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Vinyl

Požadavky  
na výkon –  
umění žít
Umění života pro nás znamená, 
umět čerpat inspiraci jak z velkých, 
tak i z méně významných okamžiků 
a uvědomovat si důležitost krásy 
věcí.

Výkon je dnes součástí našich 
životů a je od nás požadován 
každý den. K tomu, abychom  
jej mohli podávat, je zapotřebí  
mít pevnou půdu pod nohama. 

Parador – living performance.

Parador
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Vinyl

Kvalita každý den

Obytné prostory jsou výrazem 
individuálního přístupu k životu 
a vlastních nároků. Klást si vysoké 
nároky pro nás znamená sázet na 
kvalitu. 

Parador nabízí prémiové výrobky 
pro kvalitní bydlení. Kvalita 
Paradoru se vyznačuje obzvláště 
kvalitním a zdravými materiály, per-
fektním zpracováním a citem pro při-
rozený půvab a vypracovaný design.

Parador



VinylParador

Různorodost designů
Vinylové podlahy Parador vás přesvědčí širokou škálou 
různých designů, které jsou provedeny dle mezinárodních 
trendů. Všechny dekory typů Classic a Trendtime jsou k 
dostání z plného vinylu a z vinylu s nosnou deskou z HDF.

Možnost renovace
Díky své nízké montážní výšce, obzvláště v případě vinylu 
z plného materiálu, je možné použít Parador Vinyl také v 
případě renovací. Pokládka je rychlá a čistá a místnost je 
okamžitě připravena k nastěhování.

Made in Germany
Pro Parador jsou důležité produkty, které se vyrábějí 
vlastními silami přímo v závodě v Německu abychom
vlastním know-how a zručností zajistili co možná 
nejvyšší kvalitu.

Zdravé pro bydlení
Parador Vinyl je vyroben z pečlivě vybíraných materiálů, 
které jsou vhodné pro bydlení. Díky kontrolám kvality v 
celém řetězci tvorby hodnot zaručujeme nezávadnost jak 
pro člověka, tak i pro přírodu.

Komfort bydlení
Elastický povrch vinylu chrání klouby a je příjemně teplý 
na chůzi. Dochází ke tlumení zvuků a vzniká tak příjemná 
prostorová akustika. Vinylové podlahy se velmi snadno 
čistí a ideálně se tak hodí do domácností s domácími 
mazlíčky a dětmi.

Robustní
Speciální povrchová úprava vinylových podlah Parador 
odpuzuje špínu a bakterie. Různé třídy užívání zaručují 
možnost zatížení dle daného prostoru. Nosná vrstva vinylu 
s nosnou deskou HDF má zvýšenou ochranu před bobtná-
ním a podlaha je tak univerzálně použitelná v oblasti 
bydlení. Vinyl z plného materiálu nepoužívá ve svoji 
struktuře dřevo a je tak použitelný na vhodném podkladu i 
ve vlhkých prostorách, jako jsou např. koupelny. Obě 
produktové řady jsou vhodné pro pokládku na podlahové 
topení.

Inteligentní
Praktické spoje zaručují přesnost lícování a stabilitu. 
Vinylové podlahy Parador jsou vybaveny speciálními 
zaklapávacími spoji, které zaručují snadnou a rychlou 
pokládku, jakož i perfektní vzhled podlahy.

Výkon
Síla v systému

Při vývoji a výrobě inovativních vinylových podlah se Parador řídí výhradně přáními 
svých náročných zákazníků. Ať se jedná o vinyl z plného materiálu nebo s nosnou  
deskou HDF, vinylové podlahy Parador jsou velice odolné, snadno se čistí a jsou  
obzvláště vhodné pro namáhané obytné prostory a dle třídy užívání také pro používání 
podnikání. Parador Vinyl vás přesvědčí vysokou mírou užitku na základě moderních 
technologií.
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DOP VY-PARADOR

Certifikáty

EN 14041:08
Označení CE je dle práva EU povinné 
ve spojení s bezpečností výrobků.

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

TÜV Rheinland (Porýní)
Označení TÜV si Parador Vinyl zasloužil 
díky vynikající kvalitě výrobků, 
bezpečnosti výrobků, srozumitelné 
uživatelské dokumentaci, prověřeným 
informacím o funkčnosti, kvalitě v 
oblasti manipulace a užívání, jakož i 
díky nezávislé kontrole vlastní výroby 
nezávislým a objektivním Institutem 
TÜV Porýní Německo.

PEFC™

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

Prověřeno
Hodný doporučení

Parador je jednou z předních značek vysoce kvalitních podlah. Abychom neustále ručili za 
kvalitu naší značky, podrobujeme se také externím zkouškám. Naše požadavky na kvalitu 
přesahují zákonná ustanovení, což dokazují nejrůznější certifikáty.
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VinylParador

Inspirace pro individuální styl bydlení: 
Je to bezmezná různorodost, která  
činí Parador Vinyl tak zajímavým  
produktem. 

