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Odolnost  
od roku 1923 Ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci – okenní parapety musí vždy splňovat vysoké fyzikální požadavky. 

Okenní parapety od společnosti WERZALIT jsou vyráběny podle patentovaného procesu jako vysokotlaké 
výlisky. Jsou odolné vůči stavební vlhkosti, jsou tvarově stabilní a dlouho vydrží. Okenní parapety WERZA-
LIT představují kvalitu ve všech ohledech. 

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, de-
korů a rozměrů. V nabídce jsou okenní parapety excusiv s klasickým tvarem hrany, compact s uhlazeným, 
moderním designem a expona s pravoúhlou přední ABS hranou, plus navíc systémy pro vedení instalací 
exclusiv a compact s rozšířenou přední sekcí.

Okenní parapety WERZALIT jsou vyrobeny z PEFC-certifikovaného dřeva a vysoce kvalitních pryskyřic. 
Společnost WERZALIT má více než 50 let zkušeností v oblasti výroby a využití stlačovaných výlisků. Pro-
dukty těží ze zkušeností díky pečlivému výběru surovin a moderním výrobním postupům.

Odolný vůči stavební vlh-
kosti a rozměrově stálé
díky zhuštěnému, homogennímu 
jádru materiálu

Robustní a odolné 
vůči UV záření
vícevrstvá laminace melaminovou pryskyřicí, 
neoddělitelně spojena s jádrem materiálu

Nehrozí oddělování hrany
tvarovaná hrana integrovaná s deskou, 
lisováno z jednoho kusu

Bezproblémová montáž
olepení ABS hranou v nábytkové 
kvalitě lze na přání dodat již z výroby

Originální okenní parapet

Werzalit 

• 25 letá originální záruka Werzalit 
• Široký výběr tvarů, dekorů a rozměrů 
• Mimořádně kvalitní a s dlouhou životností 
• Tvarově stabilní 
• Odolné vůči UV záření
• Odolnost vůči stavební vlhkosti
• Bezpečné pro potraviny 
• Snadné čištění 
• Zdravotně  nezávadné 
• Šetrné k životnímu prostředí 
• PEFC certifikováno

Výhody na první pohled

1 2

04-31-1282

O r i g i n á l  s  v í ce
 n

ež 90 lety zkuše
n

o
s

t í
.

Odolný vůči stavební vlhkosti a rozměrově stálé díky zhuštěnému, homo-
gennímu jádru materiálu
Robustní a odolné vůči UV záření: Vícevrstvá laminace melaminovou 
pryskyřicí, neoddělitelně spojena s jádrem materiálu
Nehrozí oddělování hrany: Tvarovaná hrana integrovaná s deskou, liso-
váno z jednoho kusu
Bezproblémová montáž: Olepení ABS hranou v nábytkové kvalitě lze na 
přání dodat již z výroby.



exclusiv

compact

expona

Vnitřní okenní parapet compact vyniká moderním, strohým 
vzhledem s výrazným zkosením přední hrany a elegantním pro-
filem. Ploché zakončení u stěny je také možné.

Exclusiv je klasická série s typickým, uceleným tvarem hrany. 
Je dostupný jako klasický okenní parapet nebo důmyslný sys-
tém okenního parapetu pro vedení instalací. Různé barvy, de-
kory a tři různé typy povrchů umožňují v místnosti realizovat 
osobité nápady při navrhování interiéru.

Okenní parapety Expona nabízejí širokou paletu vzorů od 
ušlechtilých kamenů až po teplé vzory dřeva. Tak lze dojem 
z vnitřních prostor naladit za použití opravdu malých prvků. 
Jednou do klasiky, jednou do moderny, jednou do retrostylu a 
nebo do barevných tónů. Oceňovaná tvarovaná hrana je znač-
kou kvality WERZALIT.

Originál Str. 5-6

Str. 7-8

Str.9-10

Odborné architektonické výrazy

S individuální hranou

Materiál WERZALIT
Přední a boční plochy se širokou paletou barev 
Celkem 16 dekorů
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Originální velikost

Originální velikost
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Materiál WERZALIT 
3 různé typy povrchů 
Celkem 16 dekorů 
K dispozici také jako systém vedení instalací

Materiál WERZALIT
Velmi štíhlý design
Ploché zakončení u stěny možné
K dispozici také jako systém vedení instalací
Na výběr atraktivní dekory

Originální velikost



exclusiv
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 ex-
clusiv klasický vzhled. Díky vlastnostem materiálu, jako je robustnost, stabilita tvaru a 
snadná údržba, se tento parapet osvědčil v soukromých i veřejných objektech.

Systém parapetů pro vedení instalací exclusiv

Systém okenního parapetu 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 ka-
belová instalace.

Standardní délka: 6000 mm bez koncové krytky 
Pevná velikost:  jakákoli velikost až do maximální délky 6 m včetně odpovídající  
 koncové hrany

Příslušenství

Detailed assembly instructions and further information on accessories and technical data can be found at www.werzalit.com

Všechny dekory n
ajdete na stranách 1
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Originál

Konzole

Dvojitý parapet

Systém vedení instalací

Systém vedení instalací okenního parapetu

Větrací mřížka Profily připojení  
okenního parapetu

Plastová koncová krytka exclusiv Plastová koncová krytka 
pro systém vedení instalací

3
4

  m
m

100 - 550 mm

5 6

exclusiv

Originální velikost



compact
Série compact zaujme přímým, decentním designovým jazykem.

