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Parapety stalowe są: 
• przeznaczone do montażu z oknami PCV, drewnianymi i wykonanymi z aluminium, 
• estetyczne i trwałe, odporne na wpływ warunków atmosferycznych, 
• prawidłowo zamontowane dobrze chronią elewację budynków i odprowadzają wodę,
• odporne na wilgoć, zaplamienie, chemikalia,
• niepalne.

RAL 3005 RAL 3009 MAT RAL 3011 RAL 5010

RAL 6020 MAT RAL 6029 RAL 7024 MAT RAL 8004

RAL 8004 MAT RAL 8017 RAL 8017 MAT RAL 8019

PARAPETY STAL LINIA STANDARD
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RAL  9005 MAT  RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 

RENOLIT – ZŁOTY DĄB

RAL 8017 RAL 8019 RAL 9006 RAL 9010

RENOLIT – ORZECH RENOLIT – CIEMNY DĄB

PARAPETY STAL LINIA STANDARD

PARAPETY ALUMINIUM LINIA STANDARD

Blacha powlekana zabezpieczona jest dodatkowo folią ochronną, która chroni blachę przed zarysowaniem w czasie produkcji 
i transportu. Folię należy usunąć po zamontowaniu parapetu. Posiadamy w sprzedaży zakończenia parapetów, które chronią 
blachę przed korozją, usprawniają odprowadzanie wody, pozwalają solidnie osadzić parapet i podnoszą estetykę wykonania.

Zamów dowolny kolor RAL

 RENOLIT WINCHESTER
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RAL 9006 RAL 8019 RAL 8017 RAL 9010

RENOLIT ZŁOTY DĄB RENOLIT ORZECH  RENOLIT CIEMNY DĄB  RENOLIT WINCHESTER

RAL 8017 RAL 8019 RAL 9006 RAL 9010

PARAPETY STAL LINIA ZAOKRĄGLONA

PARAPETY ALUMINIUM LINIA ZAOKRĄGLONA

Parapety aluminiowe są:  
• przeznaczone do montażu z oknami z PCV, drewnianymi i wykonanymi z aluminium, 
• estetyczne i trwałe, odporne na wpływ warunków atmosferycznych, 
• prawidłowo zamontowane dobrze chronią elewację budynków i odprowadzają wodę, 
• odporne na wilgoć, zaplamienie, chemikalia,
• niepalne.

Zamów dowolny kolor okleiny
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ROSSO ASIAGO  BRECCIA AURORA ROSA DEL GARDA ARABESCATO

BOTTICINO TRAVERTINO VERDE ALPI ESPANIOLA

BIANCO CARRARA MARRON NEW PORTO POLARE

PARAPETY  AGLOMARMUR

Parapety wykonane z aglomarmuru mają gładką nieporowatą powierzchnię, co podnosi ich wartość estetyczną, a przede wszystkim ułatwia utrzymanie 
czystości. Wykonane są w 95% z kruszywa marmurowego i w około 5% z żywicy poliestrowej. Jego właściwości są podobne do właściwości marmuru, jednak 
aglomarmur jest bardziej odporny na działanie substancji zawierających kwasy. Stosowany w budownictwie jako materiał nadaje się na posadzki wewnętrzne, 
blaty, lady i stopnie schodowe. W ofercie firmy znajdują się parapety o grubości 2 cm i 3 cm. Możliwe jest wykonanie parapetów w dowolnym wymiarze  
i kształcie.

Zobacz więcej na www.promotor.tarnow.pl
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PARAPETY AGLOMARMUR

PARAPETY MARMUR

BRECCIA ONICIATA

DAINO REALE PURE BLACK

VENUS

FOREST BROWN

EMPERADOR DARK

OLYMPO

CARRARA BIANCO 

FOREST GREEN

GIALLO REALE

CREMO MOCCACREMA MARPHIL

Marmur naturalny – jest skałą powstałą w procesie przeobrażania skał węglanowych (wapieni i dolomitów). Jest wrażliwy na związki zawierające kwasy, pod  
ich wpływem matowieje, jest mniej odporny na warunki atmosferyczne i ścieranie niż granit. Piękno tych kamieni powoduje, że znajdują szerokie zastosowanie  
w budownictwie, nadają się na posadzki wewnętrzne, blaty, lady, stopnie schodowe itp. W ofercie dostępne są parapety o grubości 3 cm. Wykonujemy parapety, 
blaty, schody o dowolnym kształcie i wymiarze.
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BALTIC BROWN

