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Termín dodání - obvykle obratem 
Barevné provedení je naskladněno na základě standardní nabídky nebo dle smluvních 
odběrů pro konkrétního odběratele. 

 


Termín dodání - dle skladových možností 
Barevné provedení je naskladněno na minimální výši celého balení nebo dle smluvních 
odběrů pro konkrétního odběratele. 



 


Termín dodání - dle výrobních a dodacích možností výrobce 
Barevné provedení je určeno pro individuelní objednávku. 



Pokud se jedná o barevné provedení, u kterého je dočasně snížena 
skladová zásoba, která je způsobená zvýšenou poptávkou, dodací 
lhůta je prodloužena - dle výrobních a dodacích možností výrobce. 

Ceny nezahrnují náklady spojené s přepravou k odběrateli. 
V případě dodávky zboží v ceně nad 20.000 Kč bez DPH 

není doprava odběrateli účtována. 



Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH za jednotku. 
Na tyto ceny je možno poskytnout individuelní slevy a to za dodržení 

podmínek: pravidelné odběry, platební kázeň a uzavření 
„Rámcové kupní smlouvy“. 



Pokud si zákazník nemůže zboží odebrat sám a nemá smluveny 
obchodní podmínky „Rámcovou kupní smlouvou“, je standardně 
dopraveno dle všeobecných přepravních a cenových podmínek 

služeb České pošty a společností Toptrans a PPL. 
Pokud zákazník má domluveny individuelní přepravní podmínky, 
jsou mu ceny účtovány za podmínek „Rámcové kupní smlouvy“. 



Platba při jednorázovém odběru je vždy zálohově nebo v hotovosti. 
V případě smluvního odběru, tj. při uzavření „Rámcové kupní 

smlouvy“ jsou poskytnuty obchodní podmínky a ty dále závazné 
po dobu trvání obchodního vztahu a platnosti uzavřené smlouvy. 

V případě neuhrazení faktur ve splatnosti si vyhrazujeme právo 
vést taková opatření, která povedou k nápravě nedodržených 

obchodních případů. 

  IČ: 25073028 
Nádražní 165 DIČ: CZ25073028 

375 01 Týn nad Vltavou Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Telefon: 385 731 803 Číslo účtu: 162972478/0300 
385 721 211 E-mail objednávky: prodej@rsp.cz 

Fax: 385 731 702 E-mail nabídky: poptavky@rsp.cz 
GSM Brána: 608 103 067 - 8 Internet: www.rsp.cz 



Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47293 
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Reklamační řád společnosti R.S.P. s.r.o. 
 
se sídlem Zenklova 168, 180 00 Praha 8 
IČ: 25073028, DIČ: CZ25073028, Zapsané v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 47293 
(dále jen „prodávající“) 
 
Reklamační řád byl vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č.513/1991 Sb., Obchodním 
zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo 
přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem. 
 
1. Zboží je prodávajícím dodáváno v kvalitě podle platných norem jednotlivých výrobců i dodavatelů 
prodávajícího. Platí, že odchylky zboží, jedná-li se pouze o drobné rozdíly a odchylky v jakosti či provedení, 
které nemají vliv na možnost zboží užívat, nejsou vadami. Prodávající se zavazuje expedovat zboží tak, aby bylo 
zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a předejít tak 
nebezpečí možného poškození zboží během přepravy. 
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl 
zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží. 
3. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen o tomto vyhotovit záznam o 
poškození za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese 
dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného výše uvedeného zápisu o poškození obalu je 
na dopravci požadována přiměřená náhrada za  poškození zboží v důsledku přepravy. 
4. Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu. Jeho podepsáním pak souhlasí s tím, že zboží bylo 
dodáno bez zjevných vad, že zboží nebylo mechanicky poškozeno a že bylo dodáno v množství 
deklarovaném v dodacím listu. Veškeré tyto skutečnosti je třeba ověřit a písemně uplatnit při podpisu 
dodacího listu, když na pozdější reklamace nemůže být brán a nebude brán zřetel. 
5. Kupující je povinen podat prodejci zprávu o vadách zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady 
ve lhůtě tří dnů poté, kdy a)  vady zjistil, b) při vynaložení veškeré odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, 
jež je povinen uskutečnit podle § 427 odst. 1, 2 obchod. zák. nebo c) vady mohly být zjištěny při vynaložení 
veškeré odborné péče, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží, popřípadě od dojití zboží do místa 
určení stanoveného ve smlouvě. 
6. V případě, kdy bude kupující požadovat dodání nového bezvadného zboží před vrácením reklamovaného 
nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodávající toto zboží účtovat. V případě kladného vyřízení 
reklamace bude následně vystaven dobropis. 
7. Prodávající poskytuje záruku na zboží, když délka záruky činí 24 měsíců. 
8. V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu počíná tak, aby bylo zboží zabaleno do 
vhodného obalu vyhovujícímu nárokům přepravy daného zboží a to z důvodu nebezpečí možného poškození 
zboží. 
9. V případě, kdy prodávající neobdržel reklamované zboží do 14 dnů od uplatnění reklamace,  je tato 
reklamace považována za bezpředmětnou a kupujícímu nenáležejí práva, kterých se takovouto reklamací  
domáhal. 
10. Lhůty stanovené pro notifikaci v čl. 6 i lhůty stanovené pro předání zboží v čl. 10 je třeba zachovat i 
v případě uplatňování práv ze záruky za zboží, když však notifikace musí být učiněna  nejpozději do konce 
záruční doby. 
11. Kupující má nárok na odstranění vad nebo na slevu z kupní ceny. 
12. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí. 
Reklamace je zpravidla vyřízena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. 
13. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu nákladů za vyřízení neoprávněné reklamace, když tato částka 
se stanovuje paušálně ve výši 500,- Kč. 
 
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2006 a je závazný jako obchodní podmínky ve smyslu  § 273 
obchodního zákoníku. 
 
V Týně nad Vltavou dne 15. září 2006 
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1. Vnitřní parapet 
2. Venkovní parapet 
3. Záruka 
 
1. Vnitřní parapet 
 
Charakteristika a použitelnost výrobku 
 
Nosný profil vnitřních dřevotřískových parapetů je vyroben 
z vysoce kvalitní dřevotřísky se zvýšeným obsahem lepidla a 
chemickou ochranou dřevěných pilin proti plísni. Tyto přísady 
zajišťují ve výrobku jako celku vysokou odolnost proti vlhkosti 
a výrazně zhodnocují užitnou hodnotu výrobku. 
Nosný profil u vnitřních plastových parapetů je vyroben ze 
směsi - dílem z vysoce kvalitního PVC a dílem recyklátu jako 
možného zplnohodnocení odpadu z PVC. 
Na tento profil je nalepen speciálním lepidlem otěru odolný 
0,2 mm silný laminát nebo parapetní či okenní fólie. 
Výrobcem takto vyrobený parapet v tyčích je následně dále 
zpracováván řezáním na přesné rozměry dle požadavků 
zákazníka. 
 
