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PARAPETY

PLECHOVÉ PARAPETY DEKMETAL

POPIS:
Parapety DEKMETAL jsou vyráběny z pozinkovaných lakovaných plechů a dodávány s plastovými bočními krytkami. Díky použitému
materiálu (konstrukční ocel s barevným lakem) mají oproti jiným parapetům (hliník, plast) skvělou prostorovou tuhost, pevnost a
dlouhou životnost (záruka 10let), navíc jsou cenově dostupné.
Parapety se vyrábějí v 3 standardních šířkách (150, 195, 240) s volitelnou délkou a v 6-ti barevných odstínech, které jsou běžně
skladem společně s bočními krytkami. Na objednávku je možné vyrobit parapety i v jiných šířkách nebo jiném odstínu (nutno
konzultovat s výrobcem).

STANDARDNÍ BARVY PARAPETU:

dodávané spolu s boční krytkou v barvě parapetu
BÍLÁ
RAL 9010
Polyester SP 25

ŠEDÁ
RAL 9006
Polyester SP 25

ANTRACIT
RAL 7016
Polyester SP 25

TMAVĚ HNĚDÁ
RAL 8019
Polyester SP 25

POZINK
Bez laku
Přírodní pozink

TMAVÝ OŘECH
Dekor dřeva
Polyurethan PU 35

Výroba v jiných barevných odstínech (dle vzorníku RAL, případně NCS) je možná po konzultaci s výrobcem.
Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Označení RAL udává jenom nejbližší barevný odstín k vzorníku RAL - nejedná se o konkrétní barvu RAL.
Aktuální vzorníky jsou dostupné u našich obchodních zástupců.
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Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.

PA RA P ET Y D EKM E TA L

TECHNICKÉ INFORMACE
ROZMĚRY A MATERIÁLY:
Tvar a rozměry parapetu jsou vyobrazeny na výkresu níže. Šíře parapetu je volitelná od 150 do 500 mm, délka od 300 do 6000 mm.
Krytky parapetu je možno dodat jen pro typizované šíře parapetu (150,195, 240 mm). Standardní tloušťka materiálu je 0,5mm, po
konzultaci s výrobcem je možné dodat i tloušťky 0,63 a 0,75 mm.
Základní materiály jsou lakované pozinkované plechy S280-320GD Z275 (alternativně ZM140 nebo AZ150) opatřené polyesterovým
nebo polyuretanovým lakem tloušťky 25 - 55 mikronů (dle zvoleného typu povrchové úpravy) a to v lesklých, matných i texturovaných
variantách. Na objednávku je možné dodat i specifické povrchové úpravy a dekory jako jsou např. imitace dřevěných dekorů,
kamenných obkladů, barvy metalické, krystalicky se měnící či různé stupně patinace mědi, TiZn či povětrnostně odolné oceli
obecně známé jako corten. Taktéž je možná výroba z neželezných plechů (Cu, Al, TiZn), které jsou dodávány v přírodní, lakované či
předzvětralé úpravě. Tyto úpravy dodávají fasádním kazetám velmi specifický, v některých případech až nezaměnitelný vzhled.

25 mm
150 -500 m

m

38 mm
15 mm

Materiál
Povrchová úprava
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Konstrukční ocel S280-320GD Z275 (ZM140)
Dle barvy/dekoru (standardně polyesterový lak 25 μm)
0,5 mm
150 - 500 mm (standardně 150, 195, 240 mm)
300 - 6 000 mm1)
PVC

Délky nad 4 000 mm nutno konzultovat dilataci s montážní firmou

Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici
výrobce č. 00089/2004. Směrnice je plně v souladu s platnými výrobkovými normami a zavedeným systémem řízení výroby ISO 9001.
Konkrétní hodnoty tolerancí na požádání u výrobce.

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
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