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Parapety zewnêtrzne chroni¹ przed
wilgoci¹ i odprowadzaj¹ deszczówkê.

Stosuje siê g³ównie elementy z blach
(ocynkowane lub lakierowane), cerami-
kê � oraz tworzywa sztuczne.  

Parapety wewnêtrzne to z kolei este-
tyczne dope³nienie okien, ale pe³ni¹ one
równie¿ funkcje praktyczne. Zamonto-
wane nad grzejnikami, zatrzymuj¹ kurz
unosz¹cy siê z ciep³ym powietrzem i u³a-
twiaj¹ utrzymanie tych miejsc w czysto-
œci. 

Parapety wytwarza siê z ró¿nych mate-
ria³ów. W domach jednorodzinnych wyko-
rzystywany jest akryl, postforming, drew-
no, tworzywa sztuczne, kamieñ, aglomar-
mur, konglomerat i p³ytki ceramiczne. 

Ciê¿kie i solidne – parapety
kamienne
Znane od dawna, niegdyœ traktowa-

ne jako symbol zamo¿noœci. Najczêœciej
wykonywane s¹ z marmuru (³atwo siê go
obrabia) � lub nieco twardszego grani-
tu. Stosuje siê materia³y krajowe lub po-
chodz¹ce z Grecji, W³och, Skandynawii,
lub Indii. Oczywiœcie, ma to wp³yw za-
równo na wygl¹d, jak i cenê wyrobu. 

Proces produkcji parapetu kamienne-
go polega na wyciêciu z odpowiedniego
bloku p³yty o wymaganych wymiarach
i jej wykoñczeniu – wypolerowaniu, zma-
towieniu lub uzyskaniu faktury tzw. sta-
rego kamienia. Brzeg parapetu mo¿e mieæ
ró¿ny kszta³t, ustalony wczeœniej z zama-
wiaj¹cym: zaokr¹glony, kanciasty, ze œciê-
tym brzegiem itp.

Parapety kamienne mog¹ mieæ dowol-
n¹ szerokoœæ, d³ugoœæ z regu³y nie przekra-
cza 3 m, gruboœæ 2-3 cm. Wymagaj¹ bardzo
ostro¿nego transportu. Ze wzglêdu na nie-
wielk¹ gruboœæ i specyficzne cechy mate-
ria³u s¹ bardzo podatne na pêkniêcia. 

Kamieñ jest stosunkowo nasi¹kliwy.
By zabezpieczyæ parapet przed wch³oniê-
ciem niepo¿¹danego barwnika (np. her-
baty, wody z roœlin) lub powstaniem za-
cieków, powierzchniê nale¿y zaimpregno-
waæ specjalnym preparatem. Czêœæ produ-
centów wykonuje to w momencie realiza-
cji zamówienia, inni wymagaj¹ tego od
odbiorcy. 

Prawie jak marmur – 
aglomarmur
Materia³ ten powstaje ze sproszkowa-

nego marmuru po³¹czonego z ¿ywic¹ epok-
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Patrz¹c na okno, rzadko który cz³owiek dostrzega
jego istotn¹ czêœæ – parapet. A tymczasem element

ten stosowany jest prawie zawsze – 
na zewn¹trz i wewn¹trz domu. 
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fot. Helopal Polska



sydow¹ i pigmentami. Gotowy, imituje wy-
gl¹dem parapety z naturalnego marmuru. 

Elementy przygotowywane s¹ (odle-
wane) w formach. Powierzchnia, która bê-
dzie widoczna od góry, pokrywana jest,
podkreœlaj¹c¹ wzór, dodatkow¹ warstw¹
¿ywicy. Wykoñczenie mo¿e byæ zarówno
w macie jak i w po³ysku. 

Parapety z aglomarmuru s¹ odporne
na wiêkszoœæ stosowanych w gospodar-
stwie domowym œrodków chemicznych. 

Wymiary wynikaj¹ z typowych dla
producenta d³ugoœci i szerokoœci. Najczê-
œciej stosuje siê stopniowanie d³ugoœci co
15-20 cm, szerokoœci co 2,5-5 cm – mo¿li-
we do uzyskania elementy maj¹ d³ugoœæ
do 4 m, szerokoœæ do 50 cm (na zamówie-
nie 60-90 cm) oraz gruboœæ ok. 2 cm. 

