Laminát

Parador

Laminát

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. 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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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

Laminát

Výkon
Síla v systému
Parador se při výrobě laminátových podlah soustřeďuje na potřeby svých náročných
zákazníků. Tak vznikají kreativní řešení v rámci systému - na základě moderních technologií, perfektního řemeslného zpracování a rozsáhlých zušeností. Laminát od Paradoru má
tyto vlastnosti:
Zdravé pro bydlení
Laminát od Paradoru má podíl dřeva téměř 100 % a je tak
přírodním a udržitelným produktem. Naše podlahy jsou
antistatické (Classic, Trendtime) a zcela bez emisí. Při jejich
výrobě se používají výhradně zdravotně nezávadné,
kontrolované materiály. Díky své výšce mezi 7 a 9 mm mají
tu nejvyšší možnou stabilitu. Laminátové podlahy od
Paradoru je tedy možné používat skutečně všude.

Robustní
Různé třídy užívání dokládají, že laminátové podlahy od
Paradoru jsou vhodné i pro podmínky s vysokou zátěží.
Parador klade vysoký důraz na speciální pevné nosné
desky, které zaručují spolehlivou ochranu před bobtnáním a
umožňují možnost vysokého zatížení. Díky neustálému zlepšování horní vrstvy je Parador skutečným průkopníkem v
oblasti dlouhé životnosti laminátových podlah.

Inteligentní
Nový vyvinutý patentovaný zaklapávací systém Safe-Lock ® PRO umožňuje ještě jednodušší a rychlejší pokládku
laminátové podlahy Parador bez použití nářadí. Zárukou
perfektní dlouhodobé pokládky je vysoká přesnost lícování
a stabilita, kterých je dosaženo jedinečnými tvarovými a
silovými spoji.

Možnost renovace
Díky své nízké montážní výšce mezi
7 a 9 mm je možné použít
laminátové podlahy Parador opravdu všude.
Snadná údržba
Laminát se velmi snadno udržuje a čistí, ideálně se tak hodí
do domácností s domácími mazlíčky, dětmi a alergiky. Ve
většině případů zcela postačuje suché čištění vysavačem a
ručním košťátkem.

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

Certifikáty

Prověřeno
Hodný doporučení
Abychom neustále ručili za kvalitu naší značky, podrobujeme se také externím zkouškám.
Naše požadavky na kvalitu přesahují zákonná ustanovení (CE EN 14041:08, označení
shody, Émissions dans l’air intérieur), což dokazují nejrůznější nepovinné certifikáty.

EN 14041:08
Označení CE je dle práva EU povinné ve
spojení s bezpečnostní výrobku.
D O P L A - PA R A D O R

Certifikát kvality LGA
Zemský průmyslový institut v Bavorsku společně s TÜV Porýní prověřovaly stavebně fyzikální vlastnosti, jakož i
užívání a manipulaci s laminátovými
produkty Parador. Certifikátem kvality
LGA bylo také potvrzeno, že byly
splněny požadavky týkající se výrobní
normy.

Modrý anděl
»Modrý anděl« označuje laminátové
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.

EPD
Z hlediska energetické úspornosti
budov získává Environmental Product
Declaration (EPD) stále větší význam.

eco-INSTITUT
Při udělení označení Ü byly základemprincipy zhodnocení z hlediska ochrany
zdraví stavebních produktů (AgBB).
Toto označení je u podlahových krytin
povinné, stejně jako označení CE.

Prověření z hlediska škodlivin LGA
Toto označení ekologické kontroly
výrobků označuje produkty s minimem
emisí, které byly prověřeny z hlediska
škodlivin. Hodnoty laminátových
podlah Parador jsou ještě výrazně
nižší, než je zde požadováno.

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

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

living performance
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Design jako výraz osobnosti
Je to bezmezná různorodost uspořádání, co dělá laminátové podlahy
od Paradou tak atraktivní. Dekor,
vzory palubek, formát palubek, provedení drážek, struktura povrchu:
při vzájemném sladění vznikají podlahy, které vás přesvědčí svoji krásou.
Jako jsou dřevěné podlahy od Paradoru oblíbenými předlohami nápaditýchinterpretací dekorů dřeva, tak je
fantazie a provedení stylu základem,
díky kterému může náš designérský
tým, ve kterém jsou zastoupeny
osobnosti mezinárodní scény designu, propůjčit každé podlaze nezaměnitelnýstyl a charakter.

