Třívrstvé
dřevěné
podlahy

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

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.

living performance
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Třívrstvé dřevěné podlahy

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 kvalitními a zdravými materiály, perfektním
zpracováním a citem pro přirozený
půvab a vypracovaný design.

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Výkon
Síla v systému
Třívrstvé dřevěné podlahy zvyšují hodnotu obytných prostor viditelným způsobem.
Přírodní materiál dřevo propůjčuje každému prostoru živoucí teplo a útulnost a nabízí
perfektní základ pro vkusné a stylové zařízení vašeho domova. Třívrstvé dřevěné
podlahy Parador jsou opravdu přesvědčivé v celém systému: vybrané dřeviny, různé
formáty palubek a vzhledy pokládky otevírají jedinečné spektrum exkluzivního
uspořádání podlah s vysokým užitkem.
Zdravé pro bydlení
Třívrstvé dřevěné podlahy jsou vyrobeny z pečlivě
vybíraných materiálů, které jsou vhodné pro bydlení.
Naše podlahy jsou vyráběny s minimem emisí z
přírodních materiálů. Díky kontrolám kvality v celém
řetězci tvorby hodnot zaručujeme nezávadnost jak pro
člověka, tak i pro přírodu.

Šetrný k životnímu prostředí
Parador využívá dřeviny z trvale udržitelného lesního
hospodářství. Také výrobní proces, obaly a logistika jsou
příkladné z hlediska ochrany životního prostředí.

Komfort bydlení
Jako přírodní produkt mají třívrstvé dřevěné podlahy
Parador, díky své vlastnosti regulace vlhkosti pozitivní vliv
i na klima v místnosti. Jako produkt ze dřeva umějí
pohlcovat a opět odvádět vlhkost. Přitom je podlaha
příjemně teplá pro chůzi.

Možnost zatížení
Díky speciální povrchové vrstvě je podlaha dobře
chráněná, pevná, trvanlivá a má dlouhou životnost.
Čištění je velice jednoduché. Z tohoto důvodu zde existují
různé možnosti využití těchto podlah. Kromě obytných
prostor jsou třívrstvé dřevěné podlahy Parador vhodné
také do kanceláří a obchodů.

Inteligentní
Díky inteligentní zaklapávací mechanice se třívrstvé
dřevěné podlahy Parador rychle, čistě a bezpečně pokládají.
Nová podlaha je okamžitě připravena k nastěhování,
nezávisle na metodě pokládky (plovoucí pokládka nebo
celoplošné nalepení). Praktické spoje zaručují přesnost
lícování a stabilitu. Samozřejmě je možné pod třívrstvé
dřevěné podlahy Parador položit také podlahové vytápění.

Možnost renovace
Třívrstvé dřevěné podlahy Parador jsou trvanlivou
podlahovou krytinou s vrchní vrstvou z masivního dřeva.
Pokud je po dlouhodobém používání nebo při poškození
nutná renovace, je možné třívrstvé dřevěné podlahy
Parador obnovit nebo, díky masivní vrchní vrstvě,
i obrousit a přelakovat.

Made in Austria and Germany
Vysoké nároky na kvalitu Parador jsou zvýrazněny také v
technologicky propracovaném výrobním procesu, který
probíhá na základě ekologické, sociálně přijatelné a vyvážené
firemní politiky. Stejně pečlivě jsou vybíráni všichni partneři,
kteří s Paradorem spolupracují. Parador vyrábí třívrstvé
dřevěné podlahy pouze ve svých závodech Güssing a
Coesfeld, a proto je hrdý na svoji pečeť kvality »Made in
Austria and Germany«.

Certifikáty

Prověřeno
Hodný doporučení
Třívrstvé dřevěné podlahy Parador nabízejí opravdu vysokou kvalitu. Parador používá
výhradně kvalitní, zdravotně nezávadné suroviny a dřevo z trvale udržitelného lesního
hospodářství. Všechny podlahy Parador se pravidelně kontrolují v rámci celého výrobního řetězce: interně řízením kvality Parador a také externě nezávislými ústavy.