Boky parapetu jsou na přání zákazníka buď zažehleny 
speciálně k tomuto účelu upravenou páskou v barvě dekoru 
parapetu a to do cca 1/3 řezu hloubky-formátu (jen 
dřevotřískové parapety), nebo k parapetu jsou přiloženy 
boční krytky (dřevotřískové a plastové parapety), jejichž 
připevnění na parapet si zajistí odběratel sám. 
Pro svoje vlastnosti se nepohledové řezy parapetů dále 
neupravují. 
Takto připravený parapet je zabalen do vlnité lepenky nebo 
bublinkové fólie a zalepen lepící páskou - ochrana proti 
poškození při převozu. 
 
I přes tyto význačné a vynikající vlastnosti mají vnitřní 
parapety určité omezující podmínky použitelnosti. 
Vnitřní parapet jako takový musí být pro uplatnění záruky 
použit výhradně v interiéru stavby. Nesmí být trvale umístěn 
v místě s velmi vysokým obsahem vody ve zdivu nebo 
v prostředí se stékající vodou z okna a hromadící se na 
povrchu parapetu. Stojící voda s příměsí vápenných zbytků 
může způsobit neodstranitelné fleky nebo může dojít k 
výskytu bublin pod vrchním laminátem. Parapety 
dřevotřískové se osazují jen do dobře proschlých špalet, 
pomocí silikonového tmelu nebo nízkoexpanzní PUR pěny. 
Jen plastové parapety je možno osadit do mokré tzv. živé 
špalety pomocí lepidla na obklady. 
 
2. Venkovní parapet 
 
Charakteristika a použitelnost výrobku 
 
Viz „VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET PROTLAČOVANÝ“ 
- str. 47 katalogu. 

3. Záruka 
 
Na každou na pohledové straně viditelnou a prokazatelnou 
vadu vzniklou výrobním procesem - tj. praskliny, trhliny, rýhy, 
bubliny v laminátu, prasklé části nosu a korpusu, ale i na další 
ryze výrobní vady se vztahuje záruka na dobu 5-ti let. 
 
Na dodatečné úpravy jako jsou zažehlené hrany a práce 
spojené s dodatečným zpracováním formátu parapetu se 
vztahuje záruka na dobu 6-ti měsíců. 
 
Záruka se počítá ode dne prodeje, které je uvedeno na 
daňovém dokladu - faktuře, týkající se doručeného 
produktu od firmy R.S.P. s.r.o. k danému odběrateli. 
 
V případě zjištění závady na parapetu musí být pro uplatnění 
záruky podána písemná reklamace. 
Na základě podané písemné reklamace, která musí 
obsahovat adresu a kontaktní údaje, popis závady, popř. 
návrh na způsob řešení, dojde ze strany dodavatele k 
vyhodnocení postupu reklamace a o jejím řízení včas bude 
informovat odběratele do 15-ti dnů. 
V případě prodeje celých tyčí se nevztahuje záruka na 
výrobní odchylky, tzn. hloubka formátu 0-5 mm a barevný 
dekor z obou konců délky parapetu 0-50 mm. 
 
Záruka se výslovně nevztahuje na případy související 
s následujícími druhy poškození: 
 

- poškození způsobené špatnou údržbou nebo za 
následky způsobené znečistěným ovzduším 

- poškození způsobené špatným skladováním nebo 
manipulací, nárazy či poškrábání a jakékoliv 
mechanické poškození po převzetí zboží 
odběratelem 

- neodstranitelné znečištění, které může být zaviněno 
nevhodnou nebo nepravidelnou údržbou 

- poškození způsobené nevhodným použitím 
- jakékoliv poškození způsobené nepředvídatelnými 

událostmi - výtržnosti, vandalismus, civilní nepokoje, 
povodně, hurikány, zemětřesení, atd.. 

 
V případě reklamace již osazených parapetů se záruka 
vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na 
vzdálenost 1 m, a to za předpokladu, že stavba byla 
zhotovena podle montážních podmínek pro okenní 
parapety platných v daný moment. 
 
Případy a postupy řízení reklamace zde neobsažené se 
budou řešit dle v té době platných předpisů a zákonů. 
 
 
Vedení společnosti R.S.P. s.r.o.. 
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1. Stanovení rozměru parapetu 
2. Příprava ostění před montáží 
 
1. Stanovení rozměru parapetu 
 
Vnitřní parapet 
 
Výrobní rozměr délky vnitřního parapetu by měl být 
minimálně shodný s rozměrem rámu okna. 
Při zajištění optimálního zaomítnutí rámu okna a dodržení 
kolmosti špalety vychází zapuštění parapetu na každé straně 
10 mm. V případě, že špalety nejsou kolmé nýbrž rozevřené, 
musíme postupovat při stanovení délky vnitřního parapetu 
jinak, a to odměřením rozměru z hrany na hranu omítnuté 
špalety v nejotevřenějším místě a přičíst 20 mm. Tímto 
postupem odměříme výrobní délku vnitřního parapetu. 
 
Hloubku respektive formát vnitřního parapetu volíme obvykle 
s ohledem na velikost topného registru. Pokud jej budeme 
překrývat musíme volit výběr pouze z nabídky 
dřevotřískových parapetů. Při úplném překrytí musí mít 
parapet vyříznutý obdélníkový otvor pro mřížku. Touto 
úpravou docílíme volného proudění teplého vzduchu 
k oknu, aby nedocházelo k zarosení skel okna. 
 
V případě že nebudeme topný registr překrývat, rozměr 
hloubky měříme od parapetní drážky v rámu okna nebo od 
parapetní lišty pod rámem okna a hrany omítnuté špalety a 
vždy připočteme tloušťku nosu parapetu (dle typu) a 
minimální vůli na nerovnosti omítky tj. v součtu minimálně 20 
až 30 mm. 
 
Venkovní parapet 
 
Rozměr délky venkovního parapetu včetně krytek by měl být 
minimálně shodný s rozměrem rámu okna. Čistý výrobní 
rozměr délky venkovního parapetu je o 8 až 10 mm kratší (viz 
obr. 01) z důvodu odsazení boční krytky od parapetu o 
dilatační noky, které se nacházejí v plastové krytce. 
V případě použití hliníkové krytky je pro zajištění dilatace 
parapetu vhodné do drážky v krytce nanést silikonový 
transparentní tmel - neutral a krytku od ostění podpěnit PUR 
pěnou. 
Při omítnutí venkovní špalety musí špaleta lícovat s vnitřní 
hranou krytky. Jelikož je nepřípustné aby byly boční krytky 
osazeny na parapet pod jiným úhlem řezu než 900, nesmí být 
venkovní špaleta rozevřena směrem ven. 
 
Hloubku respektive formát venkovního parapetu volíme 
obvykle s ohledem na dostatečnou vzdálenost odkapu 
stékající vody od fasády. Rozměr měříme od parapetní 
drážky v rámu okna nebo od parapetní lišty pod rámem 
okna a hrany omítnuté špalety a vždy připočteme 
vzdálenost odkapu minimálně 40 mm (vždy s dodržením 
rozměrové řady). 

Obr. 01 
 

 
 
2. Příprava ostění před montáží 
 
Před samotnou montáží parapetu musí být stavební místo 
připraveno tak, aby otevřené cihly ve vnitřní a venkovní 
parapetní špaletě byly zakončeny minimálně záklopem 
z betonové mazaniny. Vůle pro osazení vnitřního parapetu 
musí zůstat cca 25 mm mezi hranou parapetní drážky v rámu 
(dřevěná okna) nebo spodní hranou rámu (plastová okna) a 
plochou mazaniny parapetní špalety. U venkovního 
parapetu musí zůstat tato vůle cca 30 mm. 
Vnitřní a venkovní parapety doporučujeme osazovat až po 
hrubých omítkách. Do bočních špalet je nutno připravit 
drážky cca 20 mm hluboké a cca 30 mm vysoké u vnitřních 
parapetů. U venkovních parapetů musí být připraveny 
drážky cca 20 mm hluboké a klínovitě rozevřené z cca 30 
mm od rámu okna na cca 50 mm. 
 

