Kollárova 1693
698 01 Veselí nad Moravou
tel: 800 888 028

Návod na zaměření okenních parapetů
1. Návod na zaměření vnitřních okenních parapetů:
Zaměření délky parapetu:
Výrobní rozměr délky vnitřního parapetu záleží na tom, zda jej budeme zasekávat do zdi či
nikoliv, zda je špaleta kolmá nebo se nám rozevírá a zda bude parapet přesahovat přes
topné těleso.
Pokud nebudeme parapet zasekávat do zdi, tak změříme délku špalety a odečteme při
použití PVC krytek 6 mm a u zahranění boků parapetu odečteme 3 mm.
Pokud budeme parapet zasekávat do zdi, tak změříme délku špalety a přičteme min. 20
mm. Potom bude parapet zasekán 10 mm na každé straně ve zdi, ale může to být
samozřejmě i více.
V případě, že špalety nejsou kolmé nýbrž rozevřené, musíme postupovat při stanovení
délky vnitřního parapetu tak, že změříme délku špalety v nejrozevřenějším místě a
přičteme min. 20 mm. Parapet načisto upravíme na stavbě. Pokud zákazník bude chtít
objednat parapet nařezaný včetně šikmin, musí dodat okótovaný nákres každého
parapetu.
Zaměření hloubky parapetu:
Hloubku (šířku) vnitřního parapetu zaměříme od rámu okna nebo od podkladového profilu
pod oknem (parapet se standardně zasouvá pod okno) k hraně omítnuté špalety. K takto
naměřené hodnotě připočteme tloušťku nosu parapetu (DTD - 25 mm, PVC ParapetRS 15 mm) a mezeru mezi nosem a zdí min. 10 mm. (šířka + nos + mezera).
Pokud bude parapet přesahovat přes topné těleso, musí se do parapetu vyříznout otvor
pro větrací mřížku. V nabídce máme plastové nebo hliníkové větrací mřížky v mnoha
rozměrech a dekorech. Touto úpravou docílíme volného proudění teplého vzduchu k oknu,
aby nedocházelo k rosení skel okna.
V objednávce se vždy udávat přesný (čistý) rozměr parapetu. Délku uvádíme bez
bočních krytek a šíři včetně nosu a mezery mezi nosem a zdí!!!
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2. Návod na zaměření venkovních okenních parapetů:
Zaměření délky parapetu:
Výrobní rozměr délky venkovního parapetu záleží na tom, zda jej budeme usazovat před
nanesením fasádní omítky (parapet bude zasahovat do omítky) nebo jej budeme usazovat
až když budou omítky hotové (parapet bude k omítce).
Pokud budeme parapet usazovat před nanesením omítky, tak zaměříme délku špalety tak,
aby parapet zasahoval 15 mm do omítky na každé straně a odečteme celkem 8-10 mm
kvůli síle stěn krytek a dilataci (tepelná roztažnost parapetu, počítáme 1 mm/1 bm).
Použijí se krytky PŘED omítkové.
Pokud máme omítky hotové, zaměříme délku špalety od ostění k ostění a odečteme
celkem u PVC krytek 8-10 mm a u Hliníkových krytek 6-8 mm kvůli síle stěn krytek a
dilataci (tepelná roztažnost parapetu, počítáme 1 mm/1 bm).
PVC krytky přilepte k omítce (parapet bude dilatovat v krytce). Hliníkové krytky nasaďte na
parapet tak, aby vám zůstala mezera mezi parapetem a krytkou cca. 1 mm a při usazení
parapetu nechejte mezeru mezi krytkou a ostěním 1-2 mm. Tuto spáru vyplňte pružným
akrylovým tmelem pro venkovní použití, které je odolné proti UV záření (dilataci parapetu
bude vyrovnávat tmel). Velikost těchto vůlí také záleží na tom, ve kterém ročním období
budete parapet usazovat a jaký má parapet dekoru. Použijí se krytky PO omítkové.
Při omítnutí venkovní špalety musí špaleta lícovat s vnitřní hranou krytky. Jelikož je
nepřípustné aby byly boční krytky osazeny na parapet pod jiným úhlem než 90°, nesmí být
venkovní špaleta rozevřena.
Pokud máme sestavu oken, kde se musí parapety nastavovat, doporučujeme max. délku
parapetů 3 m. (pokud potřebujeme délku parapetu 12 m, nenapojíme 2x6m, ale
doporučuje se 4x3m, aby se nám parapety nezvlnily).
Zaměření hloubky parapetu:
Hloubku (šířku) venkovního parapetu si zákazník volí obvykle s ohledem na dostatečnou
vzdálenost odkapu stékající vody od fasády. Šíře se měří od první parapetní drážky v
rámu okna nebo od parapetní lišty pod rámem okna po hranu omítnuté špalety. Zákazník
si vždy připočte velikost přesahu parapetu, který je cca. 30-50 mm (s dodržením daných
šířek, ve kterých se parapet dodává). Pokud se budou parapety usazovat před zateplením,
potom je nutné přičíst ještě toto zateplení. Šíře boční strany krytky je u PVC krytky 25 mm
a u Hliníkové krytky 30 mm.
V objednávce vždy udávat přesný (čistý) rozměr parapetu. Délku uvádíme bez
bočních krytek a šíři včetně nosu a mezery mezi nosem a zdí!!!
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