
Manuál k objednání parapetů
PARAMONT CZ s.r.o.

Fáze objednání:

- přijetí objednávky od zákazníka
- zpracování objednávky
- odeslání objednávky do PARAMONT CZ s.r.o.
- přijetí objednávky na Vaši firmu



1. Přijetí objednávky od zákazníka

A) Určení typu parapetu:

- vnější - model tažený hliník
- model ohýbaný hliník
- model ohýbaný pozink

- vnitřní - dřevotřískové - model Paramont s nosem
- model Paramont PN bez nosu

- plastové           - model REHAU
          - model COMFORT

B) Určení rozměru parapetu: 

- DÉLKA: - rozměr parapetu od špalety ke špaletě.

Zákazník si určí, zda chce parapet s nadmírou a upraví si jej při montáži (hodnotu 
nadrozměru si určí zákazník). V případě, že zákazník chce parapet dodat v přesném 
rozměru, doporučujeme odečíst od naměřené hodnoty 5mm pro aplikaci krytek a 
pohodlnější montáž.

- ŠÍŘKA: - tento údaj bývá občas uváděn jako „hloubka“ parapetu
- jedná se o rozměr od okna do místnosti
- tento rozměř uvádějte !!!včetně přesahu do místnosti!!!
- přesah přes stěnu se stanovuje: - vnější + 3 nebo 4 cm

- vnitřní DTD s nosem + 3 cm
- vnitřní plastové + 2 cm

- doplnění počtu kusů pro jednotlivé rozměry

C) Doplnění příslušenství:

- vnější - plastové krytky
- hliníkové krytky před omítkou
- hliníkové krytky po omítce
- šroubky a čepičky
- spojky rohové nebo průběžné
- ostatní dle katalogu

- vnitřní  - dřevotřískové - plastové krytky, spojky nebo lemování
                     - plastové           - plastové krytky, spojky



2. Zpracování objednávky

- přenesení objednávky do formátu čitelného pro PARAMONT CZ

A) zadání do webového rozhraní na https://qi.paramont.cz/objednavka-parapety/

B) Zadání do objednávkového formuláře PARAMONT CZ
              - objednávkové formuláře ke stažení zde: https://www.paramont.cz/ke-stazeni

C) Použití vlastního formátu objednávky. Tento formát musí obsahovat všechny údaje 
potřebné k vyřízení objednávky. Tento formát musí být odsouhlasený oběma stranami.

https://qi.paramont.cz/objednavka-parapety/


3. Odeslání objednávky

- objednávky realizované přes https://qi.paramont.cz/objednavka-parapety/  se odesílají
stisknutím tlačítka „objednat“ na webových stránkách

- objednávky realizované přes objednávkové formuláře je nutné odeslat na adresu 
info@paramont.cz

- na všechny objednávky obdržíte potvrzení o jejich přijetí!!!

4. Přijetí objednávky na Vaši firmu

- dodání parapetů na Vaši firmu probíhá téměř ve 100% vlastními rozvozy 
PARAMONT CZ
- konkrétní rozvozový den pro vaši pobočku Vám sdělí odpovědný obchodní zástupce
- při převzetí zkontrolujte, zda je zakázka kompletní a nepoškozená

!!! ve výjimečných případech může dodávka proběhnout pomocí přepravní služby – v 
tomto případě proveďte kontrolu dodávky přímo před kurýrem. V případě, že Vám 
úplnou kontrolu neumožní, zapište do dokumentů kurýra poznámku „převzato s 
výhradou“!!!

5. Kontakty PARAMONT CZ

Objednávky: +420 737 999 022 , info@paramont.cz
Fakturace: +420 737 999 000 , fakturace@paramont.cz 

Cenové nabídky: +420 737 999 007 , poptavky@paramont.cz 

Obchodní zástupce: Dočkal Jaroslav ,  +420 737 999 008 , dockal@paramont.cz 
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