EN 14342:13
Označení CE je dle práva EU povinné
ve spojení s bezpečností výrobků.
D O P PA - PA R A D O R

Certifikát kvality LGA
Tento certifikát uděluje Zemský
průmyslový institut v Bavorsku, pokud
výrobek splňuje směrnice LGA, které
se týkají vlastností manipulace, užívání
a povrchu, jakož i ekologických
vlastností výrobků.

Der Blaue Engel
»Modrý anděl« označuje třívrstvé
dřevěné podlahy Parador jako výrobek
s nízkým výskytem emisí. Ekologické
označení RAL-UZ 176 uděluje Německý
ústav zajištění kvality a cejchování za
účasti spolkového úřadu pro životní
prostředí.

Real Wood
Označení »Real Wood« je iniciativou
FEP (Evropské federace výrobců
dřevěných podlah). Aby byla usnadněna
identifikace originálních produktů,
mají logo »Real Wood« pouze masivní
a vícevrstvé podlahy z pravého dřeva.

eco-INSTITUT
Udělování označení Ü probíhá dle
zásad zdravotního zhodnocení
stavebních výrobků (AgBB). Toto
označení je u podlahových krytin
povinné, stejně jako označení CE.

Prověření z hlediska škodlivin LGA
Třívrstvé dřevěné podlahy Parador
splňují kritéria produktů s nízkým
obsahem škodlivin. Toto označení
ekologické kontroly výrobků označuje
produkty s minimem emisí, které byly
prověřeny z hlediska škodlivin.
Émissions dans l’air intérieur (třída A+)
Toto národní označení platné ve
Francii označuje kvalitu vnitřního
ovzduší.

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

living performance
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Třívrstvé dřevěné podlahy

Design jako výraz osobnosti
Díky množství ušlechtilých dřevin
doplněných o atraktivní vzhled
dřeva, je zde nabízena široká paleta
barevných a strukturních nuancí.
Díky své dlouholeté kompetenci v
oblasti vytváření řešení, navrhují
designéři Paradoru třívrstvé dřevěné
podlahy, z nichž mnohé se staly ve
své oblasti klasiky.
V bezkonkurenční dokonalosti se
vyrábějí palubky v různých
formátech s hranou nebo bez ní.
Různé povrchy a struktury propůjčují
podlahám autentičnost a haptický
zážitek. Tak vzniká výrazná,
neopakovatelná třívrstvá dřevěná
podlaha.

Různorodost designů
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Dub čedič kartáčovaný
Living
Wzór Old Block, minifáze
Trendtime 9

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Více než jen povrch
Různorodé a autentické
Dřevo žije svým životem a v průběhu času se mění; každý strom je jedinečný, každá
palubka je unikátem. Tímto způsobem vzniká u Paradoru, použitím různých druhů,
úpravou povrchů a designem drážek atraktivní paleta výrobků.
Společně s vybranými dřevinami v různých tvarech palubek a vzhledech pokládky se
zde otevírá jedinečné spektrum exkluzivního uspořádání podlah s třívrstvým dřevem.
Struktury povrchu

Druhy

Každé dřevo má svoji jedinečnou kresbu a strukturu, díky
kterým je nezaměnitelné. Rovněž nabízí dřevo, jako jediný
přírodní materiál možnost, tyto struktury dále zušlechťovat.
Parador vás přesvědčí svoji nabídkou různých struktur
povrchů.

Jako přírodní a živoucí materiál není žádná dřevina zcela
stejná. Dřevina stejného druhu může mít i zcela rozdílné
vlastnosti, ve kterých se odráží přirozenost a pravost
materiálu – od klidného a harmonického charakteru, až po
živoucí a výraznou strukturu dřeva. Volba druhu dřeviny tak
určuje podobu celé místnosti.

Zušlechtění povrchu

Provedení drážek

Povrchy třívrstvých dřevěných podlah Parador nabízíme s
ošetřením několika vrstvami laku a také s přírodním olejem.
Rozhodnutí o způsobu ošetření záleží na požadavcích, které
jsou na podlahu kladeny a samozřejmě také na osobním
vkusu.

