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Parador

Laminát

Požadavky
na výkon umění žít
Umění života pro nás znamená čerpat inspiraci jak z velkých, tak i z
malých 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.

living performance
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Výkon každý den
Obytné prostory jsou výrazem
individuálního přístupu k životu a
vlastních nároků. Klást si vysoké
nároky pro nás znamená sázet na
kvalitu. Tento důraz na kvalitu
spojujeme ve společnosti Parador se smyslem pro klasiku a citem pro dobu, ve které žijeme.
Výsledkem je široké spektrum
produktů, které vás do posledního detailu přesvědčí svou jednotností stylu i přirozeným vzhledem materiálu.

Filozoﬁe
Vyvinuli jsme vlastní hodnotový ukazatel, který nám pomáhá při všech
rozhodnutích. Na jeho základě určujeme posun společnosti Parador a
veškeré naší činnosti dodává punc spolehlivosti. To platí pro podnik i pro
naše produkty. V nich je vyjádřeno naše vnitřní přesvědčení: žijeme pro
produkty, které udělají z každého prostoru nejkrásnější domov na světě.
Z našich produktů dýchá smysl pro detail, neustálá připravenost rozvíjet
se a vynalézavý duch. Každý den pracujeme na tom, abychom dokázali
nadchnout náročné zákazníky.

Inspirace
Mnozí lidé zbožňují a vnímají inspiraci, která je ukrytá v našich produktech. Proto věnujeme mnoho energie a úsilí do vytváření nových možností a do výroby přesvědčivých produktů. Nové podnětné trendy na
poli architektury a bytové architektury, sledování lifestylových trendů a
impulzů, řemeslo a umění – to vše inspiruje naše produktové vývojáře a
designéry ke stále novým nápadům. Vznikají tak kreativní designy, způsoby pokládky a povrchy, díky kterým naše produkty udávají ve světě
podlah směr.

Design
Design je pro nás výrazem osobnosti: staví do popředí člověka a jeho
představy. Fantazijní graﬁcké motivy a dekory otevírají brány nekonečné
rozmanitosti s důrazem na bezkompromisní dokonalost výroby. Zárukou
takové rozmanitosti je náš interní tým designérů a spolupráce s předními osobnostmi mezinárodní designérské scény. Takto vznikají přesvědčivé a výjimečné produkty, které podtrhují hlavní požadavek společnosti
Parador na kreativitu.

Kvalita
Společnost Parador nabízí prvotřídní německou kvalitu: „Made in Germany“. Základem jsou přitom naše dlouholeté zkušenosti, které se
spojují se snahou trvale rozvíjet know-how ve všech relevantních oblastech. Kvalitu našich laminátových podlah poznají zákazníci jak na brilantních dekorech, tak i na obzvláště dobré ochraně proti bobtnání použitých
nosných desek a dokonalém zaklapávacím spoji. Tyto vlastnosti dlouhodobě určují charakter dokonalé pokládky podlah Parador.

Parador

Laminát

Materiály
Laminát je tvořen téměř 100% ze dřeva, dřevo je tedy současně výrobním
materiálem i inspirací. Společně s velmi hustými deskami z dřevěných
vláken dokážou dekorační papíry navodit autentický vzhled vzácných
druhů dřevin. Své místo najdou mezi našimi ryze přírodními dekory i jiné
materiály, například kámen nebo beton, které nabízí mnoho různých
formátů, možností pokládky a spárových vzorů.

Technologie
Laminátové podlahy Parador se vyznačují funkční strukturou
a inteligentní technologií. Náš patentovaný systém zaklapávacích
spojů je zárukou snadného položení, impregnace hran chrání před
vlhkostí a krycí vrstva z melaminové pryskyřice odolná proti odření se
postará o vysokou zatížitelnost. Naše třídy užívání dokládají, že naše
podlahy jsou vhodné i pro podmínky s vysokou zátěží. Rozhodujícím
faktorem pro dlouhodobě odolnou podlahu jsou naše pevné spoje, které
zaručují přesnost sednutí a stabilitu.

Zdravé bydlení
V laminátových podlahách Parador se nedrží prach či jiné alergeny a přispívají tak k příjemnému obytnému prostředí. To rádi doložíme výhradním používáním materiálů kompatibilních se zdravým stylem bydlení.
Zákazníci si mohou být jisti kvalitou našich produktů díky zkušebním
certiﬁkátům organizace LGA a certiﬁkátu Modrý anděl. Zvýšená antistatika navíc snižuje elektrostatické výboje. Laminát se velmi snadno udržuje
a čistí, ideálně se tak hodí do domácností s domácími mazlíčky, dětmi
a alergiky.