S přihlédnutím k mezinárodním stylům 
bydlení vyvíjejí naši designéři vysoce 
kvalitní autentické dekory, které 
přibližují přírodní materiály jako jsou 
dřevo a kámen. Dekor vzájemně slaďuje 
vzory palubek, formát palubek, 
provedení drážek, strukturu povrchu.  
Při vzájemném sladění vznikají podlahy, 
které vás přesvědčí svoji funkcí a  
estetikou a propůjčí každém stylu 
bydlení individuální formát. 
 
 

Design jako  
výraz osobnosti
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Různorodost designů

Shufflewood wild 
rustikální struktura 

 
Classic 2030
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VinylParador

Autentická struktura
Autentická struktura je struktura povrchu, která se hodí 
k danému dekoru. Zvýrazňuje žilkování a suky dekoru a 
podtrhuje tak jeho přirozený, autentický charakter.  
Vzniká tak přirozený, realistický vzhled.

Kartáčovaná struktura
Tato kartáčovaná struktura zdůrazňuje příjemnou  
přirozenou haptiku pravého dřeva, díky pískovanému, 
kartáčovanému povrchu.

Struktura dřeva
Povrch má univerzální povrch struktury dřeva. Opticky i 
hmatem zprostředkovává dojem, že se jedná o pravé dřevo.

Struktura minerálni
Pórovitý povrch vytváří příjemnou haptiku, stejně jako u 
kamene. I opticky vzniká dojem jemné kamenné podlahy.

Rustikální struktura
Tato podlaha Vintage je charakterizována výraznými 
stopami po zpracování a používání. Tak vzniká  
neopakovatelný šarm starého dřeva.

Struktura uříznutého dřeva
Tato struktura je charakterizována povrchem uříznutého 
dřeva a omšelým vzhledem řezu po rámové pile.

Struktura kamene
Tento povrch se obrací se svoji univerzální vystouplou 
strukturou k moderním kamenným podlahám a k viditelné 
nerovnosti jako u pravého kamene.

Skutečná krása nadchne nejen oko: naprosto věrně působící povrchy a vzory vinylových 
podlah Parador nabízejí opravdu nezapomenutelný zážitek. Zcela viditelně jsou zde za 
vzor použity materiály jako je dřevo, kámen nebo beton. Přitom jsou zde různě hluboké 
struktury, které jsou vždy cítit a jsou příjemné pro všechny, kteří se pohybují bosi, v 
botách nebo na všech čtyřech. Povrchy jsou odolné a snadné na údržbu.
 
 

Struktury povrchu a provedení drážek
Pro kompletní obrázek



Struktura minerálni

Autentická struktura

Struktura uříznutého dřeva

Struktura kamene

Kartáčovaná struktura

Rustikální struktura

Struktura dřeva
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Struktury povrchu a provedení drážek

Charakteristický profil podlahy je určován 
také vzhledem drážek. Vinylové podlahy 
bez sražené hrany vytvářejí klidný,  
uzavřený dojem. Sražené hrany zdůrazňují 
každou palubku, což odpovídá přirozenému 
obrazu selského vzoru nebo dlaždic.

Provedení drážek
Důležitý detail

4 stranná V drážka
Podélné a čelní hrany sražené po celém obvodu vytvářejí 
vzhled podlahy jako u skutečné dřevěné resp. dlaždicové 
podlahy, kdy je zdůrazněna každá jednotlivá palubka či 
dlaždice.

Bez sražené hrany
U klasické pokládky k sobě palubky přiléhají bez  
viditelných mezer. Harmonický vzhled podlahy vytváří 
celkový uzavřený vzhled.
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Struktury povrchu a provedení drážek

Ornamentic grey  
struktura minerálni  

 
Trendtime 5.50
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VinylParador

Safe Lock® PRO

Tlumení kročejového hluku

Antibakteriální

Podlahové topení 

Ochrana před bobtnáním 

Vinyl
s nosnou deskou HDF
Ten, kdo si v privátní nebo komerční oblasti zakládá na moderním designu podlahy s 
vysokým komfortem bydlení, získá s Paradorem Vinyl s nosnou deskou HDF pevnou 
podlahu s tlumením zvuků, která vyrovnává drobné nerovnosti.
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Produktové oblasti

Nízká montážní výška

Comfort-Click

Vhodné do vlhkých prostor Antibakteriální

Podlahové topení 

Vinyl
z plného materiálu
Kdo má rád vzhled dřeva nebo kamene, získá při nákupu podlahy Parador Vinyl z plného 
materiálu super podlahu, která je vhodná i do vlhkých prostor, a kterou je možné díky své
nízké výšce použít i při renovacích.
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VinylParador

Třída užívání (pro komerční použití): Třída užívání 31

Třída užívání (pro soukromé použití): Třída užívání 23

Záruka (pro soukromé použití): 10 let

Parador Vinyl vám otevírá široké možnosti 
uspořádání a různé druhy možných použití. 
Tak individuální, jako jsou lidé a jejich 
představy o bydlení, stejně tak rozsáhlá je 
nabídka různých podlah od společnosti 
Parador.