   
 
Pro dokonalé přilnutí parapetu k betonové mazanině 
pomocí silikonového tmelu musí být mazanina dostatečně 
ztvrdlá a proschlá. 
V případě montáže plastových parapetů NOVASIL je možno 
tyto osadit do tzv. živé mazaniny nebo lepidla na obklady. 
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60 x 250 258,-  

60 x 400 178,-  

60 x 500 218,-  

60 x 600 177,-  

60 x 800 327,-  

60 x 1000 387,-  
 60 x 2000 971,-  

80 x 250 278,-  

80 x 400 218,-  

80 x 500 278,-  

80 x 600 327,-  

80 x 800 280,-  

80 x 1000 515,-  
 80 x 2000 1 120,-  

100 x 250 307,-  

100 x 400 258,-  

100 x 500 239,-  

100 x 600 406,-  

100 x 800 355,-  

100 x 1000 624,-  
 100 x 2000 1 308,-  

- - - 

130 x 400 436,-  

130 x 500 486,-  

130 x 600 545,-  

130 x 800 664,-  

130 x 1000 852,-  
 130 x 2000 1 546,-  

- - - 

150 x 400 496,-  

150 x 500 575,-  

150 x 600 664,-  

150 x 800 852,-  

150 x 1000 962,-  
 150 x 2000 1 973,-  
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 80 x 2000 1 120,-  

100 x 250 307,-  

100 x 400 258,-  

100 x 500 347,-  

100 x 600 406,-  

100 x 800 515,-  

100 x 1000 624,-  
 100 x 2000 1 308,-  

- - - 

130 x 400 436,-  

130 x 500 486,-  

130 x 600 545,-  

130 x 800 664,-  

130 x 1000 852,-  
 130 x 2000 1 546,-  

- - - 

150 x 400 496,-  

150 x 500 575,-  

150 x 600 664,-  

150 x 800 852,-  

150 x 1000 962,-  
 150 x 2000 1 973,-  
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60 x 250 258,-  

60 x 400 178,-  

60 x 500 218,-  

60 x 600 258,-  

60 x 800 327,-  

60 x 1000 387,-  
 60 x 2000 971,-  

80 x 250 278,-  

80 x 400 218,-  

80 x 500 278,-  

80 x 600 327,-  

80 x 800 280,-  

80 x 1000 515,-  
 80 x 2000 1 120,-  

100 x 250 307,-  

100 x 400 258,-  

100 x 500 347,-  

100 x 600 406,-  

100 x 800 355,-  

100 x 1000 624,-  
 100 x 2000 1 308,-  

- - - 

130 x 400 436,-  

130 x 500 486,-  

130 x 600 545,-  

130 x 800 664,-  

130 x 1000 852,-  
 130 x 2000 1 546,-  

- - - 

150 x 400 496,-  

150 x 500 575,-  

150 x 600 664,-  

150 x 800 852,-  

150 x 1000 962,-  
 150 x 2000 1 973,-  
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60 x 250 177,-  

60 x 400 123,-  

60 x 500 150,-  

60 x 600 258,-  

60 x 800 327,-  

60 x 1000 387,-  
 60 x 2000 971,-  

80 x 250 191,-  

80 x 400 218,-  

80 x 500 278,-  

80 x 600 225,-  

80 x 800 280,-  

80 x 1000 355,-  
 80 x 2000 1 120,-  

100 x 250 307,-  

100 x 400 177,-  

100 x 500 347,-  

100 x 600 406,-  

100 x 800 355,-  

100 x 1000 430,-  
 100 x 2000 1 308,-  

- - - 

130 x 400 436,-  

130 x 500 486,-  

130 x 600 545,-  

130 x 800 664,-  

130 x 1000 852,-  
 130 x 2000 1 546,-  

- - - 

150 x 400 496,-  

150 x 500 575,-  

150 x 600 664,-  

150 x 800 852,-  

150 x 1000 962,-  
 150 x 2000 1 973,-  
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TOPSET 

Standard  

Délka: 4.050 mm a 5.350 mm  - 0126 BÍLÁ 

Šířka: 200-600 mm (19 mm a 17 mm) 

800 mm (17 mm) 
Tloušťka: 

t
19 mm a 17 mm 

Výška nosu: 40 mm 

Tloušťka nosu: 25 mm 

Rádius: 10 mm 

Nosný materiál: vlhkuodolná DTD 18 mm a 16 mm 

Horní strana: laminát CPL 0,6 mm 

Spodní strana: impregnovaný papír - protitah 
 Boční hrana: plastové boční krytky, zažehlovací páska 

 


 

 
 



200 mm - 250,-  

250 mm - 273,-  

300 mm - 311,-  

350 mm - 321,-  

400 mm - 372,-  

500 mm - 420,-  

600 mm - 589,-  
 

 

0126 BÍLÁ 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 898,-  


 


 

 
 



200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

0408 CARRARSKÝ MRAMOR 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  
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200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

1032 ŠEDÁ UNI 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  


 


 

 
 



200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

5032 KRAKET 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  


 


 

 
 



200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

5038 ONYX 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  
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200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

3045 OLŠE 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  


 


 

 
 



200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

3052 DUB TMAVÝ 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  


 


 

 
 



200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

3053 MAHAGON 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  
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200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

3055 JAVOR 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  


 


 

 
 



200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

3061 TŘEŠEŇ 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  


 


 

 
 



200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

3066 BUK 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  
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200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

3072 DUB SVĚTLÝ 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  


 


 

 
 



200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

3080 OŘECH TMAVÝ 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  


 


 

 
 



200 mm - 281,-  

250 mm - 306,-  

300 mm - 352,-  

350 mm - 364,-  

400 mm - 428,-  

500 mm - 486,-  

600 mm - 665,-  
 

 

3095 DUB ZLATÝ 
(CPL LAMINÁT) 800 mm (tl.17mm) - 1 004,-  
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200 mm - 362,-  

250 mm - 388,-  

300 mm - 437,-  

350 mm - 465,-  

400 mm - 532,-  

500 mm - 635,-  

600 mm - 777,-  
 

 

4109 ANTRACIT 
(CPL LAMINÁT) - - - - 


 


 

 
 



200 mm - 362,-  

250 mm - 388,-  

300 mm - 437,-  

350 mm - 465,-  

400 mm - 532,-  

500 mm - 635,-  

600 mm - 777,-  
 

 

0225 ALUMINIUM 
(CPL LAMINÁT) - - - - 


 


 

 
 



    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

    



 R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou Verze: PA-10.1.16 Platnost od: 11.04.2016 Technické změny vyhrazeny!

