
PARAPETY
PARAPETY WEWNĘTRZNE KOMOROWE PVC

Parapety  produkowane są z komorowych profili PVC, a ich powierzchnia zewnętrzna pokryta jest 
wysokiej jakości folią okleinową. Klientom proponujemy 2 podstawowe  linie asortymentowe 
parapetów z PVC.

Linia ERA 2000 – parapety okleinowane folią PVC:

Kolorystyka:
1. BIAŁY
 2. MARMUR
 3. ZŁOTY DĄB
 4. ORZECH

5. BUK

Linia VEKA – parapety okleinowane bardzo trwałą folią melaminową:

 Kolorystyka:
1. MARMUR RZYMSKI

2. ZŁOTY DĄB

3.
NAKŁADKI PARAPETOWE PVC

Nakładka parapetowa przeznaczona jest do renowacji starych parapetów, np. lastrykowych. 
Pozwala na tanią i szybką zmianę wyglądu starych parapetów. Jej montażu można dokonać w 



bardzo łatwy sposób we własnym zakresie.

Kolorystyka:
1. BIAŁY
 2. MARMUR
 3. ZŁOTY DĄB
 4. ORZECH
 5. BUK

Oprócz szerokiej funkcjonalności, parapety i nakładki PVC charakteryzują się:
Odpornością na zadrapania, uderzenia i ścieranie dzięki wysokogatunkowej folii okleinowej
Odpornością na działanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV
Odpornością na domowe środki czystości

ZAKOŃCZENIA DO PARAPETÓW PVC & NAKŁADKA

Oferujemy 2-stronne zakończenia [zaślepki, zatyczki] wykonane z tworzywa PVC [barwione w 
masie], w kolorach dopasowanych do kolorystyki parapetów i nakładki z PVC.

Parapety z konglomeratu

KONGLOMERAT MARMUROWY (AGGLOMARMUR)

Agglomarmur jest produktem przemysłowym powstałym przez technologiczne połączenie 
wyselekcjonowanych odłamków naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi żywicami 
poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowiącymi spoiwo dla tego materiału.

Kolorystyka:



Oferowana gama kolorystyczna sprawia, że można swobodnie kreować wnętrza budynków. 
Montując parapety z konglomeratu marmurowego  można jeszcze bardziej podkreślić pożądany 
klimat wnętrza. Ten materiał pozwala również na jego znacznie szersze wykorzystanie, np. blaty, 
schody, elementy wewnętrznych elewacji itp. W naszej ofercie znajduje się konglomerat 
marmurowy gruboziarnisty (np. Botticino) oraz drobnoziarnisty (np. Beige Marfil, Polare).

1. BOTTICINO
 2. ROSA DEL GARDA
 3. CALACATTA
 4. PERLATO APPIA
 5. BRECCIA AURORA
 6. ROSSO ASIAGO
 7. POLARE
 8. BEIGE MARFIL
 9. BIANCO CARRARA

Dane techniczne:
Parapety o grubości 20 i 30mm na żądany wymiar (max dł. 3000mm)

 Orientacyjna waga 1m² materiału to:

grubość 20mm – ok. 52kg
 grubość 30mm – ok 75kg

MARMUR



Marmur to surowiec metamorficzny powstała w procesie przeobrażenia skał węglanowych (wapieni 
i dolomitów). W zależności od domieszek mineralnych może przyjmować różne barwy i wzory. Jest 
mniej odporny na warunki atmosferyczne, ścieranie i ściskanie niż granit. Polecamy szczególnie do 
wykorzystania w miejscach o średnim natężeniu ruchu oraz mniej narażonych na działanie 
czynników atmosferycznych.

Oferujemy parapety z jednego z najpiękniejszych i najbardziej rozpowszechnionych na rynku 
polskim marmurów, jakim jest NAPOLEON DAINO REALE (inaczej nazywany BRECCIA 
SARDA). Jego niepowtarzalne, piękne użylenie oraz kolor pasujący do elementów z drewna 
powoduje, że nadaje wnętrzom niepowtarzalnego uroku. Parapety  z tego kamienia produkujemy 
pod handlową nazwą NAPOLEON.

