
Okenní parapety PARAMONT 
PARAMONT Standard 
Okenní parapety PARAMONT jsou určeny pro všechny 
typy interiérů. Široká kolekce 
základních dekorů umožňuje z parapetů 
vytvořit dekorativní prvekinteriéru a spolu s dalšími 
nadstandardními dekory vytváří prostor pro individuální 
řešení.
 
 
 

 

Profil 200 

 

 

 

Délka 4050 mm 
Šířka (h) 150 - 1000 mm 
Tloušťka 
desky (s) 19 mm 

Výška nosu 
(v) 40 mm 

Šířka nosu (t) 25 mm 
Radius 10 mm 

Materiál DTD 18 mm, 
vlhkuodolná 

Laminát 0,6 mm CPL/HPL 

Spodní strana impregnovaný 
protitah 

Zadní strana hranovací páska 

Boční hrana 
hranovací páska, 
laminát, 
boční krytky 

 

 

 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 



Vlastnosti a výhody: 
 vynikající stálost barev jednotlivých dekorů 
 vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu 

i při vyšším zatížení (např. mytí oken) 
 dlouhá životnost 
 mechanická odolnost vrchního laminátu 
 vlhkuodolné provedení 
 malá tepelná roztažnost 
 odolnost vůči chemikáliím běžně 

používaným v domácnosti 
 díky nosu překryje spáru mezi omítkou 

a parapetem 

 



Okenní parapety PARAMONT 
Příslušenství 
Boční a dilatační krytky 
 
Tyto krytky zjednodušují a urychlují vlastní montáž, 
protože mimo jiné překryjí případné nedostatky 
při krácení parapetu. Umožňují dilataci a zároveň 
zamezí vstupu vlhkosti.  
 
Krytky jsou v různě barevném provedení sladěné 
ke všem našim dekorativním laminátům z naší kolekce 
a odolávají UV záření. Jsou snadno a rychle 
aplikovatelné.  
 
01 - bílá 
02 - šedá, carera 
03 -kraket, onyx 
04 - javor 
05 - buk 
06 - olše 
07 - světlý dub 
08 - třešeň 
09 - mahagon 
10 - tmavý dub  
11 - zlatý dub 
12 - tmavý ořech 
13 - modrá 
14 - žlutá 
15 - červená 
16 - zelená 

 
 
 
 

  
 

 
 



Okenní parapety PARAMONT 
Vzorník dekorů a okrasných dýh 
Standardní dekory PARAMONT 
  

0126 bílá 1032 šedá 0408 carera 

   

5038 onyx 5032 kraket 3055 javor 

   

3066 buk 3045 olše 3061 třešeň 

   

3053 mahagon 3072 světlý dub 3052 tmavý dub 

   

3095 zlatý dub 3080 tmavý ořech 

  

 

 
 

Trendové dekory PARAMONT 



0585 salome 0660 pino savoia (microline) 0387 douglas scuro (microline) 

   

0451 zelená 0860 žlutá 0851 modrá 

   

0834 červená NOVINKA: 4109 antracit NOVINKA: 0225 aluminium 

   

Okrasné dýhy PARAMONT Natur 

  

9101 americká třešeň 9102 buk 9103 dub 

   

9104 bambus 9105 mahagon 9106 ovangol 

   

NOVINKA: 9107 smrk NOVINKA: 9108 jabloň indická NOVINKA: 9109 hruška 

   

 



Venkovní parapety 
  
  

  
VENKOVNÍ PARAPETY  hliníkové tažené 

  
  

 TECHNICKÉ PARAMETRY: 
  

Výroba: 
Materiál: 

Povrchová úprava: 
  
  
  
  
  

Ochrana povrchu: 
Tloušťka plechu: 

Délka tyče: 
Šířka parapetu: 

tažený profil 
jakostní kompozit Al,Mg,Si 0,5 F 22 
C 34 - tm.hnědá-eloxováno, 
EV1- přírodní barva(stříbrná) eloxováno, 
C 33 - světlý bronz-eloxováno, 
RAL 9016 - bílá, práškově nanášená barva, vypalovaná, 
RAL 8019 - hnědá práškově nanesená barva 
RAL 8003 - světle hnědá práškově nanášená barva, vypalovaná 
Povětrnostně odolná folie PVC 
dle hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm 
6000 mm 
od 50mm - 400mm 

  
  
Venkovní parapety jsou vyráběné v šířkách 50 - 400 m s povrchovou úpravou eloxováním nebo komaxitováním. Parapety se vyznačují vysokou mechanickou odolností proti působení 
klimatických vlivů a barevnou stálostí. K parapetům dodáváme také níže uvedené příslušenství. 
  
UPOZORNĚNÍ: U eloxovaných venkovních parapetů je přípustná barevná odchylka odstínu. 
  
Parapety upravujeme na míru podle požadavků zákazníka. Na dodané parapety poskytujeme 
záruku 5 let. 
  

