
K A T A L O G   Z Á B R A D L Í    

INTERIÉR 

EXTERIÉR 

FRANCOUZSKÁ          OKNA 

široký sortiment 

snadná montáž 

variabilita 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



I N T E R I É R     

     SMART 511 vodorovně                        SMART 512 svisle                                           SMART 513 sklo 

   KVADRAT 521 vodorovně                              KVADRAT 522 svisle                    KVADRAT 523 sklo  

    KVADRAT NATUR 521 vodorovně                KVADARAT NATUR 523 sklo                        CHROMÁT 211 vodorovně 

      KVADRAT NATUR 221 chromát                     RAL 311 vodorovně                     WOOD 421 vodorovně    

   KVADRAT RAL 321 vodorovně                    TABULAR 331 vodorovně                 TABULAR 333 sklo     

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



E X T E R I É R     

     EASY 511 vodorovně                         EASY KVADRAT 521 vodorovně                  SMART 511 vodorovně 

   SMART 521 svisle                                            KVADRAT 522 svisle                    SMART 513 sklo  

    TABULAR 631 vodorovně                               TABULAR 632 svisle dřevo                           CHROM 521 svisle plast  

      SMART 512 plech                                 

   

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



F R A N C O U Z S K Á  O K N A     

     Stavebnicový set 253361                         Stavebnicový set 253362                            Stavebnicový set 253363 

    Stavebnicový set 253364                               Sestaveno z dílů                                  Sestaveno z dílů  

    Sestaveno z dílů                                                 Sestaveno z dílů                                            Sestaveno z dílů 

      Sestaveno z dílů                                                 Sestaveno z dílů                                   Sestaveno z dílů 

   Sestaveno z dílů                                           Sestaveno z dílů                                             Sestaveno z dílů     

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  SMART  511 VODOROVNĚ  

511110 Smart sloupek boční nerez DZN 

511111 Smart sloupek boční nerez DON 

511112 Smart sloupek boční nerez DRN 

511113 Smart sloupek boční nerez DSN 

511114 Smart sloupek boční nerez PZN 

511115 Smart sloupek boční nerez PON 

511116 Smart sloupek boční nerez PRN 

511117 Smart sloupek boční nerez PSN 

511118 Smart sloupek boční nerez DZK 

511119 Smart sloupek boční nerez DOK 

511120 Smart sloupek boční nerez PZK 

511121 Smart sloupek boční nerez POK 

511810 Smart sloupek vrchní nerez VZN 

511811 Smart sloupek vrchní nerez VON 

 kruhový průřez 

 nerezová ocel  V2A 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  SMART  512 SVISLE  

512101 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DZB 

512102 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DOB 

512103 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DFB 

512104 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DSB 

512105 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DRB 

512106 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PZB 

512107 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez POB 

512108 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PFB 

512109 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PSB 

512110 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PRB 

512801 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VZB 

512802 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VOB 

512803 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VFB 

512804 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VSB 

512805 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VRB 

 průřez kruhový 

 nerezová ocel V2A  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  SMART  513 SKLO  

513101 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DZG 

513102 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DOG 

513103 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DFG 

513104 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DSG 

513105 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DRG 

513106 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez PZG 

513107 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez POG 

513108 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez PFG 

513109 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez PSG 

513110 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez PRG 

513801 Smart sloupek vrchní pro sklo výplň nerez VZG 

513802 Smart sloupek vrchní pro sklo výplň nerez VOG 

513803 Smart sloupek vrchní pro sklo výplň nerez VFG 

513804 Smart sloupek vrchní pro sklo výplň nerez VSG 

513805 Smart sloupek vrchní pro sklo výplň nerez VRG 

 průřez kruhový 

 nerezová ocel V2A 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  KVADRAT  521  VODOROVNĚ  

 průřez jekl 40x20 

 nerezová ocel V2A 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

521110 Kvadrat sloupek jekl boční nerez DZN 

521111 Kvadrat sloupek jekl boční nerez DON 

521112 Kvadrat sloupek jekl boční nerez PZN 

521113 Kvadrat sloupek 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  CHROMÁT 211 VODOROVNĚ  

211101 Zinkochromát sloupek boční  DZN 

211102 Zinkochromát sloupek boční  PZN 

211801 Zinkochromát sloupek vrchní VZN 

 průřez kruhový 

 konstrukční ocel  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  chromát  

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  KVADRAT NATUR 221 CHROMÁT  

221110 Kvadrat zinkochormát sloupek jekl boční DZN 

221111 Kvadrat zinkochormát sloupek jekl boční PZN 

221810 Kvadrat zinkochormát sloupek jekl vrchní VZN 

 průřez 30 x 40 

 konstrukční ocel 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  chromát 

 dřevěné madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  RAL 311 VODOROVNĚ  