Udržitelnost
Jako tradiční dřevozpracující podnik jsme zastánci velice
šetrného přístupu k životnímu prostředí. Bydlení pro náročné je pro nás
přitom neodmyslitelně spjato s odpovědností zachovávat a šetřit přírodu
pro příští generace. Tuto odpovědnost prezentujeme v produktech, které
stanovují ekologický standard – ať už použitými materiály a jejich zpracováním nebo výrobou, balením a logistikou. Kromě toho se již několik let
aktivně angažujeme v iniciativách na ochranu životního prostředí.
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Produktové řady
Parador vás zavede do světa podlah, náročného a individuálního jako lidé,
kteří v něm žijí. Sortiment výrobků Parador proto nabízí velký výběr nejrůznějších produktů. Pro první orientaci jsme pro vás připravili pět vybraných produktových řad. Nabízejí spolehlivý základ, jak si snadno a rychle
vybrat tu správnou podlahu.

Basic

Classic

Pro začátečníky

Pro klasiky

Produktová řada Parador Basic nabízí několik atraktivních
laminátových podlah pro zákazníky, kteří hledí na cenu.
Jejich devízou je přesvědčivý styl a účelnost.

Vysokou úroveň a eleganci najdete u klasických a univerzálně použitelných podlah z řady Classic pro vyšší nároky.

Produktové řady
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Trendtime

Eco Balance

Edition

Pro náročné

Myslíme ekologicky

Pro exkluzivní prostory

Řada Eco Balance přináší
dokonalou rovnováhu
ekologie a stylu a je dokladem naší vzrůstající
odpovědnosti vůči přírodě.
Udržitelné výrobní postupy
a výjimečně šetrné zacházení se dřevem – přírodní
surovinou – jsou důkazem
vysokých nároků, které
klademe na ekologii a vztah
k přírodě.

Řada Edition společnosti
Parador je určena pro
zařizování interiéru s přidanou hodnotou v naprosto
zvláštní architektuře.
Sortiment řady Edition
s návrhy proslulých designérů nabízí exkluzivní výběr
nezaměnitelných laminátových dekorů – pro individualitu na nejvyšší úrovni.

Všechny informace o těchto
produktech najdete v brožuře
Parador Eco Balance.

Wszystkie informacje na temat
tego programu znaleźć można w
broszurach Parador Edition oraz
Parador New Classics Design by
Hadi Teherani.

Rozmanité spektrum podlah v prvotřídním segmentu Trendtime nabízí různorodé typy formátů a designů na nejvyšší
úrovni, se kterými si domov zařídíte v soudobém stylu
podle nejnovějších designérských trendů.
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Antický šedý vzhled dlaždic
žíhaná struktura
Basic 500

Laminát

Basic
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Laminát Basic
Parketový vzor

Javor přírodní parketový vzor 3-pásový
struktura dřeva
0 stranná V drážka (1426411)
Basic 200

Akát šedý parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1426414)
Basic 200

Buk parketový vzor 2-pásový
struktura dřeva
0 stranná V drážka (1440984)
Basic 200

Dub patinovaný bílý parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1426413)
Basic 200

Jasan broušený parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1426399)
Basic 200

Ořech parketový vzor 2-pásový
struktura dřeva
0 stranná V drážka (1426416)
Basic 200

Jabloň jantarová parketový vzor 2-pásový
struktura dřeva
0 stranná V drážka (1426505)
Basic 400

Ocean-Teak parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1426506)
Basic 400

Další podrobné informace o našich projektech najdete na adrese www.parador.de

Basic
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Selské vzory

Vlašský ořech selský vzor
struktura dřeva
0 stranná V drážka (1426419)
Basic 200

Borovice Baltic selský vzor
struktura dřeva
0 stranná V drážka (1426510)
Basic 400

Dub broušený selský vzor
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1426462)
Basic 400

Dub šedý světlý selský vzor
jemně matná struktura
4 stranná mini V drážka (1426530)
Basic 400

Dub pískový selský vzor
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1474398)
Basic 400

Dub Serenissima selský vzor
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1474397)
Basic 400

