový výhled
V interiérovém designu je výběr toho správného okenního
parapetu otázkou estetiky. Ať už se poohlížíte po nenápadném
prvku v místnosti nebo výrazném akcentu, WERZALIT Vám
nabízí širokou škálu tvarů, dekorů a rozměrů. V nabídce jsou
okenní parapety exclusiv s klasickým tvarem hrany, compact s
uhlazeným, moderním designem a expona s pravoúhlnou přední
ABS hranou, plus navíc systémy pro vedení instalací exclusiv a
compact s rozšířenou přední sekcí.
Kvalita díky zkušenostem
Okenní parapety WERZALIT jsou vyrobeny z PEFC-certifikovaného
dřeva a vysocekvalitních pryskyřic. WERZALIT má více než 50
let zkušeností v oblasti výroby a využití stlačovaných výlisků.
Produkty těží ze zkušeností díky pečlivému výběru surovin a
moderním výrobním postupům.

✔ Snadno se čistí
✔ Zdravotně nezávadné

Odolné proti stavební vlhkosti

Robustní a odolný proti UV záření:

a rozměrově stálé: Zhuštěné, homogenní

Vícevrstvá laminace melaminovou pryskyřicí,

✔ Šetrné vůči životnímu prostředí

jádro materiálu

neoddělitelně spojena s jádrem materiálu

✔ PEFC-certifikováno
✔ 25 let záruka

Berzproblémová montáž: Olepení
Nehrozí odlupování: Tvarovaná

ABS hranou v nábytkové kvalitě lze

hrana integrovaná s deskou, lisováno

na přaní dodat již z výroby

z jednoho kusu
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exclusiv

4

Extra služby od WERZALITu:
Úpravy v závodě na fixní délky,
připravené k montáži
zde: okenní parapet exclusiv,
barva: 021 metallic

Stylový a vždy svěží - okenní parapety exclusiv nabízí celou paletu
uhlazených kamenných a vřelých
dřevěných dekorů. Ať už klasický
nebo moderní, rezervovaný nebo
charakteristický - pouhá změna v
podobě elegantního okenního parapetu může významně zlepšit dojem
z místnosti. Osvědčený tvar hran je
charakteristickým znakem kvality
WERZALIT.
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Okenní parapet exclusiv,
barva: 001 white

Vnitřní okenní parapet exclusiv. Klasický, krásný
exclusiv je klasická série s typickým, uceleným tvarem hrany. Je dostupný jako klasický
okenní parapet nebo důmyslný systém okenního parapetu pro vedení instalací. Různé
barvy, dekory a tři různé typy povrchů umožňují v místnosti realizovat osobité nápady při
navrhování interiéru.

Vnitřní okenní parapet exclusiv
34 mm široká, tvarovaná hrana propůjčuje kvalitním vnitřním
okenním parapetům exclusiv klasický vzhled. Robustní, tvarově
stabilní a snadná údržba. Díky těmto materiálovým vlastnostem
jsou okenní parapet perfektní jak pro soukromé, tak i veřejné
budovy.
Systém parapetů pro vedení instalací exclusiv
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.
systém parapetů pro vedení instalací exclusiv, barva: 001 white

exclusiv *

exclusiv pro instalace **

17±¹

17±¹

17±¹
25

34

25

34

25

65

500
600

100 - 550

17±¹

17±¹
100

140

100 - 550
100 - 550
100 - 550

Dvojitý profil exclusiv

Příslušenství
600

250

23

250

24
125

300

125
200

Držáky

800

24

300

200

35

23

65
100
140

800

80

80

1,7

11
66

Ventilační rošty

1,7

11
66

WS připojovací profil

280
260
37

68-143

605
35

Laterální záslepky pro exclusiv

260

Lateral záslepka pro
exclusiv pro instalace

Podrobné pokyny k instalaci a další informace o příslušenství a technických údajích lze najít na www.werzalit.com
* Standardní délky: 3000, 4250, 6000 mm ** Standardní délka: 6000 mm
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compact

Rafinovaný okenní parapet compact s
výrazným skosením zdůrazňuje moderní
interiérový design. Vyberte si i svůj osobní oblíbený z barevné škály Emotion!
Barva: 420 dark grey
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Okenní parapet compact se svou elegantní, tenkou linkou vytváří jasnou,
ale nenucenou atmosféru, která perfektně ladí s čistými barvami a dekory. Oba
- neutrální i zřetelné tóny jsou dostupné ve škále barev a dekorů. compact je
okenní parapet, který propůjčuje oknům
jedinečný styl.
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okenní parapet compact,
dekor: 311 carrara

Vnitřní okenní parapet compact. Přímý, moderní
Série compact je k dispozici jako rafinovaný klasický okenní parapet nebo jako důmyslný
systém okenního parapetu pro vedení instalací. Dodává atmosféru moderní architektury
a zvýrazňuje životní a pracovní prostor pomocí měkkých pastelových barev.