 
    
 



 

 

 
 




  




 
 

KONZOLA 

120 / 160 mm BÍLÁ 59,-  

Strana boční 
(Délka pásky - 
150-200 mm) 

V BARVĚ DEKORU 25,-
 

Cena za 1 ks 

Strana boční 
(Délka pásky - 
150-200 mm) 

0225 ALUMINIUM 35,-
 

Cena za 1 ks 

Strana boční - 
celá 

V BARVĚ DEKORU 30,- 
 

Cena za 1 ks 
 

 

ŽAŽEHLENÍ 

Strana podélná V BARVĚ DEKORU 30,- 
 

Cena za 1 m 

- 



 
 

BOČNÍ KRYTKA 630 MM 
 
 

 

630 mm 

-bílá 
-carrara, šedá, alu 
-kraket, onyx, 
-olše, 
-tmavý dub, 
-mahagon, 
-javor, 
-třešeň, 
-buk, 
-světlý dub, 
-tmavý ořech, 
-zlatý dub, 
-antracit 

35,-  

 
 

SPOJKA DO ROVINY 590 MM 

 
 

SPOJKA ÚHLOVÁ 

590 mm 

-bílá 
-carrara, šedá, alu 
-kraket, onyx, 
-olše, 
-tmavý dub, 
-mahagon, 
-javor, 
-třešeň, 
-buk, 
-světlý dub, 
-tmavý ořech, 
-zlatý dub, 
-antracit 

77,-  
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 R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou Verze: PA-10.1.16 Platnost od: 11.04.2016 Technické změny vyhrazeny!

     
 



 

 

 
 


 

GAMMA 

 

 

Délka: 6.300 mm 

Šířka: 150-700 mm 

(700 mm - formát s oboustranným nosem)
Tloušťka: 

t
20 mm 

Výška nosu: 40 mm 

Tloušťka nosu: 12 mm 

Rádius: 10 mm 

Nosný materiál: komůrkový profil z tvrdého PVC 

Horní strana: plastová parapetní fólie 

Spodní strana: drážky pro pevné spojení s podkladem 

 

Boční hrana: plastové boční krytky 
 


 

 
 



150 mm - 93,-  
200 mm - 124,-  
250 mm - 155,-  
300 mm - 186,-  
350 mm - 222,-  
400 mm - 254,-  
500 mm - 317,-  

700 mm  - 433,-  
 

 

BÍLÁ 
- - - - 


 




  




 
 

BOČNÍ KRYTKA 

600 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
BÍLÁ 19,-  

 
 

KONZOLA 

120 / 160 mm BÍLÁ 59,-  
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REHAU 

  

Délka: 6.000 mm 

Šířka: 150-600 mm 

 
Tloušťka: 

t
20 mm 

Výška nosu: 40 mm 

Tloušťka nosu: 12 mm 

Rádius: 10 mm 

Nosný materiál: komůrkový profil z tvrdého PVC 

Horní strana: plastová parapetní fólie 

Spodní strana: drážky pro pevné spojení s podkladem 

 

Boční hrana: plastové boční krytky 
 


 

 
 



150 mm - 104,-  
200 mm - 129,-  
250 mm - 166,-  
300 mm - 203,-  
350 mm - 234,-  
400 mm - 266,-  
500 mm - 331,-  
600 mm - 391,-  

 
 

1409 L BÍLÁ 
(HORNSCHUCH - F 4268000) 

- - - - 

 


 

 
 



150 mm - 124,-  
200 mm - 161,-  
250 mm - 179,-  
300 mm - 215,-  
350 mm - 255,-  
400 mm - 278,-  
500 mm - 411,-  
600 mm - 476,-  

 
 

1412 L MRAMOR 
(HORNSCHUCH - F 4268100) 

- - - - 
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150 mm - 136,-  
200 mm - 179,-  
250 mm - 200,-  
300 mm - 238,-  
350 mm - 276,-  
400 mm - 302,-  
500 mm - 406,-  
600 mm - 485,-  

 
 

1415 L DUB ZLATÝ 
(HORNSCHUCH - F 4268300) 

- - - - 

 


 

 
 



- - - - 

200 mm - 255,-  
250 mm - 283,-  
300 mm - 328,-  
350 mm - 372,-  
400 mm - 432,-  
500 mm - 519,-  
600 mm - 559,-  

 
 

OŘECH 
(HORNSCHUCH - F 4268835) 

- - - - 

 


 

 
 



- - - - 

- - - - 

250 mm - 415,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 605,-  
- - - - 

600 mm - 870,-  

 
 

ANTRACITOVÁ ŠEDÁ 
(GALE GREY FINESSE) 

(RENOLIT - 49122-801300) - - - - 
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- - - - 

- - - - 

250 mm - 200,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 302,-  
- - - - 

600 mm - 485,-  
 

 

1413 L BUK 
(HORNSCHUCH - F 4268400) 

- - - - 

 


 

 
 



- - - - 

- - - - 

250 mm - 415,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 605,-  
- - - - 

600 mm - 870,-  
 

 

OREGON 4 
(RENOLIT - 9.1192.001-116700) 

- - - - 

 


 

 
 



- - - - 

- - - - 

250 mm - 415,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 605,-  
- - - - 

600 mm - 870,-  
 

 

BERGKIEFER 
(RENOLIT - 9.3069.041-116700) 

- - - - 
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- - - - 

- - - - 

250 mm - 415,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 605,-  
- - - - 

600 mm - 870,-  
 

 

WINCHESTER XA 
(RENOLIT - 9.0049.240-114800) 

- - - - 

 


 

 
 



- - - - 

- - - - 

250 mm - 415,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 605,-  
- - - - 

600 mm - 870,-  
 

 

CHERRY AMARETTO CC 
(HORNSCHUCH - F 4363043) 

- - - - 

 


 

 
 



- - - - 

- - - - 

250 mm - 200,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 302,-  
- - - - 

600 mm - 485,-  
 

 

1416 L MAHAGON 
(HORNSCHUCH - F 4268200) 

- - - - 
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- - - - 

- - - - 

250 mm - 283,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 432,-  
- - - - 

600 mm - 559,-  
 

 

DUB TMAVÝ 
(HORNSCHUCH - F 4268807) 

- - - - 

 


 

 
 



- - - - 

- - - - 

250 mm - 283,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 432,-  
- - - - 

600 mm - 559,-  

 
 

JASAN KRÉMOVÝ 3D 
(RIBEIRA ASH CREAM) 

(RENOLIT - 2.0052.006-101900) - - - - 

 


 

 
 



- - - - 

- - - - 

250 mm - 283,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 432,-  
- - - - 

600 mm - 559,-  

 
 

DUB BĚLENÝ 3D 
(SANDRIGHAM OAK BLEACHED) 
(RENOLIT - 9.0039.008-101900) - - - - 
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- - - - 

- - - - 

250 mm - 283,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 432,-  
- - - - 

600 mm - 559,-  

 
 

TŘEŠEŇ LANÝŽOVÁ 3D 
(MALAGA CHERRY TRUFFLE) 

(RENOLIT - 9.0390.044-172300) - - - - 

 


 

 
 



- - - - 

- - - - 

250 mm - 283,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 432,-  
- - - - 

600 mm - 559,-  

 
 

PAMPLONA MELINGA PA 3D 
(PAMPLONA MELINGA PA) 

(RENOLIT - 9.0441.002-172300) - - - - 

 


 

 
 



- - - - 

- - - - 

250 mm - 283,-  
- - - - 

- - - - 

400 mm - 432,-  
- - - - 

600 mm - 559,-  

 
 

