
150 * 206 Kč * 221 Kč

200 * 224 Kč * 250 Kč

250 * 239 Kč * 279 Kč

300 * 263 Kč * 309 Kč

350 * 287 Kč * 337 Kč

400 * 320 Kč * 378 Kč

500 * 386 Kč * 447 Kč

600 * 428 Kč * 539 Kč

800 * 756 Kč -

laminování hran * 90 Kč / bm * 90 Kč / bm

krytka oboustranná - 600 mm * 30 Kč / ks * 30 Kč / ks

spojka PVC UNI přímá / úhlová * 208 Kč / ks * 208 Kč / ks

*  neskladové položky (dodání do 3 – 5 dnů), antracit: cca 4 týdny

 Příplatky (úprava parapetů)

 Zužování parapetů (přířez) na požadovanou šířku:

 Příplatek za šikmý řez:

        35 Kč / bm

        30 Kč / strana

šířka (mm)
bílá

Kč/bm bez DPH

mramor, sv.dub, zl.dub, tm.dub, buk, 

třešeň, šedá, olše, mahagon, ořech, 

javor, onyx, kraket, aluminium, 

schladming, antracit

Kč/bm bez DPH

 

    
  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMaalloooobbcchhooddnníí  cceennííkk  vvnniittřřnníícchh  ddřřeevvoottřříísskkoovvýýcchh  ppaarraappeettůů  DDRRTTRR  MMaassssiivvee  

PPllaattnnoosstt  cceennííkkuu  oodd::  0011..0022..22001188  

Jádro vnitřních dřevotřískových parapetů je vyrobeno z vysoce kvalitní dřevotřísky se zvýšeným obsahem  
lepidla a chemickou ochranou dřevěných pilin proti plísni. Tyto přísady zaručují ve výrobku jako celku vysokou  
odolnost vůči vlhkosti a zhodnocují vysokou užitkovou hodnotu výrobku. Ukončení parapetů může být na přání  
zákazníka laminované nebo s plastovou krytkou. Fólie CPL (laminát). 
 
Tloušťka parapetu: 19 mm 
 
Nos parapetu: 40 mm 
 
Parapety bez nosu, TOPSET DEKOR (odstíny zelená, modrá, žlutá, červená), LONG (s dlouhým nosem 66 mm) a širší jak 600 mm: dle poptávky 
 
V ceně je zahrnuto: 
 

 příprava parapetů a příslušenství 
 balné a kompletace zboží  
 
 

Možnosti odběru/přepravy zboží: 
 

 vlastní odvoz (odběr sklad Královské Poříčí): ZDARMA 
 při objednávce nad 5 000,- Kč bez DPH: doprava TOPTRANS – ZDARMA 
 u objednávek menších jak 5 000,- Kč bez DPH: doprava dle tarifů TOPTRANS + poplatek za balné 

 
 
 

 
 

DDlloouuhháá  110000  
335566  0011  KKrráálloovvsskkéé  PPoořřííččíí  
CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  
  

++  442200  773333  664411  004433  
++  442200  773344  556677  333322  
  

wweebb::            wwwwww..pprroonnyy..cczz  
eemmaaiill::      pprroonnyy@@pprroonnyy..cczz  
  

bbaannkk::        ČČSSOOBB    SSookkoolloovv  
kkoonnttoo::      222200558811330022//00330000  
  

IIČČ  ((IIDD))::                2288001177777733  
DDIIČČ  ((VVAATT))::  CCZZ2288001177777733  
 

 

aluminium kraket 

schladming 

onyx 

mahagon ořech javor 

šedá 

tm. dub 

olše 

buk 

třešeň 

zl. dub 

sv. dub mramor bílá 

antracit 