Různorodost designů

08 / 09

Dub Rubik broušený
olejovaná struktura
Trendtime 4

Parador

Laminát

Struktury povrchu
Pro kompletní obrázek
Skutečná krása nenadchne jen oko: naprosto věrně působící povrchy a vzory
představují povrchové designy laminátových podlah Parador, které vás nadchnou,
a kde se projeví předloha materiálu, ať se jedná o dřevo, kámen nebo beton.
Přitom jsou zde různě hluboké struktury, které jsou vždy cítit a jsou příjemné pro všechny, kteří se zde pohybují bosi, v botách nebo na všech čtyřech: odolné a snadné na údržbu.

Pravé struktury povrchu:
Synchronní póry

Endless Beauty:
pro velkorysý vzhled dané místnosti

Špičky prstů mohou cítit to, co vidí oči. U synchronních
pórů představuje nerovná struktura povrchu viditelnou
strukturu dřeva dekoru.
Tak se podlaha stává perfektní imitací přírody.

Díky opticky spojitému dekoru čelních hran vytváří Endless
Beauty nezaměnitelný efekt. Tak působí palubky nekonečně
dlouhým dojmem a vytvářejí výrazné zvětšení daného
prostoru.

Provedení drážek
Důležitý detail
V detailu se zobrazí rozdíl. Charakteristický profil podlahy je z velké míry určován vzhledem drážek. Zatímco u pokládky »parketového vzoru« je vytvářen klidný, uzavřený
dojem, pokládka s drážkami zdůrazňuje jedinečnost každé palubky.

Bez drážky

4 stranná V drážka

U klasické pokládky bez drážek k sobě palubky přiléhají bez
viditelných mezer.

Podélné a čelní hrany sražené po celém obvodu vytvářejí
vzhled podlahy jako u skutečné dřevěné podlahy, kdy je
zdůrazněna každá jednotlivá palubka.

› uzavřený celkový dojem
› harmonický vzhled

› Drážky jsou nalakovány vhodně k dekoru
› Velikosti drážek dle dekoru nápadnější nebo decentně
vyfrézované

Rustikální struktura

Elegantní struktura

Struktura uříznutého dřeva

Kartáčovaná struktura

Struktura kamene

Struktura vintage

Struktura dřeva

Brilantní struktura

Olejovaná struktura

Struktura jemného dřeva

Přírodně matná struktura

Anticky matná struktura

10 / 12

Struktury povrchu v přehledu

Jemně matná struktura

Rustikální struktura
Vzhled syrově řezaného
dřeva, které naleznete
například ve starých
selských staveních na
venkově, je zdůrazněn
touto strukturou
povrchu.

Elegantní struktura
Zdůrazněné oblasti se
suky a květinami zdůrazní
přirozenost dekoru - a to
jak opticky, jak i pocitově.

Struktura uříznutého dřeva
Tato struktura je zvýrazněna charakteristickou
strukturou hrubého
pórovitého povrchu dřeva
a obzvláště výrazným
vzhledem řezu po rámové
pile.

Jemně matná struktura
Tato struktura s pórovitým vzhledem a s
jemnými žilkami
připomíná neošetřené
dřevo a láká k dotyku pro obzvláště intenzivní
haptický zážitek.

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

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

Struktura vintage
Díky speciálnímu
vzhledu dřeva(suky,
trhliny,tmelení) je cítit
neopakovatelný šarm
starých časů.

Přírodní struktura
U této přírodní struktury
je žilkování možné přímo
pocítit. Individuální
žilkování dřeva působí tak
realisticky - a je možné ho
tak i skutečně cítit.

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

Brilantní struktura
Brilantní struktura
zdůrazňujecharakter
pestrobarevně žilkovaného dřeva a zdůrazňuje
jednotlivé parkety
vzhledu parketového
vzoru.

Olejovaná struktura
Díky svému ušlechtilému, matnému vzhledu
odpovídá tento povrch
charakteristickému
vyzařování olejovaných
masivních dřevin.

Struktura reliéf
Výrazná a vystouplá
struktura vytváří dojem
pravého dřeva a pohrává
si s matně lesklými
efekty.

Struktura jemného dřeva
Decentní struktura dřeva
s jemnými póry,která
vytváří na laminátových
palubkách živý a zároveň
ušlechtilý vzhled.

Přírodně matná struktura
Obzvláště matný vzhled
zprostředkovává dojem
přírodně ošetřeného
povrchu dřeva. Elegantním způsobem se takto
rozvíjí přirozený charakter
dřeva.

Anticky matná struktura
Antická dřevěná podlaha
zde nalézá svoji hodnotnou, reálnou interpretaci.
Rustikálně zvýrazněná se
stopami po opracování a
používání, vzniká tato
matná antická struktura.

Přírodní struktura

Struktura reliéf

Povrchy a drážky
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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 řadě Basic atraktivní laminátovou podlahu.