Vnitřní okenní parapet compact
Vnitřní okenní parapet compact vyniká moderním, strohým
vzhledem s výrazným zkosením přední hrany a elegantním profilem. Díky vlastnostem materiálu jsou vhodné do soukromých
i veřejných prostor. Ploché zakončení u stěny je také možné.

Systémový okenní parapet compact pro vedení instalací
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.
okenní parapet compact pro vedení instalací, barva: 001 white

compact *

compact pro instalace *

17

17
14

18

17
18

14

65

500

100 - 450

100 - 450

Dvojitý profil compact

Příslušenství
500
250

23

250

24
125

300

23
24
125

300

200

800

200

Držáky

80

80

1,7

11
66

Ventilační rošty

280

800
65

1,7

11
66

WS připojovací
profily

19

65
260

Laterální záslepky
pro compact

Laterální záslepka pro
ompact pro instalace

Podrobné pokyny k instalaci a další informace o příslušenství a technických údajích lze najít na www.werzalit.com
* Standardní délka: 4250 mm
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expona
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Okenní parapet expona,
povrch: 001 white;
přední hrana: 021 metallic

Okenní parapet, který Vás přímo vybízí k
tomu se o něj opřít a podívat se z okna.
Dokonalý povrch vytváří veselou náladu
a vybízí k dekoraci. Pokud jde o tvar a
funkci, je okenní parapet expona perfektní
příklad čistého, moderního interiérového
designu. Dokonce i se všemi svými pravými
úhly podněcuje návrháře k tomu hrát si
s barvami, dekory a povrchy.
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Okenní parapet expona,
barva povrchu: 001 white,
barva přední ABS hrany: 327 red

expona ve všech atraktivních variací - barva
povrchu parapetu: 001 white,barvy a dekory přední
a boční ABS hrany (od nejvyšší po nejnižší):
327 red, 338 blue, 103 wenge, 416 multiplex

Vnitřní okenní parapet expona.
Vnitřní okenní parapet s čistým designem
Vnitřní okenní parapet expona rozšiřuje produktovou řadu okenních parapetů WERZALIT
o přímočarý moderní design. expona je samozřejmě dodávána v jedinečné kvalitě WERZALIT.
Nová hrana - nový vzhled
Díky svému vytříbenému a elegantnímu vzhledu dosahuje expona
na vše co je potřebné k tomu, aby se stala moderní klasikou.
Rovná přední hrana osazená ABS páskou v nábytkářské kvalitě
je dostupná ve stejných nebo kontrastních dekorech, nebo ve
vzhledu multiplex.
Individuální zakázková výroba
Můžete si exponu nechat opracovat na míru tak, aby přesně
odpovídala Vaším potřebám. Osadíme pro Vás přední a boční
hrany přímo v závodě a také zkrátíme okenní parapety do
požadované délky a šířky. Díky široké škále rozměrů lze exponu
použít i pro velmi široké a hluboké předokenní.

expona*

Příslušenství

17±¹
250

34

23
125

300
21
96 – 546

250

24

200

23
125

300
200

Držáky

800

24

800

80

80

1,7

11
66

1,7

11
66

Ventilační rošty

Podrobné pokyny k montáži a další informace o příslušenství a technických údajích lze najít na www.werzalit.com
* Standardní délka: 6000 mm
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Opracování na míru

Vyřezávání dle potřeby

Olepení ABS hranou v
nábytkářské kvalitě

Opracování na míru
Profitujte z jedinečného opracování na míru okenních parapetů WERZALIT u sérií exclusiv, compact a expona. Uspokojíme Vaše individuální požadavky, ať už se jedná o zkrácování nebo olepení
hrany, s nejvyšší výrobní precizností. To Vám ušetří práci i peníze. A kvalita bude perfektní až do
toho nejmenšího detailu.
Vaše výhody na první pohled

✔ Žádný odpad materiálu

V případě potřeby může WERZALIT dodat zcela připravené
okenní parapety, včetně zářezů nebo vyfrézovaných sekcí. Na
rozdíl od materiálu prodávaného na metr platíte pouze za to,
co skutečně potřebujete - ne za bezcenné odřezky. Ušetříte
spoustu práce a nemusíte se bát prořezů.

