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Parapety
zewnÚtrzne
i wewnÚtrzne
Maïgorzata Cuch

fot. Faber

Montaĝ parapetów
to juĝ prawie koniec
budowy domu. Ale
ĝe to waĝne detale
– zarówno we
wnÚtrzach, jak
i w elewacjach – warto
przedtem dowiedzieÊ
siÚ, co mamy do
wyboru.

Co pod oknem?
Warto wybraÊ parapety z dobrego, trwaïego materiaïu, odpowiednie do rodzaju poi
ñ planowanego
l
j wnÚmieszczeñ,
wystroju
trza, a zewnÚtrzne – pasujÈce do elewacji.
Parapety, zwane teĝ podokiennikami,
osadza siÚ po zamontowaniu okien. Miejsce
osadzenia parapetu to potencjalny mostek
termiczny, zatem kaĝdy taki mostek naleĝy
ograniczyÊ do minimum przez odpowiednie wykonanie montaĝu.

Parapety zewnÚtrzne
GïównÈ funkcjÈ podokienników zewnÚtrznych jest ochrona przed zawilgoceniem fragmentu muru pod oknem. W tym celu nadaje
siÚ im nachylenie pod kÈtem ok. 5° w kierunku zewnÚtrznym i wysuwa je ok. 5 cm poza
lico Ăciany, a zewnÚtrznÈ krawÚdě formuje siÚ
w tzw. kapinos, po którym woda skapuje, nie
zaciekajÈc pod spód parapetu i na ĂcianÚ.
Parapety zewnÚtrzne mogÈ zdobiÊ elewacjÚ,
czego nie daïo siÚ powiedzieÊ o stosowanych
do niedawna parapetach z ocynkowanej blachy stalowej. Wprawdzie byïy tanie i dobrze
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speïniaïy swojÈ funkcjÚ (dopóki nie ulegïy
korozji), ale wszÚdzie wyglÈdaïy podobnie
i
i ĝ i Ob
i wybór
bó materiaïów
i ïó na
siermiÚĝnie.
Obecnie
parapety jest naprawdÚ duĝy.
Stal
Powlekana lub ocynkowana blacha stalowa to najtañszy i w dalszym ciÈgu najbardziej popularny materiaï na parapety zewnÚtrzne. Zazwyczaj jest pokryta lakierem
dekoracyjnym, dostÚpnym w róĝnych kolorach. Parapety mogÈ mieÊ szerokoĂÊ do 40 cm
i dïugoĂÊ do 6 m. NajczÚĂciej zamawia siÚ je
na wymiar. Na podokienniki najczÚĂciej stosowanej dïugoĂci (do 2 m) uĝywa siÚ blachy
gruboĂci 0,55–1 mm. Do parapetów blaszanych moĝna dokupiÊ elementy do wykoñczenia brzegów, dostosowane do róĝnych Ăcian.

Aluminium
Parapety z blachy aluminiowej sÈ grubsze
(
) ale
l d
ĝ
d stalowych.
l
h M
(1,2–2
mm),
droĝsze
od
MogÈ
byÊ pokryte lakierem w róĝnych kolorach lub
anodowane. Aluminium jest odporne na czynniki atmosferyczne. Koroduje w znacznie
mniejszym stopniu niĝ stal, ale ma wiÚkszÈ
od niej wydïuĝalnoĂÊ termicznÈ, dlatego parapety aluminiowe powinny byÊ okoïo 1,5 mm
krótsze niĝ szerokoĂÊ oĂcieĝa, które majÈ przykrywaÊ i wyposaĝone w zakrywajÈce brzegi zaciskane koñcówki. Parapety moĝna zamawiaÊ na wymiar. Dïuĝsze niĝ 3 m przecina siÚ
i nastÚpnie zespala aluminiowym zïÈczem.
Kamieñ naturalny
Kamienne parapety zewnÚtrzne wykonuje siÚ
przede wszystkim z granitu, czasami takĝe

Parapet zewnÚtrzny powinien byÊ nachylony
pod kÈtem ok. 5° w kierunku zewnÚtrznym
i wysuniÚty ok. 5 cm poza lico Ăciany
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fot. Dekoria

fot. Oknoplast Kraków
fot. MS wiÚcej niĝ OKNA

Parapety zewnÚtrzne i wewnÚtrzne

Dobry efekt daje zestawienie parapetu i okna z tego samego materiaïu lub w tym samym kolorze,
choÊ oczywiĂcie nie jest to reguïÈ

z piaskowca. SÈ trwaïe i odporne na dziaïanie
czynników atmosferycznych. Kamieñ naturalny moĝe mieÊ bardzo róĝnÈ teksturÚ i kolory, a jego powierzchnia moĝe byÊ wynikiem
róĝnej obróbki: polerowana, szlifowana, matowiona, mïotkowana oraz ïupana.

