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Dobré důvody
pro Parador

Filozofie

Technika

Žijeme pro produkty, které udělají z každého prostoru
ten nejkrásnější domov na světě. Ukazatel našich
hodnot nás směruje touto cestou: Z hlediska inovací,
udržitelnosti a ekologie musíme dodržovat ty nejvyšší
měřítka kvality ve všech oblastech našeho podnikání.
Přitom zůstáváme vždy při zemi - kde je základ našeho
úspěchu.

Aby šla pokládka dobře od ruky, nabízí Parador u
jednotlivých produktů inteligentní zaklapávací spoje
nebo lepicí systémy, které zaručují dlouhodobou
stabilitu. Od použití ve vlhkých prostorách po integraci
podlahového vytápění - podlahy od společnosti Parador
nabízejí perfektní řešení pro každou situaci ve špičkové
kvalitě.

Inspirace & Design

Zdravé bydlení

V současné podobě se v našich podlahách odrážejí
aktuální vlivy z oblasti umění, designu, architektury
a životního stylu. Tuto inspiraci si vzal za vlastní náš
tým designérů a realizuje zde inovativní a neobvyklý
vzhled našich produktů, které se stávají představiteli
nejnovějších trendů.

Výroba ekologických produktů je našim hlavním
zájmem, který je silně zakotven ve firemní filozofii naší
společnosti. Naše podlahy jsou zdravotně nezávadné,
bez emisí a zajišťují příjemné obytné prostředí. Používáme
především přírodní materiály, které podléhají stálým
kontrolám.

Kvalita & Materiály

Udržitelnost

Parador nabízí estetické podlahové koncepty pro každou
oblast použití, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitních
a recyklovatelných materiálů. Autentický vzhled, funkční
struktura a ekologický výběr materiálů umožňují
realizovat náročné idee z oblasti bydlení „Made in
Germany and Austria“.

Jako pro tradiční dřevozpracující podnik je pro násdůležitá
vysoká angažovanost v oblasti životní prostředí. Z
tohoto důvodu chceme být příkladem ve všech oblastech ekologické výroby - od materiálů přes hotový
výrobek až po oblast logistiky.

Dobré důvody pro to, vybrat si společnost Parador
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Třívrstvé
dřevěné podlahy nadčasový
klasický
Třívrstvé dřevěné podlahy jsou klasikou mezi podlahovými krytinami - jsou nadčasové,
moderní a zároveň je kvalita jejich materiálu ideálním řešením přirozeného a příjemného bydlení. Velké množství designů a formátů umožňuje individuální provedení
každé podlahy. Třívrstvé dřevěné podlahy Parador mají velice dlouhou životnost,
vytvářejí pozitivní klima pro bydlení, jsou teplé od nohou a vyzařují trvalé hodnoty.
Produktové řady Basic, Classic a Trendtime nabízejí pro každé použití množství podlah Parador, které vám umožní splnit všechna vaše individuální přání v oblasti bydlení.
Díky inteligentnímu zaklapávacímu systému rychle přijdete na chuť této nadčasové
klasice „Made in Germany and Austria“.

Od inspirace k podlaze
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Perfektní uspořádání místností

Dub nougat
Living
Selský vzor
Trendtime 4
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Produktové řady
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Basic
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Classic

20 / 31

Trendtime
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Povrchová úprava
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Rozměry
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Přehled sortimentu
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Podlahové lišty a krytky
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Profily
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Podklady

58 / 59
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Pocit prostoru se
systémem
Kvalitní podlahy chápeme jako celek: perfektní souhra
všech prvků, zdůrazňuje idee celkového systému,
kterými se společnost Parador vyznačuje. Náš sortiment vysoce kvalitních dřevěných podlahových krytin
doplňujeme o další kvalitní detailní prvky. Podlahové
lišty, koncovky, podklady a optimální péče - to vše
dělá podlahu tím, čím ve skutečnosti je: jevištěm
Vašeho života.

Parador
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Třívrstvé dřevěné podlahy elegantní a klasické
Masivní dřevo vysoce kvalitních dřevěných podlah od společnosti Parador je opatřeno nalakovaným nebo naolejovaným povrchem a má velice dlouhou životnost. Čelní
impregnace lamel a celková impregnace vrchní vrstvy zajišťují zvýšenou ochranu
před bobtnáním. Třívrstvé dřevěné podlahy jsou díky masivní střední vrstvě smrku a
jedle extrémně tvarově stabilní. Patentovaná zaklapávací mechanika zajišťuje vysokou
stabilitu spoje. Spodní vrstva z dýhy ze smrkového dřeva pomáhá pevnému propojení
jednotlivých palubek.