NEW BIANCO CRISTAL

CECYLIA KRESKA 

PARAPETY GRANIT

MULTICOLOR RED

NEW IMPALA

NERO AS SOLUTO ZIMBABWE

KASHMIR GOLD

SANTIAGO RED

YELLOW PINK

KASHMIR WHITE

STAR GALAXY

GIALLO CECYLIA

Granit to skała głębinowa powstała w procesie krystalizacji magmy. W jego skład wchodzą głównie: kwarcyt skaleń i łyszczek. Poza tym zawiera magnetyt, aparyt, 
cyrkon. Posiada strukturę równoziarnistą i porfirową. Jest niezwykle wytrzymały i odporny na ścieranie oraz ściskanie – dzięki tej właściwości ma zastosowanie 
w budownictwie. Doskonale nadaje się jako materiał do realizacji obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu zarówno osobowego jak  
i kołowego. Istnieje możliwość wykonania powierzchni polerowanej, płomieniowanej, młotkowanej, to sprawia, że granit może być stosowany wewnątrz i na 
zewnątrz budynków doskonale spełniając swoje funkcje użytkowe i dekoracyjne.
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BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE

Wykonujemy blaty kuchenne i łazienkowe z:

• konglomeratu marmurowego (aglomarmur)
• marmuru
• granitu 

Oferujemy:

• schody
• płytki
• obudowy kominków
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SCHODY

Wykonujemy blaty kuchenne i łazienkowe z:

• konglomeratu marmurowego (aglomarmur)
• marmuru
• granitu 

Oferujemy również:

• blaty
• płytki
• obudowy kominków
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Parapety wewnętrzne z twardego PCV to alternatywny, trwały produkt. Produkowany z twardego polichlorku winylu, takiego samego jak przy oknach                   
i drzwiach PCV, który następnie powlekany odporną na ciężkie warunki folią wysokiej jakości, jest odporny na zarysowania i całkowicie wodoodporny. Parapety 
PCV są dostępne w różnych kolorach. Trwała i łatwa w utrzymaniu czystości powierzchnia, gwarantuje estetykę przez wiele lat. Dzięki atrakcyjnemu wzornic-
twu i dużemu wyborowi, parapety wewnętrzne nadają mieszkaniom indywidualny charakter. Charakterystyka parapetow: w 100% wodoszczelne, odporne na 
ciepło, o trwałych kolorach, mogą być cięte przy użyciu zwykłych narzędzi stolarskich, odporne na niekorzystne warunki, zarysowania oraz plamy, nie ulegają 
deformacji,  są wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu, ponieważ nie wymagają malowania ani lakierowania.

ZŁOTY DĄB MARMUR BIAŁY MAHOŃ

BUK ORZECH DĄB BAGIENNY

PARAPETY PCV

DĄB CZERWONY

OKOUME BARWIONE

MODRZEW

Zamów dowolny kolor okleiny
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DĄB CZERWONY DĄB BARWIONY JESION MDF BIAŁY

OKOUME BARWIONE SOSNA BARWIONA NA MAHOŃ BUK OLCHA

MODRZEW SOSNA OKOUME DĄB KLASYCZNY

PARAPETY DREWNIANE

Parapety drewniane wykonywane są z najwyższej jakości drewna klejonego – sosna, dąb, buk, modrzew, itp. Elementy klejone są warstwowo klejem  
wodoodpornym, co pozwala maksymalnie zredukować naturalne naprężenie drewna. Główną i najważniejszą zaletą jest to, iż parapet taki nie paczy się, a także 
posiada mniejszą wrażliwość na wilgoć i wodę. Parapety drewniane wykończone są przeważnie lakierem. Oferujemy także parapety barwione na dowolny 
kolor wykończone lakierem. Parapety drewniane są wykonywane pod zamówienie, co sprawia, że mogą zaspokoić gusta najbardziej wymagających klientów. 
Stanowią doskonałe rozwiązanie dla wnętrz mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej (szkół, szpitali, urzędów), sklepów, restauracji czy hoteli. Parapety 
te w głównej mierze pełnią funkcję dekoracyjną.
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ZAKOŃCZENIA PCV
DO PARAPETÓW PCV