Dane techniczne:

Parapety o grubości tylko 30mm na żądany wymiar (max dł. uzależniona od wymiarów aktualnie 
dostępnych płyt)
Orientacyjna waga 1m² materiału to:
grubość 30mm – ok. 85kg

Mycie i konserwacja konglomeratu i marmuru:

Do pielęgnacji i konserwacji produktów z konglomeratu i z kamienia naturalnego, należy używać 
wyłącznie środków o neutralnym pH. Powierzchnie wykonane z marmuru należy myć ciepłą wodą 
a następnie przetrzeć do sucha szmatką wykonaną z miękkiego materiału.

Do konserwacji marmuru i konglomeratów można używać:
Wosku bezbarwnego, który nie zmieni naturalnego odcienia marmuru a tylko uwidoczni i ożywi 
jego naturalne piękno
Specjalnych środków do uszczelniania porów na powierzchni kamiennej, które zabezpieczają 
minerał przede wszystkim przed nasiąkaniem. W ofercie JARO-MAX występują 2 impregnaty do 
kamienia naturalnego HYDREX i AGER. Należy pamiętać, że gdy stosujemy tego typu impregnat 
powierzchnia musi być bezwzględnie czysta, ponieważ impregnat tworzy na powierzchni marmuru 
powłokę, która nie przepuszcza wilgoci a jednocześnie tworzy swoisty bezbarwny film. Ewentualne 
zanieczyszczenia pozostałe na marmurze będą wtedy widoczne przez warstwę bezbarwnego 
uszczelniacza a nie będzie ich można usunąć poprzez zwykłe zabiegi

Ważne informacje:
Konglomerat i marmur jest wrażliwy na kwasy, alkohol, zmywacz do paznokci,  dlatego wyroby z 
tych materiałów mogą zostać przez te substancje uszkodzone
Żywica poliestrowa jako składnik konglomeratów, może ulec uszkodzeniu przy dłuższym kontakcie 
z produktami zasadowymi. Powinno się unikać stosowania klejów i środków do pielęgnacji o pH 
powyżej 10 oraz pozostawiania takich substancji na powierzchni
Głównym wrogiem wyrobów z konglomeratu i marmuru są zanieczyszczenia, które jeśli nie 
zostaną usunięte, pozostawiają niebezpieczną patynę, która powoduje utratę połysku i uszkodzenia 



powierzchni. Po gruntownym wstępnym czyszczeniu jest konieczne zachowanie czystości i 
regularne mycie wodą i środkami pielęgnacji o neutralnym pH
Popularne produkty, które niszczą powierzchnie to: soki, pianki do golenia, napoje alkoholowe, 
soda, perfumy, zmywacz do paznokci, keczup, musztarda, ocet, środki czyszczące nieprzeznaczone 
do kamienia, środki do włosów, szampony, mydła zawierające EDTA ,sól kamienna, piasek, pasta 
do zębów, środki do toalety, środki do czyszczenia rur i każda ciecz zawierająca kwasy lub zasady.

UWAGA! Produkty z agglomarmuru i kamienia naturalnego są wyrobami naturalnymi. Struktura 
gotowego wyrobu może odbiegać od prezentowanych próbek. Nie jest wadą występowanie w tych 
materiałach żył, przerostów, mikropęknięć czy wżerów – dowodzi to o naturalności i szlachetności 
kamienia. Ewentualne reklamacje rozpatrujemy przed zamontowaniem parapetów (z wyjątkiem 
wad ukrytych)
 
Parapety z granitu

GRANIT

Granit to naturalne tworzywo o bardzo szerokim zastosowaniu w budownictwie i architekturze. To 
jeden z najlepszych materiałów wykończeniowych, zarówno do wewnątrz budynków jak i na 
zewnątrz. Parapety wykonane z tego materiału zdecydowanie podnoszą estetykę wnętrz będąc 
dodatkowym elementem dekoracyjnym.