1
2
3
4

1

Vrchní vrstva
neošetřené, nalakované nebo přírodně
olejované masivní dřevo

4

Zaklapávací spoj
přesnost lícování a stabilita spoje

2

Střední vrstva smrk-jedle
s vynikající tvarovou stálostí i při vysokém
zatížení

3

Spodní vrstva
vysoká tvarová a rozměrová stabilita

Produktové řady
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Produktové řady
Třívrstvé dřevěné podlahy Parador jsou klasikou v oblasti bydlení. Tento přírodní
materiál je obzvláště hodnotný a příjemný pro bydlení. Velké množství designů,
formátů a povrchů umožňuje individuální provedení a realizaci všech snů o bydlení.
Seznamte se s jedinečným světem vysoce kvalitních dřevěných podlah od společnosti Parador v řadách Basic, Classic a Trendtime.

Basic

Classic

Trendtime

Kdo hledí na cenu, ale nechce se
vzdát skvělé kvality - ten nalezne
v řadě Basic atraktivní dřevěnou
podlahu pro krásný domov.

Nekompromisní v kvalitě, klasický
v designu a univerzálně použitelný:
Řada Classic je vytvořena pro
zákazníky s vysokými nároky v
oblasti designu a kvality.

Ohromí všechny, pro které je podlaha
věcí osobitého vkusu: Řada Trendtime
nabízí jedinečné spektrum designů pro
moderní zařízení bytu na té nejvyšší
úrovni

Parador
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Basic
Výhody výrobku
Přírodní produkt – každá palubka je unikátem

Odolná a tvarově stabilní

Pro běžné použití a snadné na údržbu

Příjemný a hřejivý pocit při chůzi

Impregnace jako přídavná ochrana proti
bobtnání

Vhodné pro pokládku podlahového vytápění

Systém Automatic-Click®

Basic
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Dub
Classic
Selský vzor
Basic 11–5

Parador
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Basic 11-5
Parketový vzor (D 2200 x Š 185 x V 11,5 mm)

Buk
Natur

Javor kanadský
Natur
1595132
Javor E 001*

Buk
Rustikal
1569684
Buk E 002*

1518246
Buk E 002*

Dub
Rustikal

Dub
Natur
1595131
Dub E 002*

Dub
Rustikal

1569685
Dub E 002*

1518247
Dub E 002*

1366061
Dub E 007*

neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

1518248
Dub E 003*

Basic
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Basic 11-5
Parketový vzor (D 2200 x Š 185 x V 11,5 mm)

Dub sukovitý
Rustikal
1518245
Dub E 001*

Vlašský ořech americký
Rustikal
1569686
Vlašský ořech E 001*

*

Doporučení týkající se dekoru lišt

Dub Pure
Rustikal
1595164
Dub E 007*

Dub bílé póry
Rustikal
1595130
Dub E 007*

Parador
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Basic 11-5
Selský vzor (D 2200 x Š 185 x V 11,5 mm)

Dub
Classic

Dub
Rustikal

1518262 (M4V)**
Dub E 002*

1396114 (M4V)**
Dub E 001*

Dub kartáčovaný
Rustikal

Dub
Rustikal
1518249 (M4V)**
Dub E 002*

Dub kartáčovaný
Rustikal

1518264 (M4V)**
Dub E 002*

1595135 (M4V)**
Dub E 003*

1518250 (M4V)**
Dub E 007*

Dub Pure
Classic
1595165 (M4V)**
Dub E 007*

neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

1518261 (M4V)**
Dub E 003*

Basic
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Basic 11-5
Velkoplošný formát (D 2380 x Š 233 x V 11,5 mm)

Dub
Natur
1601463 (M4V)**
Dub E 001*

*
**

Dub kartáčovaný
Rustikal

Dub
Rustikal
1601464 (M4V)**
Dub E 001*

Doporučení týkající se dekoru lišt

Design drážky: 4V = 4 stranná V drážka, M4V = minifáze

1643835 (M4V)**
Dub E 001*

1697032 (M4V)**
Dub E 001*

Parador
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Classic
Výhody výrobku
Přírodní produkt – každá palubka je unikátem.

Odolná a tvarově stabilní

Pro běžné použití a snadné na údržbu

Příjemný a hřejivý pocit při chůzi

Impregnace jako přídavná ochrana proti
bobtnání

Vhodné pro pokládku podlahového vytápění

Systém Automatic-Click®

Classic
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Jasan
Living
Selský vzor
Classic 3060

Parador
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Classic 3060
Parketový vzor (D 2200 x Š 185 x V 13 mm)

Javor kanadský
Natur

Javor evropský
Natur
1518122
Javor evropský E 001*

1518086
Javor E 001*

Buk
Natur

Buk Mont Blanc
Living
1518088
Buk E 002*

1739899
Dub E 019*

Buk
Living
1518103
Buk E 002*

Dub
Living
1247126
Dub E 001*

neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

1739905
Dub E 002*

Classic
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Classic 3060
Parketový vzor (D 2200 x Š 185 x V 13 mm)