DUB HNĚDÝ 3D 
(VERALINGA OAK BROWN) 

(RENOLIT - 9.0039.006-101900) - - - - 
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620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 

BÍLÁ 27,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 

MRAMOR 28,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 
BUK 31,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 
OREGON 4 

BERGKIEFER 31,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 

JASAN- 
KRÉMOVÝ 3D 

DUB BĚLENÝ 3D 
46,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 
TŘEŠEŇ- 

LANÝŽOVÁ 3D 46,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 

DUB ZLATÝ 
CHERRY- 

AMARETTO 
28,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 
MAHAGON 31,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 

PAMPLONA- 
MELINGA 3D 

WINCHESTER XA 
46,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 

OŘECH 
DUB TMAVÝ 

DUB HNĚDÝ 3D 
31,-  

 
620 mm 

 

OBOUSTRANNÁ 
ANTRACIT 29,-  

 

695 mm 
 

135°/90°  
BÍLÁ 198,-  

 

695 mm 
 

180°/150°  
BÍLÁ 198,-  
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INOUTIC 

Novasil IC 
 

Délka: 6.000 mm 

Šířka: 155-600 mm (1031, 1035), 

180-600 mm (1036, 1030, 1042), 
Tloušťka: 

t
20 mm 

Výška nosu: 40 mm 

Tloušťka nosu: 13 mm 

Rádius: 10 mm 

Nosný materiál: komůrkový profil z tvrdého PVC 

Horní strana: plastová parapetní fólie 

Spodní strana: drážky pro pevné spojení s podkladem 
 Boční hrana: plastové boční krytky 

 


 

 
 




155 mm - 106,-  
180 mm - 126,-  
220 mm - 139,-  
250 mm - 167,-  
305 mm - 200,-  
350 mm - 228,-  
400 mm - 254,-  
500 mm - 353,-  

 
 

1031 BÍLÁ 
(PVC PARAPETNÍ FÓLIE) 

600 mm - 408,-  

 


 

 
 




155 mm - 114,-  
180 mm - 136,-  
220 mm - 151,-  
250 mm - 186,-  
305 mm - 222,-  
350 mm - 254,-  
400 mm - 283,-  
500 mm - 394,-  

 
 

1035 MRAMOR 
(PVC PARAPETNÍ FÓLIE) 

600 mm - 455,-  
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- - - - 

180 mm - 136,-  
220 mm - 151,-  
250 mm - 186,-  
305 mm - 222,-  
350 mm - 254,-  
400 mm - 283,-  
500 mm - 394,-  

 
 

1036 BUK PŘÍRODNÍ 
(PVC PARAPETNÍ FÓLIE) 

600 mm - 455,-  
 
 


 

 
 




- - - - 

180 mm - 136,-  
220 mm - 151,-  
250 mm - 186,-  
305 mm - 222,-  
350 mm - 254,-  
400 mm - 283,-  
500 mm - 394,-  

 
 

1030 DUB ZLATÝ 
(PVC PARAPETNÍ FÓLIE) 

600 mm - 455,-  

 


 

 
 




- - - - 

180 mm - 150,-  
220 mm - 166,-  
250 mm - 205,-  
305 mm - 245,-  
350 mm - 278,-  
400 mm - 310,-  
500 mm - 432,-  

 
 

1042 OŘECH 
(PVC PARAPETNÍ FÓLIE) 

600 mm - 500,-  
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BOČNÍ KRYTKA 561 

622 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 

BÍLÁ 27,-  

 
 

BOČNÍ KRYTKA 561 

622 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 

BUK 28,-  

 
 

BOČNÍ KRYTKA 561 

622 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
DUB 28,-  

 
 

BOČNÍ KRYTKA 561 

622 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
CALVADOS 44,-  

 
 

BOČNÍ KRYTKA 561 

622 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
ALUMINIUM 44,-  

 
 

BOČNÍ KRYTKA 561 

622 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 

DUB 
TMAVÝ 28,-  

 
 

BOČNÍ KRYTKA 561 

622 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
OŘECH 28,-  

   

BOČNÍ KRYTKA 561 

622 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
ANTRACITOVÁ 

ŠEDÁ 45,-  

 
 

KONZOLA 

120 / 160 mm BÍLÁ 59,-  
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SPOJKA 570 - 135° A 150° 

299 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
BÍLÁ 104,-  

 
 

SPOJKA 570 - 135° A 150° 

299 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
BUK 140,-  

 
 

SPOJKA 570 - 135° A 150° 

299 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
DUB 140,-  

 
 

SPOJKA 570 - 135° A 150° 

299 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
CALVADOS 140,-  

 
 

SPOJKA 570 - 135° A 150° 

299 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
ALUMINIUM 140,-  

 
 

SPOJKA 571 - 270° A 90° 

397 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
BÍLÁ 123,-  

 
 

SPOJKA 571 - 270° A 90° 

397 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
BUK 166,-  

 
 

SPOJKA 571 - 270° A 90° 

397 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
DUB 166,-  

 
 

SPOJKA 571 - 270° A 90° 

397 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
CALVADOS 166,-  

 
 

SPOJKA 571 - 270° A 90° 

397 mm 
 

OBOUSTRANNÁ 
ALUMINIUM 166,-  
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MÖLLER 

Lignodur LD36  

Délka: 6.000 mm 

Šířka: 200-450 mm 

200-300 (Freestone, Travertin) 
Tloušťka: 

t
18 mm 

Výška nosu: 36 mm 

Tloušťka nosu: 13 mm 

Rádius: zkosená hrana - fazeta 

Nosný materiál: komůrkový profil PVC s podílem dřeva 

Horní strana: laminát 

Spodní strana: rovná, hladká 
 

Boční hrana: plastové boční krytky 
 

   

 
 

BÍLÁ LESKLÁ 

 

SVĚTLÝ MRAMOR 
LESKLÝ 

 
 

KÁMEN MATNÝ 

 

 
 

KÁMEN LESKLÝ  

 

ŠEDÝ MRAMOR 
LESKLÝ  

 

TRAVERTIN 
MATNÝ 

 


 

 
 



200 mm - 345,-  

250 mm - 345,-  

300 mm - 402,-  

450 mm - 606,-   
 

BÍLÁ LESKLÁ 
(WEISS) - - - - 

 


 

 
 



200 mm - 345,-  

250 mm - 345,-  

300 mm - 402,-  

- - - -  
 

KÁMEN LESKLÝ 
(FREESTONE) - - - - 
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BÍLÁ LESKLÁ 

 

SVĚTLÝ MRAMOR 
LESKLÝ 

 
 

KÁMEN MATNÝ 

 

 
 

KÁMEN LESKLÝ  

 

ŠEDÝ MRAMOR 
LESKLÝ  

 

TRAVERTIN 
MATNÝ 

 



 
  

 
 

200 mm - 345,-  

250 mm - 345,-  

300 mm - 402,-  

450 mm - 606,-  

- - - - 
 

 

SVĚTLÝ MRAMOR LESKLÝ 
(BIANCO) 

- - - - 
 


 

 
 



200 mm - 345,-  

250 mm - 345,-  

300 mm - 402,-  

450 mm - 606,-  

- - - - 
 

 

ŠEDÝ MRAMOR LESKLÝ 
(CARRARA) 