Zalety:
Praktycznie posiadają same zalety. Parapety granitowe odznaczają się niezwykłą odpornością na 
ścieranie oraz działanie czynników zewnętrznych, jako że granit jest najtwardszą i najbardziej 
wytrzymałą skałą. Dzięki temu mogą służyć przez wiele lat, nie wymagając przy tym specjalnych 
zabiegów konserwacyjnych.  Doskonale pasują do każdego wnętrza harmonizując z różnymi 
materiałami jak drewno, metal i inne nowoczesne tworzywa.
 Jest również materiałem o znikomej nasiąkliwości, z czym wiąże się jego duża mrozoodporność. 
Mrozoodporność i niewrażliwość na czynniki atmosferyczne czynią z niego doskonały materiał 
okładzinowy na tarasach i schodach zewnętrznych

Kolorystyka:
Oferujemy gamę najbardziej atrakcyjnych kolorów w konkurencyjnych cenach.  Granit jest 
materiałem naturalnym dlatego zmiany odcieni, przeżylenia, mikropękniecia czy wżery nie są 
wadami a świadczą o jego niezwykłości i niepowtarzalności.

1. BALMORAL
 2. BALTIC BROWN
 3. CARMEN RED
 4. YELLOW PING G682
 5. CRISTAL CHINA G603
 6. KASHMIR WHITE
 7. MADURA GOLD
 8. MULTICOLOR
 9. NERO IMPALA
 10. ROSA BETA

11. VANGA



Dane techniczne:

Parapety o grubości 20 i 30mm na żądany wymiar (max dł. uzależniona od wymiarów aktualnie 
dostępnych płyt)

Orientacyjna waga 1m2 materiału to:

grubość 20mm – ok. 55kg
 grubość 30mm – ok 85kg

Mycie i konserwacja granitu:

Granit to materiał niezwykle stabilny, twardy, odporny na działanie pogody, kwasów, alkaliów, 
tłuszczów, wody, zarysowania sprzętem kuchennym oraz wysokie temperatury. Dlatego w 
zależności od zabrudzenia można używać  wszelkich dostępnych środków myjących.

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu z granitu zalecamy zastosowanie profesjonalnego 



impregnatu do kamienia. Później w ramach codziennej pielęgnacji blatu, parapetu czy schodów 
wystarczy stosować wodę zawierającą delikatne płyny czyszczące np. płyn do naczyń. Przy 
wyrobach z granitu nie zaleca się zabiegu woskowania.

W ofercie JARO-MAX występują 2 impregnaty do kamienia naturalnego HYDREX i AGER. 
Preparat AGER oprócz zasadniczej impregnacji dodatkowo odświeża kolor i podkreśla urodę 
kamienia.Należy pamiętać, że gdy stosujemy tego typu impregnat powierzchnia musi być 
bezwzględnie czysta.

UWAGA! Produkty z granitu są wyrobami naturalnymi. Struktura gotowego wyrobu może 
odbiegać od prezentowanych próbek. Nie jest wadą występowanie w tych materiałach żył, 
przerostów, mikropęknięć czy wżerów – dowodzi to o naturalności i szlachetności kamienia. 
Ewentualne reklamacje rozpatrujemy przed zamontowaniem parapetów (z wyjątkiem wad 
ukrytych)

Parapety stalowe

Zewnętrzne parapety stalowe są produkowane z najwyższej jakości blach stalowych surowych i 
powlekanych produkowanych przez koncern ARCELOR MITTAL. W toku produkcyjnym 
szczególną uwagę poświęcamy procesowi chemicznej obróbki każdego elementu. Wszystkie 
parapety, przed obróbką lakierowania proszkowego poddane są specjalnym procesom, 
odpowiednim dla rodzaju detalu. Zapewnia to naszym wyrobom długoletnią trwałość i 
funkcjonalność. Wszystkie parapety stalowe posiadają zabezpieczenie antykorozyjne i są odporne 
na UV oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć,  temperatura)

PARAPETY STALOWE Z BLACH ORYGINALNIE POWLEKANYCH

Materiał:
 Są wykonane z blachy stalowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie produkcji  blachy w 
hucie. Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją oraz 
warstwa poliestrowego lakieru proszkowego. Dodatkowo zabezpieczone są folią  ochronną 
(polietylen).