Pinie Country selský vzor
struktura dřeva
0 stranná V drážka (1440987)
Basic 400

Dub antracit selský vzor
jemně matná struktura
4 stranná mini V drážka (1474399)
Basic 400

Dub Colonial selský vzor
jemně matná struktura
4 stranná mini V drážka (1474401)
Basic 400

Parador

Laminát

Selské vzory

Dub krystalově bílý selský vzor
struktura dřeva
4 stranná mini V drážka (1474400)
Basic 400

Dub přírodní selský vzor
struktura dřeva
4 stranná mini V drážka (1440988)
Basic 400

Teak vybledlý selský vzor
jemně matná struktura
4 stranná mini V drážka (1426529)
Basic 400

Dub Atlantic selský vzor
kartáčovaná struktura
4 stranná mini V drážka (1467201)
Basic 600

Dub bazaltově šedý selský vzor
jemně matná struktura
4 stranná mini V drážka (1467205)
Basic 600

Dub bělený bílý olejovaný selský vzor
jemně matná struktura
4 stranná mini V drážka (1467203)
Basic 600

Dub Montmartre selský vzor
kartáčovaná struktura
4 stranná mini V drážka (1467204)
Basic 600

Dub Millennium selský vzor
kartáčovaná struktura
4 stranná mini V drážka (1467202)
Basic 600

Basic
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Dlaždicový vzor

Antický šedý vzhled dlaždic
žíhaná struktura
4 stranná mini V drážka (1467174)
Basic 500

Antický bílý vzhled dlaždic
žíhaná struktura
4 stranná mini V drážka (1467173)
Basic 500

Břidlice šedá vzhled dlaždic
struktura kamene
4 stranná mini V drážka (1467175)
Basic 500

Břidlice antracit vzhled dlaždic
struktura kamene
4 stranná mini V drážka (1467176)
Basic 500

Botticino vzhled dlaždic
struktura kamene
4 stranná mini V drážka (1467178)
Basic 500
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Laminát Classic

Jasan bílý bělený
brilantní struktura
Classic 1050

Classic
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Laminát Classic
Parketový vzor

Jilm lysý medový parketový vzor 2-pásový
struktura reliéf
0 stranná V drážka (1517575)
Classic 1050

Dub lava parketový vzor 2-pásový
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1475584)
Classic 1050

Dub Vintage řezaný parketový vzor 2-pásový
struktura uříznutého dřeva
0 stranná V drážka (1474075)
Classic 1050

Jasan tropický parketový vzor 2-pásový
struktura jemného dřeva
0 stranná V drážka (1475591)
Classic 1050

Modřín antický parketový vzor 2-pásový
struktura design
0 stranná V drážka (1518085)
Classic 1050

Cedr parketový vzor 2-pásový
struktura jemného dřeva
0 stranná V drážka (1505277)
Classic 1050

Dub přírodní parketový vzor 3-pásový
přirozená struktura
0 stranná V drážka (1518081)
Classic 1050

Dub stříbrný parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1518079)
Classic 1050

Jasan vystárlý parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1505276)
Classic 1050

Další podrobné informace o našich projektech najdete na adrese www.parador.de
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Parketový vzor

Jasan bílý bělený parketový vzor 3-pásový
brilantní struktura
0 stranná V drážka (1517646)
Classic 1050

Ořech antický parketový vzor 3-pásový
struktura jemného dřeva
0 stranná V drážka (1475595)
Classic 1050

Ořech kalifornský parketový vzor 3-pásový
brilantní struktura
0 stranná V drážka (1517577)
Classic 1050

Ořech přírodní olejovaný parketový
vzor 3-pásový
brilantní struktura 0 stranná V drážka (1517650)
Classic 1050

Ocean-Teak parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1475583)
Classic 1050

Dub kouřový parketový vzor 3-pásový
struktura jemného dřeva
0 stranná V drážka (1475594)
Classic 1050

Vlašský ořech bělený parketový vzor 3-pásový
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1475592)
Classic 1050
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Selské vzory

Javor selský vzor
struktura dřeva
4 stranná V drážka (1475614)
Classic 1050

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

Dub starý olejovaný selský vzor
kartáčovaná struktura 2 stranná V drážka
(1475613), 4 stranná V drážka (1475599)
Classic 1050

Dub Artdéco vanilkový selský vzor
rustikální struktura
4 stranná V drážka (1517686)
Classic 1050

