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Praktické zábrany květinových truhlíků 
na okenních parapetech 

  

k čemu jsou zábrany květinových truhlíků určeny? především spolehlivě 

zajistí květiny na okenních parapetech a ochrání je proti nechtěnému 

pádu. Praktické a spolehlivé zábrany květinových truhlíků na parapetech 

rodinných a panelových domů jsou vyráběny z prvotřídního materiálu, 

jakým je kvalitní nerezová ocel. tento praktický, nenápadný designový 

prvek je dodáván v několika rozměrových variantách a zvolit si lze i 

způsob uchycení. 

- stavitelné provedení    7 

• nerezové provedení • pro bytové domy • snadná montáž 

• praktická stavebnice• pro rodinné domy • praktická řešení 

• varianty bez zásahu • pro panelové domy • moderní design 

    do fasády    a kvalita 

 varianta rozpěrná         2 varianta do

 okapničky        3 varianta na fasádu

 4 varianta do špalety        5 držáky

 truhlíků na zábradlí       6 NOVINKA
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„Rozkvetlé” Okenní parapety



  

Zábrana okenního parapetu v nerezovém  

 

 

 

 

 

bez vrtání   

provedení 
 

zkrátit na požadovanou délku. 

 

katalogové č.   provedení  ø materiál  rozměr 

  997810           rozpěrná 12 V2A 

 997811 rozpěrná   16 V2A  

 997812 rozpěrná 20 V2A 

 997813 rozpěrná 20 V2A 

  998717                 *držák truhlíku pro rozpěrnou zábranu 12 mm 

 998718       *držák truhlíku pro rozpěrnou zábranu 16 mm 

 998719       *držák truhlíku pro rozpěrnou zábranu 20 mm 

 

varianta 

*držák truhlíku 
 řešení pro úzké parapety 

1200 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm



  

katalogové č.   provedení  ø materiál  rozměr 

 997850           do okapničky 12 V2A 

997851 do okapničky   12 V2A  

997852 do okapničky 16 V2A 

997853 do okapničky 16 V2A 

 

okapničky parapetu 

Zábrana okenního parapetu v nerezovém   

provedení vhodná k usazení do okapničky 

 

 

 

bez vrtání   

 

 

  

provedení 

 
na požadovanou délku. 

 

určeno pro výšku parapetní okapničky 11 mm 

1000 mm

1200 mm

1500 mm

2000 mm

(j iný  rozměr poptej te u své ho prod ej c e)



  

katalogové č.   provedení  ø materiál  rozměr 

997840            na fasádu 12 V2A 

997841 na fasádu 16   V2A   

997842 na fasádu 20 V2A 

 

na fasádu 

Zábrana okenního parapetu v nerezovém  provedení  

vhodná k usazení na fasádu. Montáž na hmoždinky  

  

 

 

  

provedení 

 
na požadovanou délku. 

 

      

  pevné zdivo - tepelná izolace 

konzola zábrany 

       

závit M8            

chemická kotva  
                  

závit  
M8 

1200 mm

1500 mm

2500 mm



  

 

 

  

Zábrana okenního parapetu v nerezovém  provedení  

 

  

  katalogové č. provedení  ø materiál  rozměr 

997830            do špalety 12 V2A 

997831 do špalety 16   V2A  

997832            do špalety 20 V2A 

provedení 

 

 

 

 
na požadovanou délku. 

konzola zábrany 

pevné zdivo - tepelná izolace  

1500 mm

2000 mm

2500 mm



  

 

 

 

na zábradlí 

tip 

na 

nákup   

 

  

katalogové č.   provedení  pro ø materiál  hloubka  

 997801           na zábradlí 40  mm V2A 

 997802 na zábradlí 42 ,5 mm  V2A  

praktický pomocník při sázení květin a pomocný asistent ve vaší domácnosti. 

183 mm

183 mm



montáž: 

- vyberte sprváný typ zábrany např. pro šíři okna 600 - 1000 mm, 1000 - 1500 mm, atd. 

- sestavenou zábranu vložte mezi špalety do požadované výšky 

- vytáhněte oba konce zábrany turhlíku tak, aby se mírně opřely o fasádu 

- použijte fixační šroubky k aretaci šířky zábrany 

- otáčejte koncovkou zábrany na požadovanou sílu rozepření 

provedení 
vyberte typ zábrany podle šíře  

 katalogové č.   provedení pro okno  materiál  rozměr 

 997820           rozpěrná do šířky 1000  V2A 

997821 rozpěrná do šířky 1500  V2A  

 

bez vrtání  
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bez řezání 

bez vrtání 

 

997822            rozpěrná          d o š í řky 2000             V2A           1500 - 2000 mm

 600 - 1000 mm

1000 - 1500 mm



rozpěrná varianta okna. vysuňte a rozepřete. bez vrtání
 Zábrana okenního parapetu v nerezovém provedení vhodná k usazení mezi okenní špalety. 

bez řezání součástí balení je kolíček k dotažení a bezpečnostní lanko.  



 