V detailu se zobrazí rozdíl. Charakteristický profil podlahy je
z velké míry určován také vzhledem drážek. Zatímco při
pokládce bez zkosené hrany, jako u »parketového vzoru« je
vytvářen klidný, uzavřený dojem, vytváří pokládka se
zkosenou hranou zvýraznění selského vzoru. V sortimentu
Parador se nacházejí podlahy se zkosenou hranou a minifází
kolem dokola.

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Struktury povrchu
Pro kompletní obrázek
Handscraped

Elephant Skin

Odborníci zpracovávají ručně každou jednotlivou palubku s
přihlédnutím k tradičnímu řemeslnému umění. Při této
výrobě »handscraped« od Paradoru získá podlaha díky
ručnímu hoblování zcela původní a autentický charakter.

Odborníci zachovají a zdůrazní vlastnosti dřeva, jako je
žilkování, suky a prasklinky. Ruční opracování »elephant
skin« takto zdůrazňuje jedinečný charakter každé palubky.
Výsledkem je podlaha starobylého vzhledu.

Wavescraped

Struktura řezu

Jako inspirace zde slouží síla vody, která utváří pobřeží,
skály a vyplavené dřevo na plážích; z tohoto důvodu jsou u
typu »wavescraped« vytvořeny nepravidelné a mělké
prohlubně, které jsou podobné jako stopy vln na pláži, na
kterou je dřevo vyplavováno. Jedinečný zážitek na pohled i
na dotek.

Vycházeje z tradice zpracování dřeva ručními nástroji v
době, kdy lidstvo ještě neznalo hoblovačky a brusky a
stavělo se z čerstvě nařezaných trámů a prken, nabízíme
imitace tohoto tradičního vzhledu, vyráběné s využitím
inteligentních technologií. Tento tradiční, původní design
je charakteristický svými nepravidelnostmi po řezu pily.

Kartáčovaná struktura
Opracováním povrchu dřeva kartáči z ušlechtilé oceli se
zdůrazňuje přirozené žilkování dřeva. Struktura dřeva je
nejen vidět, ale zprostředkovává i zcela autentický dojem
na dotek.

Handscraped

Elephant Skin

Wavescraped

Struktura řezu

Kartáčovaná struktura

Zušlechtění povrchu
Pro dlouhotrvající potěšení
Díky vícevrstvému laku jsou tyto podlahy více elastické a
mají zvýšenou odolnost proti poškrabání.

Vícevrstvá hloubková impregnace olejovaných podlah
zdůrazňuje přirozené žilkování dřeva a chrání dřevo i zevnitř.

Lakovaná úprava

Přírodně olejovaný

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

Je zdůrazněn původní charakter dřeva.
Poskytuje optimální ochranu a podtrhuje
vlastní patinu.

Lakovaná úprava matná

Přírodně olejovaná bílá

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

Navíc k »přírodně olejovanému provedení«:
vyrovnání nuancí v barvě a struktuře dřeva
bílým zabarvením.

Lakovaná úprava matná bílá

Neošetřeno

Navíc k »lakované úpravě matné«: vyrovnání
nuancí v barvě a struktuře dřeva bílým
zabarvením.

Podlahy bez povrchové úpravy jsou určeny
pro individuální úpravu povrchu.

Provedení drážek
Důležitý detail
Bez sražené hrany

Zkosená hrana kolem dokola

U klasické pokládky k sobě palubky přiléhají bez viditelných
mezer
› uzavřený celkový dojem
› harmonický vzhled

Podélné a čelní hrany sražené po celém obvodu
zdůrazňují přirozený vzhled a každá palubka je takto
zvýrazněna
› zkosená hrana kolem dokola (4V)
› minifáze (M4V)

Povrch
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Select

Druh
Dřevo s charakterem
Select
Díky harmonické struktuře a jemným barevným nuancím
je možné vytvořit tímto druhem Select neobyčejně plynulé
a ušlechtilé podlahové plochy.

