
ПАРАПЕТИ
от Профил Груп

since 1991



Шоурум 1: ул. Николай Коперник 44, тел: 02-971-3973, e-mail: office44@profil-bg.com

Шоурум 2: бул. Христо Ботев  104, тел: 02-891-4913, e-mail: office2@profil-bg.com

Шоурум 3: жк Младост 3, бл. 302 срещу Кауфланд, тел: 0893-362324, e-mail: office3@profil-bg.com

Шоурум 4: бул. Гоце Делчев 37, тел: 02-423-8015, e-mail: office4@profil-bg.com

Шоурум 5: бул. Джавахарлал Неру бл.668, тел: 0899-948677, e-mail:office5@profil-bg.com

Шоурум 6: бул. Ал. Стамболийски 134, тел: 0895-572153, e-mail:office6@profil-bg.com

Парапет - пълнеж хоризонтални струни ф-16 

Алуминиев Парапет с пълнеж от хоризонтални струни ф-16 се използва 
най-често за обезопасяване на стълбища.
Препоръчителната височина е 105 см от готов под.
Не е подходящ за тераси, без борд.

Цената се калкулира на база, брой колонки, пълнеж, ъгли между 
отделните ръкохватки. 
Моля свържете се с наш консултант за изготвяне на индивидуална 
оферта.

Цена за линеен метър – от 99.00 лв/ л.м. за прав участък

Цените включват ДДС, оразмеряване, изработка.

цвят наличен:
-натурален алуминий
-шампанско (най-продаван)

цвят по поръчка:
-по RAL системата
-ръкохватка в 25 дървесни (най-харесван)

Издържа на агресивни атмосферни 
влияния, не корозира, не старее, не 
изисква поддръжка

https://www.profil-bg.com/%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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Парапет - пълнеж бронирано стъкло 4.4.1

Алуминиев Парапет с пълнеж от стъкло позволява обезопасяване както 
на тераси, така и на стълбища. Посредством иновативни технологии 
можем да изработим стъклото в различни  цветове и рисунки. С цел по-
голяма безопасност, препоръчителната височината на парапета е 110 см 
от готов под.

Цената се калкулира на база, брой колонки, пълнеж, ъгли между 
отделните ръкохватки. 
Моля свържете се с наш консултант за изготвяне на индивидуална 
оферта.

Цена за линеен метър прозрачен триплекс – от 139.00 лв/ л.м.

Цена за линеен метър цветен триплекс – от 169.00 лв/ л.м.

Цветове на стъклата – зелено, сиво, синьо, бронзе

Цените включват оразмеряване, изработка и са на база прав участък.

цвят наличен:
-натурален алуминий
-шампанско (най-продаван)

цвят по поръчка:
-по RAL системата
-ръкохватка в 25 дървесни (най-харесван)

Издържа на агресивни атмосферни 
влияния, не корозира, не старее, не 
изисква поддръжка
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Парапет тип Френски– хоризонтални и вертикални струни 

Алуминиев Парапет с пълнеж от хоризонтални и вертикални  струни може 
да се използва за обезопасяване както на стълбища така и на тераси. 
Пълнежа е разпределен през 10 см вертикално разположени струни ф 16 
върху две хоризонтални струни ф-16. Препоръчителната височина е 110 
см от готов под.

Цената се калкулира на база, брой колонки, пълнеж, ъгли между 
отделните ръкохватки и начин на укрепване.
Моля свържете се с наш консултант за изготвяне на индивидуална 
оферта.

Цена за линеен метър – от 139.00 лв /л.м.

Цените включват оразмеряване, изработка и са на база прав участък.

цвят наличен:
-натурален алуминий
-шампанско (най-продаван)

цвят по поръчка:
-по RAL системата
-ръкохватка в 25 дървесни (най-харесван)

Издържа на агресивни атмосферни 
влияния, не корозира, не старее, не 
изисква поддръжка

Шоурум 1: ул. Николай Коперник 44, тел: 02-971-3973, e-mail: office44@profil-bg.com

Шоурум 2: бул. Христо Ботев  104, тел: 02-891-4913, e-mail: office2@profil-bg.com

Шоурум 3: жк Младост 3, бл. 302 срещу Кауфланд, тел: 0893-362324, e-mail: office3@profil-bg.com

Шоурум 4: бул. Гоце Делчев 37, тел: 02-423-8015, e-mail: office4@profil-bg.com

Шоурум 5: бул. Джавахарлал Неру бл.668, тел: 0899-948677, e-mail:office5@profil-bg.com

Шоурум 6: бул. Ал. Стамболийски 134, тел: 0895-572153, e-mail:office6@profil-bg.com

https://www.profil-bg.com/%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8/


Шоурум 1: ул.Николай Коперник 44, тел: 02-971-3973, e-mail: office44@profil-bg.com

Шоурум 2: бул. Христо Ботев  104, тел: 02-891-4913, e-mail: office2@profil-bg.com

Шоурум 3: жк Младост 3, бл. 302 срещу Кауфланд, тел: 0893-362324, e-mail: office3@profil-bg.com

Шоурум 4: бул. Гоце Делчев 37, тел: 02-423-8015, e-mail: office4@profil-bg.com

Шоурум 5: бул. Джавахарлал Неру бл.668, тел: 0899-948677, e-mail:office5@profil-bg.com

Парапет алуминиев за тераса и френски прозорец

За допълнително обезопасяване на тераси и прозорци със съществуващ 
зид, можем да предложим парапет изработен от ръкохватка и колонки с 
височина  започваща от 20 см.
Пълнеж от хоризонтални струни или стъкло, може допълнително да 
укрепи и запълни парапета при по-голяма височина.