Jak u vinylu z plného materiálu, tak i u vinylu 
s nosnou desku HDF jsou tři produktové řady. 
Nabízejí cestu, jak jednoduše a bezpečně 
nalézt tu správnou podlahu pro vás.

Produktové řady
Domov, kde se cítíte 
skutečně jako doma

Kdo hledí na cenu, ale nechce se vzdát skvělé kvality – 
ten nalezne v řadě Basic atraktivní vinylovou podlahu.

Basic
Vstupní dveře ke kvalitě  
s názvem Parador
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Produktové řady

Záruka (pro podnikání): 10 letZáruka (pro podnikání): 10 let

Záruka (pro soukromé použití): LifetimeZáruka (pro soukromé použití): Lifetime

4 stranná V drážka

Třída užívání (v průmyslových prostorách): 
Třída užívání 42

Třída užívání (v průmyslových prostorách): 
Třída užívání 42

Třída užívání (pro komerční použití): Třída užívání 33Třída užívání (pro komerční použití): 
Třída užívání 33

Třída užívání (pro soukromé použití): Třída užívání 23Třída užívání (pro soukromé použití): 
Třída užívání 23

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

Nekompromisní v kvalitě, klasický v designu a univerzálně 
použitelný: řada Classic je vytvořena pro zákazníky s jasnou 
představou o hodnotách.

Trendtime
Moderní bytový design  
na té nejvyšší úrovni

Classic
Nadčasová elegance  
pro vyšší nároky
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Parador Vinyl

Vzhled zámkových 
palubek

Nosná deska HDF:
2200 x 216 mm

Velké dlaždice 

Nosná deska HDF:
903 x 395 mm 

Vinyl z 
plného materiálu: 
904 x 396 mm

Dlaždice

Vinyl z 
plného materiálu: 
598 x 294 mm

Individuální vzory 
palubek

Nosná deska HDF
1207 x 216 mm 

Vinyl z plného 
materiálu:
1209 x 219 mm

Selský vzor

Nosná deska HDF
1207 x 216 mm 

Vinyl z plného 
materiálu:
1209 x 219 mm

Rozměry
Rytmus estetiky
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Rozměry

Shufflewood harmony  
rustikální struktura  

 
Classic 2030
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Parador Vinyl

Vinyl
s nosnou  
deskou HDF
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Vinyl s nosnou deskou HDF

Dub Memory přírodní  
kartáčovaná struktura  

 
Basic 30
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Parador Vinyl

Selský vzor / individuální vzory palubek (D 1207 x Š 216 x V 9,4 mm)

Basic 30
Vinyl s nosnou deskou HDF

Dub Skyline bílý
struktura dřeva

1601338

Jabloň lesní vybledlý
struktura dřeva
 
1442049

Dub Variant přírodní
kartáčovaná struktura  
individuální vzory palubek
1513430

Dub Studioline broušený
struktura dřeva
 
1601336

Dub pastelově šedý
struktura dřeva
 
1513441

Dub přírodní
kartáčovaná struktura
 
1649299

Dub Memory přírodní
kartáčovaná struktura
 
1649300

Dub Royal světle bělený
struktura dřeva
 
1604831

Dub Studioline antický
struktura dřeva
 
1601337
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Vzhled zámkových palubek (D 2200 x Š 216 x V 9,4 mm) 

Dub Royal světle bělený
struktura dřeva 

1601347

Dub šedý bílené 
struktura dřeva 

1601342

Dub přírodní
struktura dřeva 

1601348
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Parador Vinyl

*Zvláštnost: synchronní struktura povrchů, viz. strana 10

Dub Skyline šedý
struktura dřeva 

1601386

Dub Studioline přírodní
struktura dřeva 

1601385

Dub Royal bílý bělený
kartáčovaná struktura 

1513465

Dub broušený
struktura dřeva 

1442052

Přestárlé dřevo bílené
struktura dřeva  

1513466

Pinie bíle olejovaná
struktura uříznutého dřeva 

1601382

Dub Memory antický
autentická struktura* 

1513463

Dub Skyline perlově šedý
struktura dřeva 

1601387

Dub Memory mýdlový
autentická struktura* 

1513462

Classic 2030
Vinyl s nosnou deskou HDF
Selský vzor (D 1207 x Š 216 x V 9,6 mm)
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Classic
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Shufflewood wild
rustikální struktura 

1601383

Boxwood vintage hnědá
kartáčovaná struktura 

1513468

Shufflewood harmony
rustikální struktura 

1601384

 Individuální vzory palubek (D 1207 x Š 216 x V 9,6 mm)
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Vinyl s nosnou deskou HDF 