Natur
Natur

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

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

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

Classic

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

Living

Rustikal

Povrch

Třívrstvé dřevěné podlahy

10 / 15

Dub noir struktura řezu
Living
Selský vzor, zkosená hrana kolem dokola
Trendtime 6

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Basic
Vstupní dveře ke kvalitě
s názvem Parador

Classic
Nadčasová elegance
pro vyšší nároky

Kdo hledí na cenu, ale nechce se vzdát skvělé kvality,
ten nalezne v typu Basic-Linie atraktivní třívrstvou
dřevěnou podlahu.

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

Ochrana před bobtnáním

Ochrana před bobtnáním

Záruka: 10 let

Záruka: 25 let

Vhodné pro pokládku podlahového vytápění

Vhodné pro pokládku podlahového vytápění

Minifáze (M4V)

Minifáze (M4V)

Zkosená hrana kolem dokola (4V)

Produktové řady
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Produktové řady
Domov, kde se cítíte
skutečně jako doma
Kdo si chce z každého prostoru vytvořit
nejkrásnější domov na světě, tomu Parador
otevírá mnohé možnosti. Tak individuální,
jako jsou lidé a jejich představy o bydlení,
stejně tak rozsáhlá je nabídka různých
podlah od společnosti Parador.
Pět produktových řad, tři základní
sortimenty, jakož i dvě speciální kolekce,
designová kolekce Edition a ekologická
kolekce Eco Balance nabízejí cestu, jak
jednoduše a bezpečně nalézt tu správnou
podlahu pro vás.

Trendtime
Moderní bytový design
na té nejvyšší úrovni

Speciální kolekce
Výraz obzvláštní individuality

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.

Pro další informace a více inspirace z oblasti speciálních
kolekcí využijte příslušný QR kód nebo navštivte náš
virtuální show room na: www.parador.eu

Ochrana před bobtnáním

Edition
Designová kolekce

Záruka: 25 let

Vhodné pro pokládku podlahového vytápění

Minifáze (M4V)

Zkosená hrana kolem dokola (4V)

Eco Balance
Ekologie se stylem

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Rozměry
Rytmus estetiky

1

2

3

4

5

Parketový vzor

Selský vzor ve třech formátech

Velkoplošný formát Vlisovaná palubka

Pás
(pokládka rybí kost)

Basic:
2200 x 185 x 11,5mm

Basic:
2200 x 185 x 11,5mm

Trendtime 4:
2010 x 160 x 13 mm

Trendtime 1:
Basic:
2380 x 233 x 11,5 mm 2010 x 130 x 13 mm

Trendtime 3:
570 x 95 x 10,5 mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 8:
1882 x 190 x 15 mm

Trendtime 6:
2200 x 185 x 13 mm

Rozměry

1,80 m
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6

7

8

9

10

Copánkový vzor

Kostkový vzor

Malý
kostkový vzor

Old Block vzor

Prutový
spojený vzor

Trendtime 9:
2087 x 185 x 14 mm

Trendtime 9:
1910 x 185 x 14 mm

Trendtime 9:
2176 x 185 x 14 mm

Trendtime 9:
2200 x 215 x 14 mm

Trendtime 9:
2200 x 185 x 14 mm

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Basic
Vstupní dveře ke
kvalitě s názvem
Parador

Basic
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Dub Grey
Classic
Selský vzor, minifáze
Basic 11–5