PVC
Parapety produkuje siÚ z twardego lub piankowego PVC. Ich wymiary sÈ bardzo zróĝnicowane. SÈ trwaïe, odporne na korozjÚ
i dziaïanie zwiÈzków chemicznych (kwaĂne
deszcze). Produkuje siÚ do nich akcesoria dodatkowe, tj.: ïÈczniki, zaĂlepki i wypeïnienia
naroĝników. Powierzchnia pokryta jest laminatem, który moĝe mieÊ dowolny kolor.

Ceramika
Na parapety zewnÚtrzne moĝna teĝ uĝyÊ specjalnych klinkierowych ksztaïtek parapetowych lub pïytek ceramicznych szkliwionych
(peïnych lub drÈĝonych). Obydwa materiaïy sÈ nienasiÈkliwe i odporne na dziaïanie
czynników atmosferycznych.

Parapety wewnÚtrzne
¿ywica epoksydowa
Z ĝywicy zbrojonej wïóknem szklanym wykonuje siÚ na wymiar wytrzymaïe, odporne na
korozjÚ parapety. Ich powierzchnia pokryta

WspomagajÈ mieszanie siÚ ciepïego powietrza
znad grzejnika z zimnym spïywajÈcym od
okna, zatrzymujÈ teĝ kurz unoszÈcy siÚ znad
grzejnika. Brak parapetów wewnÚtrznych nie

Nakïadki parapetowe

fot. Profile VOX

Nakïadki umoĝliwiajÈ zmianÚ wyglÈdu starych parapetów, które sÈ wprawdzie powierzchniowo zniszczone albo po prostu brzydkie, ale pewnie osadzone w Ăcianie i same zachowaïy dostatecznÈ wytrzymaïoĂÊ (np. nie sÈ to parapety drewniane, które spróchniaïy
w wyniku dïugotrwaïego zawilgocenia). Zastosowanie nakïadek jest moĝliwe, jeĂli stare parapety majÈ gruboĂÊ nieprzekraczajÈcÈ 5 cm,
a szerokoĂÊ nie wiÚkszÈ niĝ 38 cm.
Montaĝ nakïadki moĝna zleciÊ specjaliĂcie
lub wykonaÊ samodzielnie. Naleĝy zaczÈÊ od
obmierzenia wnÚki okiennej, a nastÚpnie dociÈÊ nakïadkÚ do odpowiednich wymiarów.
NastÚpnie na stary parapet nakïada siÚ klej
montaĝowy i nasuwa nakïadkÚ, po czym styki wypeïnia silikonem. Póěniej na boki parapetu wkleja siÚ zaĂlepki.

fot. MS wiÚcej niĝ OKNA

jest teflonem. DostÚpne sÈ takĝe w wersji do
nakïadania na stare parapety (majÈ wówczas
dïuĝszy kapinos).

Ksztaïtki ceramiczne. MajÈ róĝne wymiary
i dostÚpne sÈ w kilku kolorach: od ĝóïtego i czerwonego poprzez odcienie brÈzów, aĝ po szary