Pinie bíle olejovaná 
struktura uříznutého dřeva 

 
Classic 2030
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VinylParador

Mineral grey
struktura minerálni
4 stranná V drážka
1602124

Mineral black
struktura minerálni
4 stranná V drážka
1602129

Ornamentic grey
struktura minerálni 
4 stranná V drážka 
1602123

Ornamentic colour
struktura minerálni 
4 stranná V drážka 
1602122

Trendtime 5.30
Vinyl s nosnou deskou HDF 

Velké dlaždice (D 903 x Š 395 x V 9,6 mm)

28



Trendtime
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Dub Skyline perlově šedý
struktura dřeva 
4 stranná V drážka 
1601394

Dub Studioline antický
struktura dřeva 
4 stranná V drážka 
1601396

Dub Skyline šedý
struktura dřeva
4 stranná V drážka
1601393

Trendtime 6.30 
Vinyl s nosnou deskou HDF

Vzhled zámkových palubek (D 2200 x Š 216 x V 9,6 mm)
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Parador Vinyl

Vinyl
z plného materiálu
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Vinyl z plného materiálu

Ornamentic grey  
struktura minerálni  

 
Trendtime 5.50
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Parador Vinyl

Dub šedý bílené 
kartáčovaná struktura 

1590989

Dub Sierra přírodní 
kartáčovaná struktura 

1590988

Dub Memory broušený
kartáčovaná struktura 

1590992

Woodlines
struktura dřeva 
dlaždice
1601350

Dub Memory starý olejovaný 
kartáčovaná struktura 

1590991

Beton šedý 
struktura kamene 
dlaždice  
1590995

Břidlice antracit  
struktura kamene 
dlaždice 
1590994

Dub přírodní
kartáčovaná struktura 

1601421

Dub Royal světle bělený
kartáčovaná struktura

1601398

Dlaždice (D 598 x Š 294 x V 4,3 mm) / selský vzor (D 1209 x Š 219 x V 4,3 mm)

Basic 4.3
Vinyl z plného materiálu
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Basic
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Dub Studioline broušený
kartáčovaná struktura 

1601424

Dub Studioline antický
kartáčovaná struktura 

1601425

Dub Variant broušený
kartáčovaná struktura  
individuální vzory palubek
1590990

Pinie skandinávská bílá 
kartáčovaná struktura 

1590993

Dub Skyline bílý
kartáčovaná struktura 

1601426

Selský vzor / individuální vzory palubek (D 1209 x Š 219 x V 4,3 mm)
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Parador Vinyl 34



Vinyl z plného materiálu

Dub Skyline šedý
kartáčovaná struktura

Classic 2050
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Parador Vinyl

*Zvláštnost: synchronní struktura povrchů, viz. strana 10

Dub Royal bílý bělený
kartáčovaná struktura

1513564

Pinie bíle olejovaná
struktura uříznutého dřeva

1442057

Dub Studioline přírodní
kartáčovaná struktura

1601390

Dub Skyline perlově šedý
kartáčovaná struktura

1601392

Dub Skyline šedý
kartáčovaná struktura

1601391

Dub Memory mýdlový
autentická struktura*

1513561

Dub broušený
kartáčovaná struktura

1442063

Přestárlé dřevo bílené
kartáčovaná struktura

1513565

Dub Memory antický
autentická struktura*

1513562

Selský vzor (D 1209 x Š 219 x V 5 mm)

Classic 2050
Vinyl z plného materiálu
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Classic
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Shufflewood wild
rustikální struktura 

1601388

Boxwood vintage hnědá
kartáčovaná struktura 

1513567

Shufflewood harmony
rustikální struktura 

1601389

Individuální vzory palubek (D 1209 x Š 219 x V 5 mm)
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Parador Vinyl
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Ornamentic colour 
struktura minerálni 
4 stranná V drážka
1602132

Mineral black
struktura minerálni 
4 stranná V drážka
1602136

Mineral grey  
struktura minerálni
4 stranná V drážka
1602134

Ornamentic grey
struktura minerálni 
4 stranná V drážka
1602133

Velké dlaždice (D 904 x Š 396 x V 5 mm)

Trendtime 5.50
Vinyl z plného materiálu
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Mineral grey
struktura minerálni

Trendtime 5.50
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Parador Vinyl

Přehled sortimentu Vinyl s nosnou deskou HDF Vinyl z plného materiálu
Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime

Styl Univerzální Klasický, elegantní Moderní, s důrazem na soudobý design Univerzální Klasický, elegantní Moderní, s důrazem na soudobý design

Sortiment Basic 30 Classic 2030 Trendtime 5.30 Trendtime 6.30 Basic 4.3 Classic 2050 Trendtime 5.50

Vzhled Množství dekorů 12 dekorů 12 dekorů 4 dekory 3 dekory 14 dekorů 12 dekorů 4 dekory