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

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

Javor kanadský
Natur

Javor evropský
Rustikal

1595132

1366065

Buk
Rustikal
1518246

Dub
Natur
1595134

Dub
Rustikal
1366061

Lakovaná úprava

1595131

Dub sukovitý
Rustikal
1518248

Lakovaná úprava matná

1518245

Lakovaná úprava matná bílá

Buk
Natur
1569684

Dub
Rustikal
1569685

1518247

Dub kouřový
Rustikal
1595121

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

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

Dub Pure
Rustikal
1595164

Třešeň evropská pařená
Rustikal
1595128

Dub Tabacco
Rustikal
1601461

Vlašský ořech
Rustikal
1569686

Dub bílé póry
Rustikal
1595130

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

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

Dub
Classic
minifáze
1518262

1396114

Dub kartáčovaný
Rustikal
minifáze

Dub kartáčovaný
Rustikal
minifáze

1518264

1595135

Dub Pure
Classic
minifáze
1595165

Lakovaná úprava

Dub
Rustikal
minifáze

Dub
Rustikal
minifáze
1518249

Lakovaná úprava matná

1595136

1518261

Dub Grey
Classic
minifáze
1595162

Dub Rock
Classic
minifáze
1595166

1518250

1595163

Dub bílé póry
Rustikal
minifáze
1595138

Lakovaná úprava matná bílá

1595133

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

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

Dub
Natur
minifáze
1601463

Dub
Rustikal
minifáze
1601464

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy

Classic
Nadčasová
elegance pro
vyšší nároky

Classic
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Dub stone kartáčovaný
Living
Selský vzor, zkosená hrana kolem dokola
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

1518086

1518122

Dub
Natur
1518101

1518089

1518103

Dub
Living

Dub
Living

Lakovaná úprava

1518088

Dub
Select

Buk
Living

1247126

Buk
Natur

1518106

Lakovaná úprava matná

1247127

Dub sukovitý
Living
1518107

Lakovaná úprava matná bílá

1518102

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

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

Dub sukovitý bronzový kartáčovaný
Living
1518111

Dub kouřový
Living
1518113

Jasan
Living
1270338

Dub barrique
Living
1518108

Dub pískový
Living
1518104

Jasan Fineline vzor
Natur
1518121

Dub Fineline vzor
Natur
1518112

Dub stone kartáčovaný
Living
1518109

Třešeň evropská pařená
Natur
1518115

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

Třešeň evropská pařená
Living
parketový vzor

Vlašský ořech
Natur
parketový vzor

1518116

1518117

1518118

Dub
Natur
selský vzor, minifáze

Dub
Natur
selský vzor, minifáze

Dub
Select
selský vzor, minifáze

1518124

1518123

Dub
Living
selský vzor, minifáze

1570024

1288415

Lakovaná úprava matná

1518125

Dub
Rustikal
selský vzor, minifáze

Dub
Rustikal
selský vzor, minifáze

1518128

Lakovaná úprava

Vlašský ořech
Living
parketový vzor

1358529

Lakovaná úprava matná bílá

1368652

Přírodně olejovaný

1309246

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

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

Dub
Rustikal
minifáze
1501312

Dub bělený
Natur
minifáze
1518126

Dub kouřový
Natur
minifáze
1518242

Dub kartáčovaný
Rustikal
minifáze, zkosená hrana kolem dokola
1450724

1368979

Dub šedý
Natur
minifáze
1601486

Dub kouřový
Rustikal
minifáze
1518243

1450726

Dub kartáčovaný
Rustikal
minifáze
1475119

Dub šedo-hnědý
Natur
minifáze
1601487

Parador
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Classic
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Jasan
Living
Selský vzor, zkosená hrana kolem dokola
Classic 3060

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

Dub zakouřený
Rustikal
minifáze

Dub Barolo
Rustikal
minifáze

Dub Chablis
Rustikal
minifáze

1601483

1586875

1585420

Dub Europa
Rustikal
minifáze

Dub Muscat
Natur
minifáze

Dub Muscat
Rustikal
minifáze

1601482

1578102

1578099

Dub Pure
Natur
minifáze

Dub patinovaný světlý
Rustikal
minifáze

1601485

1518220

Lakovaná úprava

Lakovaná úprava matná

Lakovaná úprava matná bílá

Dub Pure
Rustikal
minifáze
1601484

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

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

Dub Riesling
Natur
minifáze

Dub pískový
Natur
minifáze

1578103

1518127

Dub Verdecchio
Rustikal
minifáze
1578097

Modřín
Rustikal
minifáze
1518244

Jasan
Living
zkosená hrana kolem dokola
1475328

Termo dub medium kartáčovaný
Living
zkosená hrana kolem dokola
1654279

Dub stone kartáčovaný
Living
zkosená hrana kolem dokola
1368981

Jasan
Living
zkosená hrana kolem dokola
1475329

Termo dub medium kartáčovaný
Living
zkosená hrana kolem dokola
1654280

Parador
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Trendtime
Moderní bytový
design na té
nejvyšší úrovni