Dub Bohemia světlý selský vzor
struktura reliéf 0 stranná V drážka (1517648),
4 stranná V drážka (1517687)
Classic 1050

Dub Century přírodní selský vzor
struktura vintage 0 stranná V drážka (1517681),
4 stranná V drážka (1517690)
Classic 1050

Dub Country selský vzor
rustikální struktura
4 stranná V drážka (1475607)
Classic 1050

Dub tmavě bělený selský vzor
kartáčovaná struktura 0 stranná V drážka
(1518082), 4 stranná V drážka (1475601)
Classic 1050

Dub vybledlý selský vzor
kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka (1475602)
Classic 1050

Classic
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Selské vzory

Dub bělený selský vzor
autentická struktura
0 stranná V drážka (1475589)
Classic 1050

Dub kouřový selský vzor
kartáčovaná struktura 2 stranná V drážka
(1475619), 4 stranná V drážka (1475603)
Classic 1050

Dub kouřový bíle olejovaný selský vzor
kartáčovaná struktura 2 stranná V drážka
(1475615), 4 stranná V drážka (1475596)
Classic 1050

Dub řezaný přírodní olejovaný selský vzor
struktura uříznutého dřeva
2 stranná V drážka (1517693)
Classic 1050

Dub broušený selský vzor
jemně matná struktura
4 stranná V drážka (1475604)
Classic 1050

Dub graﬁtová běloba selský vzor
kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka (1517685)
Classic 1050

Dub Heritage přírodní selský vzor
rustikální struktura
4 stranná V drážka (1517688)
Classic 1050

Dub šedý světlý selský vzor
jemně matná struktura 2 stranná V drážka
(1475612), 4 stranná V drážka (1475597)
Classic 1050

Dub Monterey lehce bílený selský vzor
jemně matná struktura 0 stranná V drážka
(1517647), 4 stranná V drážka (1517684)
Classic 1050
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Selské vzory

Dub přírodní selský vzor
autentická struktura 0 stranná V drážka
(1475585), 4 stranná V drážka (1475609)
Classic 1050

Dub rustikální selský vzor
kartáčovaná struktura
0 stranná V drážka (1474073)
Classic 1050

Dub Tradition šedo-béžový selský vzor
elegantní struktura 0 stranná V drážka
(1517683), 4 stranná V drážka (1517691)
Classic 1050

Dub Tradition lehce bělený selský vzor
elegantní struktura 0 stranná V drážka
(1517682), 2 stranná V drážka (1517692)
Classic 1050

Dub zešednutý selský vzor
kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka (1475600)
Classic 1050

Merbau selský vzor
struktura dřeva
4 stranná V drážka (1475611)
Classic 1050

Pinie uříznuté dřevo selský vzor
struktura uříznutého dřeva
2 stranná V drážka (1475606)
Classic 1050

Vlašský ořech přírodní selský vzor
struktura reliéf
4 stranná V drážka (1517689)
Classic 1050

Třešeň světlý selský vzor
kartáčovaná struktura
0 stranná V drážka (1517576)
Classic 1050

Classic

22 / 23

Individuální vzory palubek

Dub příčně řezaného dřeva bělený
olejovaná struktura
0 stranná V drážka (1475582)
Classic 1050

Dub příčně řezaného dřeva kouřový
Minipearl struktura
0 stranná V drážka (1475590)
Classic 1050

Dub příčně řezaného dřeva přírodní
olejovaná struktura
0 stranná V drážka (1518083)
Classic 1050

Dub Mix
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1518084)
Classic 1050

Dub Mix šedý světlý
jemně matná struktura
0 stranná V drážka (1474074)
Classic 1050

Dub Mix Newport
struktura reliéf
0 stranná V drážka (1517649)
Classic 1050

Parador

Laminát

Laminát Trendtime

Dub Century mýdlový
struktura vintage
Trendtime 1

Trendtime
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Laminát Trendtime
Trendtime 1

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

Dub Century antický
struktura vintage
4 stranná mini V drážka (1473914)
Trendtime 1

Dub Century mýdlový
struktura vintage 2 stranná mini V drážka
(1473912), 4 stranná mini V drážka (1473910)
Trendtime 1

Dub Goldpore
struktura dřeva
4 stranná mini V drážka (1473917)
Trendtime 1

Dub Tradition bělený
elegantní struktura
4 stranná mini V drážka (1473919)
Trendtime 1