Vnitřní okenní parapet compact

Vnitřní okenní parapet compact vyniká moderním, strohým vzhledem s výrazným zko-
sením přední hrany a elegantním profilem. Díky svým materiálovým vlastnostem může 
být použit v soukromých i veřejných prostorách. Ploché zakončení u stěny je také možné.

Systémový okenní parapet compact 
pro vedení instalací

V komerčních a renovovaných stavbách umožňuje systém pro vedení instalací 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.

Standardní délka: 6000 mm bez koncového krytky
Pevná velikost:  jakákoli velikost až do maximální délky 6 m včetně odpovídající  
 koncové hrany

Příslušenství

Podrobné pokyny k montáži a další informace o příslušenství a technických údajích najdete na www.werzalit.com

Jazyk architektonického 
designu

Konzole

Systém vedení instalací

Systém vedení instalací okenního parapetu

Větrací mřížka Profily připojení  
okenního parapetu

Plastová koncová 
krytka compact 

Plastová koncová krytka 
pro systém vedení instalací
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expona
Vnitřní okenní parapet expona zaujme pravoúhlou hranou, která je k dispozici také v 
různých dekorech.

Individuální zakázková výroby 
 
Můžete si okenní parapet expona nechat opracovat na míru tak, aby přesně odpovídala 
Vašim 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 parapet 
expona použít i pro velmi široké a hluboké průčelí okna.

Nová hrana, nový vzhled

Díky své jednoduchosti a eleganci má expona všechny předpoklady moderní klasiky. 
Rovná přední hrana s hranou ABS je k dispozici ve stejném dekoru jako vrchní strana 
parapetu nebo ve 4 speciálních dekorech.

Standardní délka: 6000 mm bez koncového krytky
Pevná velikost:  jakákoli velikost až do maximální délky 6 m včetně odpovídající  
 koncové hrany

Příslušenství

S individuální hranou

Konzole Větrací mřížka

Podrobné pokyny k montáži a další informace o příslušenství a technických údajích najdete na www.werzalit.com
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Speciální dekory
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327
červená

338
modrá

055
černá

416
multiplex

Dekory

008
mramor světlý

415
světlý dub

131
křemen

103
wenge

420
tmavě šedá

070
mramor bianco

151
meranty

018
světle šedá

167
creme

112
puntinella

310
dolomit

001
bílá

009
mramor béžová

400
polární bílá

021
metallic

418
světle šedá
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Cenová skupina I, povrch: 
hladký, pololesklý

Cenová skupina II, povrch: 
jemná struktura

Cenová skupina II, povrch: 
perlová struktura

exclusiv & expona

ABS hrany pro 
parapety expona

Všechny barvy/dekory uvedené v brožuře se mohou z důvodů tisku
lišit od původních tónů. Rádi Vám poskytneme ručně vyrobený originální vzorek.

V y b e r t e  s i  z  r ů
zn

ých kombinací.



055
černá

009
mramor béžová

070
mramor bianco

420
tmavě šedá

418
světle šedá

310
dolomit

400
polární bílá

001
bílá

320
betolit
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Cenová skupina I, povrch: 
perlová struktura

Cenová skupina I, povrch: 
perlová struktura

Dekory
compact

Všechny barvy/dekory uvedené v brožuře se mohou z důvodů tisku
lišit od původních tónů. Rádi Vám poskytneme ručně vyrobený originální vzorek.

Okenní parapety 
nabízí výhled

Cenová skupina I, povrch: 
hladký, hedvábně matný



Oddělovací řezy (podélný řez)

Zářez střed

Pokosový spoj s lamelami **

Otvory pro spínače ***

Vyřezávání (Zářezy vnějšího rohu)

Pokosový řez **

Vyfrézování větracích otvorů

Olepení ABS hranou*  
(tloušťka laminátu 2 mm)

Falcování zadní hrany

Výřez pro ventilační mřížku

Frézování přední hrany do ztracena****

* 
Není možné u exclusiv-instalace a compact-instalace
  
** 
Dostupné pro exclusiv-instalace a compact-instalace na vyžádání 

*** 
Pouze pro exclusiv-instalace se 140 mm pevným přesahem

****
Pouze pro exclusiv

Tovární zpracování 

Příklady pro parapety exclusiv, exclusiv-instalace, compact, compact-instalace a expona

Vyřezávání dle potřeby

Olepení ABS hranou v nábytkářské kvalitě

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

Řezání na míru

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

Ohranění v nábytkářské kvalitě

WERZALIT je jediný výrobce, který nabízí ohranění otevřených řezaných hran 
u okenních parapetů exclusiv, compact a expona. U okenních parapetů ex-
clusiv a compact je ABS hrana k jednotlivým dekorům dána,  u okenního 
parapetu expona si ji můžete libovolně zvolit. Je garantována ucelenost a 
napasování v nábytkářské kvalitě. Ve srovnání s úsilím a dosaženým výsled-
kem při ručním ohraňování stojí malý příplatek rozhodně za to.

Opracování na míru
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Odpovědný za obsah: Werzalit Deutschland GmbH / Grafika: Aberjung GmbH / Text: Werzalit Deutschland GmbH
Fotografie: Werzalit Deutschland GmbH, shutterstock.com / Tiskařství: Oberdruck / © Werzalit 2019 - všechna práva vyhrazena.

Okenní parapet  
je inspirace
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WERZALIT Deutschland GmbH 
Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld

T. +49 (0) 70 62/50-179  |  F. +49 (0) 70 62/50 91 090
info@werzalit.com 

www.werzalit.com

Okenní parapety | Terasy | Fasády | Balkony | Venkovní nábytek