Jeszcze raz jak marmur –
parapet z konglomeratu
Konglomerat wytwarza siê z kruszy-

wa marmurowego wielkoœci od kilku mi-
limetrów do kilku centymetrów, spojone-
go ¿ywic¹ epoksydow¹ �. Mo¿na go bar-
wiæ, zawsze jednak zostaje zachowany na-
turalny uk³ad ziaren. Powoduje to, ¿e pa-
rapet z konglomeratu bardzo dobrze imi-
tuje kamieñ. Podobnie, jak w przypadku
elementów z aglomarmuru, powierzchnia
mo¿e byæ matowa lub b³yszcz¹ca.

Elementy s¹ ca³kowicie nienasi¹kli-
we. Wykonane z grubszego kruszywa s¹
podatne na pêkanie w trakcie transportu
i monta¿u. Wymiary: d³ugoœæ do 3,6 m,
szerokoœæ do 60 cm, gruboœæ 2 cm.

Parapet z p³ytek 
ceramicznych
Rozwi¹zanie to stosowane jest najczê-

œciej w ³azienkach oraz tam, gdzie wystê-
puje podwy¿szona wilgotnoœæ powietrza.
Do wykonania parapetu s³u¿¹ takie same
p³ytki, jak do wykoñczenia œcian. W kon-
sekwencji element ten jest naturalnym
uzupe³nieniem ok³adziny œciennej. 

Planuj¹c wykonanie parapetu pokry-
tego p³ytkami ceramicznymi, warto do-
stosowaæ jego rozmiary do wymiarów p³y-
tek. Uniknie siê wtedy k³opotliwego ciê-
cia. W uzupe³nieniu mo¿na zastosowaæ
elementy ceramiczne z glazury, tzw. deko-
ry, tworzywa lub metalowe listwy naro¿ne
– czyli wszystkie typowe kszta³tki stoso-
wane podczas prac glazurniczych.

Parapet wystaj¹cy ze œciany powinien
mieæ odpowiednio wytrzyma³y betonowy
rdzeñ, wzmocniony stalowymi prêtami.
Wykonuje siê go z niewielkim spadkiem od
strony okna. Przerwy miêdzy glazur¹ a ra-
m¹ nale¿y wype³niæ materia³em elastycz-
nym, np. silikonem. Zastosowana w tym
miejscu fuga mo¿e siê wykruszaæ – powo-
dem tego s¹ odkszta³cenia termiczne okna. 

Wymiary tak wykonanego parapetu s¹
dowolne i zale¿¹ jedynie od wielkoœci po-
mieszczenia i inwencji wykonawcy.

Tradycja, czyli parapet
z drewna
Uniwersalnoœæ tego materia³u pozwa-

la wytwarzaæ parapety praktycznie z ka¿-
dego gatunku drewna – najczêœciej s¹ to
sosna, d¹b lub buk �. Chc¹c wyelimino-
waæ mo¿liwoœæ paczenia siê kszta³tek, pa-
rapety wytwarza siê z drewna klejonego.
Dodatkowo stosuje siê zabezpieczenie po-
wierzchni lakierem (iloœæ warstw zale¿y
g³ównie od jego rodzaju), lub
woskiem. Szczególnie pierwszy
sposób polecany jest w sytuacji,
gdy na parapecie bêd¹ sta³y do-
niczki z kwiatami. Nie pozostaj¹
wtedy œlady po wodzie. 

Parapety drewniane maj¹
naturalny kolor drewna, ale
mo¿na je równie¿ bejcowaæ. 

Gotowe parapety maj¹ d³u-
goœæ do 2,5 m i gruboœæ najczê-
œciej 3 cm. 

Drewno inaczej – 
parapety 
z postformingu
Postforming to oklejona de-

koracyjnym laminatem p³yta
wiórowa. Zachowuje wszystkie
wady i zalety materia³ów drew-
nopochodnych – jest stosunko-
wo tania, ale wymaga dobrej
ochrony przed wilgoci¹. Najle-
piej, gdy laminatem oklejone s¹
obie strony p³yty. 