Dub
Living
1247127
Dub E 007*

Dub
Natur
1739928
Dub E 003*

Dub sukovitý
Living
1518102
Dub E 001*

*

Doporučení týkající se dekoru lišt

Dub
Select
1518101
Dub E 001*

Dub clear
Living
1739900
Dub E 027*

1518089
Dub E 001*

Dub Fineline vzor
Natur
1518112
Dub E 001*

Parador
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Classic 3060
Parketový vzor (D 2200 x Š 185 x V 13 mm)

Dub graphit
Living

Dub kouřový
Living

1739901
Dub E 028*

1518113
Dub E 020*

Jasan Fineline vzor
Natur
1518121
Jasan E 003*

Jasan
Living
1270338
Jasan E 003*

Třešeň evropská pařená
Living

Třešeň evropská pařená
Natur

1518116
Třešeň E 001*

1518115
Třešeň E 001*

Vlašský ořech
Natur

Vlašský ořech
Living
1518118
Vlašský ořech E 001*

1518117
Vlašský ořech E 001*

neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

*

Doporučení týkající se dekoru lišt

Classic
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Dub
Living
Parketový vzor
Classic 3060

Parador
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Classic 3060
Selský vzor (D 2200 x Š 185 x V 13 mm)

Dub
Living

Dub
Natur

Dub
Living

1740064 (M4V)**
Jednobarevná bílá D001*

Dub
Natur

1570024 (M4V)**
Jednobarevná bílá D001*

1518128 (M4V)**
Dub E 007*

Dub
Rustikal

Dub
Natur
1518124 (M4V)**
Dub E 001*

1739903 (M4V)**
Dub E 001*

Dub
Rustikal
1358529 (M4V)**
Dub E 001*

1309246 (M4V)**
Jednobarevná bílá
D001*

1518125 (M4V)**
Dub E 007*

Dub
Rustikal
1739906 (M4V)**
Dub E 002*

1501312 (M4V)**
Dub E 007*

1288415 (M4V)**
Dub E 001*

Dub
Select
1739929 (M4V)**
Dub E 003*

1740063 (M4V)**
Jednobarevná bílá
D001*

neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

1518123 (M4V)**
Dub E 001*

Classic
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Classic 3060
Selský vzor (D 2200 x Š 185 x V 13 mm)

Dub zakouřený
Rustikal
1739907 (M4V)**
Dub E024*

Dub Europa
Rustikal
1601482 (M4V)**
Dub E 023*

Dub bělený
Natur
1518126 (M4V)**
Dub E 005*
*
**

Dub Barolo
Rustikal

Dub Chablis
Rustikal

1739908 (M4V)**
Dub E 016*

1739909 (M4V)**
Dub E 027*

Dub kartáčovaný
Rustikal
1368979 (M4V)**
Dub E 001*

Dub šedý
Natur
1601486 (M4V)**
Dub E025*

Doporučení týkající se dekoru lišt

Design drážky: 4V = 4 stranná V drážka, M4V = minifáze

Dub kartáčovaný
Rustikal
1739910 (M4V)**
Dub E 002*

1739925 (M4V)**
Dub E 003*

Dub šedo-hnědý
Natur
1601487 (M4V)**
Dub E026*

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy
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Dub Barolo
Rustikal
Selský vzor
Classic 3060

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Classic 3060
Selský vzor (D 2200 x Š 185 x V 13 mm)

Dub kouřový
Natur

Dub kouřový
Rustikal
1518243 (M4V)**
Dub E 020*

1518242 (M4V)**
Dub E 020*

Dub Pure
Natur

Dub Pure
Rustikal

1601485 (M4V)**
Dub E 007*

1739912 (M4V)**
Dub E 007*

Dub Verdecchio
Rustikal

Jasan
Living

1739921 (M4V)**
Dub E 002*

Dub Muscat
Rustikal
1739911 (M4V)**
Dub E 003*

Dub soft struktura
Rustikal
1739902 (M4V)**
Dub E 001*

Jasan
Living

1739922 (4V)**
Jasan E 001*

1739926 (4V)**
Jasan E 003*

neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

Classic
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Classic 3060
Selský vzor (D 2200 x Š 185 x V 13 mm)

Modřín
Rustikal
1739923 (M4V)**
Modřín E 001*

Modřín kouřový soft struktura
Rustikal
1739904 (M4V)**
Dub E029*

Termo dub medium kartáčovaný
Living
1739927 (4V)**
Dub E 022*

*
**

Doporučení týkající se dekoru lišt

Design drážky: 4V = 4 stranná V drážka, M4V = minifáze

Termo dub medium kartáčovaný
Living
1739924 (M4V)**
Dub E 020*

Parador
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Trendtime
Výhody výrobku
Přírodní produkt – každá palubka je unikátem

Odolná a tvarově stabilní

Pro běžné použití a snadné na údržbu

Příjemný a hřejivý pocit při chůzi

Impregnace jako přídavná ochrana proti
bobtnání

Vhodné pro pokládku podlahového vytápění

Systém Automatic-Click®

Systém Allround-Click®

Trendtime
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Dub šedý struktura řezu
Living
Parketový vzor
Trendtime 6