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

Ochrana před bobtnáním hran

Nosná deska Aqua-Proof

Záruka (pro soukromé použití): 12 let

Ochrana před bobtnáním hran

Odolnost proti mikro poškrábání

Úprava proti statické elektřině

Záruka (pro soukromé použití): Lifetime

Produktové řady

14 / 15

Produktové řady
Domov, kde se cítíte
skutečně jako doma
Laminátové podlahy Parador otevírají široké
možnosti uspořádání. Stejně tak individuální, jako jsou lidé a jejich představy o bydlení, stejně tak rozsáhlá je nabídka různých
podlah od společnostiParador.
Pět produktových řad, třizákladní sortimenty, jakož i dvě speciální kolekce, designová kolekceEdition a ekologickákolekce
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.de

Nosná deska Aqua-Proof

Edition
Designová kolekce

Ochrana před bobtnáním hran

Odolnost proti mikro poškrábání

Úprava proti statické elektřině

Záruka (pro soukromé použití): Lifetime

Eco Balance
Ekologie se stylem

Parador

Laminát

Rozměry
Rytmus estetiky

1

2

3

4

5

6

Selský vzor

Parketový vzor
2-pásový

Parketový vzor
3-pásový

Individuální
vzory palubek

Vzhled dlaždic

Vlisovaná palubka

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm

Trendtime 5:
638 x 330 x 8 mm

Trendtime 1:
1285 x 158 x 8 mm

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm

Rozměry

1,80 m
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7

8

9

10

11

Pás

Velký formát

Zámková palubka

Extra široká
palubka

Široký selský vzor

Trendtime 2:
850 x 95 x 8 mm

Trendtime 4:
1285 x 400 x 8 mm

Basic 600:
2200 x 243 x 8 mm

Trendtime 8:
1285 x 330 x 8 mm

Basic 600:
1285 x 243 x 8 mm

Trendtime 6:
2200 x 243 x 9 mm

Parador

Laminát

Basic
Vstupní dveře ke
kvalitě s názvem
Parador

Basic
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Dub přírodně šedý
jemně matná struktura
Basic 400

Parador

Laminát

Basic 200
Parketový vzor 2-pásový, 3-pásový (D 1285 x Š 194 x V 7 mm)

Buk parketový vzor 2-pásový
struktura dřeva
bez drážky (1440984)
Basic 200

Dub uříznuté dřevo bílý parketový vzor
2-pásovýjemně matná struktura
bez drážky (1593573)
Basic 200

Kaštan Vintage hnědá parketový vzor
2-pásový jemně matná struktura
bez drážky (1593726)
Basic 200

Ořech parketový vzor 2-pásový
struktura dřeva
bez drážky (1426416)
Basic 200

Javor přírodní parketový vzor 3-pásový
struktura dřeva
bez drážky (1426411)
Basic 200

Akát šedý parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
bez drážky (1426414)
Basic 200

Dub přírodní parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
bez drážky (1593733)
Basic 200

Jasan broušený parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
bez drážky (1426399)
Basic 200

Basic
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Dub broušený
jemně matná struktura 4-V-drážka (1593997),
bez drážky (1593564)
Basic 200

Dub History
jemně matná struktura
4-V-drážka (1593998)
Basic 200

Dub Horizont přírodní
jemně matná struktura 4-V-drážka (1594001),
bez drážky (1593723)
Basic 200

Dub šedý světlý
jemně matná struktura
4-V-drážka (1594000)
Basic 200

Dub přírodně šedý
jemně matná struktura
4-V-drážka (1594002)
Basic 200

Vlašský ořech
jemně matná struktura, struktura dřeva
4-V-drážka (1593999), bez drážky (1426419)
Basic 200

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Selský vzor (D 1285 x Š 194 x V 7 mm)

Parador

Laminát

Basic 400
Parketový vzor 2-pásový, 3-pásový (D 1285 x Š 194 x V 8 mm)

Jabloň jantarová parketový vzor 2-pásový
struktura dřeva
bez drážky (1426505)
Basic 400

Ocean-Teak parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
bez drážky (1426506)
Basic 400

Kaštan Vintage hnědá parketový vzor
2-pásový, jemně matná struktura
bez drážky (1593815)
Basic 400

Dub přírodní parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
bez drážky (1593812)
Basic 400

Basic
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Borovice Baltic
struktura dřeva
bez drážky (1426510)
Basic 400

Dub kouřový bíle olejovaný
jemně matná struktura 4-V-drážka (1593796),
bez drážky (1593816)
Basic 400

Dub broušený
jemně matná struktura 4-V-drážka (1426542),
bez drážky (1426462)
Basic 400

Dub History
jemně matná struktura 4-V-drážka (1593795),
bez drážky (1593814)
Basic 400