Jest stosunkowo du¿o wzorów okle-
iny – niektóre z firm oferuj¹ nawet do 60. 

Parapety tego typu wytwarzane s¹
w oparciu o dwa rodzaje p³yt wiórowych.
Te ze zwyk³ym rdzeniem stosowane s¹
w pokojach dziennych i sypialniach. Pa-
rapety z rdzeniem o podwy¿szonej od-
pornoœci na wilgoæ mo¿na montowaæ
w ³azienkach, lub w innych pomieszcze-
niach o du¿ej zawartoœci pary wodnej
w powietrzu. 

� Parapet kamienny (fot. M&S) 

� Parapety z konglomeratu (fot. Parapety) 

� Parapet zewnêtrzny z kszta³tek ceramicz-
nych (fot. Cerprodukt) 
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Laminat mo¿e byæ jednobarwny, imi-
towaæ drewno lub kamieñ, mieæ po-
wierzchniê pó³matow¹ albo z po³yskiem.
Parapety posformingowe s¹ l¿ejsze od pa-
rapetów drewnianych tej samej wielkoœci.
Ich czo³a zazwyczaj s¹ zagiête do do³u
i zaoblone (w tzw. nosek) �. Ma to stwa-
rzaæ wra¿enie odpowiedniej gruboœci i so-
lidnoœci. Nosek u³atwia te¿ nadanie para-
petowi dowolnego kszta³tu, a zw³aszcza
œciêcie jego naro¿ników.  

Parapety tego typu maj¹ d³ugoœæ do
3,05 lub 4,2 m, szerokoœæ od 30 do 60 cm
(z gradacj¹ co 10 cm, na zamówienie szer-
sze), gruboœæ 28 lub 38 mm.

Tworzywa sztuczne 
w natarciu
Parapety z tworzyw sztucznych pro-

dukowane s¹ z twardej odmiany PVC.
Ich budowa jest zbli¿ona do modeli
postformingowych – rdzeñ z tworzywa
okleja siê foli¹ dekoracyjn¹, lub lamina-
tem. Wykoñczenie imituje najczêœciej
ró¿ne odmiany drewna, b¹dŸ marmur.
Oferowane s¹ równie¿ parapety jedno-
barwne. 

Spodnia strona mo¿e byæ g³adka, lub
wyposa¿ona w wielowpusty (wg³êbienia,
w które wnika spoiwo) – zale¿y od tego
sposób monta¿u. Ze wzglêdu na zastoso-
wane tworzywo, parapety z PVC mog¹
byæ zamontowane w odleg³oœci co naj-
mniej 20 cm nad grzejnikiem. Decyduje
o tym temperatura – zbyt wysoka wywo³a
pofalowanie tworzywa i uszkodzenie pa-
rapetu. 

Parapety z PVC s¹ bardzo lekkie i ca³-
kowicie odporne na wp³yw wody. Przygo-
towuje siê je wycinaj¹c z gotowych arku-
szy – wynika z tego ich maksymalna d³u-
goœæ – do 6 m. Pozosta³e wymiary to sze-
rokoœæ do 60 cm, gruboœæ 2 cm.  

Akryl
Parapety akrylowe wytwarza siê z ma-

sy, której g³ównym sk³adnikiem jest kru-
szywo wodorotlenku glinu po³¹czone
z pigmentami i ¿ywic¹ akrylow¹. Masê
mo¿na dowolnie formowaæ, dziêki czemu
kszta³tkê œciœle dopasowuje siê do miej-
sca, w którym zostanie zamontowana. Je-
œli np. parapet dochodzi do wykonanego
z takiego samego materia³u blatu, mo¿na
je po³¹czyæ, tworz¹c jednolit¹ powierzch-
niê. 

Parapety akrylowe s¹ twarde a dziêki
barwieniu w masie ³atwo usun¹æ ewentu-
alne rysy i nierównoœci. Likwiduje siê je
szlifuj¹c zarysowane miejsca. 