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Trendtime 3
Lamela / pokládka rybí kost (D 570 x Š 95 x V 10,5 mm)

Dub
Living
1601582 (M4V)**
Dub E 001*

Dub Cream
Living
1739935 (M4V)**
Dub E 007*

Dub nougat
Living

1739932 (M4V)**
Dub E 023*

Dub perleťový
Living

1739933 (M4V)**
Dub E 030*

1739934 (M4V)**
Dub E 031*

Dub bělený
Living
1601583 (M4V)**
Dub E 005*

Dub Pure
Living
1601580 (M4V)**
Dub E 007*

Dub černý
Living
1601584 (M4V)**
Dub E 019*
neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

Trendtime
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Trendtime 4
Selský vzor (D 2010 x Š 160 x V 13 mm)

Dub clear
Living

Dub Cream
Living

1739936 (M4V)**
Dub E 027*

Dub perleťový
Living

1739937 (M4V)**
Dub E 023*

Třešeň americká
Natur

1739939 (M4V)**
Dub E 031*

Vlašský ořech Antique
Living
1518200 (4V)**
Vlašský ořech E 002*
*
**

Doporučení týkající se dekoru lišt

Design drážky: 4V =4 stranná V drážka, M4V = minifáze

1257371 (4V)**
Třešeň E 001*

Dub nougat
Living
1739938 (M4V)**
Dub E 030*

Vlašský ořech
Natur
1257369 (4V)**
Vlašský ořech E 001*

Parador
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Trendtime 6
Parketový vzor / selský vzor (D 2200 x Š 185 x V 13 mm)

Buk bílý struktura řezu
Living, parketový vzor

Dub šedý struktura řezu
Living, parketový vzor
1739941 (4V)**
Dub E033*

1739942 (4V)**
Jasan E003*

Design drážky: 4V = 4 stranná V drážka, M4V = minifáze

1739940 (4V)**
Jednobarevná bílá D001 /
vzhled ušlechtilé ocele*

Dub perleťový struktura řezu
Living, parketový vzor

Dub noir struktura řezu
Living, selský vzor

*

Doporučení týkající se dekoru lišt

**

1739943 (4V)**
Dub E019*

neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

Trendtime
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Buk bílý struktura řezu
Living
Parketový vzor
Trendtime 6

Parador
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Trendtime 8
Selský vzor (D 1882 x Š 190 x V 15 mm)

Dub elephant skin
Classic

Dub kartáčovaný handscraped
Classic
1739953 (4V)**
Dub E 002*

1739952 (4V)**
Dub E 002*

Dub smoked elephant skin
Classic

Dub smoked kartáčovaný handscraped
Classic

1739954 (4V)**
Dub E 021*

1739955 (4V)**
Dub E 021*

Dub tree plank
Classic

Dub kartáčovaný handscraped
Classic
1739959 (4V)**
Dub E 007*

Dub smoked tree plank
Classic
1739956 (4V)**
Dub E 015*

Seaport Oak
Classic

1739957 (4V)**
Dub E 002*

1739958 (4V)**
Dub E 002*

neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

Trendtime
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Trendtime 8
Selský vzor (D 1882 x Š 190 x V 14 mm)

Dub handcrafted
Classic
1739944 (4V)**
Dub E 001*

Dub limed handcrafted
Classic
1739950 (4V)**
Dub E 036*

Dub smoked handcrafted
Classic
1739945 (4V)**
Dub E 024*

*
**

Doporučení týkající se dekoru lišt

Design drážky: 4V = 4 stranná V drážka, M4V = minifáze

Dub smoked grey handcrafted
Classic
1739951 (4V)**
Dub E 037*

Parador
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Dub clear
Living
Selský vzor
Trendtime 4

Trendtime
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Trendtime 9
Chevron (D 2380 x Š 233 x V 15 mm)

Dub
Classic, modul 1
1739964
Dub E 001*

1739967
Dub E 001*

Dub
Classic, modul 2
1739966
Dub E 001*

1739968
Dub E 001*

Modul 1

Modul 2

neošetřený

lakovaná úprava

lakovaná úprava matná

lakovaná úprava matná bílá

přírodně olejovaný

přírodně olejovaná bílá

přírodně olejovaná plus

přírodně olejovaná bílá plus

*
Doporučení týkající se
dekoru lišt

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Povrchová úprava
Skutečná krása nenadchne jen oko: Přirozeně působící povrchy dřevěných podlah
Parador určují charakteristický profil podlahy. Díky různým druhům a různým ošetřením povrchů se projeví charakter tohoto dřevěného materiálu. Jsou zde různě hluboké struktury, které jsou vždy hmatatelné.