jest bïÚdem, ale w domu mieszkalnym trudno byïoby to zaakceptowaÊ: bez wykoñczenia
trwaïym i ïatwym do mycia materiaïem powierzchnie Ăcian pod oknami szybko by siÚ
brudziïy. Materiaï podokiennika warto zatem
dobieraÊ z uwzglÚdnieniem przeznaczenia pomieszczenia: w gabinecie czy sypialni parapety mogÈ byÊ drewniane, w pralni czy ïazience
– lepiej wybieraÊ materiaïy odporne na wodÚ
i stosowane w ïazienkach Ărodki czystoĂci.
Parapety wewnÚtrzne sÈ doĂÊ waĝnym detalem wystroju wnÚtrza, ale z ich eksponowaniem lepiej nie przesadzaÊ. Warto dobraÊ
je tak, by zbytnio nie zwracaïy uwagi, a wiÚc
dopasowaÊ je do stylu wnÚtrza.
Kuchnia. JeĂli parapet ma peïniÊ funkcjÚ
dodatkowego blatu, powinien byÊ odporny na
zarysowania, wodÚ i wilgoÊ oraz na dziaïanie preparatów czyszczÈcych i Ărodków spoĝywczych.
Odpowiedni bÚdzie tu parapet z granitu,
konglomeratu marmurowego, kamienia syntetycznego i kompozytów.
azienka. Tu parapet powinien byÊ wykonany z materiaïu odpornego na wodÚ i niechïonÈcego wilgoci, a takĝe odpornego na
kwasy zawarte w przeznaczonych do ïazie-
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fot. MS wiÚcej niĝ OKNA

Parapet z marmuru syntetycznego w kolorze
biaïym, o zaokrÈglonych brzegach. Podczas
uĝytkowania nie wymaga konserwacji. Jest trwaïy
i bardzo estetyczny

Parapet z konglomeratu marmurowego z tzw.
noskiem (krawÚdziÈ zagiÚtÈ do doïu) o szerokoĂci
2,5 cm, odpowiedni do kuchni

plamienia spowodowane Ărodkami chemicznymi stosowanymi w gospodarstwie domowym. MogÈ byÊ barwione na dowolny kolor.
Kamieñ syntetyczny
Jest to tworzywo wytwarzane z mieszaniny piasku kwarcowego i mÈczki dolomitowej z dodatkiem ĝywic poliestrowych i pigmentów. WyglÈdem przypomina marmur lub
granit, ale jest od nich lĝejszy. Kamieñ syntetyczny ma gïadkÈ powierzchniÚ i jest odporny na uderzenia, dziaïanie wody i wiÚkszoĂci Ărodków chemicznych stosowanych
w gospodarstwie domowym, dziÚki czemu
nie powstajÈ na nim plamy.
Kompozyty
SÈ to tworzywa skïadajÈce siÚ z wodorotlenku glinu, spoiwa z ĝywicy oraz z pigmentów.
Parapety z nich wykonane sÈ
wytrzymaïe na uderzenia, lecz
a
ïatwo je porysowaÊ.

Drewniane parapety sÈ chÚtnie stosowane.
Bardzo dobrze wyglÈdajÈ w poïÈczeniu
z drewnianym oknem

b

fot. Dekorator

fot.

S ok

ó ïk

a

Pïytki ceramiczne
SÈ odporne na wilgoÊ i ïatwe
c
do utrzymania w czystoĂci. Moĝna dobraÊ je tak, by harmonizowaïy z glazurÈ i terakotÈ, którymi wykoñczone sÈ
Ăciany i podïoga w ïazience. Okïadziny
z pïytek bÚdÈ sïuĝyÊ przez dïugie lata, jeĂli na styku pïytek z oknem zastosujemy wypeïnienie z materiaïu o trwaïej elastycznoĂci (kruche bardzo szybko popÚka i zacznie
wypadaÊ z powodu odksztaïceñ termicznych
okna).

fot. Dekoria

Kamieñ
Z kamieni naturalnych na parapety stosuje siÚ gïównie granit i marmur. MogÈ mieÊ
powierzchniÚ szlifowanÈ lub polerowanÈ.
Najbardziej trwaïy i odporny na wilgoÊ oraz
zabrudzenia jest granit. Bardziej dekoracyjny
jest marmur, ale w przeciwieñstwie do granitu wymaga zabezpieczania specjalnym impregnatem (impregnacjÚ owÈ trzeba powtarzaÊ, co jest kïopotliwe), bo nawet
woda moĝe pozostawiÊ na
nim plamÚ. Jest podatny na uszkodzenia,
zwïaszcza w czasie transportu
i montaĝu.

