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Twój Dom s.c. działa na rynku od 2000 r.  Jesteśmy  
rodzinną , prężnie rozwijającą się firmą z tradycjami.  
Znajomość lokalnego rynku oraz doświadczenie  
pomagają nam produkować parapety najwyższej jako-
ści. Partnerzy,  z którymi współpracujemy od wielu lat 
są dowodem zaufania i rzetelności.  Zdobytą przez lata 
wiedzą i doświadczeniem umacniamy każdy nasz pro-
jekt nieustannie starając się wychodzić naprzeciw naj-
nowszym technologiom. Dbamy o środowisko i ekologię 
a oferowane przez nas dodatki (np. profile podokienne)  
zapewniają energooszczędne montaże. Szanujemy czas, 
dlatego jednym z naszych priorytetów jest krótki termin  
realizacji zamówień i kompleksowa, profesjonalna  
obsługa Partnerów. 

Zapraszamy do stałej wspólpracy architektów, dewelo-
perów, firmy budowlane, sprzedawców i producentów 
stolarki okiennej. Zapewniamy bardzo korzystne rabaty,
regularne dostawy towarów również na budowy.
Punkty handlowe wyposażamy w efektowne wystawki, 
oraz w razie zapotrzebowania zapewnimy szybki i spraw-
ny montaż parapetów.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo niemal każdy  
rodzaj parapetów. Oferta jest stale poszerzana.
Zapraszamy także do udziału w naszym programie part-
nerskim. Każdy zakup jest premiowany punktami, które 
wymienisz na atrakcyjne nagrody.

Nasza misja Współpraca
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Parapety okienne z twardego PCV są alternatywnym i trwałym produktem. Produkowane są one z twardego polichlorku winylu, 
identycznego jakiego używa się przy produkcji drzwi i okien PCV. 
Parapet w dalszej kolejności jest powlekany folią wysokiej jakości, odporną na trudne warunki, która
posiada zwiększoną odporność na różnego rodzaju zarysowania,  jest ona również odporna na działanie promieni ultrafioleto-
wych. 
Parapety PCV mają przekrój komorowy, co w rezultacie powoduje usztywnienie konstrukcji. Szerokość  od 100mm do 500mm. 
Jest też mozliwość przycięcia parapetów po szerokości.

• ytrzymałość me

Parapety komorowe z PCV

Złoty dąb

Orzech

Mahoń

Buk

botticino

Marmurek

• łatwość montażu,
• wszechstronność zastosowania,
• wysoka wytrzymałość mechaniczna,
• odporność na temperaturę  oraz wilgoć,
• odporność na działanie promieni UV i światła,
• odporność na działanie czynników chemicznych,
• doskonała izolacyjność termiczna,
• stabilność,
• łatwość w utrzymaniu czystości przy pomocy ogólnodostępnych środków 

czyszczących,
• możliwość powtórnego przetwarzania – Parapety PCV są przyjazne dla 

środowiska.

2 cm

4 cm

10-50cm

Kolory zaprezentowanych parapetów w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
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Konglomerat jest to produkt przemysłowy, którego składnikami są żywica oraz kamień naturalny. Ilość kamienia w konglomeracie 
wynosi aż 95% przez co posiada on bardzo zbliżone właściwości do naturalnego kamienia. Jest to starannie selekcjonowany  
produkt, bez mikroubytków, odporny na zgniatanie. W naszej bogatej ofercie znajdują się parapety z konglomeratu w dowolnym 
wymiarze i o różnej kolorystyce.

Parapety Konglomerat Marmurowy

2/3 cm

10-60cm

Grubość parapetu wynosi 2 cm i 3 cm. Maksymalna szerokość parapetu
z konglomeratu (w jednym elemencie) to 50 cm, maksymalna to długość 
304 cm. Parapety wykonane są z kamienia pierwszego gatunku.