Design drážky
Bez drážky
U klasické pokládky k sobě palubky
přiléhají bez výrazných viditelných
mezer. Harmonický vzhled podlahy
vytváří celkový uzavřený dojem.

Zkosená hrana kolem dokola/
minifáze
Podélné a čelní hrany sražené po
celém obvodu zdůrazňují přirozenost
dřeva, přičemž díky 4 stranné miniV-drážce je každá palubka decentně
zdůrazněna, zatímco 4 stranná V
drážka zajišťuje výraznější zdůraznění.

Povrchová úprava
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Zpracování
Neošetřeno
Podlahy bez povrchové úpravy jsou
určeny pro individuální úpravu povrchu.

Lakovaná úprava
Ušlechtilý, matně lesklý lakovaný povrch
nabízí optimální ochranu před nečistotami
a namáháním.

Lakovaná úprava matná
Ochranné ošetření lakem s přirozeným
matným vzhledem po natření olejem
zvýrazňuje barvu a strukturu.

Lakovaná úprava matná bílá
Navíc k lakované úpravě matné: vyrovnání nuancí v barvě a struktuře dřeva bílým
zabarvením.

Přírodně olejovaný
Je zdůrazněn původní charakter dřeva.
Poskytuje optimální ochranu a zdůrazňuje
vlastní patinu.

Přírodně olejovaná bílá
Navíc k přírodně olejovanému provedení:
Vyrovnání nuancí v barvě a struktuře
dřeva bílým zabarvením.

Přírodně olejovaná plus
Speciální ochrana umožňuje plnou
haptiku s vyšší bezpečností a vyšším
výkonem pro hotovou podlahu přímo pro
bydlení.

Přírodně olejovaná bílá plus
Navíc k přírodně olejované: vyrovnání
nuancí v barvě a struktuře dřeva bílým
zabarvením.

Parador
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Struktury povrchu

Elephant Skin
Vlastnosti dřeva, jako je žilkování, suky a
prasklinky se zdůrazní a palubka má pak
jedinečný charakter.

Kartáčovaná struktura
Opracováním povrchu dřeva kartáči z
ušlechtilé oceli se zdůrazní přirozené
žilkování dřeva a haptika.

Handscraped
Individuální, rukou opracovaný povrch, který
získal svůj původní charakter ručním
hoblováním.

Zpracováno ručně
Velice měkká a decentní varianta mezi
strukturami povrchu, která spojuje všechny
ostatní varianty.

Struktura řezu
Stopy po pile z dob, kdy ještě neexistovaly
brusky, přinášejí starobylý vzhled podlahy.

Soft struktura
Hluboké, intenzivní kartáčování s měkkými
přechody.

Povrchová úprava
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Druhy-třídění

Select
Díky harmonické struktuře a jemným
barevným nuancím je možné vytvořit
neobyčejné podlahové plochy.

Natur
Pro vzhled podlahy s přirozeným, ale
vyrovnaným celkovým působením, je druh
dřeva Natur tou nejlepší volbou.

Living
Druh Living se vyznačuje živým vzhledem a
zdůrazňuje přirozený charakter dřeva.

Rustikal
Tento druh působí původním dojmem
především díky svému sukovitému vzhledu a
vyvážené hře barev s výrazným žilkováním.

Classic
Druh Classic se vyznačuje živým spektrem
harmonického, přirozeného a původního
vzhledu.

Parador
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Modřín kouřový soft struktura
Rustikal
Selský vzor
Classic 3060

Parador
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Pocit prostoru na míru

1

2

3

Parketový vzor

Selský vzor ve třech velikostech

Basic:
2200 x 185 x 11,5 mm

Trendtime 8:
1882 x 190 x 15/14 mm

Trendtime 4:
2010 x 160 x 13 mm

Velkoplošný formát

Basic:
2200 x 185 x 11,5 mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 6:
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 6:
2200 x 185 x 13 mm

Basic:
2380 x 233 x 11,5 mm

Rozměry

1,80 m
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4

5

Lamela
(pokládka typu rybí kost)

Chevron
(Modul 1 / modul 2)

Trendtime 3:
570 x 95 x 10,5 mm

Trendtime 9:
2380 x 233 x 15 mm

Parador
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Přehled sortimentu

Basic

Classic

Sortiment

Basic 11-5

Classic 3060

Natur, Classic, Rustikal

Select, Natur, Living, Rustikal

Druh
Úpravě povrchu

Vzory palubek

1
2
3
4
5

Parketový vzor
Selský vzor
Velkoplošný formát
Lamela
(pokládka do vzoru rybí kosti)
Chevron

1

Vzhled
drážek

2

3

1

2

3

Minifáze (M4V)

4 stranná V drážka (4V)

