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KOLORYSTYKA

Kolory na ilustracji mogą się różnić od 
kolorów rzeczywistych. Dla pozosta-
łych kolorów indywidualna wycena. 
Gwarancja kolorystyki (po latach kolor 
nie blednie).

Pełna kolorystyka na stronach  
producentów:  
www.montelli.com 
www.staron.com
www.corian.uk

Sanded Onyx

Sanded Dark NebulaSanded Grey

Sanded Stratus

Sanded Birch

Bright White

Sanded Cream

Pure

Dew 306

DU PONT MONTELLI:

STARON:

Sanded Icycle

Sanded Cornmeal Sanded Sahara

Snail 231 Moss 1457

FARBE

Die Farben in der Abbildung können 
von den tatsächlichen Farben ab- 
weichen. Andere Farben auf Anfrage. 
Farbgarantie (Kein Verblassen der 
Farbe auch nach mehreren Jahren).

Komplette Farbpalette finden Sie auf 
den Webseiten der Hersteller: 
www.montelli.com 
www.staron.com
www.corian.uk

COLORS

The colors in the illustration may differ 
from the actual colors. Individual pri-
cing for other colors. Color guarantee 
(the color does not fade after years).

Full colors on the Manufacturers 
pages: 
www.montelli.com 
www.staron.com
www.corian.uk
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Grubość 35 mm                                         str. 8 
 
 
P - 35S 
P - 35P

Grubość 25 mm                                       str. 12 

 
P - 25S 
P - 25P 

Grubość 12 mm                                       str. 16 

 
P - 12S 

Opcje dodatkowe                                      str. 18

SPIS TREŚCI
INHALTSVERZEICHNIS
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DODATKOWE ATUTY

Różnorodne możliwości projektowe 
i obróbka, takie jak formowanie ter-
moplastyczne, brak łączeń, a także 
łatwość pielęgnacji przekonują archi-
tektów, projektantów i użytkowników.

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

Architekten, Planer und Anwender 
sind von der Vielzahl an Design- und 
Verarbeitungsoptionen überzeugt, wie 
z. B. dem thermoplastischen Formen, 
der fugenlosen Ausführung sowie der 
leichten Pflege.

ADDITIONAL ADVANTAGES

Architects, planners and users are 
convinced by a variety of design and 
processing options, such as thermo-
plastic molding, no joints, as well as 
ease of maintenance.

Krause Design specjalizuje się w 
obróbce i produkcji wykończeń we-
wnętrznych i zewnętrznych z materia-
łów Solid Surface typu Corian. Od 15 
lat produkujemy nowoczesne meble 
na wymiar. Zrealizowaliśmy setki pro-
jektów, zarówno dla klientów indywi-
dualnych, jak również przedsiębiorstw 
i inwestycji użyteczności publicznej, 
w kraju i za granicą. Blaty kuchenne, 
łazienkowe, lampy, stoły, okładziny 
ścienne czy lady recepcyjne to jedynie 
ułamek naszych możliwości. Wycho-
dząc naprzeciw wymaganiom rynku 
i oczekiwaniom klientów, we współ-
pracy z projektantami stworzyliśmy 
własne linie produktowe.

Krause Design spezialisiert sich auf 
die Verarbeitung und Herstellung von 
Innen- und Außenausbau  Solid Surfa-
ce-Materialien wie Corian. Wir stellen 
seit 15 Jahren moderne Möbel nach 
Maß her. Wir haben Hunderte von 
Projekten sowohl für einzelne Kun-
den als auch für Unternehmen und 
öffentliche Versorgungsunternehmen 
in Polen und im Ausland abgeschlos-
sen. Küchen- und Badarbeitsplatten, 
Lampen, Tische, Wandverkleidungen 
und Rezeptionen sind nur ein Bruchteil 
unserer Möglichkeiten. Um den Markt- 
anforderungen und Kundenerwartun-
gen gerecht zu werden, haben wir in 
Zusammenarbeit mit Designern eige-
ne Produktlinien entwickelt.

Krause Design specializes in the pro-
cessing and production of internal and 
external finishes of Solid Surface ma-
terials such as Corian. We have been 
producing modern custom-made fur-
niture for 15 years. We have completed 
hundreds of projects, both for individu-
al clients, as well as enterprises and 
public utility investments, both in Po-
land and abroad. Kitchen and bathro-
om countertops, lamps, tables, wall 
coverings and reception desks are only 
a fraction of our possibilities. In order 
to meet the market requirements and 
customer expectations, we have cre-
ated our own product lines in coopera-
tion with designers.