  
KVALITA                          optimální slitina z jakostních surovin, vyrobeno přesnou technologií: 

Al Mg Si 0,5 F22. Síla stěny dle šířky mezi 1,5 až 2,6 mm. 
  
Kvalitní úprava povrchu dle DIN-určené eloxování a úpravě povrchu 
práškováním s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí.

DESIGN              možnost nejrůznějšího uspořádání a použití pro atraktivní zušlechtění povrchu v Eloxal a 
RAL. 
  
Barevné tónování:

 blank - přírodní, povrchově neupravený výlisek* 
 EV1 - přírodní barva - elexováno 

C34 - tm.hnědá- eloxováno

 C33 - světlá bronz - eloxováno 
 RAL 9016 - bílá, práškově nanesená a vypálená barva 
 RAL 8019 - hnědá, práškově nanesená a vypálená barva 
 RAL 8003 - sv. hnědá práškově nanesená a vypálená barva 



 barvy RAL dle individuálního výběru.* 

  
Ochrana povrchu: 
 Povětrnostně odolná PVC - fólie na všech povrchových úpravách vyjma „blank“ a 
individuálních RAL. 
  
*pozn.: dodací doba po dohodě (cca 30 dní) 

SERVIS Snadná montáž je požadavkem praxe. Malé triky, které ji usnadňují jsou 
silnou stránkou tohoto systému. 

MONTÁŽ             Při montáži venkovních hliníkových parapetů je nutné vzít v úvahu roztažnost až 1,2 mm 
na 1 m při rozdílu teplot 50°C 

OCHRANA 

POVRCHU           
Ochraná samolepící fólie se musí po montáži odstranit. Chrání během montáže parapety 
před mechanickým poškozením, rovněž před potřísněním maltou,vápnem apod. 
POVRCH PARAPETŮ NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VÁPNEM, FASÁDNÍMI 
BARVAMI A PENETRAČNÍMI NÁTĚRY!!! 

ČIŠTĚNÍ                             Hliníkové venkovní parapety podléhají jako všechny fasády, dle místních 
podmínek,různě silnému stupni znečištění. 
Proto by se měly jednotlivé prvky čas od času očistit. Stačí je omýt 
vlažnou vodouse syntetickým čistícím prostředkem, pomocí houby 
nebo hadříku. 
Nepoužívat ocelovou vlnu či smirkové prostředky. Všechny hliníkové 
prvky nakonec opláchnout vodou. 

   
  

 Příklady montáže: 
  

 
Příklad montáže s 

koncovkou a držákem 
(před omítkou) 

 
Příklad montáže s 

koncovkou a držákem 
(po omítce) 

  
  
  

 

 

 

 



 
  
   

VENKOVNÍ PARAPETY hliníkové ohýbané 
  

  
Tyto parapety jsou ekonomickou variantou pro dobře známé hliníkové parapety z taženého profilu. Charakterizují se srovnatelným vzhledem, trvanlivostí, jednoznačně se ale liší cenou. 
Tím se stávají dostupnými pro všechny,kteří hledají cenově přijatelné parapety pro svá okna. 
  
Materiál, ze kterého jsou vyrobeny, je již dlouhodobě ověřený při výrobě, jak trapezových plechů tak i jiných střešních krytin. Jedná se o hliníkový plech z polyestrovým povlakem (tl. 0,8 
mm), což zaručuje dlouholetou trvanlivost, odolnost a také stálobarevnost bez nutnosti obtížné údržby. 
  
  

  
  
  

  
Jsou  nejlevnější variantou venkovních parapetů. Výhodou je vyšší tuhost při srovnání 
s ohýbaným hliníkem. Parapety mají povrchovou úpravu, zajišťující dlouhou životnost materiálu. 
Z hlediska ekonomického doporučujeme použít tzv. "zakracovací krytky". Tyto krytky jsou široké 300mm a zakracují se dle potřeby při montáži (v 
objednávce prosím uveďte "zakracovací krytky"). 
  
  

Venkovní parapety - příslušenství 
  
  

 

Alu-koncovky používané před omítkou.                  
  
Normální provedení s 12 (17) mm hranou do omítky, 
Vyložení 50-400 mm vlevo nebo v pravo. 

 

Alu-koncovky pro obkládané zdivo (po omítce). 
  
Vyložení 50-400 mm vlevo nebo v pravo. 
  

 

PVC koncovky - koncovky z vysoce jakostního 
plastu 
  
Univerzální koncovka pro omítané i obkládané zdivo, 
barvy: stříbrná, hnědá, bílá, bronz, sv.hněda 
Vyložení 90 - 400 mm vlevo nebo vpravo. 
  