Kvalita

Technologie

Záruka
10 let

25 let

(1,2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm

2200 × 185 mm

11,5 mm

13 mm

ca. 2,5 mm

ca. 3,6 mm

Formát

Tloušťka palubek
Provedení

3 vrstvá struktura

Střední vrstva

Masivní střední vrstva smrk-jedle

Vrchní vrstva
Ochrana
před
bobtnáním
Zaklapávací
mechanika

Impregnace lamel a vrchních
vrstev po celém obvodu
Systém Automatic-Click ® s
podélným a čelním uzavřením hran
Systém Allround-Click ® bez pravých
nebo levých parket pro obzvláště
jednoduchou pokládku

Podlahové
topení

Vhodné pro pokládku na
podlahové topení
Individuální vzhled,
díky kvalitnímu zpracování
povrchu

Lakovaná úprava

Lakovaná úprava matná

Lakovaná úprava matná bilá

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Přehled sortimentu
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Trendtime
Trendtime 3

Trendtime 4

Trendtime 6

Trendtime 8

Trendtime 9

Living

Natur, Living

Living

Classic

Classic

4
5

2

1

2

3

2

5
12

25 let

25 let

25 let

25 let

25 let

570 × 95 mm

2010 × 160 mm

2200 × 185 mm

1882 × 190 mm

2380 x 233 mm

10,5 mm

13 mm

13 mm

14 mm/15 mm

15 mm

ca. 2,5 mm

ca. 3,6 mm

Neošetřeno

ca. 3,6 mm

Přírodně olejovaný plus

ca. 3 mm/4 mm

ca. 3,6 mm

Přírodně olejovaná plus bílá

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

52 / 53

Dub Pure
Living
Pokládka rybí kost
Trendtime 3

Parador
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Podlahové lišty a krytky
Společnost Parador přináší rozmanitou nabídku opticky sladěných podlahových lišt
pro harmonický vzhled každého dřevěného povrchu. Další barvy, jako např. ušlechtilá
ocel, bílá a černá nebo lišty se základovou barvou umožňují cíleně zvýraznit a
individuálně doladit provedení podlahy.
Pro optimální upevnění na stěnu nabízíme dle vlastností podkladu (zdiva) zaklapávací
nebo lepené spoje. Podlahové lišty Parador jsou připraveny na obě možnosti snadné
montáže: se zaklapávacím systémem nebo s drážkou pro lepenou montáž. Vnitřní a
vnější rohy, jakož i koncovky a spojky zakrývají stopy po řezu pilou a nejsou zde nutné
zkosené řezy. Prostě skvělé!

Krytky
Praktické krytky podlahových lišt
vytvářejí čisté přechody, řešení oblastí
rohů a zakončení podlahových lišt
SL3, SL5, SL6 a SL18. Krytky
dodáváme ve vzhledu hliníku nebo
v bílé barvě.

Také u Hamburských lišt HL1, HL2
a HL3 nabízí Parador nový výškově
nastavitelný sortiment krytek v
jednobarevné bílé barvě.

Podlahové lišty a krytky
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Podlahové lišty

Hamburská lišta HL 1

Hamburská lišta HL 2

Hamburská lišta HL 3

Příchytka na lišty zelená
nebo k nalepení

Příchytka na lišty zelená
nebo k nalepení

Příchytka na lišty zelená
nebo k nalepení

Podlahová lišta SL 2

Podlahová lišta SL 4

Podlahová lišta SL 18

Příchytka na lišty zelená
nebo k nalepení

Příchytka na lišty červená
nebo k nalepení

Příchytka na lišty červená
nebo k nalepení

Parador
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Profily
Profily od společnosti Parador spojují, překrývají a zakončují příslušná místa na
podlaze, což zaručuje perfektní vzhled podlahy v každém ohledu. Díky patentované
technice otočných kloubů jsou tyto profily z hlediska nastavení výšky opravdu flexibilní. Jako přechodové profily spojují stejně vysoké podlahové krytiny a dilatační
spáry. Pro přechody mezi různě vysokými podlahovými krytinami se používají
adaptační profily. Zakončovací profily pak vytvářejí čisté přechody k dlaždicím,
dveřím a k profilům schodišťové hrany.

Hliníkové profily
Všechna čtyři provedení nabízíme jako hliníkové profily v eloxované stříbrné barvě nebo v ušlechtilé oceli.
Zajišťují vhodné přechody mezi místnostmi a také elegantní a propracovaná zdůraznění.

Přechodový profil
Eloxovaný hliník stříbrný / ušlechtilá ocel

Adaptační profil
Eloxovaný hliník stříbrný / ušlechtilá ocel

45

36

Profil na schodišťové hrany
Eloxovaný hliník stříbrný / ušlechtilá ocel

28
23
50

Zakončovací profil
Eloxovaný hliník stříbrný / ušlechtilá ocel

26

Profily
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Dub nougat
Living
Selský vzor
Trendtime 4

Parador
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Podklady
Parador nabízí pro každé použití optimální řešení: podklady vyrovnávají menší nerovnosti
a mají zároveň i vysokou pevnost v tlaku. U minerálního podloží zajišťuje integrovaná
parotěsná zábrana nezbytnou ochranu proti vlhkosti.
Ať se jedná o technologický produkt nebo přírodní produkt z dřevních vláken: podklady Parador perfektně zvýrazní kvalitu celé podlahové krytiny.