Povrchy 2 struktury 5 struktur 1 struktura 1 struktura 3 struktury 4 struktury 1 struktura

Vzory palubek 1 Selský vzor
2 Individuální vzory  
      palubek
3 Dlaždice
4 Vzhled zámkových  
      palubek
5 Velké dlaždice

 

Vzhled 
drážek

Podélné a čelní hrany 
zkosené po celém obvodu 
vytvářejí vzhled podlahy z 
pravých dřevěných palubek

Kvalita Záruka Záruční doba pro  
soukromé užívání 10 let Lifetime Lifetime Lifetime 10 let Lifetime Lifetime

Záruční doba pro  
komerční užívání 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let

Třída užívání Třída užívání pro  
soukromé užívání Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23

Třída užívání pro  
komerční užívání Třída užívání 31 Třída užívání 33 Třída užívání 33 Třída užívání 33 Třída užívání 31 Třída užívání 33 Třída užívání 33

Třída užívání pro  
průmyslové užívání Třída užívání 42 Třída užívání 42 Třída užívání 42 Třída užívání 42 Třída užívání 42

Techno- 
logie

Formát (1,2) 1207 × 216 mm 
(4)    2200 × 216 mm 1207 × 216 mm 903 × 395 mm 2200 × 216 mm (1,2) 1209 × 219 mm 

(3)      598 × 294 mm 1209 × 219 mm 904 × 396 mm

Tloušťka palubek 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm

Vinylová vrstva včetně nášlapné vrstvy 1,8 mm 2 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm

Nášlapná vrstva 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm

Nosná deska Nosná deska HDF Nosná deska HDF Nosná deska HDF Nosná deska HDF Vinyl Vinyl Vinyl

Ochrana 
před 
bobtnáním

Nosná deska se zvýšeným 
faktorem odolnosti proti 
bobtnání

Vhodné do 
vlhkých 
prostor

Ochrana před vlhkostí, 
ideální pro použití 
v koupelně a kuchyni

Antibak- 
teriální Odpuzuje špínu a bakterie

Tlumení 
kročejového 
hluku

Zabudovaná korková vrstva 
posiluje již tak dobré tlumicí 
vlastnosti vinylu

Podlahové 
vytápění Vhodné pro pokládku na 

podlahové topení

Comfort- 
Click

Zaklapávací mechanika pro 
jednoduchou, bezpečnou a 
přesnou pokládku

Safe 
Lock®PRO

Zaklapávací mechanika pro 
jednoduchou, bezpečnou a 
přesnou pokládku
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Přehled

Přehled sortimentu Vinyl s nosnou deskou HDF Vinyl z plného materiálu
Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime

Styl Univerzální Klasický, elegantní Moderní, s důrazem na soudobý design Univerzální Klasický, elegantní Moderní, s důrazem na soudobý design

Sortiment Basic 30 Classic 2030 Trendtime 5.30 Trendtime 6.30 Basic 4.3 Classic 2050 Trendtime 5.50

Vzhled Množství dekorů 12 dekorů 12 dekorů 4 dekory 3 dekory 14 dekorů 12 dekorů 4 dekory

Povrchy 2 struktury 5 struktur 1 struktura 1 struktura 3 struktury 4 struktury 1 struktura

Vzory palubek 1 Selský vzor
2 Individuální vzory  
      palubek
3 Dlaždice
4 Vzhled zámkových  
      palubek
5 Velké dlaždice

 

Vzhled 
drážek

Podélné a čelní hrany 
zkosené po celém obvodu 
vytvářejí vzhled podlahy z 
pravých dřevěných palubek

Kvalita Záruka Záruční doba pro  
soukromé užívání 10 let Lifetime Lifetime Lifetime 10 let Lifetime Lifetime

Záruční doba pro  
komerční užívání 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let

Třída užívání Třída užívání pro  
soukromé užívání Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23 Třída užívání 23

Třída užívání pro  
komerční užívání Třída užívání 31 Třída užívání 33 Třída užívání 33 Třída užívání 33 Třída užívání 31 Třída užívání 33 Třída užívání 33

Třída užívání pro  
průmyslové užívání Třída užívání 42 Třída užívání 42 Třída užívání 42 Třída užívání 42 Třída užívání 42

Techno- 
logie

Formát (1,2) 1207 × 216 mm 
(4)    2200 × 216 mm 1207 × 216 mm 903 × 395 mm 2200 × 216 mm (1,2) 1209 × 219 mm 

(3)      598 × 294 mm 1209 × 219 mm 904 × 396 mm

Tloušťka palubek 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm

Vinylová vrstva včetně nášlapné vrstvy 1,8 mm 2 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm

Nášlapná vrstva 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm

Nosná deska Nosná deska HDF Nosná deska HDF Nosná deska HDF Nosná deska HDF Vinyl Vinyl Vinyl