PARAPETY STALOWE LAKIEROWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL

Materiał:
 Są wykonane z surowej blachy stalowej polakierowanej na wybrany kolor w lakierni proszkowej. 
Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją oraz 
warstwa poliestrowego lakieru proszkowego.  Dodatkowo zabezpieczone są folią  ochronną 
(polietylen). Na życzenie mogą być również lakierowane strukturalnymi farbami proszkowymi.



PARAPETY STALOWE OKLEINOWANE FOLIĄ DREWNOPODOBNĄ

Materiał:
 Są wykonane z blachy stalowej okleinowanej folią PVC drewnopodobną w procesie produkcji 
blachy w hucie. Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed 
korozją  oraz w/w folia drewnopodobna, która jest odporna na czynniki zewnętrzne oraz 
promieniowanie UV.  Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen).
 Od strony frontowej parapety posiadają  typowy nosek 40mm + 10mm zagięcie.

PARAPETY STALOWE SOFT LINE PREMIUM OKLEINOWANE FOLIĄ 
DREWNOPODOBNĄ – NOWOŚĆ!

Materiał:
 Są wykonane z blachy stalowej okleinowanej folią PVC drewnopodobną w procesie produkcji 
blachy w hucie. Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed 
korozją  oraz w/w folia drewnopodobna, która jest odporna na czynniki zewnętrzne oraz 
promieniowanie UV.  Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen).
 W procesie produkcyjnym dzięki odpowiedniej technologii  nosek parapetu uzyskuje estetyczne 
zaokrąglenie.

PARAPETY STALOWE SOFT LINE PREMIUM Z BLACH ORYGINALNIE POWLEKANYCH 
LUB LAKIEROWANYCH PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL

Materiał:



 Są wykonane z blachy stalowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie produkcji  blachy w 
hucie  lub z surowej blachy stalowej polakierowanej na wybrany kolor w lakierni proszkowej. 
Zabezpieczeniem parapetów jest powłoka cynku chroniąca blachę stalową przed korozją oraz 
warstwa poliestrowego lakieru proszkowego.  Dodatkowo zabezpieczone są folią  ochronną 
(polietylen). Na życzenie mogą być również lakierowane strukturalnymi farbami proszkowymi.
 W procesie produkcyjnym dzięki odpowiedniej technologii  nosek parapetu uzyskuje estetyczne 
zaokrąglenie.

ZAKOŃCZENIA DO PARAPETÓW STALOWYCH

Oferujemy zakończenia (zaślepki, zatyczki) wykonane z tworzywa PVC (barwione w masie), w 
standardowych kolorach dopasowanych do kolorystyki parapetów stalowych, tj.  brąz RAL 8019 i 
biały RAL 9010. Szczegółowe informacje są zawarte w tabeli z danymi technicznymi parapetów 
stalowych (katalog). Pozostałe kolory standardowe do parapetów zewnętrznych to: RAL 8017 / 
8003 / 8011 / 8028 / 9006. W przypadku zamówień parapetów w innym, dowolnym kolorze RAL, 
wówczas zlecamy produkcję odpowiedniej ilości zaślepek, wynikających z ilości zamawianych 
parapetów, dokładnie w tym samym kolorze RAL.