Dub Tradition přírodní
elegantní struktura 2 stranná mini V drážka
(1473920), 4 stranná mini V drážka (1473918)
Trendtime 1

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

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

Termo dub
struktura jemného dřeva
4 stranná mini V drážka (1473915)
Trendtime 1

Další podrobné informace o našich projektech najdete na adrese www.parador.de
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Trendtime 1 / Trendtime 2

Vlašský ořech
struktura dřeva
4 stranná V drážka (1473907)
Trendtime 1

Dub Century antický
struktura vintage
4 stranná mini V drážka (1473962)
Trendtime 2

Dub Tradition přírodní
elegantní struktura
4 stranná mini V drážka (1473963)
Trendtime 2

Jasan kontrastní
jemně matná struktura
4 stranná V drážka (1473830)
Trendtime 2

Letters black
Minipearl struktura
4 stranná V drážka (1473961)
Trendtime 2

Termo dub
struktura jemného dřeva
4 stranná mini V drážka (1473964)
Trendtime 2

Vlašský ořech
struktura dřeva
4 stranná V drážka (1473829)
Trendtime 2

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

Wine & Fruits black
rustikální struktura
4 stranná V drážka (1473828)
Trendtime 2
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Trendtime 2 / Trendtime 4

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

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

Bříza Multiplex
olejovaná struktura
4 stranná V drážka (1174123)
Trendtime 4

Castello
Minipearl struktura
4 stranná mini V drážka (1473977)
Trendtime 4

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

Dub Maritim přírodní
olejovaná struktura
4 stranná mini V drážka (1473973)
Trendtime 4

Painted black
mramorovaná struktura
4 stranná mini V drážka (1254822)
Trendtime 4

Painted white
mramorovaná struktura
4 stranná mini V drážka (1254821)
Trendtime 4

Patchwork
Minipearl struktura
4 stranná mini V drážka (1473974)
Trendtime 4

Trendtime
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Trendtime 4 / Trendtime 5

Rodeo
Minipearl struktura
4 stranná mini V drážka (1473975)
Trendtime 4

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

Scientiﬁc
Minipearl struktura
4 stranná mini V drážka (1473976)
Trendtime 4

Jednobarevná bílá
lesklá struktura
4 stranná mini V drážka (1254823)
Trendtime 4

Ferrostone
struktura kamene
4 stranná V drážka (1473980)
Trendtime 5

Vápenec béžový
struktura kamene
4 stranná mini V drážka (1473981)
Trendtime 5

Modern Onyx
struktura kamene
4 stranná V drážka (1473979)
Trendtime 5

Pískovec ecru
struktura kamene
4 stranná mini V drážka (1473984)
Trendtime 5

Břidlice achátově šedá
struktura kamene
4 stranná mini V drážka (1473982)
Trendtime 5
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Trendtime 5 / Trendtime 6

Zinek 30
olejovaná struktura 4 stranná mini V drážka
(1473978)
Trendtime 5

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

Dub srubový
struktura uříznutého dřeva 4 stranná V drážka
(1473991)
Trendtime 6

Dub barrique
jemně matná struktura 4 stranná V drážka
(1254824)
Trendtime 6

Dub Castell bělený
kartáčovaná struktura 2 stranná V drážka
(1371178), 4 stranná V drážka (1371173)
Trendtime 6

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

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

Dub Chalet antický
kartáčovaná struktura 2 stranná V drážka
(1473990), 4 stranná V drážka (1473989)
Trendtime 6

Dub Chalet přírodně světlý
kartáčovaná struktura 2 stranná V drážka
(1473987), 4 stranná V drážka (1473986)
Trendtime 6

Trendtime
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Trendtime 6 / Trendtime 8

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

Dub šedý světlý
jemně matná struktura 2 stranná V drážka
(1357368), 4 stranná V drážka (1357370)
Trendtime 6

Dub patinovaný bílý
jemně matná struktura 4 stranná V drážka
(1254827)
Trendtime 6

Dub pískový
jemně matná struktura 2 stranná V drážka
(1298163), 4 stranná V drážka (1298164)
Trendtime 6

Dub stříbro-šedý
jemně matná struktura 4 stranná V drážka
(1298166)
Trendtime 6

Dřevorubecký dub
struktura uříznutého dřeva 2 stranná V drážka
(1371177), 4 stranná V drážka (1371172)
Trendtime 6