Botticino

Madreperla

Rosotica

Brecia Aurora

Polare 

Carrara (Bianco Ghiaccio)

Calacatta (Arbescato Bianco)

Rosa del Garda

Bianco Crystal

Rosa Asiago

Perlato Apia

Cechy charakterystyczne dla kamienia naturalnego jak przebarwienia, użylenia oraz różnice w strukturze nie podlegają reklamacji.
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Granit jest skałą najbardziej wytrzymałą i najtwardszą, złożony jest on z dużych, niejednolitych kryształów o niebywałych struktu-
rach i kolorach, wyjątkowo oryginalny oraz niepowtarzalny. Granit jest to materiał podatny na polerowanie, co znacząco zwiększa 
jego walory jako kamienia dekoracyjnego. Przez polerowanie granitu, który jest oszlifowany, jesteśmy w stanie wydobyć z niego 
głębię koloru oraz teksturę, czyli sposób wzajemnego rozmieszczenia składników mineralnych w skale. Główne cechy granitu 
to mrozoodporność, odporność na ścieranie, nie wchłanianie tłuszczów oraz niewrażliwość na czynniki atmosferyczne.  Dzięki 
wszystkim tych cechom granity mają bardzo szerokie zastosowanie jako parapety zewnętrzne, blaty kuchenne oraz wykończenia 
powierzchni podłóg.

Marmur jest skałą krystaliczną, która doskonale poddaje się polerowaniu, dzięki temu też marmury używane są głównie w celach 
rzeźbiarskich i budowlanych. Polerowanie oszlifowanych marmurów pozwala wydobyć głębie ich koloru oraz teksturę, czyli spo-
sób w jaki wzajemnie rozmieszczają się składniki mineralne skał.
Podstawowymi cechami marmuru są mrozoodporność, nie wchłanianie tłuszczów, odporność na ścieranie oraz niewrażliwość na 
atmosferyczne czynniki. Właśnie dzięki takim cechom marmur ma duże zastosowanie jako parapety zewnętrzne, blaty kuchenne 
czy też wykończenie powierzchni podłóg.

Parapety Granitowe

Parapety Marmurowe

2/3 cm

15-60cm

W ofercie naszej firmy znajduje się bogata kolorystyka granitów. Występują one w 
dwóch grubościach 3 cm i 2 cm, a maksymalna długość parapetów granitowych 
to 304 cm (w jednym elemencie). 

2/3 cm

15-60cm

Maksymalne długości naszych parapetów z marmuru (w jednym elemencie) to 
305 cm, natomiast grubość 2 i 3 cm.

Bianco Sardo

Carmen Red

Brecia Sarda - Napoleon

Madura Gold

Rosa Beta

Cechy charakterystyczne dla kamienia naturalnego jak przebarwienia, użylenia oraz różnice w strukturze nie podlegają reklamacji.
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Parapet MDF jest produktem drewnopodobnym, powstałym w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem związków 
organicznych, łączonych i utwardzonych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Płyta MDF jest wilgocioodporna, jest 
bardzo dobrym substytutem dla drewna naturalnego, nie zawiera żadnych strukturalnych niedoskonałości typu sęki, złe ułożenie
włókien, wiek rdzeni, pęknięcia, czy też przeżywiczenia.
Parapet MDF w połączeniu z naturalną okleiną powstaje pod wysokim ciśnieniem oraz w wysokiej temperaturze, przez co produkt 
staje się wytrzymały na otarcia oraz zarysowania. Wszystkie parapety są dwustronnie laminowane. Szeroka gama kolorystyczna 
parapetów dostępna w ofercie pozwala dobrać parapet do niemalże każdego okna.

Parapety MDF laminowane

2,
0 

/ 
2,

5 
cm

 

15-90cm

Maksymalna długość parapetów (w jednym elemencie to 275cm, natomiast
szerokość do 50 cm. Parapety z MDF-u laminowanego występują w grubości 2
cm i 2,5 cm. Każdy parapet wykonywany jest pod indywidualny wymiar
podany przez klienta.

