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Podstawowy i najczêœciej stosowany profil systemu
“ciep³ych parapetów” o wymiarach 70 mm x 385 mm.
Element wystêpuje w czterech wariantach:
- PR02XT 24-32 parapet zew. do 24 mm, wew. do 32 mm
- PR02XT 24-22 parapet zew. do 24 mm, wew. do 22 mm
- PR02XT 12-32 parapet zew. do 12 mm, wew. do 32 mm
- PR02XT 12-22 parapet zew. do 12 mm, wew. do 22 mm

PR02XT - PROFIL PODOKIENNY PE£NY

    

Pó³profil zewnêtrzny o wymiarach 70 mm x 205 mm
stosowany jest w przypadku monta¿u parapetów
wewnêtrznych o gruboœci wiêkszej ni¿ 32 mm lub
ich braku. Element wystêpuje w dwóch wariantach:
- PR01XT 12 parapet zewnêtrzny do 12 mm
- PR01XT 24 parapet zewnêtrzny do 24 mm
W dolnej czêœci jest umieszczona listwa PCV z zaczepami
do wczepienia blach monta¿owych.

PR01XT - PÓ£PROFIL PODOKIENNY 
                       ZEWNÊTRZNY

   

Pó³profil wewnêtrzny o wymiarach 70 mm x 205 mm
stosowany jest w przypadku monta¿u parapetów
zewnêtrznych o gruboœci wiêkszej ni¿ 23 mm lub
ich braku. Element wystêpuje w dwóch wariantach:
- PR00XT 22 parapet wewnêtrzny do 22 mm
- PR00XT 32 parapet wewnêtrzny do 32 mm
W dolnej czêœci jest umieszczona listwa PCV z zaczepami
do wczepienia blach monta¿owych.

 PR00XT - PÓ£PROFIL PODOKIENNY 
                       WEWNÊTRZNY

           
                      

Profil drzwiowy o szerokoœci  115 mm
stosowany jest do monta¿u drzwi balkonowych.
Istnieje mo¿liwoœæ doboru wysokoœci w zakresie
od 70 do 250 mm ze skokiem co 10 mm.
Wytrzyma³oœæ na œciskanie wynosi 160 kg/m..
W dolnej czêœci jest umieszczona listwa 
PCV z zaczepami do wczepienia blach monta¿owych.

PD01XT - PROFIL DRZWIOWY

Wszystkie wzory  zastrze¿one.

          
                      

Listwa podokienna o wysokoœci ca³kowitej 45 mm
(wysokoœæ widoczna ok.  40  mm)  i szerokoœci
w zale¿noœci od systemu okiennego, znajduje 
zastosowanie tam gdzie nie ma mo¿liwoœci 
zamontowania profilu podokiennego.W dolnej czêœci 
jest umieszczona listwa PCV z zaczepami
do wczepienia blach monta¿owych.

 L01XT - LISTWA PODOKIENNA

Wszystkie wzory  zastrze¿one.
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