Dub Horizont přírodní
jemně matná struktura 4-V-drážka (1593797),
bez drážky (1593813)
Basic 400

Dub krystalově bílý
struktura dřeva
4-V-drážka (1474400)
Basic 400

Dub šedý světlý
jemně matná struktura
4-V-drážka (1426530)
Basic 400

Dub přírodně šedý
jemně matná struktura
4-V-drážka (1593798)
Basic 400

Teak vybledlý
jemně matná struktura
4-V-drážka (1426529)
Basic 400

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Selský vzor (D 1285 x Š 194 x V 8 mm)

Parador

Laminát

Basic
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Dub Montana bělený
přírodní struktura
Basic 600

Parador

Laminát

Basic 600
Široký selský vzor (D 1285 x Š 243 x V 8 mm)

Dub Askada bílý bělený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1593828)
Basic 600

Dub Avant broušený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1593829)
Basic 600

Dub broušený
jemně matná struktura
4-V-drážka (1593841)
Basic 600

Dub Horizont přírodní
jemně matná struktura**
4-V-drážka (1593845)
Basic 600

Dub šedý světlý
jemně matná struktura
4-V-drážka (1593842)
Basic 600

Dub Montana bělený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1593830)
Basic 600

*Zvláštnost: struktura synchronních pórů,
viz. strana 10

**Zvláštnost: Endless Beauty, viz. strana 10

Basic
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Dub Askada bílý bělený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1593847)
Basic 600

Dub Avant broušený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1593849)
Basic 600

Dub broušený
jemně matná struktura
4-V-drážka (1593851)
Basic 600

Dub Horizont přírodní
jemně matná struktura
4-V-drážka (1593853)
Basic 600

Dub šedý světlý
jemně matná struktura
4-V-drážka (1593852)
Basic 600

Dub Montana bělený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1593850)
Basic 600

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Zámkové palubky (D 2200 x Š 243 x V 8 mm)

Parador

Laminát

Classic
Nadčasová
elegance pro
vyšší nároky

Classic
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Dub Vintage řezaný
struktura uříznutého dřeva
Classic 1050

Parador
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Classic 1050
Parketový vzor 2-pásový, 3-pásový (D 1285 x Š 194 x V 8 mm)

Jilm lysý medový parketový vzor 2-pásový
struktura reliéf
bez drážky (1517575)
Classic 1050

Dub lava parketový vzor 2-pásový
jemně matná struktura
bez drážky (1475584)
Classic 1050

Dub Vintage řezaný parketový vzor
2-pásový, struktura uříznutého dřeva
bez drážky (1474075)
Classic 1050

Jasan tropický parketový vzor 2-pásový
struktura jemného dřeva
bez drážky (1475591)
Classic 1050

Modřín antický parketový vzor 2-pásový
struktura reliéf
bez drážky (1601436)
Classic 1050

Cedr parketový vzor 2-pásový
struktura jemného dřeva
bez drážky (1505277)
Classic 1050

Dub přírodní parketový vzor 3-pásový
struktura dřeva
bez drážky (1601437)
Classic 1050

Dub stříbrný parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
bez drážky (1518079)
Classic 1050

Jasan vystárlý parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
bez drážky (1505276)
Classic 1050

Classic
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Jasan bílý bělený parketový vzor 3-pásový
brilantní struktura
bez drážky (1517646)
Classic 1050

Ořech antický parketový vzor 3-pásový
struktura jemného dřeva
bez drážky (1475595)
Classic 1050

Ořech kalifornský parketový vzor 3-pásový
brilantní struktura
bez drážky (1517577)
Classic 1050

Ořech přírodní olejovaný parketový vzor
3-pásový, brilantní struktura
bez drážky (1517650)
Classic 1050

Ocean-Teak parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
bez drážky (1475583)
Classic 1050

Dub kouřový parketový vzor 3-pásový
struktura jemného dřeva
bez drážky (1475594)
Classic 1050

Vlašský ořech bělený parketový vzor
3-pásový, jemně matná struktura
bez drážky (1475592)
Classic 1050

Buk selský vzor
struktura dřeva
4-V-drážka (1475605)
Classic 1050

Dub starý olejovaný selský vzor
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1475599)
Classic 1050

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Parketový vzor 2-pásový, 3-pásový / selský vzor (D 1285 x Š 194 x V 8 mm)

Parador

Laminát

Classic 1050
Selský vzor (D 1285 x Š 194 x V 8 mm)

Dub Artdéco vanilkový
rustikální struktura
4-V-drážka (1517686)
Classic 1050

Dub Bohemia světlý
struktura reliéf
4-V-drážka (1517687)
Classic 1050

Dub tmavě bělený
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1475601), bez drážky (1518082)
Classic 1050