Ochrana 
před 
bobtnáním

Nosná deska se zvýšeným 
faktorem odolnosti proti 
bobtnání

Vhodné do 
vlhkých 
prostor

Ochrana před vlhkostí, 
ideální pro použití 
v koupelně a kuchyni

Antibak- 
teriální Odpuzuje špínu a bakterie

Tlumení 
kročejového 
hluku

Zabudovaná korková vrstva 
posiluje již tak dobré tlumicí 
vlastnosti vinylu

Podlahové 
vytápění Vhodné pro pokládku na 

podlahové topení

Comfort- 
Click

Zaklapávací mechanika pro 
jednoduchou, bezpečnou a 
přesnou pokládku

Safe 
Lock®PRO

Zaklapávací mechanika pro 
jednoduchou, bezpečnou a 
přesnou pokládku
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Parador Vinyl

Moderní, flexibilní a pohodlný: tak se představují vinylové podlahy s integrovaným 
tlumením kročejového hluku. S palubkami silnými 9,6 mm je Parador Vinyl s nosnou 
deskou HDF vhodný pro každodenní používání, pevný, snadno se udržuje a vyrovná 
drobné nerovnosti povrchu. Samozřejmě je tato podlaha vhodná pro podlahové vytápění 
a díky vylepšenému, patentovanému zaklapávacímu systému Safe-Lock® PRO se také 
jednoduše, rychle a spolehlivě pokládá.

Vinyl s nosnou deskou HDF
Funkce a technika
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Funkce a technika

Krok 1 : položte na zelený bod
Krok 2 : zasuňte do spojení

Korková vrstva pro tlumení  
kročejového hluku
Kromě vinylu zajišťuje přídavná 
korková vrstva tlumení kročejového 
hluku a přispívá díky zlepšení  
prostorové akustiky ke zvýšení 
komfortu bydlení.

Potištěná vinylová vrstva s dekorem
Tato vysoce kvalitní, vynikající vrstva s 
dekorem zajišťuje autentické zobrazení 
náročných reprodukcí, které jsou 
většinou našimi vlastními návrhy.

Vysoce kvalitní, nosná deska  
HDF chráněná proti bobtnání
Tato vysoce kvalitní nosná deska  
(HDF = nosná deska z lisovaných 
dřevních vláken) nabízí vysokou 
stabilitu proti padajícím předmětům  
a minimalizuje dilataci materiálu v 
případě klimatických změn.

Transparentní vinylová nášlapná 
vrstva
Transparentní vinylová nášlapná 
vrstva plní dva úkoly: zaprvé zajišťuje 
odolnost proti otěru u podlahové 
krytiny a za druhé je opatřena danou 
strukturou pro haptický zážitek. Síla 
této nášlapné vrstvy určuje třídu 
použití podlahy.

Safe-Lock® PRO
Vylepšená patentovaná zaklapávací 
mechanika Safe-Lock® PRO se frézuje 
přímo do nosné desky a vyznačuje se 
vícenásobným užitkem:
 › vysoká přesnost lícování pro  
neviditelné přechody mezi palubkami 
a absolutně rovné plochy 

 › extrémně vysoká stabilita spoje pro 
dlouhodobou přesnost lícování 

 › přesná, bezpečná a rychlá pokládka
 › bezproblémová manipulace: označení 
na zaklapávacím systému ukazuje 
počáteční bod sklopení palubky

Nosná vinylová vrstva
Tato nosná vinylová vrstva zaručuje 
vysokou tvarovou a rozměrovou 
stabilitu a minimalizuje dilataci  
materiálu v případě klimatických změn. 

Transparentní UV vrstva odolná proti 
opotřebení
Tato transparentní povrchová vrstva je 
antibakteriální a snadno se udržuje. 
Zvyšuje pevnost vinylové podlahy.
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Parador Vinyl

Pro použití v soukromé či komerční sféře: vinylové podlahy z plného materiálu jsou tou 
nejlepší volbou, pokud se jedná o vysokou zátěž a vysoké namáhání. Velkou výhodou 
této podlahy je odolnost vůči vodě a hodí se tak především pro použití v koupelnách  
a v kuchyni. Kromě toho je vinyl z plného materiálu z důvodu své nízké montážní výšky 
také vhodný na renovace. Stejně jako jeho protějšek s nosnou deskou HDF je také  
vhodný pro pokládku podlahového topení a pomocí inteligentního zaklapávacího  
systému je pokládka snadná a bezpracná.

Vinyl z plného materiálu
Funkce a technika
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Krok 1 : krátký spoj přizpůspbit vychýlením
Krok 2 : dlouhý spoj přizpůsobit vychýlením

Funkce a technika

Transparentní vinylová nášlapná 
vrstva
Transparentní vinylová nášlapná 
vrstva plní dva úkoly: zaprvé zajišťuje 
odolnost proti otěru u podlahové 
krytiny a za druhé je opatřena danou 
strukturoupro haptický zážitek. Síla 
této nášlapné vrstvy určuje třídu 
použití podlahy.