fot. Helopal

nek Ărodkach do usuwania osadów z kamienia. Najlepsze sÈ wiÚc kompozyty i pïytki ceramiczne.
Salon. WybierajÈc parapety do salonu, oceniamy gïównie ich wyglÈd. Cenione sÈ tu parapety z materiaïów naturalnych: kamienia
czy drewna, a w tañszej wersji – materiaïów
imitujÈcych naturalne: konglomerat marmurowy, kamieñ syntetyczny, postforming
i soforming.
Pomieszczenia gospodarcze. W takich pomieszczeniach moĝna zastosowaÊ parapety
z tañszych materiaïów: PVC, akryl, laminaty.

fot. Nemezis

PrzeglÈd rynku

Podokiennik z kamienia moĝna dopasowaÊ
niemal do kaĝdego wnÚtrza, bo iloĂÊ dostÚpnych
kolorów, ukïadów ĝyïek oraz sposobów ich
wykoñczenia jest bardzo duĝa

Konglomerat marmurowy
Materiaï ten produkowany jest z kruszywa
marmurowego spojonego lepiszczem z ĝywicy poliestrowej. DziÚki zawartoĂci naturalnego kruszywa przypomina marmur, ale parapety konglomeratowe sÈ kilkakrotnie tañsze
od marmurowych. Ponadto sÈ nienasiÈkliwe,
odporne na uderzenia i niewraĝliwe na za-
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Drewno
Dawniej na parapety uĝywaïo siÚ grubych
i szerokich desek dÚbowych, modrzewiowych czy jesionowych, ale obecnie parapety
wykonuje siÚ gïównie z drewna klejonego: sosnowego, bukowego, ewentualnie dÚbowego.
Drewno klejone jest odporniejsze na zmiany temperatury oraz wilgotnoĂci i dlatego nie
paczy siÚ tak jak drewno lite. Drewniane parapety majÈ frezowane krawÚdzie i sÈ wykañczane woskiem lub lakierem bezbarwnym

Podokienniki z drewna klejonego, malowane
farbami wodorozcieñczalnymi: kryjÈca (a),
lazurowa (b, c)

(nawet najlepszy lakier ïatwo porysowaÊ doniczkami).
Postforming i softforming
SÈ to pïyty z warstwÈ noĂnÈ z materiaïu drewnopochodnego (najczÚĂciej pïytÈ wiórowÈ),
z wierzchu oklejone laminatem lub powleczone melaminÈ, a od spodu pokryte papierem przeciwprÚĝnym. Od strony pomieszczenia parapet ma krawÚdě zagiÚtÈ do doïu
(postforming) lub doklejonÈ koñcówkÚ o wybranym ksztaïcie i kolorze (softforming).
Warstwa wierzchnia moĝe mieÊ nadruk imitujÈcy drewno, kamieñ lub pïytki ceramiczne,
a jej wykoñczenie moĝe byÊ matowe, póïmatowe lub z poïyskiem.
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PrzeglÈd rynku

Osadzenie parapetów wewnÚtrznych najlepiej zleciÊ firmie, która montuje okna. Montaĝ
podokiennika z drewna moĝna teĝ zleciÊ stolarzowi lub parkieciarzowi, a z kamienia lub
konglomeratu – glazurnikowi. Parapety moĝna montowaÊ zarówno przed zakoñczeniem robót tynkarskich, jak i po ich zakoñczeniu. Oto najwaĝniejsze zasady montaĝu:
Przestrzeñ miÚdzy oĂcieĝnicÈ okna a ĂcianÈ poniĝej naleĝy uszczelniÊ poliuretanowÈ piankÈ montaĝowÈ. NiewïaĂciwe jest zastÚpowanie pianki zaprawÈ, gdyĝ wtedy wypeïnienie to stanie siÚ mostkiem termicznym wychïadzajÈcym parapet.
KrawÚdě parapetu powinna byÊ wsuniÚta pod oĂcieĝnicÚ okna na gïÚbokoĂÊ min.
1 cm. Nieco gorszym rozwiÈzaniem jest osadzenie parapetu na styk z oĂcieĝnicÈ (miejsce
styku naleĝy wypeïniÊ masÈ uszczelniajÈcÈ).
Dobrze jest zaklinowaÊ parapet w otworach gïÚbokoĂci 3–5 cm wyciÚtych w Ăcianach, jeĂli jednak opiera siÚ na szerokim pasie muru, nie jest to konieczne i wówczas najlepiej przymocowaÊ go klejem.
Najlepiej, gdy odlegïoĂÊ miÚdzy parapetem i grzejnikiem wynosi 10–20 cm; parapet
powinien byÊ na tyle wysuniÚty, by caïkowicie przysïaniaï grzejnik (jeĂli odlegïoĂÊ ta jest
mniejsza, parapet nie powinien przysïaniaÊ grzejnika).