Białe drewno

Olcha

Winchester Amandi

Złoty Dąb

Kasztan

Biały połysk

Dąb jasny

Marmurek połysk

Wenge

Orzech Lanzado

Kolory zaprezentowanych parapetów w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
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Parapet MDF jest produktem drewnopodobnym, powstałym w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem związków 
organicznych, łączonych i utwardzonych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Płyta MDF jest wilgocioodporna, jest 
bardzo dobrym substytutem dla drewna naturalnego, nie zawiera żadnych strukturalnych niedoskonałości typu sęki, złe ułożenie
włókien, wiek rdzeni, pęknięcia, czy też przeżywiczenia.
Parapety te są lakierowane wysokiej jakości lakierami do drewna. Dodatkowo pokrywane nawierzchniowym lakierem gwarantują-
cym wysoką twardość i wytrzymałość.
Szeroka gama kolorystyczna parapetów dostępna w ofercie pozwala dobrać parapet do niemalże każdego okna.

Parapety MDF lakierowane

2,
0 

 c
m

15-90cm

Parapety lakierowane z płyty MDF wykonywane są pod dowolny wymiar podany
przez klienta, maksymalna długość parapetu to 280 cm (dłuższe elementy
wykonywane są z dwóch lub więcej elementów), szerokość 50 cm. Parapety te
występują w grubości 2cm.

Biały mat

Dąb naturalny

Dąb orzech

Perła łuska

Biały wysoki połysk

Biały połysk

Dąb winchester

Dąb złoty

Dąb mahoń

RAL 9016 półmat

Kolory zaprezentowanych parapetów w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
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Parapety te przeznaczone są do montażu z oknami z PVC, drewnianymi oraz wykonywanymi z aluminium. Blacha stalowa  
o grubości 0,75 mm pokryta jest powłoką cynku oraz lakieru proszkowego chroniącą stal przed korozją. Następnie parapety okle-
inowane są folia PCV odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła, promieni UV, wilgoci i temperatury. Zewnętrznie 
zabezpieczone są samoprzylepną folią ochronną.

Parapety Stalowe - laminowane

Parapety Stalowe - laminowane SOFTLINE
Nowa linia parapetów stalowych laminowanych softline jest idealnym połączeniem tradycyjnego parapetu laminowanego  
z nowoczesnym wyglądem i subtelnym wykończeniem. Parapety wykonane są z blachy o grubości 0,75mm.

Parapet stalowy wykonany jest z blachy stalowej najwyższego gatunku grubości 0,75 mm. Schludny wygląd parapetu sprawia, 
że dobrze komponuje się z każdym oknem. Parapety malowane są proszkowo.

Parapety Stalowe

Złoty dąb Orzech

Złoty dąb

Orzech

Brąz RAL 8019 Brąz RAL 8017

Biały RAL 9010 Srebrny RAL 9006

Antracyt RAL 7024 Antracyt RAL 7016

W ofercie posiadamy parapety o szerokości od 10 cm do 40 cm, co 2,5cm.

W ofercie posiadamy parapety o szerokości od 10 cm do 40 cm, co 2,5 cm. Wszystkie parapety oklejone są folią ochronną.

W ofercie posiadamy parapety o szerokości od 10 cm do 40 cm, co 2,5 cm. Wszystkie parapety oklejone są folia ochronną.

Kolory zaprezentowanych parapetów w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.

Możliwość wykonania parapetu stalowego  
w dowolnym kolorze z palety RAL

Winchester

Wenge 
- Dąb Bagienny
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Parapety zewnętrzne aluminiowe o grubości 1,2mm swoim wyglądem imitują płytkę klinkierową. Posiadają lekko zaokrąglony 
kształt, malowane są proszkowo, odporne na warunki atmosferyczne. Dzięki młotkowanej powłoce są bardziej estetyczne.

Parapety Aluminiowe - imitacja płytki

Parapety wykonane są z blachy aluminiowej w grubości 1,2 mm. Aluminium to materiał, który nie koroduje, jest bardzo estetyczny 
i odporny na warunki atmosferyczne. Parapety malowane są proszkowo i dostępne są w dowolnym kolorze palety RAL.