Trendtime
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Dub Pure
Living
Pokládka rybí kost, minifáze
Trendtime 3

Parador
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Trendtime 1
Vlisovaná palubka (D 2010 x Š 130 x V 13 mm)

Bambus bělený
Natur
zkosená hrana kolem dokola
1257351

1144697

Dub noir silver
Select
zkosená hrana kolem dokola

Dub Beach
Select
zkosená hrana kolem dokola
1518197

Dub pure silver
Select
zkosená hrana kolem dokola
1518192

1518195

Lakovaná úprava

Bambus čokoládový
Natur
zkosená hrana kolem dokola

Lakovaná úprava matná

Lakovaná úprava matná bílá

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

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

Dub
Living
minifáze
1601582

Dub černý
Living
minifáze
1601584

Dub bělený
Living
minifáze
1601581

1601583

Dub Pure
Living
minifáze
1601580

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

Dub antracit kartáčovaný
Living
zkosená hrana kolem dokola
1475218

1386875

Dub Château
Rustikal
zkosená hrana kolem dokola

Dub šedý bělený kartáčovaný
Living
zkosená hrana kolem dokola
1475217

1368900

Třešeň americká
Natur
zkosená hrana kolem dokola
1257371

Lakovaná úprava

Dub Arktis
Living
zkosená hrana kolem dokola

Vlašský ořech
Natur
zkosená hrana kolem dokola
1257369

Lakovaná úprava matná

Lakovaná úprava matná bílá

Dub barrique
Rustikal
zkosená hrana kolem dokola
1257372

Dub metallic kartáčovaný
Living
zkosená hrana kolem dokola
1475219

Vlašský ořech Antique
Living
zkosená hrana kolem dokola
1518200

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

Trendtime
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Trendtime 6
Selský vzor (D 2200 x Š 185 x V 13 mm)

Dub bělený struktura řezu
Natur
zkosená hrana kolem dokola
1518232

Dub wavescraped
Natur
zkosená hrana kolem dokola
1518235

Dub noir struktura řezu
Living
zkosená hrana kolem dokola
1518233

Dub bílý Vintage
Living
zkosená hrana kolem dokola
1518234

Dub pískový wavescraped
Natur
zkosená hrana kolem dokola
1518236

Parador
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Trendtime

42 / 43

Dub noir silver
Select
Vlisovaná palubka, zkosená hrana kolem dokola
Trendtime 1

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

Dub elephant skin
Classic
zkosená hrana kolem dokola
1441844

1441320

Dub smoked elephant skin
Classic
zkosená hrana kolem dokola
1441845

Lakovaná úprava

Dub handscraped kartáčovaný
Classic
zkosená hrana kolem dokola

Dub handscraped kartáčovaný
Classic
zkosená hrana kolem dokola

Dub smoked handscraped kartáčovaný
Classic
zkosená hrana kolem dokola
1441842

Lakovaná úprava matná

1441841

Lakovaná úprava matná bílá

Dub smoked handscraped kartáčovaný
Classic
zkosená hrana kolem dokola
1441843

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

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

Dub smoked tree plank
Classic
zkosená hrana kolem dokola
1475345

Seaport Oak II
Classic
zkosená hrana kolem dokola
1518241

Dub tree plank
Classic
zkosená hrana kolem dokola
1475331

Seaport Oak
Classic
zkosená hrana kolem dokola
1475350

Parador
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Trendtime 9
Individuální vzory palubek*

Dub bílý Vintage
Natur
copánkový vzor, minifáze

Dub
Natur
copánkový vzor
1475195

1518311

Dub pískový
Natur
malý kostkový vzor, minifáze

Dub čedič kartáčovaný
Living
Old Block vzor, minifáze
1518312

1518313

Dub
Living
kostkový vzor, minifáze
1475197

Dub kartáčovaný
Living
Old Block vzor, minifáze
1475200

Dub kartáčovaný
Living
prutový spojený vzor
1475216
*Údaje o formátech na str. 49
Lakovaná úprava