311101 Ral sloupek boční s nerez příslušenstvím DZN 

311102 Ral sloupek boční s nerez příslušenstvím DON 

311103 Ral sloupek boční s nerez příslušenstvím PZN 

311104 Ral sloupek boční s nerez příslušenstvím PON 

311801 Ral sloupek vrchní  s nerez příslušenstvím VZN 

311802 Ral sloupek vrchní s nerez příslušenstvím VON 

 průřez kruhový 

 konstrukční ocel  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  RAL  

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  WOOD 421 VODOROVNĚ  

421101 Wood sloupek buk na šikminu boční PRT 

421102 Wood sloupek buk  na šikminu boční PST 

421801 Wood sloupek buk na šikminu vrchní VRT 

421802 Wood sloupek buk na šikminu vrchní VST 

421103 Wood sloupek modřín  na šikminu boční PRT 

421104 Wood sloupek modřín na šikminu  boční PST 

421105 Wood sloupek buk na rovinu  boční PRX 

421106 Wood sloupek bukna rovinu  boční PSX 

421803 Wood sloupek buk na rovinu vrchní VRX 

421804 Wood sloupek buk na rovinu vrchní VSX 

421107 Wood sloupek modřín  na rovinu boční PRX 

421108 Wood sloupek modřín  na rovinu boční PSX 

 čtvercový průřez 

 nerezová ocel V2A  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  buk masiv  

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



321101   Kvadrat ral sloupek jekl boční se zn příslušenstvím DZN 

321102   Kvadrat ral sloupek jekl boční se zn příslušenstvím PZN 

321801   Kvadrat ral sloupek jekl vrchní se zn příslušenstvím VZN 

 průřez 30 x 40 

 konstrukční ocel  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  RAL  

 dřevěné madlo 

 model  KVADRAT RAL 321 VODOROVNĚ  

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  TABULAR 331 VODOROVNĚ  

331101 Tabular sloupek plochý lak boční PRB 

331102 Tabular sloupek plochý lak boční POB 

331801 Tabular sloupek plochý lak vrchní VRB 

331802 Tabular sloupek plochý lak vrchní VOB 

 průřez 2x pasovina 

 konstrukční ocel 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  RAL  

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



333101 Tabular sloupek plochý lak boční pro sklo PRG 

333102 Tabular sloupek plochý lak boční pro sklo POG 

333801 Tabular sloupek plochý lak vrchní pro sklo VRG 

333802 Tabular sloupek plochý lak vrchní pro sklo VOG 

 průřez 2x pasovina 

 konstrukční ocel 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  RAL  

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

 model  TABULAR 333 SKLO  

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   
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511101 Easy  sloupek boční nerez DF 

511102 Easy sloupek boční nerez DR 

511103 Easy sloupek boční nerez PF 

511104 Easy sloupek boční nerez PR 

511801 Easy sloupek vrchní nerez VF 

511802 Easy sloupek  vrchní nerez VR 

 průřez kruhový 

 nerezová ocel V2A 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

 model  EASY 511 vodorovně  

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



521101 Easy sloupek jekl boční  nerez DF 

521102 Easy sloupek jekl boční nerez DR 

521103 Easy sloupek jekl boční  nerez  PF 

521104 Easy sloupek jekl boční  nerez  PR 

521801 Easy sloupek  jekl vrchní nerez  VF 

521802 Easy sloupek  jekl vrchní nerez VR 

 průřez jekl 40x20 

 nerezová ocel V2A 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

 model  EASY KVADRAT 521 vodorovně  

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   
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 model  SMART  511 VODOROVNĚ  