PVC
Parapety produkuje siÚ z twardego PVC
o przekroju komorowym. Ich zaletÈ jest odpornoĂÊ na wilgoÊ, lecz pod wpïywem podwyĝszonej temperatury mogÈ siÚ pofaïdowaÊ, dlatego nie powinno siÚ ich umieszczaÊ
w odlegïoĂci mniejszej niĝ 15 cm od grzejnika. Podokienniki z PVC najczÚĂciej sÈ wy-

INFO RYNEK

fot. Juan

Zasady montaĝu parapetów wewnÚtrznych

koñczone laminatem dostÚpnym w róĝnych
kolorach. Wykoñczenie moĝe imitowaÊ drewno lub kamieñ.
Akryl
Parapety wytwarza siÚ z masy akrylowej z wypeïniaczami. SÈ bardzo twarde,
nie odbarwiajÈ siÚ i sÈ odporne na dziaïa-

Parapet z pïyty drewnopochodnej z krawÚdziÈ
zagiÚtÈ do doïu (postforming) i wykoñczeniem
imitujÈcym drewno

nie wiÚkszoĂci stosowanych w gospodarstwie domowym Ărodków chemicznych,
dziÚki czemu nie powstajÈ na nich plamy.
UszkodzonÈ powierzchniÚ podokiennika
moĝna zeszlifowaÊ (to waĝne w pomieszczeniach gospodarczych, bo wszelkie powierzchnie, na które siÚ coĂ odkïada czy
odstawia, bywajÈ naraĝone na rozmaite
uszkodzenia).
Laminaty
SkïadajÈ siÚ z dwóch warstw: spodniej
– z maty szklanej z dodatkiem ĝywicy poliestrowej i górnej – z ĝelkotu – materiaïu o duĝej elastycznoĂci i poïysku, produkowanego
z nienasyconej ĝywicy poliestrowej. KrawÚdě
parapetu jest zagiÚta do doïu na odcinku
45–60 mm. CzÚĂci boczne sÈ zamkniÚte zaĂlepkami (zwykle tylko na pewnym odcinku).

Ile kosztujÈ parapety?

* Przy szerokoĂci pow. 20 cm, ** Grub. parapetu: 2 cm,
*** Grub. parapetu: 3 cm

WEWN}TRZNE
Profile VOX
model: PWP, botticino light
wymiary: grub. – 4 cm,
szer. – 30 cm
materiaï: PVC

Sokóïka
model: Parapet drewniany
wymiary: grub. – 3,2 cm, szer. – 15 cm
materiaï: drewno meranti

Helopal
model: Fenorm helolit 53 orzech
wymiary: grub. – 1,7 cm,
szer. – do 80 cm, dï. – do 405 cm
materiaï: drewnopodobna pïyta V100,
laminowana

49
zï/m

178
zï/m

360
zï/m2

WEWN}TRZNE

ZEWN}TRZNE

MS wiÚcej niĝ OKNA
model: Rein Forest Green
wymiary: grub. – 2 / 3 cm,
maks. dï. – 220 / 240 cm*
materiaï: marmur

Nemezis
model: Linea
wymiary: grub. – 1,5 cm,
szer. – 20 / 25 cm
materiaï:
do wyboru
marmur lub granit
syntetyczny

Helopal
model: Helopal Exclusive 317
wymiary: grub. – 1,7 cm,
szer. – do 70 cm, dï. – do 360 cm
materiaï: mÈczka marmurowa
(80%) i ĝywice naturalne (20%)

340
zï/m2

668
zï/m2

750**/1049***
zï/m2

– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
HELOPAL
JUAN
MS WI}CEJ NI¿ OKNA
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25 757 77 80
22 569 50 70
59 842 67 00

www.helopal.com.pl
www.juan.pl
www.ms.pl

NEMEZIS
PROFILE VOX
SOKÓKA OKNA I DRZWI

86 218 32 84
61 892 81 01
85 722 02 11

www.nemezis.pl
www.proﬁle.vox.pl
www.sokolkasa.pl
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