Akryl jest dostêpny w kilkudziesiêciu
kolorach. Nie odbarwia siê i jest odporny
na wiêkszoœæ stosowanych w gospodar-
stwie domowym œrodków chemicznych. 

Powierzchnia parapetów akrylowych
wykonywana jest najczêœciej z po³yskiem.
Wymiary (d³ugoœæ i szerokoœæ) mog¹ byæ
dowolne. Gruboœæ jest sta³a – 13 mm.

Renowacja parapetów – 
gehenna czy przyjemnoœæ  
Szereg osób zainteresowanych wymia-

n¹ parapetów boi siê, i¿ wi¹¿e siê to ze
znaczn¹ uci¹¿liwoœci¹  prac remontowych.
Okazuje siê, ¿e by mieæ nowy parapet, wca-
le nie trzeba demontowaæ starego. Stosuje
siê bowiem tzw. nak³adki – kszta³tki z two-
rzyw sztucznych i postformingu. 

Nak³adki tworzywowe – elementy
wykonane s¹ z cienkiej warstwy tworzywa
sztucznego (PVC) �, dostêpne w kolorze
bia³ym, imituj¹cym marmur lub ró¿ne
rodzaje drewna. Kszta³tkê uzupe³niaj¹ za-
œlepki, które s³u¿¹ do os³oniêcia boków
starego parapetu.  

Nak³adki mo¿na instalowaæ na parape-
tach betonowych, lastrykowych oraz
z drewna. Zamawiaj¹c odpowiedni element
renowacyjny  trzeba znaæ szerokoœæ parape-
tu, który zostanie uszlachetniony. Wa¿ne,
by jego gruboœæ nie przekracza³a 6 cm. 

Dostêpne wymiary – d³ugoœæ do 6 m,
szerokoœæ do 50 cm.

Nak³adki postformingowe – ofero-
wane s¹ wy³¹cznie w kolorze bia³ym. Nie
ma te¿ zaœlepek os³aniaj¹cych stary para-
pet z boków. 

Nak³adka musi byæ szersza od starego
parapetu co najmniej o gruboœæ noska. Je-
go stosunkowo du¿a wysokoœæ (ok. 8 cm)
sprawia, ¿e bardzo dobrze pe³ni rolê ma-
skownicy uszlachetnianego parapetu.

Dostêpne wymiary: d³ugoœæ do 4 m,
szerokoœæ do 50 cm (na zamówienie 60,
70 cm). 

Co wybraæ?
Rzecz gustu i (niestety) zasobnoœci

portfela. Jedni lubi¹ widok i ch³ód natu-
ralnego kamienia, inni tradycyjne drew-
no, jeszcze inni decyduj¹ siê na nowocze-
snoœæ w postaci parapetów z tworzyw
sztucznych. 

Dziêki ankiecie przeprowadzonej
wœród znajomych autora mo¿na powie-
dzieæ, ¿e najbardziej popularne s¹ parape-
ty wykonane z materia³ów drewnopo-
chodnych - postformingu. S¹ stosunkowo
tanie (tañsze od wykonanych z litego
drewna) i ³atwe w obróbce, dziêki czemu
mo¿na je ³atwo dopasowaæ do wielkoœci
okna. Oferowane s¹ w ró¿nych odmianach
okleiny i mog¹ imitowaæ dro¿sze odmiany
materia³ów np. kamieñ. £atwo je zamon-
towaæ - nie s¹ tak ciê¿kie jak parapety ka-
mienne, nie odpryskuj¹ i nie pêkaj¹ jak
modele wytwarzane z konglomeratu.

�

Adresy producentów i orientacyjne ceny za-
mieszczamy w info rynku na str. 190
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� Parapety drewniane mog¹ mieæ ró¿ne
kolory (fot. Sokó³ka) 

� Parapet z charakterystycznym „noskiem” 
(fot. Helopal Polska) 

� Renowacja parapetu z zastosowaniem na-
k³adki z PVC (fot. Parapety): 1. parapet reno-

wacyjny z PVC; 2. stary parapet; 3. spoiwo;

4. zakoñczenie boczne; 5. æwieræwa³ek.  


