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VINYL

Přehled parapetů
Snadný výběr dle profilu

Standard*

Design
Technické parametry

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

délka

3650**, 4050, 5350* mm

délka

4050 mm

šířka (h)

150–1000 mm

šířka (h)

150–1000 mm

tloušťka desky (s)

17 mm

tloušťka desky (s)

17 mm

výška nosu (v)

40 mm

výška nosu (v)

40 mm

šířka nosu (t)

25 mm

šířka nosu (t)

25 mm

rádius

10 mm

rádius

6 mm

materiál

DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5

materiál

DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5

laminát

0,6 mm CPL/HPL

laminát

0,6 mm CPL/HPL

spodní strana

impregnovaný protitah

spodní strana

impregnovaný protitah

zadní strana

hranovací páska
hranovací páska, laminát, boční krytky,
ABS hrana

zadní strana

hranovací páska
hranovací páska, laminát, boční krytky,
ABS hrana

Exclusive

boční hrana

Long

Technické parametry

Technické parametry

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

délka

3000 mm

délka

4050, 5350* mm

šířka (h)

150–1000 mm

šířka (h)

150–1000 mm

tloušťka desky (s)

17 mm

tloušťka desky (s)

17 mm

výška nosu (v)

40 mm

výška nosu (v)

66 mm

šířka nosu (t)

20 mm

šířka nosu (t)

25 mm

rádius

6 mm

rádius

10 mm

materiál

MDF 16mm / HDF-green, 930 kg/m3

materiál

DTD 16, vlhkuodolná, P3/P5

laminát

0,6 mm CPL/HPL

laminát

0,6 mm CPL/HPL

spodní strana

impregnovaný protitah

spodní strana

impregnovaný protitah

zadní strana

hranovací páska
hranovací páska, laminát, boční krytky,
ABS hrana

zadní strana

hranovací páska
hranovací páska, laminát, boční krytky,
ABS hrana

boční hrana

* odbiór na paletach

boční hrana

* paletový odběr

boční hrana

* paletový odběr
** pouze Trendy dekory

Technické parametry

* paletový odběr
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Style

Slim

P

Technické parametry

Technické parametry

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

délka

3630 mm

délka

4050, 5350* mm

šířka (h)

150–1000 mm

šířka (h)

150–1000 mm

tloušťka desky (s)

17 mm

tloušťka desky (s)

17 mm

g

výška nosu (v)

73 mm

rádius

10 mm

šířka nosu (t)

20 mm

materiál

DTD 16, vlhkuodolná, P3/P5

w
k

rádius

6 mm

laminát

0,6 mm CPL/HPL

materiál

DTD 16mm, vlhkuodolná, P3/P5 / HDF-green, 930 kg/m3

spodní strana

impregnovaný protitah

laminát

0,6 mm CPL/HPL

zadní strana

spodní strana

impregnovaný protitah

boční hrana

zadní strana

hranovací páska

hranovací páska
hranovací páska, laminát, boční krytky,
ABS hrana

boční hrana

hranovací páska, laminát, ABS hrana

P

d

s

s
k

* odbiór na paletach

p

m

l

d

t

Kvalita na prvním místě...

Linear

Kvalita

Technické parametry
Parametr

Hodnota

délka

formátováno na míru

šířka (h)

150–1000 mm

tloušťka desky (s)

17 mm

rádius

2 mm

materiál

DTD 16 mm, vlhkuodolná, P3/P5, ABS hrana

laminát

0,6 mm CPL/HPL

spodní strana

impregnovaný protitah

zadní strana

hranovací páska

boční hrana

hranovací páska, laminát, ABS hrana

P2

Základní truhlářská dřevotříska
- bez odolnosti proti bobtnání

Kvalita

P3
Kvalita

P5

Vlhkuodolná dřevotříska
- probarvená do zelena

Nosná (stabilizační) vlhkuodolná
dřevotříska - probarvená
do červena či do zelena

k

3184 DUB BĚLENÝ

3163 DUB ŠEDÝ

3161 DUB TABÁK

0126 BÍLÁ

5024 ŠEDÝ MRAMOR

1032 ŠEDÁ

3080 TMAVÝ OŘECH

3066 BUK

3045 OLŠE

3061 TŘEŠEŇ

3072 SVĚTLÝ DUB

3052 TMAVÝ DUB

3095 ZLATÝ DUB

4026 STŘÍBRNÁ

4109 ANTRACIT

5032 KRAKET

3055 JAVOR

3053 MAHAGON

0409 WASHINGTON

7680 OŘECH RUSTIKÁLNÍ

5006 CONDOTTI

9102 BUK

9103 DUB

9107 SMRK

+420 777 725 091
info@topset.cz

5099 BETON

www.topset.cz

Zpracování projekčních návrhů

Linka technické podpory TOPSET

Mobil +420 777 717 117
E-mail topset@topset.cz
Objednávky, skladové zásoby, fakturace

Váš prodejce |

Zákaznická infolinka TOPSET

Natur

Trendy

Na zakázku

Mobil
E-mail

NOVINKA

Standard

Dekory TOPSET