Ořech Loft
jemně matná struktura 4 stranná V drážka
(1254828)
Trendtime 6

Dub Versailles antický bělený
olejovaná struktura 2 stranná mini V drážka
(1474077)
Trendtime 8

Dub Versailles přírodní
olejovaná struktura 2 stranná mini V drážka
(1474076)
Trendtime 8
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Laminát
Kvalita a
systém

Vlastnosti výrobku
Ochrana před bobtnáním hran

Safe-Lock®

Nosné desky chráněné proti bobtnání a
celková impregnace hran zajišťují vynikající ochranu hran proti bobtnání.

S patentovou zaklapávací mechanikou s
proﬁlem Safe-Lock® do sebe palubky hladce
zapadnou, jejich spojování je tak rychlé a bez
komplikací.

Odolnost proti mikro
poškrábání

Vhodné pro podlahové vytápění

Skrz na skrz robustní povrch chrání před
poškozením a vytváří příjemný pocit
domova.

Laminátové podlahy Parador lze bez obav
kombinovat s podlahovým vytápěním teplou
vodou, a tím minimalizovat náklady na
topení.

Zvýšená antistatika
Díky vynikající vybíjecí schopnosti se
značně snižuje nebezpečí elektrostatického výboje podlahy.

Podklady
Uno-Protect

Duo-Protect

Plan-Protect

Podklad s možností vysokého zatížení pro
všechna suchá podloží.

Podklad 2 v 1 – s ochranou proti vlhkosti a
tlumením kročejového hluku v jednom.

Praktický podklad proti kročejovému hluku z
přírodních dřevních vláken.

› Použitelné pro dřevěné palubky, třískové
desky, PVC podlahy, linoleum apod.
› Vysoká pevnost v tlaku a tvarová stálost až
20 000 kg/m²
› Impregnováno proti plísním.
› Bez izolace proti vlhkosti

› Speciálně pro novostavby – dvojitá ochrana
proti odpařování a vlhkosti – ochrana proti
zbytkové vlhkosti v betonu, potěru a dlažbě
› Vysoká pevnost v tlaku a tvarová stálost až
20 000 kg/m²
› Impregnováno proti plísním

› Použitelné pro dřevěné palubky, třískové
desky, PVC podlahy, linoleum apod.
› Optimální vyrovnání malých podlahových
nerovností při stejně vysoké pevnosti v tlaku
› Čistý přírodní produkt z dřevních vláken

Akustik-Protect 100

Akustik-Protect 200

Akustik-Protect 300

Podložka vysoké kvality pro tlumení kročejového hluku a hluku v místnosti.

Podložka vysoké kvality pro tlumení kročejového hluku a hluku v místnosti.

Podložka vysoké kvality pro tlumení hluku.

› Speciálně vyvinuta pro použití u plovoucích
laminátových, parketových a dřevěných
podlah z masivu
› Optimální tlumení kročejového hluku – není
nutná žádná další ochrana proti kročejovému
hluku
› Hliníkem potažená zadní strana pro lepší
ochranu proti vlhkosti
› Ochrana proti odpařování a vlhkosti

› Speciálně vyvinuta pro použití u plovoucích
laminátových, parketových a dřevěných
podlah z masivu
› Optimální tlumení kročejového hluku – není
nutná žádná další ochrana proti kročejovému
hluku
› Bez izolace proti vlhkosti
› Nevhodné pro minerální podloží

› Speciálně vyvinuta pro použití u plovoucích
laminátových, parketových a dřevěných
podlah z masivu
› Hliníková lepicí páska pro utěsnění spár mezi
pruhy
› Hliníkem potažená zadní strana pro lepší
ochranu proti vlhkosti

Parador

Laminát

Přehled sortimentu

Basic
Pro začátečníky

Styl

Nadčasový

Sortiment

Basic 200

Vzhled

Basic 400

Basic 500

Basic 600

Designy

7 designů

14 designů

5 designů

5 designů

Povrchy

2 struktury

2 struktury

2 struktury

2 struktury

1

1

5

1

Vzory palubek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vzhled spár

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

Selský vzor
2 pásový parketový vzor
3 pásový parketový vzor
Individuální vzory palubek
Dlaždicový vzor
Vlisovaná palubka
Parketa
Velký formát
Zámková palubka
Úzký velký formát