Vlastnosti výrobku
Kročejový hluk / Prostorový hluk
Podklady Parador nabízejí tlumení
kročejového hluku ve třech stupních –
jedno, dvě nebo tři zvlnění zajišťují velice
účinné tlumení kročejového hluku.

Vhodné pro podlahové vytápění
Podklady Parador jsou optimálně kombinovatelné s podlahovým vytápěním.

Odolnost vůči vlhkosti
Podklady Parador nabízejí odolnost vůči
vlhkosti ve dvou stupních - označené
jednou kapkou nebo dvěma kapkami
(vysoká ochrana).

Vhodné na nerovné podklady
Podklady Parador zajišťují vyrovnání
bodových nerovností a jsou tedy vhodné
pro renovace.

Pevnost v tlaku/ tvarová stálost
Podklady Parador se vyznačují vysokou
tvarovou stálostí a pevností v tlaku ve
třech stupních - od 20.000 kg/m2 přes
45.000 kg/m2 až do 50.000 kg/m2.

Podklady
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Provedení

Akustik-Protect 100
minerální podklady
Podložka vysoké kvality pro tlumení hluku
tloušťka 1,8 mm

Akustik-Protect 200
neminerální podklady /
dřevěné podklady
Podložka vysoké kvality pro tlumení hluku
tloušťka 2 mm

Uno-Protect
neminerální podklady /
dřevěné podklady
Podklad proti kročejovému hluku
Pevnost v tlaku do 20.000 kg/m2
tloušťka 2,2 mm

Duo-Protect
minerální podklady
s ochranou proti vlhkosti a tlumením
kročejového hluku v jednom
Pevnost v tlaku do 20.000 kg/m2
tloušťka: 2,5 mm

Akustik-Protect 300
minerální podklady
Podložka vysoké kvality pro tlumení hluku
tloušťka 2,8 mm

Parador
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Dub clear
Living
Selský vzor
Trendtime 4

Parador
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Služby Parador
v rámci celého systému
Pro celkový perfektní dojem je důležitý každý detail: Parador je prodejcem celého
systému, a proto nabízí kompletní příslušenství pro pokládku a údržbu. Snadná
montáž a údržba zajišťují dlouhodobé uspokojení při používání podlahy - a to od
samého počátku.
Na www.parador.eu naleznete neobyčejně propracovanou nabídku služeb, která vám
usnadní individuální plánování vašeho prostoru, jakož i rozhodování při výběru
určitého dekoru a materiálu. Díky rozsáhlému přehledu produktů, užitečným radám
a užitečným nástrojům se stanou veškeré vaše činnosti spojené s podlahou Parador
skutečnou radostí.

Další možnosti na www.parador.eu

Nástroj

Objednání katalogu

Lepidlo

Objednání vzorků

Čištění a údržba

Program na plánování prostoru
a materiálu

Ověření dostupnosti

Webové stránky a budoucí rozvoj sortimentu
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Třívrstvé dřevěné podlahy
Parador pro každý životní styl
Třívrstvé dřevěné podlahy Parador jsou symbolem hodnotného a příjemného životního stylu. Dle individuálních požadavků na komfort bydlení, zdravé bydlení a krásný
design získají zákazníci formou edičních řad od společnosti Parador třívrstvé dřevěné
podlahy, třívrstvé dřevěné podlahy Eco Balance a v ediční řadě mezinárodních designérů neobvyklou nabídku pro inspiraci a realizaci svých snů o bydlení.

Engineered
www.parador.eu
wood
flooring

Engineered
wood flooring
Eco Balance

Open Frameworks
Design Edition
by Hadi Teherani

Laminate flooring I Elastic flooring I Engineered wood flooring
ClickBoard I Panels I Mouldings and accessories

Třívrstvé dřevěné podlahy - klasické
dřevěné podlahy Parador jsou
symbolem přirozeného a příjemného
bydlení. Díky různorodosti,
hodnotným dřevinám a perfektnímu
zpracování jsou tyto podlahy jednou z
nejoblíbenějších podlahových krytin.

Třívrstvé dřevěné podlahy Eco
Balance – kdo chce žít moderně,
účelně a ekologicky nalezte v
dřevěných podlahách Eco Balance
potřebnou inovativnost a ochranu
životního prostředí v té správné
rovnováze.

Edition – individuální design podlah
od společnosti Parador ve spolupráci
s význačnými designéry, kteří mu
propůjčili výraz speciální hodnoty
a kreativity.