O NAS
O NAS
ÜBER UNS
ABOUT US  
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NASZ POTENCJAŁ

W katalogu przedstawiamy przegląd 
produktów, który pokazuje fragment 
naszych możliwości. Wychodzimy na-
przeciw indywidualnym życzeniom 
klientów. Do Państwa dyspozycji 
oddajemy cały zespół fachowców - od 
momentu planowania do realizacji in-
westycji.

UNSERES POTENZIAL

Im Katalog präsentieren wir einen 
Überblick über unsere Produkte, der 
einen Teil unserer Möglichkeiten zeigt. 
Wir erfüllen die individuellen Wünsche 
unserer Kunden. Wir stellen Ihnen ein 
ganzes Team von Fachleuten zur Ver-
fügung - vom Zeitpunkt der Planung 
bis zur Umsetzung des Projektes.

OUR POTENTIAL

In the catalog, we present an overview 
of products that show a part of our 
capabilities. We meet the individual 
wishes of our clients. We put at your 
disposal an entire team of professio-
nals - from the planning stage to the 
implementation of the investment.

Parapety zewnętrzne z materiału   
Solid Surface to nie tylko estetyczne 
wykończenie elewacji budynku. Dzię-
ki zastosowaniu wkładki ze styroduru 
eliminujemy efekt mostka termiczne-
go. Współczynnik przenikania cie-
pła jest o 1,5 razy mniejszy niż w 
parapetach granitowych. Oznacza to, 
że  nasze rozwiązanie pomaga zaosz-
czędzić energię wykorzystywaną na 
ogrzanie domu czy mieszkania. Dzięki 
szerokiej gamie kolorystycznej mate-
riału nasze parapety dopasują się do 
każdej elewacji.

Außenfensterbänke aus Solid Surface 
sind nicht nur ein ästhetisches Finish 
der Gebäudefassade, sondern elimi-
nieren zusätzlich den Wärmebrücken- 
effekt, Dank der Verwendung eines 
Styrodur-Einsatzes. Der Wärmeüber-
gangskoeffizient ist 1,5-mal niedri-
ger als der von Granitfensterbänken. 
Dies bedeutet, dass unsere Lösung 
dazu beiträgt, Energie zu sparen, die 
zum Heizen eines Hauses oder einer 
Wohnung verwendet wird. Dank der 
großen Farbpalette des Materials pas-
sen sich unsere Fensterbänke jeder 
Fassade an.

External window sills made of Solid 
Surface are not only an aesthetic finish 
to the building facade. Thanks to the 
use of a styrodur insert, we elimina-
te the thermal bridge effect. The heat 
transfer coefficient is 1.5 times lo-
wer than that of granite window sills. 
This means that our solution helps to 
save energy used to heat a house or an 
apartment. Thanks to the wide range of 
colors of the material, our window sills 
will adapt to any facade.

park maszynowy

CIEPŁE PARAPETY
WARME FENSTERBANK

WARM WINDOWSILL
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NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

WYKOŃCZENIE: STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU POPRAWKA

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

SKALA:1:1 ARKUSZ 1 Z 1

A4

WAGA: 

parapet

WERSJA STANDARD
szer. do 350mm x długość dostosowana do okna
ocieplenie od dołu styrodurem
dół otwarty 12mm

Energooszczędny parapet z podłożem 
styrodurowym, nowoczesne rozwią-
zanie pozwalające zaoszczędzić ener-
gię używaną na ogrzewanie domu lub 
mieszkania. Możliwość dołożenia sys-
temu odprowadzania wody, szczegóły 
str. 17.

*Podane wymiary są przykładowe,  
parapet jest dopasowywany do okna.

Energiesparende Fensterbank mit 
Styrodur-Einsatz, eine moderne 
Lösung, mit der Sie Energie sparen 
können, die zum Heizen eines Hauses 
oder einer Wohnung verwendet wird. 
Option: Wasserableitsystem, Details 
siehe Seite 17.

*Die angegebenen Maße sind Bei-
spielmaße. Die Fensterbank ist an das 
Fenster angepasst.

Energy-saving window sill with a 
polystyrene base, a modern solution 
that allows you to save energy used 
for heating a house or apartment. 
Possibility to add a drainage system, 
details on page 17.