✔ Žádné riziko prořezu

Ohranění v nábytkářské kvalitě

✔ Dodávka - připraveno k montáži

✔ Ohraněno ABS hranou v
nábytkářské kvalitě
✔ Žádný pracný ručný zátěr
✔ Precizní provedení na našem
CNC zpracovatelském centru

16

Řezání na míru

WERZALIT je jediný výrobce, který nabízí ohranění otevřených
řezaných hran u okenních parapetů exclusiv, compact a expona. U
exclusiv a compact je ABS páska k jednotlivým dekorům dána,
zatímco u expona si ji můžete libovolně zvolit. Je garantována
ucelenost a napasování v nábytkářské kvalitě. Ve srovnání s
úsilím a dosaženým výsledkem při ručním ohraňování stojí
malý příplatek vždy za to.

Tovární zpracování
Příklady pro exclusiv, exclusiv pro instalace, compact, compact pro instalace a expona

Trennschnitte
Dělící řezání (podélný řez)
(Längsschnitt)

Olepení ABS hranou*
(Tloušťka laminátu 2 mm)

Vyřezávání Ausklinkungen
(zářezy vnějšího
rohu)
(Außenecke
ausklinken)

Falcování zadní hrany

Pokosový spoj **

Ausklinkung Mitte
Centrální výřez

Gehrungsschnitt

Hinterkante ausfalzen

Gehrungsverbindung
Pokosový
s Lamellos **
mit spoj
Lamellos

Lüftungsgitterausschnitt
Výřez pro ventilační mřížku

Lüftungsschlitze fräsen
Vyfrézování větracích otvorů

* Není možné u exclusiv pro instalace
a compact pro instalace
** Dostupné pro exclusiv pro instalace
a compact pro instalace na vyžádání
*** Pouze pro exclusiv pro instalace
se 140 mm pevným přesahem
**** Pouze pro exclusiv.

Bohrungen für Schalter

Otvory pro zásuvky ***

Vorderkante bündig fräsen
Frézování přední hrany do ztracena****

Další informace o naší kompletní nabídce okenních parapetů a příslušenství lze nalézt na www.werzalit.com
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Okenní parapety Barvy a dekory

exclusiv
Okenní parapet exclusiv, kolekce dekorů Stone, cenová skupina I, povrch: hladký, polomat

001
white

167
cream

018
light grey

008
light marble *

070
marble bianco

310
dolomite *

131
quartz

021
metallic

112
puntinella

Okenní parapet exclusiv, barevná škála Uni, cenová skupina II, povrch: perlovka

400
polar white

418
light grey

038
maple

415
light oak

445
hornbeam

103
wenge

151
meranty

155
golden oak

compact
Okenní parapet compact, kolekce dekorů Stone, cenová skupina I, povrch: hladký, polomat

001
white **

310
dolomite

311
carrara

070
marble bianco

Okenní parapet compact, barevná škála Emotion, cenová skupina II, povrch: perlovka

* Pouze pro exclusiv
** Zlevněný artikl, dostupný do
vyprodání zásob
*** Barevná škála Uni, cenová skupina I

18

334
light yellow

418
light grey

420
dark grey

055
black

400
polar white ***

Barvy/dekory znázorněné v této brožuře se mohou lišit od původních tónů z důvodu tiskových omezení. Rádi Vám poskytneme originální vzorky.

Okenní parapet exclusiv, kolekce dekorů Wood cenová skupina II, povrch: jemný

Okenní parapety Barvy a dekory

expona
Okenní parapet expona, kolekce dekorů Stone, cenová skupina I, povrch: hladký, polomat

001
white

167
cream

018
light grey

070
marble bianco

131
quartz

021
metallic

103
wenge

151
meranty

155
golden oak

055
black

416
multiplex

112
puntinella

Okenní parapet expona, barevná škála Uni, cenová skupina II, povrch: perlovka

400
polar white

418
light grey

038
maple

415
light oak

445
hornbeam

Přídavné ABS hrany pro expona (přední a boční hrany)
Barevná škála Dynamic

327
red

338
blue

420
dark grey

Barvy/dekory znázorněné v této brožuře se mohou lišit od původních tónů z důvodu tiskových omezení. Rádi Vám poskytneme originální vzorky.

Okenní parapet exclusiv, kolekce dekorů Wood cenová skupina II, povrch: jemný

Více informací dostupných na: www.werzalit.com
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GB

česká

republika
IDAKO s.r.o.
Bystrá 39
396 01 Humpolec
Tel +420 737 205 114
E-mail idako@seznam.cz
www.idako.cz

AOC

Barvy a dekory zobrazené v této brožuře se mohou lišit od originálních barev podle tiskových omezení.

Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika a další informace zde zveřejněné jsou pod ochranou společnosti WERZALIT GmbH KG a jsou chráněny dalšími zákony duševního vlastnictví. Všechny způsoby kopírování,
poskytnutí přístupu třetím stranám, distribuce, skladování, modifikace a další vydávání obsahu k obchodním účelům jsou výslovně zakázány bez písemného svolení společnosti WERZALIT GmbH KG.
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