511110 Smart sloupek boční nerez DZN 

511111 Smart sloupek boční nerez DON 

511112 Smart sloupek boční nerez DRN 

511113 Smart sloupek boční nerez DSN 

511114 Smart sloupek boční nerez PZN 

511115 Smart sloupek boční nerez PON 

511116 Smart sloupek boční nerez PRN 

511117 Smart sloupek boční nerez PSN 

511118 Smart sloupek boční nerez DZK 

511119 Smart sloupek boční nerez DOK 

511120 Smart sloupek boční nerez PZK 

511121 Smart sloupek boční nerez POK 

511810 Smart sloupek vrchní  nerez VZN 

511811 Smart sloupek vrchní nerez VON 

511812 Smart sloupek vrchní nerez VRN 

511813 Smart sloupek vrchní nerez VSN 

511814 Smart sloupek vrchní  nerez VZK 

511815 Smart sloupek 

 kruhový průřez 

 nerezová ocel  V2A 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  SMART  512 SVISLE  

512101 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DZB 

512102 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DOB 

512103 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DFB 

512104 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DSB 

512105 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DRB 

512106 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PZB 

512107 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez POB 

512108 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PFB 

512109 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PSB 

512110 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PRB 

512801 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VZB 

512802 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VOB 

512803 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VFB 

512804 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VSB 

512805 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VRB 

 průřez kruhový 

 nerezová ocel V2A  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  KVADRAT  522 SVISLE  

522110 Easy sloupek jekl pro svislou výplň boční nerez DF 

522111 Easy sloupek jekl pro svislou výplň boční nerez PF 

522810 Easy sloupek jekl pro svislou výplň vrchní nerez VF 

 průřez jekl 40x20 

 nerezová ocel V2A  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  SMART  513 SKLO  

513101 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DZG 

513102 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DOG 

513103 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DFG 

513104 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DSG 

513105 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez DRG 

513106 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez PZG 

513107 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez POG 

513108 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez PFG 

513109 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez PSG 

513110 Smart sloupek boční pro sklo výplň nerez PRG 

513801 Smart sloupek vrchní pro sklo výplň nerez VZG 

513802 Smart sloupek vrchní pro sklo výplň nerez VOG 

513803 Smart sloupek vrchní pro sklo výplň nerez VFG 

513804 Smart sloupek vrchní pro sklo výplň nerez VSG 

 průřez kruhový 

 nerezová ocel V2A 

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  TABULAR 631 VODOROVNĚ  

631101 Tabular sloupek plochý žz+lak boční PRN 

631102 Tabular sloupek plochý žz+lak boční PON 

631801 Tabular sloupek plochý žz+lak vrchní VRN 

631802 Tabular sloupek plochý žz+lak vrchní VON 

 průřez 2x pasovina  

 konstrukční ocel  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  žárově zinko-

vané, vrchní práškový lak 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  TABULAR 632 DŘEVO  

632101 Tabular sloupek plochý žz+lak boční PRB 

632102 Tabular sloupek plochý žz+lak boční POB 

632801 Tabular sloupek plochý žz+lak vrchní VRB 

632802 Tabular sloupek plochý žz+lak vrchní VOB 

 průřez 2x pasovina  

 konstrukční ocel  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  žárově zinko-

vané, vrchní práškový lak 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  SMART  512 SVISLE  

512101 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DZB 

512102 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DOB 

512103 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DFB 

512104 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DSB 

512105 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DRB 

512106 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PZB 

512107 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez POB 

512108 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PFB 

512109 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PSB 

512110 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PRB 

512801 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VZB 

512802 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VOB 

512803 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VFB 

512804 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VSB 

512805 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VRB 

 průřez kruhový 

 nerezová ocel V2A  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  



 model  SMART  512 PLECH  

512101 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DZB 

512102 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DOB 

512103 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DFB 

512104 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DSB 

512105 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez DRB 

512106 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PZB 

512107 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez POB 

512108 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PFB 

512109 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PSB 

512110 Smart sloupek boční pro svislou výplň nerez PRB 

512801 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VZB 

512802 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VOB 

512803 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VFB 

512804 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VSB 

512805 Smart sloupek vrchní pro svislou výplň nerez VRB 

 průřez kruhový 

 nerezová ocel V2A  

 horní a boční kotvení 

 tělo sloupku  broušené 

 dřevěné madlo 

 nerezové madlo 

Zapro spol. s r.o.  výhradné zastúpenie   

zapro@zapro.sk      +421  910 400 000  