Dub vybledlý
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1475602)
Classic 1050

Dub kouřový
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1475603)
Classic 1050

Dub kouřový bíle olejovaný
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1475596)
Classic 1050

Dub broušený
jemně matná struktura
4-V-drážka (1475604)
Classic 1050

Dub grafitová běloba
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1517685)
Classic 1050

Dub Heritage přírodní
rustikální struktura
4-V-drážka (1517688)
Classic 1050

Classic
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Dub šedý světlý
jemně matná struktura
4-V-drážka (1475597)
Classic 1050

Dub Monterey lehce bílený
jemně matná struktura
4-V-drážka (1517684)
Classic 1050

Dub Prestige přírodní
jemně matná struktura
4-V-drážka (1601440)
Classic 1050

Dub Skyline perlově šedý
přírodně matná struktura*
4-V-drážka (1601448), bez drážky (1601439)
Classic 1050

Dub Skyline bílý
přírodně matná struktura*
4-V-drážka (1601447)
Classic 1050

Dub Studioline broušený
přírodně matná struktura*
4-V-drážka (1601446), bez drážky (1601438)
Classic 1050

Dub Studioline přírodní
přírodně matná struktura*
4-V-drážka (1601445)
Classic 1050

Dub Tradition bělený
elegantní struktura*
4-V-drážka (1601450)
Classic 1050

Dub Tradition šedo-béžový
elegantní struktura*
4-V-drážka (1517691)
Classic 1050

*Zvláštnost: struktura synchronních pórů, viz strana 10

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Selský vzor (D 1285 x Š 194 x V 8 mm)

Parador

Laminát

Classic
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Dub Vintage šedý
anticky matná struktura
Classic 1050

Parador

Laminát

Classic 1050
Selský vzor (D 1285 x Š 194 x V 8 mm)

Dub Tradition přírodní
elegantní struktura*
4-V-drážka (1601449)
Classic 1050

Dub zešednutý
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1475600)
Classic 1050

Dub Vintage šedý
anticky matná struktura
4-V-drážka (1601444)
Classic 1050

Dub Vintage přírodní
anticky matná struktura
4-V-drážka (1601442)
Classic 1050

Dub Vintage bílý
anticky matná struktura
4-V-drážka (1601443)
Classic 1050

Modřín bílý
struktura reliéf
4-V-drážka (1601441)
Classic 1050

Merbau
struktura dřeva
4-V-drážka (1475611)
Classic 1050

Vlašský ořech přírodní
struktura reliéf
4-V-drážka (1517689)
Classic 1050

*Zvláštnost: struktura synchronních pórů, viz. strana 10

Classic
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Dub příčně řezaného dřeva bělený
olejovaná struktura
bez drážky (1475582)
Classic 1050

Dub příčně řezaného dřeva kouřový
olejovaná struktura
bez drážky (1601435)
Classic 1050

Dub příčně řezaného dřeva přírodní
olejovaná struktura
bez drážky (1518083)
Classic 1050

Dub Mix
jemně matná struktura
bez drážky (1518084)
Classic 1050

Dub Mix šedý světlý
jemně matná struktura
bez drážky (1474074)
Classic 1050

Dub Mix Newport
struktura reliéf
bez drážky (1517649)
Classic 1050

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Individuální vzory palubek (D 1285 x Š 194 x V 8 mm)

Parador

Laminát

Trendtime
Moderní bytový
design na té
nejvyšší úrovni

Trendtime
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Dub Castell
bělený
kartáčovaná struktura
Trendtime 6

Parador

Laminát

Trendtime 1
Vlisovaná palubka (D 1285 x Š 158 x V 8 mm)

Banánovník Abaca
jemně matná struktura
4-V-drážka (1473906)
Trendtime 1

Dub Century antický
struktura vintage*
4-V-drážka (1473914)
Trendtime 1

Dub Century mýdlový
struktura vintage*
4-V-drážka (1473910)
Trendtime 1

Dub Century přírodní
struktura vintage*
4-V-drážka (1601432)
Trendtime 1

Dub Century pískový
struktura vintage*
4-V-drážka (1601431)
Trendtime 1

Jasan vystárlý přírodní
rustikální struktura
4-V-drážka (1473903)
Trendtime 1

Globetrotter modern light
rustikální struktura
4-V-drážka (1601429)
Trendtime 1

Globetrotter urban nature
rustikální struktura
4-V-drážka (1473921)
Trendtime 1

Shufflewood harmony
anticky matná struktura
4-V-drážka (1601434)
Trendtime 1

*Zvláštnost: struktura synchronních pórů, viz. strana 10

Trendtime
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Trendtime 1 / 2
Vlisovaná palubka (D 1285 x Š 158 x V 8 mm) / pás (D 850 x Š 95 x V 8 mm)