Цената се калкулира на база, брой колонки, пълнеж, ъгли между 
отделните ръкохватки. Моля свържете се с наш консултант за изготвяне 
на индивидуална оферта.

Цена за линеен метър без пълнеж – от 65.00 лв/ л.м.

Цените включват оразмеряване, изработка и са на база прав участък.

цвят наличен:
-натурален алуминий
-шампанско (най-продаван)

цвят по поръчка:
-по RAL системата
-ръкохватка в  25 дървесни (най-харесван)

Издържа на агресивни атмосферни 
влияния, не корозира, не старее, не 
изисква поддръжка
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Това е най-новата и изключително красива и семпла система, 
която се превърна в най-предпочитана и продавана. 
Придава стилен и изискан вид на фасадата. 
Изработва се от квадратни колонки 40х40, ръкохватка 60х25, струни 14х14. 
Възможно е боядисване на ръкохватката в дървесен декор.
Предлагат се два варианта от тази система :

- с хоризонтален пълеж /струни/, като броят им зависи от предназначението
на парапета и желанието на клиента
- с бронирано 8 мм стъкло в цвят прозрачен, зелен, син, бронзе, сив. 
Подходящ е за тераси, тъй като се покрива цялата площ и е безопасен за малки 
деца.

Моля свържете се с наш консултант за изготвяне на индивидуална оферта.
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Парапет - алуминиева профилна система

Цените включват оразмеряване, изработка.

цвят наличен:
-натурален алуминий
-шампанско (най-продаван)

цвят по поръчка:
-по RAL системата
-ръкохватка в 25 дървесни (най-харесван)

Издържа на агресивни атмосферни 
влияния, не корозира, не старее, не 
изисква поддръжка
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Стъклен парапет - подова конзола

Изработват се от високоякостно бронирано стъкло /триплекс 16 мм/ и са 
изключително устойчиви и здрави. Придават много стил, уют и елегантен 
почти незабележим вид. Широко използвани са в домове, вили, хотели, 
басейни и други пространства. Възможно е закрепване на стъклото 
странично и подово. Системите на стъклени парапети са изключително 
здрави и увеличават обема на помещенията. Изключително здрав и 
незабележим вид с усещане за простор. 
Възможно е поставяне на алуминиева ръкохватка върху стъклото или 
изнесена отстрани посредством ъглови конзоли. 
Препоръчва се парапета да не е по-нисък от 105 см.

Моля свържете се с наш консултант за изготвяне на индивидуална оферта

www.profil-bg.com

Издържа на агресивни атмосферни 
влияния, не корозира, не старее, не 
изисква поддръжка
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Стъклен парапет - иноксов дистанционер

Парапета е подходящ за стълбище или тераса. Това е единствения модел, 
който позволява направата на парапет за наклонена повърхност с неправилни 
по форма стъкла. Това е най-незабележимия вид парапет и създава 
изключително усещане за простор. Възможно е поставяне на алуминиева или 
дървена ръкохватка върху стъклото или изнесена отстрани посредством ъглови 
конзоли. Препоръчва се парапета да не е по-нисък от 105 см.

Пълнеж: СТЪКЛО ТРИПЛЕКС 12 мм всяко, от които е допълнително 
темперирано, перфорирано с отвори за държачите и кантирано от всички 
страни.

Обков: ИНОКСОВИ ДИСТАНЦИОНЕРИ Ф50, ПРОИЗХОД  ИТАЛИЯ.
Моля свържете се с наш консултант за изготвяне на индивидуална оферта

www.profil-bg.com

Издържа на агресивни атмосферни 
влияния, не корозира, не старее, не 
изисква поддръжка
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Стъклен парапет- държач тип краче

Парапета е подходящ басейни или тераса. Този модел не позволява направата на 
парапет за наклонена повърхност с неправилни по форма стъкла. Изключително 
здрав вид парапет с усещане за простор. 
Препоръчва се парапета да не е по-нисък от 105 см.

Пълнеж: СТЪКЛО ТРИПЛЕКС 12 мм всяко, от които е допълнително темперирано, 
перфорирано с отвори за държачите и кантирано от всички страни.

Обков: ИНОКСОВИ ПОДОВ ДЪРЖАЧ ТИП КРАЧЕ, ПРОИЗХОД  ИТАЛИЯ.

Моля свържете се с наш консултант за изготвяне на индивидуална оферта 

www.profil-bg.com

Издържа на агресивни атмосферни 
влияния, не корозира, не старее, не 
изисква поддръжка
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Шоурум 6: бул. Ал. Стамболийски 134, тел: 0895-572153, e-mail:office6@profil-bg.com

https://www.profil-bg.com/%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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Дизайнерски парапети с бронирани стъкла за всяко място

- ако Вие можете да си го представите, то ние можем да го направим -
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Аксесоари за 
алуминиеви парапети

Анкер

Държач зa колона, 
страничен монтаж

Регулируем  ъгъл за 
ръкохватка ф-50

Подов фланец 
за колона ф-40

Държач
ръкохватка, 

монтаж на стена

Държач
струна ф-16

Сглобка, 

ръкохватка ф-50 

към колона ф-40

Декоративна 
топка за 

ръкохватка
ф-50

Тапа за 
струна ф-16

Тапа за 
ръкохватка  ф-50

Фланец  стена 
ф-50

Държач за 
стъкло

Регулируем 
ъгъл за струна 

ф-16

Ъгъл 90° за 
ръкохватка ф-50

Люлка

Ъгъл 90° за 
струна ф-16

Ръкохватка ф-
50

Колонка  ф 40Струна ф-16
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За нас Вие сте специални!
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