- - - - 
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BÍLÁ LESKLÁ 

 

SVĚTLÝ MRAMOR 
LESKLÝ 

 
 

KÁMEN MATNÝ 

 

 
 

KÁMEN LESKLÝ  

 

ŠEDÝ MRAMOR 
LESKLÝ  

 

TRAVERTIN 
MATNÝ 

 


 

 
 



200 mm - 345,-  

250 mm - 345,-  

300 mm - 402,-  

- - - - 

- - - - 
 

 

KÁMEN MATNÝ 
(FREESTONE) 

- - - - 
 



 
 

 


200 mm - 345,-  

250 mm - 345,-  

300 mm - 402,-  

- - - - 

- - - - 
 

 

TRAVERTIN MATNÝ 
(TRAVERTIN) 

- - - - 


 




  




 
305 mm 

 

KRYTKA OBOUSTRANNÁ 

BÍLÁ, MRAMOR, 
SV.MRAMOR 39,-  

 
 

KRYTKA 
OBOUSTRANNÁ 

(KÁMEN) 

305 mm 
 

KRYTKA OBOUSTRANNÁ
KÁMEN 39,-  

 
 

ŘEZ PARAPETEM 
S KRYTKOU 
(TRAVERTIN) 

305 mm 
 

KRYTKA OBOUSTRANNÁ
TRAVERTIN 39,-  
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150 mm - 150,-  

180 mm - 164,-  

210 mm - 179,-  

 
 

NÁKRES PARAPETU 240 mm - 192,-  

280 mm - 211,-  

320 mm - 230,-  

- - - - 
 

 

BARVA BÍLÁ 
(RAL 9010) - - - - 


 


 

 
 



150 mm - 163,-  

180 mm - 179,-  

210 mm - 194,-  

 
 

NÁKRES PARAPETU 240 mm - 209,-  

280 mm - 230,-  

320 mm - 250,-  

- - - - 
 

 

BARVA ČOKOLÁDOVĚ HNĚDÁ 
(RAL 8017) - - - - 
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70 - 130 mm 25,-  

150 - 180 mm 32,-  

195 - 240 mm 37,-  

260 - 360 mm 42,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

PLASTOVÁ KRYTKA 400  
(montáž před omítkou) - 

BÍLÁ 

- - 

70 - 130 mm 25,-  

150 - 180 mm 32,-  

195 - 240 mm 37,-  

260 - 360 mm 42,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

PLASTOVÁ KRYTKA 400  
(montáž před omítkou) - 

HNĚDÁ 

- - 


 

 
 

VRUT  

3.9 x 22 mm 
NEREZ 

PŘÍRODNÍ 4,10  

 
 

VRUT  

3.9 x 22 mm 
NEREZ 

BRYNÝROVANÝ 4,10  

 
 

KRYTKA  

∅ 10 mm BÍLÁ 0,60  

 
 

KRYTKA  

∅ 10 mm HNĚDÁ 0,60  
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1. Informace o výrobku a jeho použití 
2. Montážní podmínky 
3. Údržba výrobku 
 
 
 
1. Informace o výrobku a jeho použití 
 
Hliník (Aluminium-AL) je jedním z nejušlechtilejších a 
nejdekorativnějších kovů, které se v oblasti stavebnictví 
používají. Aby AL-parapety plnily beze zbytku svou funkci, je 
nutné při jejich montáži dbát dále popsaných informací, 
které jsou pro uplatnění výrobních záruk zcela závazné. 
 
Kovy jako olovo, měď a měď obsahující slitiny (např. mosaz) 
nesmějí být montovány spolu s hliníkem. Také montáž na 
mokré povrchy je zcela nevhodná. Naopak kombinace 
aluminia se součástmi z ušlechtilé oceli „nerez“ je možná bez 
jakýchkoliv problémů a rizik. 
 
Instalace AL-parapetů by měla být provedena až po 
dokončení hrubých zednických prací, aby se zabránilo 
poškození povrchu parapetů v důsledku styku s vápnem či 
cementem. Případné potřísnění zásaditými (alkalickými) 
látkami musí být neprodleně odstraněno, jinak by vzniklé 
poškození bylo nevratné. 
 
Pokud zednické práce nadále probíhají po montáži AL-
parapetů, (např. dodatečné zateplení, vrchní štuk) měly by 
tyto být chráněny speciální fólií, která je přilnavá,  dokonale 
kopíruje povrch a zabrání zatečení vápenné suspenze do 
prostoru mezi ochranou a povrchem AL-parapetu. 
 
Vzhledem ke své roztažnosti má hliník určité prostorové 
požadavky, které není možno při montáži ignorovat. Z tohoto 
důvodu by AL-parapet neměl být v omítce či stavebním 
tělese příliš těsně. Upevnění AL-parapetu musí umožňovat 
posun ve smykové rovině. 
 
Délková roztažnost parapetu při teplotním rozdílu 50°C činí 
přibližně 1-2 mm/ m. 
 
 
 
2. Montážní podmínky 
 
Vzhledem k tomu, že nesprávnou montáží může dojít ke 
značnému poškození AL-parapetů, uvádíme v následujícím 
textu několik zásadních bodů, na které musí být brán zřetel. 
 
- při montáži AL-parapetů je nutno počítat s délkovou 
roztažností materiálu, která při teplotním rozdílu 50°C činí 
přibližně 1-2 mm/ m.  
 
Z tohoto důvodu parapet nikdy neinstalujeme těsně do 
omítky či stavebního tělesa. 

 
- pokud délka parapetu přesahuje 3.000 mm, rozděluje se 
takový parapet na části a spojuje se speciálními AL-
spojkami do pásu, čímž se roztažnost parapetu dostane pod 
kontrolu. 
 
- spára roztažnosti by měla být minimálně 12 mm, aby 
materiálu poskytovala dostatečný prostor k roztažení. 
- přesah parapetu přes již hotovou vnější fasádu by měl činit 
minimálně 40 mm! 
- v případě, že parapet není připevněn přímo k povrchu 
stavby, ale je uchycen v držácích, doporučujeme jej opatřit 
antivibrační fólií. 
- při instalaci parapetu je vhodné mezi upevňovací lem 
parapetu s otvory pro vruty a okno umístit originální těsnění 
nebo použít silikonový tmel (neutral/ transparent). 
- k upevnění parapetu je nutno používat vruty z ušlechtilé 
oceli „nerez“ se silonovou podložkou a PVC krytkou. Silonová 
podložka zajistí volný posun parapetu ve směru smyku 
(teplotní roztažnost). 
- pokud hloubka parapetu činí více než 150 mm (včetně), je 
vhodné opatřit parapety speciálními držáky s odstupem cca 
po 600 mm. 
- před nasunutím bočních krytek (nejběžněji používaným 
materiálem krytek je plast) na bok parapetu je vhodné 
nanést do spáry silikonový tmel (neutral/ transparent), není 
však nutné, jelikož krytky mají odtokovou drážku zešikmenou 
pro zabránění vtékání vody do špalety spárou v délce krytky.
- k ochraně parapetu jak při transportu tak při jeho instalaci 
slouží ochranná fólie, kterou je nutno odstranit okamžitě po 
dokončení veškerých fasádních prací. 
 