Vlašský ořech vlisovaná palubka
struktura dřeva
4-V-drážka (1473907)
Trendtime 1

Wine & Fruits black pás
rustikální struktura
4-V-drážka (1473828)
Trendtime 2

Wine & Fruits white pás
rustikální struktura
4-V-drážka (1473827)
Trendtime 2

Wine & Fruits pás
rustikální struktura
4-V-drážka (1473922)
Trendtime 2

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Shufflewood wild vlisovaná palubka
anticky matná struktura
4-V-drážka (1601433)
Trendtime 1

Parador

Laminát

Trendtime 4
Velký formát (D 1285 x Š 400 x V 8 mm)

Beton
struktura kamene
4-V-drážka (1174127)
Trendtime 4

Castello
olejovaná struktura
4-V-drážka (1601147)
Trendtime 4

Castello grey
olejovaná struktura
4-V-drážka (1599267)
Trendtime 4

Dub Louvre bělený
jemně matná struktura
4-V-drážka (1473972)
Trendtime 4

Dub Rubik broušený
olejovaná struktura
4-V-drážka (1601143)
Trendtime 4

Dub Rubik elegantní
olejovaná struktura
4-V-drážka (1601110)
Trendtime 4

Painted black
struktura kamene
4-V-drážka (1601144)
Trendtime 4

Painted white
struktura kamene
4-V-drážka (1601145)
Trendtime 4

Surová ocel
olejovaná struktura
4-V-drážka (1174126)
Trendtime 4

Trendtime
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Trendtime 4 / 5

Scientific velký formát
olejovaná struktura
4-V-drážka (1601146)
Trendtime 4

Antický bílý vzhled dlaždic
olejovaná struktura
4-V-drážka (1601078)
Trendtime 5

Ferrostone vzhled dlaždic
struktura kamene
4-V-drážka (1473980)
Trendtime 5

Modern Onyx vzhled dlaždic
struktura kamene
4-V-drážka (1473979)
Trendtime 5

Břidlice achátově šedá vzhled dlaždic
struktura kamene
4-V-drážka (1473982)
Trendtime 5

Břidlice antracit vzhled dlaždic
struktura kamene
4-V-drážka (1601079)
Trendtime 5

Zinek 30 vzhled dlaždic
olejovaná struktura
4-V-drážka (1473978)
Trendtime 5

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Velký formát (D 1285 x Š 400 x V 8 mm) / Vzhled dlaždic (D 638 x Š 330 x V 8 mm)

Parador

Laminát

Trendtime
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Dub Studioline přírodní
přírodně matná struktura
Trendtime 8

Parador

Laminát

Trendtime 6
Zámkové palubky (D 2200 x Š 243 x V 9 mm)

Stavební dřevo
struktura uříznutého dřeva
4-V-drážka (1473988)
Trendtime 6

Brushboard white
jemně matná struktura
4-V-drážka (1567475)
Trendtime 6

Dub Askada bílý bělený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1567470)
Trendtime 6

Dub Avant broušený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1567467)
Trendtime 6

Dub Castell bělený
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1371173)
Trendtime 6

Dub Castell kouřový
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1371174)
Trendtime 6

Dub Castell bíle lazurovaný
kartáčovaná struktura
4-V-drážka (1473985)
Trendtime 6

Dub koňak
jemně matná struktura
4-V-drážka (1254825)
Trendtime 6

Dub šedý světlý
jemně matná struktura
4-V-drážka (1357370)
Trendtime 6

Trendtime
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Dub Mistral šedý
přírodní struktura*
4-V-drážka (1567466)
Trendtime 6

Dub Montana bělený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1567473)
Trendtime 6

Dub Nova bělený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1567468)
Trendtime 6

Dub Nova světlá bělená
přírodní struktura*
4-V-drážka (1567469)
Trendtime 6

Dub Skyline perlově šedý
přírodní matná struktura*
4-V-drážka (1601103)
Trendtime 6

Dub Studioline přírodní
přírodní matná struktura*
4-V-drážka (1601102)
Trendtime 6

Dub Valere tmavě bělený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1567472)
Trendtime 6

Dub Valere perlově šedý bělený
přírodní struktura*
4-V-drážka (1567471)
Trendtime 6

Dub Vintage šedý
anticky matná struktura
4-V-drážka (1601101)
Trendtime 6

*Zvláštnost: struktura synchronních pórů, viz. strana 10

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Zámkové palubky (D 2200 x Š 243 x V 9 mm)

Parador

Laminát

Trendtime 6 / 8

Dub Vintage přírodní zámková palubka
anticky matná struktura
4-V-drážka (1601100)
Trendtime 6