Parapety aluminiowe

PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

Zewnętrzne parapety aluminiowe są produkowane z najwyższej jakości blach aluminiowych 
surowych i powlekanych, sprowadzanych z hut włoskich. W procesie produkcyjnym szczególną 
uwagę poświęcamy procesowi chemicznej obróbki detalu. Każdy parapet, przed obróbką 
lakierowania proszkowego poddany jest specjalnym procesom, odpowiednim dla rodzaju detalu. 
Zapewnia to naszym wyrobom długoletnią trwałość i funkcjonalność. Wszystkie parapety 
aluminiowe są odporne na UV oraz na wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć,  temperatura).

PARAPETY ALUMINIOWE GŁADKIE Z BLACH ORYGINALNIE POWLEKANYCH

Materiał:



Są wykonane z blachy aluminiowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie produkcji  blachy w 
hucie. Dodatkowo zabezpieczone są folią  ochronną (polietylen).

PARAPETY ALUMINIOWE GŁADKIE LAKIEROWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY 
KOLOR RAL

Materiał:

Są wykonane z surowej blachy aluminiowej polakierowanej na oczekiwany kolor w lakierni 
proszkowej. Dodatkowo zabezpieczone są folią  ochronną (polietylen). Na życzenie mogą być 
również lakierowane strukturalnymi farbami proszkowymi.

PARAPETY ALUMINIOWE SOFT LINE – GŁADKIE Z BLACH ORYGINALNIE 
POWLEKANYCH

Materiał     – są wykonane z blachy aluminiowej pokrytej farbami poliestrowymi w procesie 
produkcji  blachy w hucie. Dodatkowo zabezpieczone są folią ochronną (polietylen). W procesie 
produkcyjnym dzięki odpowiedniej technologii  nosek parapetu uzyskuje estetyczne zaokrąglenie

PARAPETY ALUMINIOWE SOFT LINE – GŁADKIE LAKIEROWANE PROSZKOWO NA 
DOWOLNY KOLOR RAL

Materiał– są wykonane z surowej blachy aluminiowej polakierowanej na oczekiwany kolor w 
lakierni proszkowej. Dodatkowo zabezpieczone są folią  ochronną (polietylen). Na życzenie mogą 
być również lakierowane strukturalnymi farbami proszkowymi.

ZAKOŃCZENIA DO PARAPETÓW ALUMINIOWYCH



Oferujemy zakończenia [zaślepki, zatyczki] wykonane z tworzywa PVC, w standardowych 
kolorach dopasowanych do kolorystyki parapetów aluminiowych, tj.  brąz RAL 8019 i biały RAL 
9010. Szczegółowe informacje są zawarte w tabeli z danymi technicznymi parapetów 
aluminiowych. Pozostałe kolory standardowe do parapetów zewnętrznych to: RAL 8017 / RAL 
8003 / RAL / 8011 / RAL 8028 / RAL 9006.
 W przypadku zamówień parapetów w innym, dowolnym kolorze RAL, wówczas zlecamy 
produkcję odpowiedniej ilości zaślepek, wynikających z ilości zamawianych parapetów, dokładnie 
w tym samym kolorze RAL.

Parapety ALU-PŁYTKA

 

PARAPETY ALUMINIOWE – ALU-PŁYTKA (imitacja płytki klinkierowej)

Materiał:
 Są wykonane z surowej blachy aluminiowej polakierowanej na oczekiwany kolor w lakierni 
proszkowej. Unikalna technologia pozwala uzyskać charakterystyczne wytłoczenia imitujące płytkę 
klinkierową. Posiadają wyjątkową estetykę wykonania dzięki zastosowaniu proszkowych farb 
strukturalnych i uzyskaniu tzw. „efektu młotkowego”. Wszystkie polakierowane parapety są 
dodatkowo zabezpieczone samoprzylepną folią ochronną, która zabezpiecza produkt w trakcie 
magazynowania i transportu.

1. Miedź antyczna
 2. Antracyt antyczny
 3. Złoty antyczny
 4. Brąz 8017
 5. Brąz 8019
 6. Biały
 7. Dowolny RAL