 
 
3. Údržba výrobku 
 
Díky své nízké hmotnosti, vysoké odolnosti a zejména díky 
svému dekorativnímu vzhledu, má AL-parapet v oblasti 
speciálních fasád a při výměně oken široké využití. 
 
Aby byl dekorativní vzhled AL-parapetů zachován, musí být 
údržba těchto výrobků adekvátní znečištění vlivem okolního 
prostředí. Po montáži a před předáním stavby je třeba 
parapety důkladně očistit. Eloxované povrchy se ošetřují 
pomocí teplé vody a neabrazivního čistícího prostředku 
neobsahujícího chlor. K mytí zásadně používáme pouze 
utěrky či houby, aby nedošlo k poškození (poškrábání) 
povrchu. 
 
V případě, že je povrch opravdu silně znečištěn, doporučuje 
se použít jen speciální čistící prostředky na eloxované 
povrchy, které obsahují jemné abrazivní složky, díky nimž lze 
nečistoty odstranit aniž by hrozilo poškození povrchu. U 
lakovaných AL-parapetů práškovou technologií je postup 
odstraňování drobných nečistot stejný jako u eloxovaných 
povrchů. 
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50 mm - 109,-  

70 mm - 133,-  

90 mm - 149,-  

110 mm - 168,-  

130 mm - 197,-  

150 mm - 212,-  

165 mm - 227,-  

180 mm - 245,-  

195 mm - 271,-  

 
 

NÁKRES PARAPETU 

210 mm - 282,-  

225 mm - 326,-  

240 mm - 369,-  

260 mm - 430,-  

280 mm - 476,-  

300 mm - 542,-  

320 mm - 575,-  

340 mm - 586,-  

360 mm - 631,-  

380 mm - 778,-  

 
 

ŘEZ PARAPETU 
(ELOX PŘÍRODNÍ) 

400 mm - 870,-  
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50 mm - 109,-  

70 mm - 133,-  

90 mm - 149,-  

110 mm - 168,-  

130 mm - 197,-  

150 mm - 212,-  

165 mm - 227,-  

180 mm - 245,-  

195 mm - 271,-  

 
 

NÁKRES PARAPETU 

210 mm - 282,-  

225 mm - 326,-  

240 mm - 369,-  

260 mm - 430,-  

280 mm - 476,-  

300 mm - 542,-  

320 mm - 575,-  

340 mm - 586,-  

360 mm - 631,-  

380 mm - 778,-  

 
 

ŘEZ PARAPETU 
(ELOX BRONZ SVĚTLÝ) 

400 mm - 870,-  
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50 mm - 109,-  

70 mm - 133,-  

90 mm - 149,-  

110 mm - 168,-  

130 mm - 197,-  

150 mm - 212,-  

165 mm - 227,-  

180 mm - 245,-  

195 mm - 271,-  

 
 

NÁKRES PARAPETU 

210 mm - 282,-  

225 mm - 326,-  

240 mm - 369,-  

260 mm - 430,-  

280 mm - 476,-  

300 mm - 542,-  

320 mm - 575,-  

340 mm - 586,-  

360 mm - 631,-  

380 mm - 778,-  

 
 

ŘEZ PARAPETU 
(ELOX BRONZ TMAVÝ) 

400 mm - 870,-  
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50 mm - 109,-  

70 mm - 133,-  

90 mm - 149,-  

110 mm - 168,-  

130 mm - 197,-  

150 mm - 212,-  

165 mm - 227,-  

180 mm - 245,-  

195 mm - 271,-  

 
 

NÁKRES PARAPETU 

210 mm - 282,-  

225 mm - 326,-  

240 mm - 369,-  

260 mm - 430,-  

280 mm - 476,-  

300 mm - 542,-  

320 mm - 575,-  

340 mm - 586,-  

360 mm - 631,-  

380 mm - 778,-  

 
 

ŘEZ PARAPETU 
(BARVA BÍLÁ - RAL 9016) 

400 mm - 870,-  
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70 - 130 mm 25,-  

150 - 180 mm 32,-  

195 - 240 mm 37,-  

260 - 360 mm 42,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

PLASTOVÁ KRYTKA 400  
(montáž před omítkou) - 

ŠEDÁ 

- - 

70 - 130 mm 25,-  

150 - 180 mm 32,-  

195 - 240 mm 37,-  

260 - 360 mm 42,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

PLASTOVÁ KRYTKA 400  
(montáž před omítkou) - 

BRONZOVÁ 

- - 

70 - 130 mm 25,-  

150 - 180 mm 32,-  

195 - 240 mm 37,-  

260 - 360 mm 42,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

PLASTOVÁ KRYTKA 400  
(montáž před omítkou) - 

HNĚDÁ 

- - 

70 - 130 mm 25,-  

150 - 180 mm 32,-  

195 - 240 mm 37,-  

260 - 360 mm 42,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

PLASTOVÁ KRYTKA 400  
(montáž před omítkou) - 

BÍLÁ 

- - 
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50 - 130 mm 79,-  

150 - 180 mm 88,-  

195 - 240 mm 96,-  

260 - 360 mm 116,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 404  
(montáž po omítce) 380 - 400 mm 

ELOX PŘÍRODNÍ 

166,-  

50 - 130 mm 79,-  

150 - 180 mm 88,-  

195 - 240 mm 96,-  

260 - 360 mm 116,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 404  
(montáž po omítce) 380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ SVĚTLÝ 

166,-  

50 - 130 mm 79,-  

150 - 180 mm 88,-  

195 - 240 mm 96,-  

260 - 360 mm 116,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 404  
(montáž po omítce) 380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ TMAVÝ 

166,-  

50 - 130 mm 79,-  

150 - 180 mm 88,-  

195 - 240 mm 96,-  

260 - 360 mm 116,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 404  
(montáž po omítce) 380 - 400 mm 

BARVA BÍLÁ 

166,-  
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50 - 130 mm 79,-  

150 - 180 mm 88,-  

195 - 240 mm 96,-  

260 - 360 mm 116,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 406  
(montáž před omítkou) 380 - 400 mm 

ELOX PŘÍRODNÍ 

166,-  

50 - 130 mm 79,-  

150 - 180 mm 88,-  

195 - 240 mm 96,-  

260 - 360 mm 116,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 406  
(montáž před omítkou) 380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ SVĚTLÝ 

166,-  

50 - 130 mm 79,-  

150 - 180 mm 88,-  

195 - 240 mm 96,-  

260 - 360 mm 116,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 406  
(montáž před omítkou) 380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ TMAVÝ 

166,-  

50 - 130 mm 79,-  

150 - 180 mm 88,-  

195 - 240 mm 96,-  

260 - 360 mm 116,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 406  
(montáž před omítkou) 380 - 400 mm 

BARVA BÍLÁ 

166,-  
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50 - 130 mm 249,-  

150 - 180 mm 263,-  

195 - 240 mm 294,-  

260 - 360 mm 326,-   
 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 
(spojení do pásu) 

380 - 400 mm 

ELOX PŘÍRODNÍ 

371,-  

50 - 130 mm 249,-  

150 - 180 mm 263,-  

195 - 240 mm 294,-  

260 - 360 mm 326,-   
 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 
(spojení do pásu) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ SVĚTLÝ 

371,-  

50 - 130 mm 249,-  

150 - 180 mm 263,-  

195 - 240 mm 294,-  

260 - 360 mm 326,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 
(spojení do pásu) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ TMAVÝ 