Parador
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Stanovení
měřítek

Nové zalesňování lesů

Výroba v Německu a v
Rakousku

Výrobní podniky Parador
Optimalizace dopravy

Obaly z recyklovaného papíru

Ekologická výroba pomocí
přírodních materiálů

Parador
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Certifikovaná bezpečnost
vyplývající z odpovědnosti
Jako značkový výrobce se společnost Parador nechává komplexně a kontinuálně
certifikovat nezávislými institucemi. Výrobní postupy, materiály, zdroje a ekologický
management, jakož i kvalita výrobků splňují přísné interní nároky naší značky,
které jsou daleko přísnější než zákonné normy. Naše požadavky na kvalitu dřevěných podlah přesahují zákonná ustanovení, což dokazují i nejrůznější certifikáty.

D O P PA - PA R A D O R

Émissions dans l’air interieur
(třída A+)
Toto národní označení platné ve
Francii označuje kvalitu vnitřního
ovzduší.

Modrý anděl
»Modrý anděl« označuje třívrstvé
dřevěné podlahy Parador s lakovaným povrchem jako výrobek s
nízkým obsahem emisí. Ekologické
označení RAL-UZ 176.

TÜV Rheinland (Porýní)
Označení TÜV si získaly třívrstvé
dřevěné podlahy Parador díky
bezvadné kvalitě výrobků,
bezpečnosti výrobků, srozumitelné
uživatelské dokumentaci a splněním
kritérií nezávislých kontrol, které
prováděl Institut TÜV Porýní
Německo.

eco-INSTITUT
Produkty s tímto označením plní ty
nejpřísnější požadavky týkající se
škodlivin a emisí, které na ně
eco-INSTITUT klade. (Pouze
lakované produky)

PEFC™
Touto výrobní značkou jsou označovány produkty, které odpovídají
požadavkům certifikačního systému
z hlediska zdokumentování a
zlepšování trvale udržitelného
zalesnění a také z hlediska
ekonomických, ekologických,
jakož i sociálních standardů.

EPD
Z hlediska energetické úspornosti,
udržitelnosti a zvýšeného počtu
certifikace budov získává označení
Environmental Product Declaration
(EPD), které se uděluje na základě
ekologické bilance, stále větší
význam.

RW 01-03

EN 14342 : 2013

EN 14342:2013
Označení CE je dle práva EU
povinné ve spojení s bezpečností
výrobků.

www.realwood.eu

Real Wood
Označení »Real Wood« je iniciativou
FEP (Evropské federace výrobců
dřevěných podlah), pro usnadnění
identifikace masivních a vícevrstvých podlah z pravého dřeva.

Udržitelnost

Dobré důvody pro to,
vybrat si společnost Parador

Jednání

Angažovanost

Jako tradiční dřevozpracující podnik jsme zastánci vysoké
angažovanosti pro životní prostředí. Bydlení pro náročné
je pro nás, společnost Parador, neodmyslitelně spjato
s odpovědností zachovávat a šetřit přírodu pro příští
generace. Sem patří také trvale udržitelné zacházení
s našimi zdroji. Každý produkt ze dřeva přispívá aktivně
k ochraně ovzduší. Jako důležité zásobárny uhlíku se
budou výrobky ze dřeva dostávat do popředí zájmu
každého jednotlivce také v oblasti stavitelství a renovací.
Výrobky ze dřeva a dřevních materiálů jsou trvale udržitelné a pomáhají zajištění spokojené budoucnosti příštích
generací.

Parador je první a zatím jediný výrobce podlahových krytin,
který je certifikován EMAS. Tím jsme se zavázali, neustále
náš ekologický management optimalizovat: Požadavky a
součásti EMAS obsahují začlenění všech zaměstnanců do
procesu, transparentní a udržitelnou komunikaci s veřejností, neustálé zlepšování ekologické práce a dodržování
platných právních předpisů. EMAS je celosvětově uznávaný jako nejnáročnější systém zachování trvale udržitelného
prostředí.

Výroba

Společnost

Naši hlavní surovinu dřevo získáváme především z trvale
zalesňovaných lesů. Nabízíme pouze pravé dřevo, které
pochází výhradně z kontrolovaných zdrojů. Tyto nároky
týkající se transparentnosti se vztahují na veškeré aspekty
řetězce tvorby hodnot a jsou zdokumentovány a definovány
v ekologických standardech našich dodavatelů. Naše
výroba se vyznačuje bojem s emisemi a vracením surovin
do výrobních toků, krátkými přepravními cestami a
používáním recyklovatelných surovin.

Od roku 2011 jsme součástí nadace „Plant for the Planet“
s cílem zastavit oteplování našeho klimatu. Z tohoto
důvodu si nadace Plant-for-the-Planet dala za úkol, vysadit
po celém světě do roku 2020 bilión nových stromů. Tuto
iniciativu společnost Parador podporuje akcemi na výsadbu
nových stromů a zřizováním dětských akademií. Zatím bylo
vyškoleno téměř 550 dětí na pracovníky v oblasti klimatu a
bylo vysazeno více jak 110.000 stromů.
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