Lakovaná úprava matná

Lakovaná úprava matná bílá

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

Trendtime
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Dub antracit kartáčovaný
Living
Selský vzor, zkosená hrana kolem dokola
Trendtime 4

Parador
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Přehled sortimentu

Basic
Pro začátečníky

Classic
Pro klasiky

Styl

Nadčasový

Klasický, elegantní

Sortiment

Basic 11-5

Classic 3060

Různorodost designů

33 produktů

60 produktů

Druh

Natur, Classic, Rustikal

Select, Natur, Living, Rustikal

Vzhled

Úpravy povrchů

Vzory palubek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parketový vzor
Selský vzor
Velkoplošný formát
Vlisovaná palubka
Pás (pokládka rybí kost)
Copánkový vzor
Kostkový vzor
Malý kostkový vzor
Old Block vzor
Prutový spojený vzor
1

Vzhled
drážek

2

3

1

2

3

Minifáze (M4V)

Zkosená hrana kolem dokola (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

cca 2,5 mm

cca 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

Lakovaná úprava

Vhodné pro pokládku na
podlahové topení

Lakovaná úprava matná

Lakovaná úprava matná bílá

Přírodně olejovaný

Přírodně olejovaná bílá

Neošetřeno

Přehled
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Trendtime
Pro náročné
Moderní, s důrazem na soudobý design
Trendtime 1

Trendtime 3

Trendtime 4

5 produktů

5 produktů

Select, Natur

Living

4

25 let

5

25 let

Trendtime 6

Trendtime 8

Trendtime 9

9 produktů

5 produktů

10 produktů

7 produktů

Natur, Living, Rustikal

Natur, Living

Classic

Natur, Living

2

2

25 let

25 let

2

6

7

25 let

25 let

2010 × 130 mm

570 × 95 mm

2010 × 160 mm

2200 × 185 mm

1882 × 190 mm

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

13 mm

10,5 mm

13 mm

13 mm

15 mm

14 mm

cca 3,6 mm

cca 2,5 mm

cca 3,6 mm

cca 3,6 mm

cca 4 mm

8

9

10

2087 × 185 mm
1910 × 185 mm
2176 × 185 mm
2200 × 215 mm
2200 × 185 mm

cca 3,6 mm
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Třívrstvé dřevěné podlahy

Třívrstvé dřevěné podlahy
Funkce a technika
Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti růstu stromů vyrábí Parador ze dřeva
atraktivní paletu výrobků různých formátů, druhů s různým ošetřením povrchů. U dřeva
není důležitý pouze vzhled, ale také 3 vrstvá struktura dřevěných podlah Parador, která
je vyrobena výhradně ze dřeva. Díky inteligentním zaklapávacím systémům není nutné
použití nářadí a pokládka je pak obzvláště jednoduchá.

1
2

4
3

Funkce a technika

1
Vrchní vrstva
Vysoce kvalitní masivního dřevo o síle
až 4 mm se zušlechťuje lakovým nebo
olejovým nátěrem. Čelní impregnace
lamel a celková impregnace vrchní
vrstvy zajišťují ochranu před průnikem
vlhkosti a tak i optimální ochranu před
bobtnáním. Šetrné sušení dřeva brání
tvorbě trhlin.
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2
Masivní střední vrstva smrk-jedle
Díky masivnímu jádru s letokruhy na
stojato má Parador k dispozici třívrstvé
dřevěné podlahy s vynikající tvarovou
stálostí i při vysokém zatížení. Dlouhodobé stabilní spoje zajišťuje patentovaná zaklapávací mechanika vyfrézovaná
do dřeva.

4
Zaklapávací spoj
Patentované zaklapávací spoje Parador
zaručují jednoduchou, rychlou a
nekomplikovanou pokládku s vysokou
pevností proti vytažení a s dlouhodobě
pevnými spoji. Pokládka je možná jak
plovoucím způsobem, tak i celoplošným nalepením. Po pokládce je
podlaha okamžitě připravena k
nastěhování.

Systém Automatik-Click ®
Díky patentované zaklapávací technice
zajišťuje systém Automatik-Click ®
jednoduchou pokládku a vždy
optimální výsledky.