371,-  

50 - 130 mm 249,-  

150 - 180 mm 263,-  

195 - 240 mm 294,-  

260 - 360 mm 326,-   
 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 
(spojení do pásu) 

380 - 400 mm 

BARVA BÍLÁ 

371,-  
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50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 90° 
(spojení pod úhlem - kout) 

380 - 400 mm 

ELOX PŘÍRODNÍ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 90° 
(spojení pod úhlem - kout) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ SVĚTLÝ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 90° 
(spojení pod úhlem - kout) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ TMAVÝ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 90° 
(spojení pod úhlem - kout) 

380 - 400 mm 

BARVA BÍLÁ 

749,-  
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50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 135° 
(spojení pod úhlem - kout) 

380 - 400 mm 

ELOX PŘÍRODNÍ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 135° 
(spojení pod úhlem - kout) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ SVĚTLÝ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 135° 
(spojení pod úhlem - kout) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ TMAVÝ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 135° 
(spojení pod úhlem - kout) 

380 - 400 mm 

BARVA BÍLÁ 

749,-  



 R.S.P. s.r.o. Týn nad Vltavou Verze: PA-10.1.16 Platnost od: 11.04.2016 Technické změny vyhrazeny!

     
 



 

 

 
 




  




50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  

 
 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 270° 
(spojení pod úhlem - nároží) 

380 - 400 mm 

ELOX PŘÍRODNÍ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 270° 
(spojení pod úhlem - nároží) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ SVĚTLÝ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  

 
 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 270° 
(spojení pod úhlem - nároží) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ TMAVÝ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 270° 
(spojení pod úhlem - nároží) 

380 - 400 mm 

BARVA BÍLÁ 

749,-  
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50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 225° 
(spojení pod úhlem - nároží) 

380 - 400 mm 

ELOX PŘÍRODNÍ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 225° 
(spojení pod úhlem - nároží) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ SVĚTLÝ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 225° 
(spojení pod úhlem - nároží) 

380 - 400 mm 

ELOX 
BRONZ TMAVÝ 

749,-  

50 - 130 mm 518,-  

150 - 180 mm 529,-  

195 - 240 mm 630,-  

260 - 360 mm 630,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 225° 
(spojení pod úhlem - nároží) 

380 - 400 mm 

BARVA BÍLÁ 

749,-  
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- - - - 

- - - - 

- - - - 

110 mm - 194,-  

130 mm - 217,-  

150 mm - 250,-  

165 mm - 284,-  

180 mm - 309,-  

195 mm - 343,-  

 
 

NÁKRES PARAPETU 

210 mm - 364,-  

225 mm - 413,-  

240 mm - 458,-  

260 mm - 517,-  

280 mm - 548,-  

300 mm - 611,-  

320 mm - 675,-  

- - - - 

- - - - 

- - - - 

 
 

ŘEZ PARAPETU 
(BARVA ANTRACIT - RAL 7016) 

- - - - 
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PLASTOVÁ KRYTKA 
OBOUSTRANNÁ 

(BARVA ANTRACIT - RAL 7016) 

480 mm 

BÍLÁ 
HNĚDÁ 

ANTRACIT - 
RAL 7016 

80,-  

110 - 130 mm 96,-  

150 - 180 mm 109,-  

195 - 240 mm 134,-  

260 - 320 mm 160,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 404  
(montáž po omítce) - 

ANTRACIT - 
RAL 7016 

- - 

110 - 130 mm 96,-  

150 - 180 mm 109,-  

195 - 240 mm 134,-  

260 - 320 mm 160,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 406  
(montáž před omítkou) - 

ANTRACIT - 
RAL 7016 

- - 

 
 

VRUT  

3.9 x 20 mm 
NEREZ 

PŘÍRODNÍ 4,10  

 
 

KRYTKA VRUTU  

∅ 10 mm 
ANTRACIT - 
RAL 7016 1,90  
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50 mm - 174,-  

70 mm - 217,-  

90 mm - 240,-  

110 mm - 267,-  

130 mm - 313,-  

150 mm - 339,-  

165 mm - 364,-  

180 mm - 389,-  

195 mm - 423,-  

 
 

NÁKRES PARAPETU 

210 mm - 442,-  

225 mm - 493,-  

240 mm - 544,-  

260 mm - 616,-  

280 mm - 674,-  

300 mm - 747,-  

320 mm - 794,-  

340 mm - 816,-  

360 mm - 870,-  

380 mm - 1 029,-  

 
 

ŘEZ PARAPETU 
(BARVA DLE VZORKOVNÍKU RAL) 

400 mm - 1 132,-  
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50 - 130 mm 163,-  

150 - 180 mm 172,-  

195 - 240 mm 180,-  

260 - 360 mm 200,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 404  
(montáž po omítce) 380 - 400 mm 

 
 

RAL 

250,-  

50 - 130 mm 163,-  

150 - 180 mm 172,-  

195 - 240 mm 180,-  

260 - 360 mm 200,-  

LEVÁ 
 

PRAVÁ 
 

HLINÍKOVÁ KRYTKA 406  
(montáž před omítkou) 380 - 400 mm 

 
 

RAL 

250,-  

50 - 130 mm 487,-  

150 - 180 mm 501,-  

195 - 240 mm 532,-  

260 - 360 mm 564,-   
 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 
(spojení do pásu) 

380 - 400 mm 

 
 

RAL 

609,-  

50 - 130 mm 756,-  

150 - 180 mm 767,-  

195 - 360 mm 868,-  

380 - 400 mm 987,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 90°
(spojení pod úhlem - kout) 

- 

 
 

RAL 

-  
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50 - 130 mm 756,-  

150 - 180 mm 767,-  

195 - 360 mm 868,-  

380 - 400 mm 987,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 135°
(spojení pod úhlem - kout) 

- 

 
 

RAL 

-  

50 - 130 mm 756,-  

150 - 180 mm 767,-  

195 - 360 mm 868,-  

380 - 400 mm 987,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 270°
(spojení pod úhlem - nároží) 

- 

 
 

RAL 

-  

50 - 130 mm 756,-  

150 - 180 mm 767,-  

195 - 360 mm 868,-  

380 - 400 mm 987,-  
 

 

HLINÍKOVÁ SPOJKA 225°
(spojení pod úhlem - nároží) 

- 

 
 

RAL 

-  

 
  

VRUT 

3.9 x 20 mm 
NEREZ 

PŘÍRODNÍ 4,10  

   

KRYTKA  

∅ 10 mm 

 
 

RAL 

3,80  
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BÍLÁ 80,-  

 
 

TĚSNÍCÍ PROFIL  

1 m 

ČERNÁ 80,-  

 
 

 
 

DRŽÁK PARAPETU  

160 mm 
HLINÍK  

BEZ POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY 

80,-  

 
 

 
 

VRUT  

3.9 x 20 mm 
NEREZ 

PŘÍRODNÍ 4,10  

 
 

VRUT  

3.9 x 20 mm 
NEREZ 

BRYNÝROVANÝ 4,10  

 
 

KRYTKA  

∅ 10 mm BÍLÁ 0,60  

 
 

KRYTKA  

∅ 10 mm ŠEDÁ 0,60  

 
 

KRYTKA  

∅ 10 mm HNĚDÁ 0,60  
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