Biały RAL 9016 Brąz RAL 8019

Antyk Miedź Antyk Stal

Brąz RAL 8017 Cegła RAL 8004

Antracyt RAL 7016

Parapety Aluminiowe

W ofercie posiadamy parapety o szerokości od 10 cm do 40 cm, co 2,5cm. Wszystkie parapety oklejone są folią ochronną.

W ofercie posiadamy parapety o szerokości od 10 cm do 40 cm, co 2,5 cm. Wszystkie parapety oklejone są folią ochronną.

Możliwość wykonania parapetu stalowego i aluminiowego 
w dowolnym kolorze z palety RAL.

Kolory zaprezentowanych parapetów w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
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15-90cm

Grubość 2 cm oraz 2,5 cm
Max długość: 297 cm
Min. długość: 44 cm
Max szerokość: 50 cm
Min szerokość: 20 cm
Tolerancja wymiarowa: +/- 0,5 cm

Parapety wykonane z kruszywa mineralnego spajanego żywicą poliestrową, warstwa wierzchnia z żelkotu polerowanego. Dzię-
ki zastosowaniu większej ilości żywicy parapety nie kruszą się, jak ma to miejsce w przypadku konglomeratów marmurowych.
Parapety są bardzo trwałe i estetyczne, jednocześnie całkowicie wodoodporne. Parapety są odporne na działanie promieni UV. 
Gwarantujemy powtarzalność kolorów.

Parapety Duromarmur

G10 G11

G12 NB1

NB2 NB3

B0 G1

Kolory zaprezentowanych parapetów w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.

W ofercie posiadamy również parapety z duromarmuru do zastosowań  na zewnątrz.
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Parapety z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. Dostępne w kolorach biały połysk, marmur połysk,  złoty dąb, orzech, alumi-
nium

Profile wykończeniowe znacznie poprawiają estetykę montaży okien, parapetów czy drzwi. Oferujemy wiele kolorów i oklein dzięki 
czemu profile można dopasowac pod każdy kolor okien.

Parapety wewnętrzne - Postforming

Profile wykończeniowe

Jesteśmy dystrybutorem systemu profili podokiennych tzw. “ciepłych parapetów” stosowanych w nowoczesnym budownictwie. 
Elementy wykonane są z bardzo twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS Prime znanego pod nazwą “styrodur” lub w tańszej 
wersji ze styropianu technicznego EPS.

Profile przystosowane są do konkretnego systemu okien i drzwi PCV, stolarki drewnianej lub ALU, dzięki czemu doskonale izo-
lują i uszczelniają przestrzeń pod oknami. Dodatkowo na specjalnej listwie PCV wpuszczonej w profil naklejana jest rozprężna  
taśma, która wypełnia szczelinę między ramą okna, a naszym profilem. Profil stanowi jednocześnie oparcie pod parapet zewnętrzny  
i wewnętrzny. Łatwy i szybki w montażu eliminuje problem przedmuchów między oknem, a parapetem.

Profile podokienne - Ciepłe Parapety

narożniki wewnętrzne ćwierćwałki listwy okienne

Profil podokienny PR02XT Półprofil zewnętrzny PR01XT Półprofil wewnętrzny PR00XT

Parapety mają grubość 28mm, szerokość (mm) 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 a maksymalna długość 4100mm.

Orzech Złoty dąb Marmur



Twój Dom s.c.

Biuro Handlowe TDparapety
ul. Jesionowa 2, 80-261 Gdańsk

tel.: 58 301 11 34
tel. kom.: 512 744 547

fax: 58 301 14 98
E-mail: hurt@azjeden.pl

www.TDparapety.pl

Administracja: biuro@azjeden.pl
Księgowość: ksiegowosc@azjeden.pl

Handlowiec woj. pomorskie
h.kozlowska@tdparapety.pl

tel. 510 351 228