Potištěná vinylová vrstva s dekorem
Tato vysoce kvalitní, vynikající vrstva s 
dekorem zajišťuje autentické zobrazení 
náročných reprodukcí, které jsou 
většinou našimi vlastními návrhy.

Systém Comfort-Click
Tento patentovaný systém Comfort- 
Click se frézuje přímo do vinylové 
nosné vrstvy a vyznačuje se  
vícenásobným užitkem:
 › vysoká pevnost proti vytažení 
zabraňuje nechtěné tvorbě spár

 › vysoká stabilita spoje pro  
dlouhodobou přesnost lícování

 › přesná, bezpečná a rychlá pokládka

Nosná vinylová vrstva se zapracovanou 
stabilizační vrstvou
Nosná vinylová vrstva se zapracovanou 
stabilizační vrstvou z vysoce kvalitního 
sklolaminátu zaručuje vysokou tvaro-
vou a rozměrovou stabilitu a minimali-
zuje dilataci materiálu v případě 
klimatických změn. Podlahy nemají ani 
v nosné vrstvě žádný podíl dřeva, a 
proto je vinyl jako plný materiál vhodný 
také do vlhkých prostor a tak je možné 
ho použít opravdu v celém bytě.

Transparentní UV vrstva odolná proti 
opotřebení
Tato transparentní povrchová vrstva je 
antibakteriální a snadno se udržuje. 
Zvyšuje pevnost vinylové podlahy.
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Dub Skyline perlově šedý
struktura dřeva

Trendtime 6.30
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Parador Vinyl

Další informace:

Časté dotazyPříslušenstvíPodlahové lištyPodkladyTechnologieKvalitaVzhled

Příslušenství
Pro správnou péči a  
bezpečné zpracování
Speciální povrchová úprava vinylo-
vých podlah Parador odpuzuje špínu 
a bakterie. Vinylové podlahy se velmi 
snadno čistí vysavačem nebo vlhkým 
otřením a jsou tak perfektně vhodné 
pro domácnosti s domácími mazlíčky, 
dětmi a alergiky.

Parador doporučuje při silném 
znečištění výrobky na údržbu a péči, 
které mají požadované vlastnosti pro 
péči o podlahové krytiny, jako např.  
PU čističe. 

Vhodné nářadí, pomůcky pro  
pokládku, lepidla a laky usnadní péči a 
zpracování. Díky tomuto kompletnímu 
balíčku se můžete radovat z vaší 
podlahy a jejich vlastností dlouhou 
dobu.

Podklady
Cítit se dobře při  
každém kroku
Parador nabízí pro každé použití 
optimální řešení. Podklady Parador 
vyrovnávají menší nerovnosti a mají 
zároveň i vysokou pevnost v tlaku. U 
minerálního podloží zajišťuje integro-
vaná parotěsná zábrana nezbytnou 
ochranu proti vlhkosti. 

Pro vinyly z plného materiálu doporu-
čujeme podklady ze série Akustik 
Protect. Tato série byla vyvinuta 
speciálně pro plovoucí pokládku. 
Podložky vysoké kvality tlumí  
kročejový hluk a hluk v místnosti  
zvyšují pocit pohody slůvkem »ticho«. 
Pro vinylové podlahy s nosnou deskou 
HDF se hodí všechny podklady ze 
sortimentu Parador. 
Ať se jedná o novou výstavbu nebo 
renovace, ať je to nejnovější produkt 
nebo přírodní produkt z dřevních 
vláken: podklady Parador perfektně 
zvýrazní kvalitu celé podlahové krytiny.

Podlahové lišty
Pro perfektní  
zakončení
Od A až po Z: společnost Parador 
přináší rozmanitou nabídku vhodných 
podlahových lišt pro každý vinylový 
dekor. Speciální odstíny, jako např. 
ušlechtilá ocel, bílá a černá umožňují 
cíleně zvýraznit a individuálně doladit 
provedení podlahy.

 › Dekorační lišty s kvalitním jádrem 
MDF (středně tvrdé vláknité)

 › Vhodné do vlhkých prostor
 › Stabilní
 › Zakryté vedení kabelů
 › Kompletně obložené oblasti hran
 › Vynikající kvalita povrchu

Lišty snadno upevníte pomocí praktické 
zaklapávací techniky. Nabídku podlah 
Parador završují koncovky, spojky, 
vnitřní a vnější rohy 
různých vzhledů.

Ten, kdo chce mít dlouhodobou radost ze své laminátové podlahy Parador, ten důsled-
ně sází na kvalitu. Parador je prodejcem celého systému, a proto nabízí kompletní 
příslušenství pro pokládku a údržbu: od podlahových lišt, clipsů, koncovek, podložek až 
po přípravky na péči o podlahy.  
Kvalita Parador je na prvním místě: dokonalost je promyšlená až do konce. 