ZAKOŃCZENIA PCV
DO PARAPETÓW STAL I ALUMINIUM 

LINIA STANDARD

ZAKOŃCZENIA ALUMINIOWE
DO PARAPETÓW STAL I ALUMINIUM 

LINIA STANDARD

ZAKOŃCZENIA ALUMINIOWE
DO PARAPETÓW STAL I ALUMINIUM 

LINIA ZAOKRĄGLONA

ZAKOŃCZENIA PCV 
DO PARAPETÓW STAL I ALUMINIUM

LINIA ZAOKRĄGLONA

ŁĄCZNIKI PCV
DO PARAPETÓW PCV

ŁĄCZNIKI PCV DO PARAPETÓW 
STALOWYCH I ALUMINIOWYCH 

LINIA STANDARD

ZAKOŃCZENIA DO PARAPETÓW

Produkowane przez nas zaślepki wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Posiadamy bardzo dużą gamą kolorystyczną. 

W naszej ofercie znajdą Państwo:

• zakończenia tworzywowe do parapetów wewnętrznych,
• zakończenia tworzywowe do parapetów zewnętrznych,
• zakończenia aluminiowe do parapetów zewnętrznych.
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Obróbka blacharska to nie tylko ozdoba. Często decyduje o trwałości budynku chroniąc przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych takich jak 
deszcz czy śnieg, zabezpieczając mury i stropy od zawilgocenia i uszkodzenia.
Kalenica − obróbka, którą wykańcza się szczyt dachu.
Rynna koszowa − wykonana jest w kształcie litery „V”, dzięki niej woda spływa do rynien i rur spustowych.
Pas podrynnowwy i nadrynnowy − zabezpiecza zarwaniu ściany dzięki dolnej krawędzi w kształcie kapinosa.
Obróbki komina − zakrywają szczelinę między ścianą komina a pokryciem dachu.
Obróbka przyścienna − zabezpiecza miejsca połączenia dachu ze ścianą przed spływaniem wody po ścianie.

GĄSIOR – KALENICA PAS PODRYNNOWY PAS NADRYNNOWY 
(DORYNNOWY)

OBRÓBKA BOCZNA I 
WIATROWNICA GÓRNA

OBRÓBKA BOCZNA II 
WIATROWNICA GÓRNA

OBRÓBKA KOMINA I OBRÓBKA KOMINA II OBRÓBKA KOMINA III

RYNNA KOSZOWA OBRÓBKA PRZYŚCIENNA ŚNIEGOŁAP CZAPKA NA KOMIN

OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU

Zamów dowolny kolor RAL
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OBRÓBKI BLACHARSKIE WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA KLIENTA

Obróbka blacharska to nie tylko ozdoba. Często decyduje o trwałości budynku chroniąc przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych takich  
jak deszcz czy śnieg, zabezpieczając mury i stropy od zawilgocenia i uszkodzenia.

Jeżeli szukasz nietypowych obróbek blacharskich. Jeżeli żadne typowe rozwiązanie nie pasuje - właśnie znalazłeś rozwiązanie problemu. Wykonujemy 
wszelkiego rodzaju obróbki zarówno z naszej blachy jak również z materiału powierzonego nam przez klienta.



www.promotor.tarnow.pl

OBRÓBKI BLACHARSKIE WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA KLIENTA

Zamów dowolny kolor RAL
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BLACHA PŁASKA