Dřevorubecký dub zámková palubka
struktura uříznutého dřeva
4-V-drážka (1371172)
Trendtime 6

Ořech Galant přírodní zámková palubka
jemně matná struktura
4-V-drážka (1567474)
Trendtime 6

Dub Studioline broušený
»extra široká palubka« přírodní matná
struktura* 4-V-drážka (1601098)
Trendtime 8

Dub Studioline přírodní
»extra široká palubka« přírodní matná
struktura* 4-V-drážka (1601097)
Trendtime 8

Dub Versailles antický bělený
»extra široká palubka« olejová struktura
bez drážka (1474077)
Trendtime 8

Dub Versailles přírodní
»extra široká palubka« olejová struktura
bez drážka (1474076)
Trendtime 8

*Zvláštnost: struktura synchronních pórů, viz. strana 10

Všechny dekory dřeva a kamene jsou skvělé napodobeniny.

Zámková palubka (D 2200 x Š 243 x V 9 mm) / Extra široká palubka (D 1285 x Š 330 x V 8 mm)

Trendtime
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Dub Skyline perlově šedý
přírodně matná struktura
Trendtime 6

Parador

Laminát

Přehled sortimentu
Styl
Sortiment
Vzhled

Vstupní dveře ke kvalitě s názvem Parador

Basic

Classic
Nadčasová elegance

Univerzální

Klasický, elegantní

Basic 200

Basic 400

Basic 600

Classic 1050

Designy

17 designů

17 designů

12 designů

53 designů

Povrchy

2 struktury

2 struktury

2 struktury

12 struktur

Vzory palubek

1 Selský vzor
2 Parketový vzor 2-pásový
3 Parketový vzor 3-pásový
4 Individuální vzory palubek
5 Vzhledy dlaždic
6 Vlisovaná palubka
7 Pás
8 Velký formát
9 Vzhled zámkových palubek
10 Extra široká palubka
11 Široký selský vzor

Vzhled
drážek

Bez drážky
Palubky do sebe zapadnou bez
viditelných spojů, vytvářejí
uzavřený celkový dojem

1

2

3

1

2

3

9

11

1

2

3

4

4 stranná V drážka
Podélné a čelní hrany vytvářejí
vzhled podlahy z pravých
dřevěných palubek
Kvalita

Záruka

Záruční doba pro soukromé
užívání

12 let

12 let

12 let

Záruční doba pro komerční
užívání
Třída užívání

Technologie

Třída užívání 23

Třída užívání 23

Třída užívání 23

Třída užívání 23

Třída užívání pro komerční
užívání

Třída užívání 31

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

1285 × 243 mm
2200 × 243 mm

1285 × 194 mm

8 mm

8 mm

1285 × 194 mm

Tloušťka palubek
Safe Lock
PRO

5 let

Třída užívání pro soukromé
užívání

Formát

®

7 mm
Zaklapávací mechanika pro
jednoduchou, bezpečnou a
přesnou pokládku

Nosná
deska
Aqua-Proof

Speciální nosná deska zajišťuje
dvakrát lepší ochranu proti
bobtnání než běžný laminát

Ochrana
hran proti
bobtnání

Celková impregnace hran pro
spolehlivou ochranu hran proti
bobtnání

Odolnost
proti mikro
poškrábání

Povrch je obzvláště odolný
proti poškrabání

Úprava proti
statické
elektřině
Podlahové
topení

Lifetime

Zvýšená vybíjecí schopnost
snižuje elektrostatické výboje
Vhodné pro pokládku na
podlahové topení

1285 × 194 mm
8 mm

Přehled
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Trendtime
Moderní design bydlení
Moderní, s důrazem na soudobý design
Trendtime 1

Trendtime 2

Trendtime 4

Trendtime 5

Trendtime 6

Trendtime 8

11 designů

3 designy

10 designů

6 designů

21 designů

4 designy

5 struktur

1 struktura

3 struktury

2 struktury

6 struktur

2 struktury

6

7

8

5

9

10

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Lifetime

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

Třída užívání 23

Třída užívání 23

Třída užívání 23

Třída užívání 23

Třída užívání 23

Třída užívání 23

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

1285 × 158 mm

850 × 95 mm

1285 × 400 mm

638 × 330 mm

2200 × 243 mm

1285 × 330 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

9 mm

8 mm

Parador

Laminát

Laminát
Funkce a technika
Kromě vynikajícího vzhledu vás laminátové podlahy Parador překvapí také funkční strukturou a snadnou manipulací. Výsledkem této kvalitní práce »made in Germany« je vysoká
zatížitelnost, ochrana proti bobtnání a tvarová stálost. Při pokládce vás laminátové podlahy Parador překvapí také inteligentní technikou, která umožňuje snadné použití bez nářadí.