Systém Allround-Click ®
(pokládka rybí kost)
Inovativní systém Allround-Click ® bez
levých a pravých pásů pro obzvláště
jednoduchou pokládku.

3
Spodní vrstva z dýhy
Spodní vrstva z dýhy z masivní
borovice, vyrobená ekologickým
odkorněním, podporuje dále tvarovou
stálost palubek.

Parador
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Příslušenství
Krása v celém systému
Ten, kdo chce mít dlouhodobou radost ze své laminátové podlahy Parador, ten důsledně
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.

Podlahové lišty
Pro perfektní
zakončení

Podklady
Cítit se dobře
při každém kroku

Péče
Pro správnou péči
a bezpečné zpracování

Společnost Parador přináší rozmanitou
nabídku dekorativních podlahových lišt
a lišt z pravého dřeva, z nichž si vybere
každý. Vhodné lišty z pravého dřeva
zajišťují perfektní harmonické zakončení. Speciální odstíny, jako např.
ušlechtilá ocel, bílá a černá umožňují
cíleně zvýraznit a individuálně doladit
provedení podlahy.

Podklady tlumí kročejový hluk a hluk v
místnosti a vyrovnávají menší nerovnosti. U minerálního podloží zajišťuje
integrovaná parotěsná zábrana
nezbytnou ochranu proti vlhkosti.

Díky zušlechtěným povrchům je
možné dřevěné podlahy Parador
snadno udržovat a čistit. Aby byla vaše
radost z podlahy co nejdelší, nabízí
Parador výrobky na údržbu a péči,
které mají požadované vlastnosti pro
péči o podlahové krytiny.

› Lišty z pravého dřeva s dýhovaným
povrchem
› Vynikající kvalita povrchu
› Kvalitní jádro MDF
› Zakryté vedení kabelů
› Vhodné do vlhkých prostor
› Stabilní

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.

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

To vám poskytuje jistotu, že děláte pro
podlahu vše, co je třeba. Dle stupně
namáhání resp. zátěže doporučujeme
u olejovaných podlah provést první
ošetření již po pokládce. Malá poškození, jako jsou škrábance, je možné na
olejovaných podlahách snadno
vyspravit. Parador vám usnadní péči o
vaši podlahu širokou nabídkou
vhodného nářadí, pomůcek pro
pokládku, lepidel a retušovacích past.
Díky tomuto kompletnímu balíčku se
můžete radovat z vaší podlahy a jejich
vlastností dlouhou dobu.

Další informace:

Vzhled

Kvalita

Technologie

Podklady

Podlahové lišty

Příslušenství

Časté dotazy

Příslušenství
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Přehled podlahových lišt
Profily a dekory v nejrůznějších variantách

Podlahová lišta SL 2
Příchytka na lišty zelená

Podlahová lišta SL 4
Příchytky na lišty červené

Decentní zakončení,
šetří místo

Zakřivené pro klasické
domácí prostředí

Podlahová lišta SL 6
Příchytky na lišty modré

Podlahová lišta SL 18
Příchytky na lišty červené

Rovné, jednoduché
pro elegantní,
moderní prostředí

Rovné, jednoduché
pro elegantní,
moderní prostředí

Hamburské lišty HL 1
Příchytky na lišty zelené

Hamburské lišty HL 2
Příchytky na lišty zelené

Hamburské lišty HL 3
Příchytky na lišty zelené

Výrazné, elegantní
zakončení pro
klidné prostředí

Výrazné, elegantní
zakončení pro
klidné prostředí

Výrazné, elegantní
zakončení pro
klidné prostředí

Parador

Udržitelnost

Stanovení měřítek
Vzít do rukou odpovědnost
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.

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.

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

Parador
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Odpovědnost
ve společnosti
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.

Odpovědnost
ve výrobě
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.

Udržitelnost

Výrobní cyklus

Nové zalesňování lesů

Výroba v Německu a Rakousku

Výrobní dílny Parador
Krátké dopravní cesty

Obaly z recyklovaného papíru

Ekologická výroba pomocí
přírodních materiálů

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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