 

Upevňovací šrouby 
  
Speciální provedení 3,9 x 22 mm pozinkované nebo v 
V2A (nerez) provedení s čepičkami. 
barvy čepiček: bílá, hnědá, šedá, bronz., zl.dub 

 

H - spojka 
Spoj do roviny pro vyložení 50 - 400 mm 

 

Spojka pro vnější rohy VAE-5 
Pro vyložení 50 - 400 mm a úhel 90°/135° 
Úhel 135° pouze na objednávku (k dodání do 6 týdnů) 
  

       VENKOVNÍ PARAPETY pozinkované FeZn                  



 

Spojka pro vnitřní rohy VIE 
Pro vyložení 50 - 400 mm a úhel 90°/135° 
Úhel 135° pouze na objednávku (k dodání do 6 týdnů) 

 

Držák 8604 
pro omítané zdivo (před omítkou) 

 

Držák 8605 
pro obkládané zdivo(po omítce) 

 

Držák pro izolované fasády 
Velikost 1 - do 110 mm 
Velikost 2 - do 140 mm 
Velikost 3 - do 180 mm 
Další velikosti dle požadavku 

 

Těsnění z termoplastického kaučuku TPE 

  
  
  
 





KVALITA
... optimální slitina z jakostních
surovin, vyrobeno přesnou tech-
nologií:
Al Mg Si 0,5 F22
Síla stěny dle šířky mezi 1,5 až
2,6 mm. Kvalitní úprava povrchu
dle DIN-určené eloxování a
úpravě povrchu práškováním s
vysokou mechanickou odolností
a barevnou stálostí.

DESIGN
... možnost nejrůznějšího uspořádá-

ní a použití pro atraktivní zušlechtě-

ní povrchu v Eloxal a RAL-barevném

tónování:

• blank=přírodní, povrchově

neupravený výlisek*

• EV1=přírodní barva-elexováno

• C34 - tmavá bronz-eloxováno

• C33 - světlá bronz-eloxováno*

• RAL 9016 - bílá, práškově

nanešená a vypálená barva

• jakož dle individuálního výběru ve

všech RAL barvách.*

Ochrana povrchu:

Povětrnostně odolná PVC - fólie na

všech povrchových úpravách vyjma

„blank“.

*Dodací doba: po dohodě

SERVIS
Snadná montáž je požadavkem pra-

xe. Malé triky, které ji usnadňují jsou

silnou stránkou Aluminium - Profil-

technik.

Příklad montáže 
s koncovkou a držákem

- před omítkou

Příklad montáže
s koncovkou a držákem

- po omítce

Třebíčská 194
594 01 Velké Meziříčí

tel.: 566 520 008 
566 520 360

KVALITNÕ
HLINÕKOV…
PARAPETY

Příslušenství a systematika
pro nejnovější technologii oken.

Montážní pokyny
Při montáži hliníkových parapetů je
nutné vzít v úvahu roztažnost až 1,2
mm na 1 m při rozdílu teplot 50° C. 

Ochrana povrchu
Samolepící PVC fólie se musí po mon-
táži odstranit. Chrání během montáže
parapety před mechanickým poškoze-

ním, rovněž před potřísněním maltou,
vápnem apod.  Povrch parapetu poško-
zují zejména penetrační nátěry a fasád-
ní barvy!

Čistění
Hliníkové venkovní parapety podléhají
jako všechny fasády, dle místních pod-
mínek, různě silnému stupni znečištění.

Proto by se měly jednotlivé prvky čas
od času očistit. Stačí je omýt vlažnou
vodou se syntetickým čistícím pro-
středkem, pomocí houby nebo hadříku.
Nepoužívat ocelovou vlnu či smirkové
prostředky. Všechny hliníkové prvky
nakonec opláchnout vodou.

Alu-koncovky
pro obkládané zdivo.

Alu-koncovky používané
před omítkou.

Normální provedení s 12 mm hranou
do omítky, na přání i 22 mm (pro izola-
ce) jsou k dodání.

Vyložení 50-400 mm vlevo nebo vpra-
vo.

Koncovka z vysoce jakostního
plastu. Univerzální koncovka pro
omítané i obkládané zdivo, barvy:
stříbrná, hnědá, bílá, bronz.

Vyložení 50-360 mm vlevo nebo
vpravo.

Spoj do roviny 
pro vyložení 
50-400 mm

12/22

Typ Standard

H-spojka

Držák 8604
pro omítané zdivo

(před omítkou)

Těsnění z termoplastického
kaučuku (TPE)

Držák 8605
pro obkládané zdivo

(po omítce)

Velikost 1 - do 110 mm
Velikost 2 - do 140 mm
Velikost 3 - do 180 mm
Další velikosti dle požadavku

Pro vyložení 50-400 mm
a úhel 90°/135°

Spojka pro 
vnější rohy VAE-5

Pro vyložení 50-400 mm
a úhel 90°/135°

Spojka pro 
vnitřní rohy VIE

22

3,9

Speciální provedení 3,9x22 mm
pozinkované nebo v V2A (nerez)
provedení s čepičkami bílé, šedé
nebo černé.

Upevňovací šrouby

Držák pro
izolované
fasády

Třebíčská 194
594 01 Velké Meziříčí

tel.: 566 520 008 
566 520 360

e-mail: info@paramont.cz
Parapet

29