1

2
3

5

4

Funkce a technika

1
Vrchní vrstva
Voduvzdorná krycí vrstva z melaminové pryskyřice odolná proti odření
chrání laminátové podlahy Parador
před běžným zatížením, mikro
poškrábáním a proti padajícím
předmětům. Tato vysoká tvrdost
vzniká díky vysokému podílu korundu,
jehož tvrdost předčí akorát diamant.

4
Spodní vrstva
Zadní stranu laminátové podlahy tvoří
papír spodní vrstvy, který vyrovnává
pnutí a zabraňuje deformaci palubek.
Tento impregnovaný papír spodní
vrstvy chrání současně nosnou desku
proti vlhkosti ze spodní strany.
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2
Dekorační papír
Kvalitně vypracované dekory vás
překvapí neuvěřitelně věrnými
napodobeninami mnoha přírodních
materiálů. Dekorační tisk si vás získá
vynikající kvalitou barev bez obsahu
rozpouštědel. Před vlhkostí chrání také
impregnace s melaminovou pryskyřicí.

5
Safe Lock® PRO
Vylepšená zaklapávací mechanika
Safe Lock ® PRO se frézuje přímo do
speciální nosné desky a vyznačuje se
těmito funkcemi:
› 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.

Krok 1 : Položte na zelený bod
Krok 2 : Zasuňte do spojení

3
Nosná deska HDF
Pevná nosná deska s ochranou proti
bobtnání zaručuje vysokou tvarovou
stálost a minimalizuje vlivy při kolísání
teplot nebo z důvoduneobvyklé zátěže.
Celková impregnace hran zajišťuje
spolehlivou ochranu hran proti
bobtnání. U výrobních řad Classic a
Trendtime je ochrana proti bobtnání
speciální nosné desky téměř zdvojnásobena pomocí technologie Aqua-Proof.

Parador

Laminát

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

Příslušenství
Pro správnou péči a bezpečné
zpracování

Od A (dřevodekor akát) až po Z
(dřevodekor zebrano): společnost
Parador přináší rozmanitou nabídku
vhodných podlahových lišt pro každý
laminátový dekor. Speciální odstíny,
jako např. ušlechtilá ocel, bílá a černá
umožňují cíleně zvýraznit a individuálně doladit provedení podlahy.

Parador nabízí pro každý povrch ten
správný podklad, pro každé použití to
správné řešení.

Parador nabízí a doporučuje výrobky
na údržbu a péči, které mají požadované vlastnosti pro péči o podlahové
krytiny. To vám poskytuje jistotu, že
děláte pro podlahu vše, co je třeba.

› Dekorační lišty s kvalitním jádrem
MDF (středně tvrdé vláknité)
› Vhodné do vlhkých prostor
› Stabilní
› 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.

Akustické podklady z programu
Akustik-Protect byly vyvinuty speciálně
pro plovoucí pokládku. Podložky
vysoké kvality pro tlumení kročejového hluku a hluku v místnosti zvyšují
pocit pohody.
Podklady Parador vyrovnávají menší
nerovnosti a mají zároveň i vysokou
pevnost v tlaku. U minerálního podloží
zajišťuje integrovaná parotěsná
zábrana nezbytnou ochranu proti
vlhkosti.

Tato nabídka je zakončena vhodnými
nástroji a příslušenstvím. Díky tomuto
kompletnímu balíčku se můžete
radovat z vaší podlahy a jejich vlastností dlouhou dobu.

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.

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

Čtvrtkruhový profil
Univerzálně použitelný

Podlahová lišta SL 2
Příchytky na lišty zelené

Podlahová lišta SL 4
Příchytky na lišty červené

Decentní zakončení,
šetří místo

Decentně zakřivené
pro každé prostředí

Zakřivené pro klasické
domácí prostředí

Podlahová lišta SL 3
Příchytka na lišty oranžová

Podlahová lišta SL6
Příchytky na lišty modré

Podlahová lišta SL 18
Příchytky na lišty červené

Rovné, jednoduché
pro elegantní,
moderní prostředí

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 jsouodpovědné za klimatické změny na 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

Laminát

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 téměř 400 dětí na pracovníky v oblasti klimatu a bylo vysazeno více jak
100.000 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 podniky 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.
Používáme převážně místních dřevin při výrobě dřevěných podlah. Zaručujeme krátké přepravní cesty. Nosný materiál
našich podlah a panelů je kompletně vyráběn z recyklovatelných materiálů.
Dekorační papíry našich laminátových podlah se skládají z certifikovaných materiálů.
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