BLACHA OCYNKOWANA

BLACHA W OKLEINIE
ZŁOTY DĄB

BLACHA ALUMINIOWA
RYFLOWANA

BLACHA OCYNKOWANA
POWLEKANA

BLACHA W OKLEINIE
CIEMNY DĄB

BLACHA ALUMINIOWA
SUROWA

BLACHA MIEDZIANA

BLACHA W OKLEINIE
WINCHESTER

BLACHA ALUMINIOWA
POWLEKANA

BLACHA MIEDZIANA
KWASOODPORNA

BLACHA W OKLEINIE
ORZECH

BLACHA TYTAN-CYNK
NATURAL

Blacha ocynkowana, ocynkowana powlekana, aluminiowa surowa, aluminiowa powlekana, miedziana, nierdzewna kwasoodporna wykorzystywana
jest do produkcji parapetów zewnętrznych oraz wszelkiego rodzaju obróbek blacharskich.



www.promotor.tarnow.pl

CIĘCIE I GIĘCIE

Świadczymy szeroki zakres usług gięcia i cięcia blach.

Nasza firma wyposażona jest w niezbędne oprzyrządowanie potrzebne do cięcia i gięcia zarówno prostych jak i skomplikowa-
nych elementów z różnych materiałów (np. blachy stalowe ocynkowane i powlekane, blachy aluminiowe, blachy nierdzewne, 
blachy miedziane, tytan-cynk, blachy lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL i inne).
Gwarantujemy uzyskanie elementów o wysokiej jakości i powtarzalności kształtów.

Gięcie blach to proces, który polega na profilowaniu z blach obróbek, przedmiotów o różnych kształtach.
Proces ten w głównej mierze oparty jest na trwałym odkształceniu blachy pod wpływem zgniatania, nie naruszając 
spójności blachy.

Cięcie blach polega na rozdzieleniu materiału na dowolne odcinki, wg potrzeb zamawiającego. 

Oferujemy:

• usługę cięcia wzdłużnego blach
• usługę cięcia poprzecznego blach
• usługę cięcia blach na formatki o dowolnym wymiarze

Gwarantujemy wysoką jakość usług, krótkie terminy wykonania, niskie ceny!
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BIANCO CARRARA

VENUS

BOTTICINO

ROSSO ASIAGO

CALACATA

BRECCIA AURORA

KAMIEŃ ELEWACYJNY – ŁUPEK

Kamień elewacyjny wykonany z konglomeratu przeznaczony jest do montowania wewnątrz budynków.
Wykorzystywany  jest do dekoracji wnętrza domów, biur. Pozwala uzyskać niepowtarzalny efekt dekoracji ścian oraz kominków.
Idealnie nadaję się do nowoczesnego jak również klasycznego wnętrza. Cechuję się dużą trwałością
Oferujemy kamień elewacyjny w szerokiej gamie kolorystycznej. 
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O firmie

Firma PROMOTOR jest wiodącym producentem parapetów stalowych i aluminiowych  
z blach ocynkowanych powlekanych. 

Wyroby wykonane są z najwyższej jakości blachy, co zapewnia  wysoką stabilność, 
bezpieczeństwo, estetyczny wygląd oraz szeroką gamę kolorów. 

Wraz z rozwojem firmy i nieustająco zmieniającymi się gustami klientów oferta została 
wzbogacona o parapety PCV, drewniane, wykonane z agglomarmuru, marmuru, granitu oraz  
o blaty, schody i obudowy kominków.

Nasze produkty stosowane są w obiektach o różnym przeznaczeniu i wielkości, począwszy  
od budynków mieszkalnych, szkół poprzez hotele, budynki biurowe oraz użyteczności publicznej. 

Firma PROMOTOR proponuje również różnego rodzaju  
obróbki blacharskie, blachy, systemy rynnowe i akcesoria dachowe.

Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych 
oraz klientów indywidualnych.



Biuro Obsługi Klienta

14 626 64 58
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Zapraszamy
do zapoznania się
z naszym sklepem
internetowym.

33-100 Tarnów
ul. Klikowska 130A
tel:  14 626 64 58
fax: 14 620 17 04

e-mail: biuro@promotor.tarnow.pl
e-mail: zamowienia@promotor.tarnow.pl

DYSTRYBUTOR

Tarnów

WWW.PROMOTOR.TARNOW.PL


