
Parapety wewnętrzne
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Czeka Cię remont? Urządzasz?
A może po prostu potrzebujesz zmiany?
Dzięki produktom Vilo samodzielnie odmienisz dom:  
tanio, prosto i szybko. A efekt będzie wyjątkowy.

Zacznij od rzeczy najprostszej – zamontuj nowe parapety!  
Są estetyczne i wytrzymałe. Łatwe w montażu i bezproblemowe 
w użytkowaniu. Z powodzeniem odnajdą się w Twoim domu.

Dom od nowa.
Łatwo i przyjemnie
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Postaw na parapet Wybierz wariant najlepszy dla siebie
Okno to najbardziej eksponowany element każdego wnętrza. Dlatego wymaga dobrej oprawy i wykończenia. 
Jeżeli szukasz pomysłu na szybką i niedrogą zmianę – postaw na parapet Vilo.

Możesz go łatwo zamontować: bez wysiłku, bez specjalistycznych narzędzi i wielkiego sprzątania.  
Jest estetyczny, łatwy do utrzymania w czystości, lekki i trwały. Zdobi i wiele uniesie –  
od wypełnionych zielenią doniczek, przez książki i gazety, po Twój poranny kubek kawy.  
Wybór kolorów pozwoli Ci idealnie dopasować go do charakteru wnętrza.

Parapety Vilo to idealne rozwiązanie w różnych sytuacjach: gdy po raz pierwszy montujesz parapet, gdy chcesz 
wymienić stary na nowy lub gdy potrzebujesz szybkiej odmiany bez usuwania starego parapetu. W zależności 
od potrzeb, wybierz jeden z produktów Vilo:

Parapet komorowy
Estetyczny i wytrzymały produkt, który łatwo zamontujesz po usunięciu starego parapetu.

Nakładka parapetowa
Ciekawe i proste rozwiązanie, gdy parapet trudno usunąć i musisz go zostawić.

ŁATWY 
W CZYSZCZENIU

ODPORNY 
NA UDERZENIA

ODPORNY  
NA PROMIENIE UV 

ODPORNY 
NA WODĘ

ŁATWY 
MONTAŻ

SZYBKI 
MONTAŻ
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Parapet komorowy i nakładka parapetowa mają te same właściwości użytkowe. Różnią się zastosowaniem. 

Gdy po raz pierwszy montujesz parapet lub gdy chcesz wymienić dotychczasowy, wybierz wersję komorową. 
Do zamaskowania zniszczonego parapetu, który trudno usunąć, wykorzystaj nakładkę. 
Po prostu przyklej ją i gotowe! 

RodzajeParapety wewnętrzne

Do estetycznego wykończenia parapetu potrzebujesz zaślepek. Dopasuj ich odcień do kolorystyki parapetu – do 
wyboru masz: Biały (do Białego i Marmuru), Złoty Dąb, Orzech oraz Winchester.

Parapety i nakładki parapetowe Vilo występują w różnych szerokościach i długościach. Znajdziesz je w marketach 
budowlanych, sprzedawane w kompletach z zaślepkami. Parapety o długości 6 m dostępne są pod zamówienie. 
Wszystkie warianty prezentujemy w tabeli na stronie 10. Zajrzyj tam i zapoznaj się z pełną ofertą.

Parapet komorowy

Zaślepka Zaślepka

Nakładka parapetowa
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Winchester

Złoty Dąb

Biały

Orzech

Marmur

Antracyt

NOWOŚĆ

Parapety i nakładki parapetowe dostępne są w tej samej kolorystyce.

W zależności od charakteru Twojego wnętrza, wybierz uniwersalną biel, wzór marmuru albo jeden 
z odcieni inspirowanych naturalnym rysunkiem drewna. Kolor parapetu możesz również dopasować do 
koloru ramy okiennej i stworzyć idelanie zgrany duet. A jeśli śledzisz trendy i nie brakuje Ci wnętrzarskiej 
odwagi, postaw na kontrast. Wybór należy do Ciebie.

Parapety wewnętrzne Kolorystyka
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Instrukcja montażu

Wybrałeś już odpowiedni parapet wewnętrzny? Teraz wystarczy go zamontować. 
Efekt uzyskasz bardzo szybko. To naprawdę łatwe!

Parapety

Wszystkie kolory przedstawione w tej publikacji są przykładowe i nie powinny być uważane za oryginalne.

Zobacz, ile masz możliwości:

Rodzaj parapetu

Szerokość
mm

Długość
mm

Kolor

Antracyt Biały Marmur Orzech Winchester Złoty Dąb

Parapety komorowe

100

6000

150

200

250

300

350

400

480

Nakładki parapetowe 380

Zaślepki do parapetów komorowych 420

Zaślepki do nakładek parapetowych 400

Parapet komorowy
1.  Przed montażem składuj parapet min. 5 godzin 

w pomieszczeniu o temperaturze 20°C.
2.  Wymierz wnękę okienną, w której zamierzasz 

zamontować parapet.
3.  Dotnij parapet do żądanych wymiarów piłą 

o drobnych ząbkach.
 4.  Doklej zaślepki na końcach parapetu klejem 

szybkiego kontaktu typu „Kropelka". 
5. Oczyść podłoże z pyłu i nanieś klej montażowy. 
6. Wpasuj parapet we wnękę okienną. 
7. Podczas montażu wypoziomuj parapet. 
8.  Usuń folię ochronną z powierzchni parapetu.  

I gotowe!
9.  Szczelinę powstałą między parapetem a ścianą 

wykończ silikonem.

Nakładka parapetowa
1.  Przed montażem składuj nakładkę min. 5 godzin 

w pomieszczeniu o temperaturze 20°C.
2.  Wymierz wnękę okienną, w której zamierzasz 

zamontować nakładkę.
3.  Dotnij nakładkę do żądanych wymiarów piłą 

o drobnych ząbkach.
4.  Oczyść podłoże z pyłu i nanieś klej montażowy. 
5. Nałóż nakładkę na stary parapet. 
6. Usuń folię ochronną z powierzchni nakładki.
7.  Zamocuj zaślepki przy użyciu kleju szybkiego 

kontaktu typu „Kropelka”. I gotowe!
8.  Szczelinę powstałą między parapetem a ścianą 

wykończ silikonem.

Masz wątpliwości? 
Zajrzyj na stronę internetową www.vilohome.com. 
Znajdziesz tam szczegółową instrukcję montażu 
naszych parapetów.

Parapety komorowe cięte na wymiar
z zaślepkami w komplecie

250

1500

2000

2500

300

1500

2000

2500

Nakładki parapetowe cięte na wymiar
z zaślepkami w komplecie

380
2000

3000

GLUE
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