* The dimensions given are only exam-
ples,  the window sill is adjusted to the 
window.
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PREMIUM

P-35P
WERSJA PREMIUM
szer. do 350mm x długość dostosowana do okna
ocieplenie od dołu styrodurem
dół zamknięty 50mm

Wersja premium to wszystkie zale-
ty podstawowego rozwiązania plus  
dodatkowe zamknięcie parapetu od 
dołu. Podnosi estetykę wyglądu oraz 
przedłuża żywotność produktu. Możli-
wość dołożenia systemu odprowadza-
nia wody, szczegóły str. 17.

*Podane wymiary są przykładowe,  
parapet jest dopasowywany do okna.

Die Premium-Version bietet alle Vor-
teile der Basislösung sowie einen zu-
sätzlichen Fensterbankverschluss von 
unten. Dies erhöht die Ästhetik und 
verlängert die Lebensdauer des Pro-
duktes. Option: Wasserableitsystem, 
Details siehe Seite 17.

*Die angegebenen Maße sind Bei-
spielmaße. Die Fensterbank ist an das 
Fenster angepasst.

The premium version offers all the 
advantages of the basic solution plus 
an additional window sill closure from 
the bottom. It increases the aesthetics 
of the appearance and extends the life 
of the product. Possibility to add a dra-
inage system, details on page 17.

* The dimensions given are only exam-
ples,  the window sill is adjusted to the 
window.
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NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

WYKOŃCZENIE: STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU POPRAWKA

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

SKALA:1:1 ARKUSZ 1 Z 1

A4

WAGA: 

parapet
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STANDARD

P-25S
WERSJA STANDARD
szer. do 350mm x długość dostosowana do okna
ocieplenie od dołu styrodurem
dół otwarty 12mm
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NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

WYKOŃCZENIE: STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU POPRAWKA

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

SKALA:1:1 ARKUSZ 1 Z 1

A4

WAGA: 

parapet

Energooszczędny parapet z podłożem 
styrodurowym, nowoczesne rozwią-
zanie pozwalające zaoszczędzić ener-
gię używaną na ogrzewanie domu lub 
mieszkania. Możliwość dołożenia sys-
temu odprowadzania wody, szczegóły 
str. 17.

*Podane wymiary są przykładowe,  
parapet jest dopasowywany do okna.

Energiesparende Fensterbank mit 
Styrodur-Einsatz, eine moderne 
Lösung, mit der Sie Energie sparen 
können, die zum Heizen eines Hauses 
oder einer Wohnung verwendet wird. 
Option: Wasserableitsystem, Details 
siehe Seite 17.

*Die angegebenen Maße sind Bei-
spielmaße. Die Fensterbank ist an das 
Fenster angepasst.

Energy-saving window sill with a 
polystyrene base, a modern solution 
that allows you to save energy used 
for heating a house or apartment. 
Possibility to add a drainage system, 
details on page 17.

* The dimensions given are only exam-
ples,  the window sill is adjusted to the 
window.
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PREMIUM

P-25P
WERSJA PREMIUM
szer. do 350mm x długość dostosowana do okna
ocieplenie od dołu styrodurem
dół zamknięty 50mm
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NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

WYKOŃCZENIE: STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU POPRAWKA

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

SKALA:1:1 ARKUSZ 1 Z 1

A4

WAGA: 

parapet

Wersja premium to wszystkie zale-
ty podstawowego rozwiązania plus  
dodatkowe zamknięcie parapetu od 
dołu. Podnosi estetykę wyglądu oraz 
przedłuża żywotność produktu. Możli-
wość dołożenia systemu odprowadza-
nia wody, szczegóły str. 17.

*Podane wymiary są przykładowe,  
parapet jest dopasowywany do okna.

Die Premium-Version bietet alle Vor-
teile der Basislösung sowie einen zu-
sätzlichen Fensterbankverschluss von 
unten. Dies erhöht die Ästhetik und 
verlängert die Lebensdauer des Pro-
duktes. Option: Wasserableitsystem, 
Details siehe Seite 17.

*Die angegebenen Maße sind Bei-
spielmaße. Die Fensterbank ist an das 
Fenster angepasst.

The premium version offers all the 
advantages of the basic solution plus 
an additional window sill closure from 
the bottom. It increases the aesthetics 
of the appearance and extends the life 
of the product. Possibility to add a dra-
inage system, details on page 17.