Příslušenství 
Krása v celém systému
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Příslušenství

Podlahová lišta SL 18
Příchytky na lišty červené

Rovné, jednoduché  
pro elegantní,  
moderní prostředí

Přehled podlahových lišt
Profily a dekory v nejrůznějších variantách

Podlahová lišta SL 3
Příchytka na lišty oranžová

Rovné, jednoduché  
pro elegantní,  
moderní prostředí

Hamburské lišty HL 3
Příchytky na lišty zelené

Výrazné, elegantní  
zakončení pro  
klidné prostředí

Hamburské lišty HL 2
Příchytky na lišty zelené

Výrazné, elegantní  
zakončení pro  
klidné prostředí

Hamburské lišty HL 1
Příchytky na lišty zelené

Výrazné, elegantní  
zakončení pro  
klidné prostředí
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UdržitelnostParador

PEFC™-Certifikace
PEFC™ je globální organizace s cílem 
celosvětově udržitelného lesního 
hospodářství. Každý produkt, který 
nese označení PEFC™ pochází z certifi-
kovaného řetězce výrobků, kde bylo 
oceněno řízení lesního hospodářství, 
včetně přepravy dřeva až k lesu.

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 – aktivním znovu zalesňováním. Každý produkt ze 
dřeva přispívá aktivně k ochraně ovzduší. Stromy, jako jediné snadno obnovitelné 
systémy, štěpí skleníkové plyny CO2 , které jsou odpovědné za skleníkové plynyna  
kyslík a dusík. 
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, při zajištění spokojené budoucnosti příštích 
generací.

Stanovení měřítek
Vzít do rukou odpovědnost

FSC™-Certifikace
Tímto označením jsou vyznamenány 
výrobky ze dřeva, které pocházejí z 
lesů, které jsou obhospodařovány 
příkladným způsobem. Forest 
Stewardship Council (FSC™) zde bere 
v úvahu přísné ekologické předpisy, 
jakož i vysoké sociální a ekonomické 
standardy. Parador se touto cestou 
vydal z přesvědčení zcela dobrovolně.

Přehled podlahových lišt
Profily a dekory v nejrůznějších variantách



Parador Vinyl

Jako mezinárodní společnost jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti. Od roku 
2011 jsme součástí nadace Plant-for-the-Planet. Děti z celého světa se spojily pod jednou 
střechou v rámci žákovské iniciativy - s cílem zastavit oteplování našeho klimatu. Způsob 
práce: Okamžité jednání, protože pouhé diskuse nezabrání tání ledovců a ubývání  
deštných pralesů. Namísto toho vysazuje nadace Plant-for-the-Planet stromy, jako výraz 
péče o klima – do roku 2020 by měl po celém světě vyrůst bilión nových stromů. Jako 
dřevozpracující podnik víme, že je pro naši sociální odpovědnost především důležité 
nové zalesňování lesů. Tuto iniciativu podporujeme akcemi na výsadbu nových stromů, 
dětskými akademiemi a mnoha dalšími akcemi. A to se značným úspěchem: zatím bylo 
vyškoleno 378 dětí na pracovníky v oblasti klimatu a bylo vysazeno 107.587 stromů.

Již od samého začátku výroby, mají naše inovativní podlahy a panely takové vlastnosti, 
které si udrží po celý životní cyklus. Z tohoto důvodu také vyrábíme výhradně v našich 
závodech v Německu a v Rakousku. V centru naší pozornosti je: ekologická výroba 
pomocí přírodních materiálů. Naši hlavní surovinu dřevo získáváme především z trvale 
zalesňovaných lesů. Kromě toho jsme schopni, nabízet také pravé dřevo, které pochází 
výhradně z kontrolovaných zdrojů. Tyto ekologické standardy platí v celém řetězci 
tvorby hodnot, počínaje u našich dodavatelů.

Odpovědnost
ve společnosti

Odpovědnost 
ve výrobě



Udržitelnost

Výroba v Německu  
a Rakousku

Obaly z recyklovaného  
papíru

Krátké dopravní cesty

Nové zalesňování lesů

Ekologická výroba pomocí  
přírodních materiálů

Výrobní dílny Parador

Výrobní cyklus

Naše práce se vyznačuje šetřením zdrojů. Snažíme se bránit výskytu emisí a materiály předáváme zpět do výrobního cyklu. 
Použití převážně místních dřevin při výrobě dřevěných podlah zaručuje krátké přepravní cesty a nosný materiál našich 
ostatních podlah a panelů je kompletně vyráběn z recyklovatelných materiálů. Dekorační papíry našich laminátových podlah 
se skládají z certifikovaných materiálů.
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www.parador.eu

Laminá  I  Vinyl  I  Třívrstvé dřevěné podlahy  
ClickBoard  I  Panely I Lišty a příslušenství

Parador GmbH 
Millenkamp 7–8 
48653 Coesfeld
Germany

Horká linka +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador
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