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ZALETY

HELOPAL – elastyczne i odporne na

uszkodzenia mechaniczne, zaplamienia,

zmiany temperatury i promieniowanie

UV, nie wymagają stosowania impregna-

tów zabezpieczających;

również do stosowania jako parapety ze-

wnętrzne oraz do wykończenia murków

ogrodzeniowych i balkonowych

FENORM HELOLIT – trwałe, odporne na

uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i za-

drapania, o wysokiej odporności na dzia-

łanie wody

FENORM HELOTOP, FENORM

ALUMINIUM –  trwałe, odporne na dzia-

łanie czynników atmosferycznych, o nie-

wielkiej rozszerzalności cieplnej; 

dodatkowo dostępny bogaty wybór akce-

soriów wykończeniowych

CHARAKTERYSTYKA

Materiał:

� HELOPAL – 80% pył marmurowy, 20% żywice

� FENORM HELOLIT – laminowana, wodoodporna pły-

ta wiórowa V100

� FENORM HELOTOP – podwójnie ocynkowana ognio-

wo blacha stalowa pokryta tworzywem PVDF

� FENORM ALUMINIUM – tłoczona blacha aluminio-

wa z powierzchnią anodowaną lub lakierowaną

proszkowo

Wymiary [mm]:

� HELOPAL - dł. do 3600, szer. do 800, gr. 20 lub 

17 (nosek 32 mm)

� FENORM HELOLIT - dł. do 4050, szer. do 800, 

gr. 17 (nosek 40 mm)

� FENORM HELOTOP – dł. do 6000,

szer. od 70 do 320, gr. 0,8 (nosek

40 mm)

� FENORM ALUMINIUM – dł. do

6000, szer. od 70 do 320, gr.

1,25-2,5 (nosek 2,5 mm)

Kolory:  

14 (HELOPAL), 

7 (FENORM HELOLIT), 

3 (FENORM HELOTOP), 

5 (FENORM ALUMINIUM)

Powierzchnia: matowa lub z poły-

skiem (HELOPAL), matowa

(FENORM HELOLIT), z półpoły-

skiem (FENORM HELOTOP oraz

ALUMINIUM)

Sposób montażu: na lepiszczach

stosowanych w budownictwie

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Austria

Usługi: transport, realizacja nietypowych za-

mówień

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć

dystrybutorów

Gwarancja: 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny PZH

HELOPAL POLSKA Sp. z o.o.

Kobierne 40b, 05-311 Dębe Wielkie

tel. 025 757 77 80, faks 025 757 76 14

www.helopal.com.pl

e-mail: info@helopal.com.pl

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne

Możliwość zamówienia parapetu z dostawą do domu 

przez nasz sklep internetowy
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