* The dimensions given are only exam-
ples,  the window sill is adjusted to the 
window.
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STANDARD

P-12S
WERSJA STANDARD
szer. do 350mm x długość dostosowana do okna

Podstawowa wersja parapetu, spraw-
dzi się w przypadku, gdzie nie mamy 
dużo miejsca. Jego grubość to tylko 
12mm, dlatego jest idealny do ograni-
czonej przestrzeni podokiennej. Możli-
wość dołożenia systemu odprowadza-
nia wody, szczegóły str. 17.

*Podane wymiary są przykładowe,  
parapet jest dopasowywany do okna.

Die Basisversion der Fensterbank 
funktioniert gut bei Platzmangel. Seine 
Stärke beträgt nur 12 mm, daher ist es 
ideal für den begrenzten Fensterplatz. 
Option: Wasserableitsystem, Details 
siehe Seite 17. 

*Die angegebenen Maße sind Bei-
spielmaße. Die Fensterbank ist an das 
Fenster angepasst.

The basic version of the window sill 
will work when we do not have much 
space. Its thickness is only 12mm, so 
it is ideal for limited sill space. Pos-
sibility of adding a drainage system, 
details on page 17.

* The dimensions given are only exam-
ples,  the window sill is adjusted to the 
window.
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Podstawowa wersja parapetu, spraw-
dzi się w przypadku, gdzie nie mamy 
dużo miejsca. Jego grubość to tylko 
12mm, dlatego jest idealny do ograni-
czonej przestrzeni podokiennej. Możli-
wość dołożenia systemu odprowadza-
nia wody, szczegóły str. 17.

*Podane wymiary są przykładowe,  
parapet jest dopasowywany do okna.

Die Basisversion der Fensterbank 
funktioniert gut bei Platzmangel. Seine 
Stärke beträgt nur 12 mm, daher ist es 
ideal für den begrenzten Fensterplatz. 
Option: Wasserableitsystem, Details 
siehe Seite 17. 

*Die angegebenen Maße sind Bei-
spielmaße. Die Fensterbank ist an das 
Fenster angepasst.

The basic version of the window sill 
will work when we do not have much 
space. Its thickness is only 12mm, so 
it is ideal for limited sill space. Pos-
sibility of adding a drainage system, 
details on page 17.

* The dimensions given are only exam-
ples,  the window sill is adjusted to the 
window.

STANDARD

WERSJA STANDARD
przykładowe wymiary
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Water drainage - standard

Odprowadzenie wody - standard 

Wasserableitsystem - Standard 

Water drainage - comfort

Odprowadzenie wody - komfort

Wasserableitsystem  – Komfort

18

OPCJE DODATKOWE
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
ADDITIONAL OPTIONS

The duct at the bottom of the sill 20 mm from the edge 

Ścięcie kropli - podcięcie z dołu 20 mm od kanty

Tropfkantenschnitt 20 mm unten vom Rand



19

OPCJE DODATKOWE
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

ADDITIONAL OPTIONS

Window sills edges finished with Radius R=6mm 

Promień R6 na krawędziach parapetu

Radius R6 an den Rändern der Fensterbank

Roundings at the corners

Zaokrąglenia na rogach

Rundungen an den Ecken

OPCJE DODATKOWE

Opcje dodatkowe do zastosowania w 
rozwiązaniach ciepłych parapetów, 
dają korzyści nie tylko techniczne, ale 
też pozwalają dopasować się do wy-
glądu zewnętrznego budynku.  Nasi 
pracownicy chętnie służą pomocą w 
doborze materiału i rodzaju parapetu. 
Odpowiedzą na pytania i wątpliwości. 

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Die zusätzlichen Optionen der „war-
men Fensterbänke” bieten nicht nur 
technische Vorteile, sondern ermö-
glichen auch die Anpassung an das 
äußere Erscheinungsbild des Ge-
bäudes. Unsere Mitarbeiter sind Ihnen 
gerne bei der Auswahl des Materials 
und des Typs der Fensterbank behi-
lflich. Wir werden alle Fragen bean-
tworten und Zweifel beseitigen. 

ADDITIONAL OPTIONS

Additional options to be used in solu-
tions of warm window sills provide not 
only technical benefits, but also allow 
to adjust to the external appearance 
of the building. Our employees will be 
happy to help you choose the material 
and type of the window sill. They will 
answer questions and doubts.
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KRAUSE DESIGN
ul. Wiejska 16
49-120 Narok 

k. Opola Poland
tel. 77 427 46 10

biuro@krause-group.pl
www.krause-design.pl


