Jesteśmy partnerem

Firma Window-Sill posiada wieloletnie doświadczenie jako producent najwyższej jakości parapetów
okiennych z powodzeniem działa na rynku krajowym i zagranicznym . W procesie produkcji korzystają
z sprawdzonych produktów renomowanych firm. Do produkcji wyrobów stosują płyty MDF oraz
najwyższej klasy drewno Mahoń –Meranti.
OFERUJEMY PARAPETY :
-W okleinie PCV

OPIS PRODUKTU
Nasze parapety wykonujemy z płyty MDF renomowanego producenta. Proces technologiczny
produkcji zapewnia wysoką trwałość i wytrzymałość. Nakładanie próżniowe laminatu w
wysokiej temperaturze pozwala uzyskać optymalną spójność z płytą co wpływa na jego
trwałość oraz estetyczny i jednolity wygląd. Do produkcji wykorzystujemy laminaty
uznanych na świecie producentów przez co gwarantujemy długi i bezproblemowy okres
użytkowania.

PODSTAWOWE PARAMETRY
•
•
•
•

maksymalna szerokość: 110 cm
maksymalna długość: 375 cm
grubość płyty: 25 mm (STANDARD), 50 mm (za dopłatą)
możliwość łączenia długich parapetów

Parapety z płyty MDF mogą być wykonane z tolerancją do +/- 10 mm na szerokości i
długości. Reklamacje dotyczące uszkodzeń wizualnych/mechanicznych uwzględniane są
wyłącznie do czasu zamontowania parapetu.

-Lakierowane

OPIS PRODUKTU
Wewnętrzne parapety, wykonane z nowego typu płyt MDF. Powstałe z drewnopochodnych
włókien, uzupełnionych pod wysokim ciśnieniem oraz w bardzo wysokiej temperaturze
organicznymi związkami łączącymi i utwardzającymi dla zwiększenia odporności. Dzięki
zastosowaniu wysokiej jakości lakierów i bardzo starannemu malowaniu metodą natryskową,
nasze parapety uzyskują trwałą i wytrzymałą powłokę. Całości dopełnia efekt wysokiego
połysku, który uzyskujemy podczas ręcznego wykańczania każdego elementu.

PODSTAWOWE PARAMETRY
•
•
•
•

maksymalna szerokość: 110 cm
maksymalna długość: 410 cm
grubość płyty: 25 mm (STANDARD), 50 mm (za dopłatą)
możliwość łączenia długich parapetów

Parapety z płyty MDF mogą być wykonane z tolerancją do +/- 10 mm na szerokości i
długości. Reklamacje dotyczące uszkodzeń wizualnych/mechanicznych uwzględniane są
wyłącznie do czasu zamontowania parapetu.

-Stalowe

OPIS PRODUKTU
Parapety stalowe są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o bardzo estetycznym
wyglądzie. Podstawowymi zaletami tego typu produktu jest wysoka odporność na warunki
atmosferyczne oraz łatwość utrzymania ich w czystości. Stal jako jeden z najtańszych na
rynku materiałów idealnie sprawdzi się wśród ludzi oszczędnych ceniących sobie
jednocześnie atrakcyjny wygląd i bezproblemowe utrzymanie.

PODSTAWOWE PARAMETRY
•
•
•

materiał wykonania blacha stalowa 0,5 mm lub 0,75mm
dostępne szerokości do 40 cm
dostępna długość do 6 metrów

-Aluminiowe

OPIS PRODUKTU
Parapety aluminiowe odznaczają się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na warunki
atmosferyczne. Dzięki swoim właściwościom nie zmieniają kształtu oraz wykazują wysoką
odporność na odbarwianie. To wszystko sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do
zastosowań zewnętrznych. Wybierajac nasz produkt masz gwarancję wieloletniego i
bezproblemowego użytkowania.

PODSTAWOWE PARAMETRY
•
•
•
•
•

materiał wykonania aluminium 1,2mm
dostępne szerokości do 40 cm
dostępna długość do 6 metrów
standardowe kolory RAL – 9016, 8019
możliwość malowania na wszystkie kolory ral