2

3

2

3

Podélné hrany propůjčují
podlaze autentický charakter
a optickou hloubku.
Podélné a čelní hrany vytvářejí
dojem opravdové dřevěné
palubové podlahy.
Kvalita

Záruka

Záruční doba pro soukromé
užívání

12 let

12 let

12 let

12 let

Třída užívání pro soukromé
užívání

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 × 194 mm

1285 × 194 mm

638 × 330 mm

2200 × 194 mm

7 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Záruční doba pro komerční
užívání
Třída užívání

Technologie

Formát
Tloušťka palubek
Ochrana před
bobtnáním hran

Celková impregnace hran pro
spolehlivou ochranu před
bobtnáním

Odolnost proti
mikro
poškrábání

Povrch je obzvláště odolný
proti poškrábání

Antistatika

Safe Lock®

Podlahové
topení

Zvýšená antistatika snižuje
elektrostatické výboje.
Zaklapávací mechanika pro
jednoduchou a bezpečnou
pokládku
Vhodné pro pokládku na
podlahové topení

Další informace:

Vzhled

Kvalita

Technologie

Podklady

Podlahové lišty

Příslušenství

Časté dotazy

Vlastnosti výrobku

Classic
Pro klasiky
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Trendtime
Pro náročné

Klasický, elegantní

Moderní, s důrazem na soudobý design

Classic 1050

Trendtime 1

Trendtime 2

Trendtime 4

Trendtime 5

Trendtime 6

60 designů

12 designů

9 designů

12 designů

6 designů

21 designů

2 designů

15 struktury

6 struktury

7 struktury

6 struktury

2 struktury

3 struktury

1 struktura

1

6

7

9

10

25 let

25 let

25 let

25 let

25 let

25 let

25 let

5 let

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 23

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

Třída užívání 32

1285 × 194 mm

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

8 mm

9 mm

8 mm

2

3

4

8

5

Trendtime 8

Provedení spár
Kromě dekoru, formátu palubek, druhu pokládky a struktury povrchu určuje do značné míry charakteristický vzhled podlahy také vzhled spár. Zatímco pokládka bez viditelných spár evokuje klidný,
uzavřený dojem, pokládka se spárami podtrhuje individuální charakter jednotlivých palubek. Možností výběru z různých spárových vzorů rozšiřuje řada Parador Laminát prostor pro individuální uspořádání.

Bez spár
U klasické bezspárové pokládky k sobě palubky přiléhají
bez viditelných mezer. Vytvářejí tak celkový uzavřený
dojem a klidný, harmonický obraz.

2-V-drážka / mini-2-V-drážka
Podélné zkosené hrany zvýrazňují výraznou optickou
délku palubek a jejich autentický vzhled. Zvyšují plastičnost a optickou hloubku v prostoru.

4-V-drážka / mini-4-V-drážka
Celkově zkosené podélné a čelní hrany podtrhují perfektní pokládku a eleganci pravé dřevěné podlahy a každá
palubka je takto zvýrazněna.

Vlastnosti výrobku

Struktura produktu

1
5
2

3
4

6

1

Vysoce oděruvzdorná vrchní vrstva z
melaminové pryskyřice

2

Dekorativní vrstva potištěná kvalitními
reprodukovanými dekory

3

Speciální nosná deska chráněná proti
bobtnání

4

Patentovaná zaklapávací mechanika

5

Díky nízké montážní výšce vhodné pro renovační práce

6

Zadní strana odpuzující vlhkost
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Více než povrch
Autentická struktura

Struktura design

Máloco nás fascinuje takovým způsobem, jako dokonalé napodobení
přírodních materiálů. Naprosto věrně působící povrchy a vzory zhotovené
ve výjimečné kvalitě představují povrchové designy podlah Parador, které
vás nadchnou – je přitom úplně jedno, zda se jedná o dřevo, nebo zda jde
o autentické ztvárnění klasických materiálů, jako kámen a beton.

Elegantní struktura

Kartáčovaná struktura

Žíhaná struktura

Lesklá struktura

Struktura dřeva

Mramorovaná struktura

Olejovaná struktura

Povrchy
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Přirozená struktura

Rustikální struktura

Struktura uříznutého dřeva

Jemně matná struktura

Struktura kamene

Struktura vintage

Brilantní struktura

Minipearl struktura

Struktura reliéf

Struktura jemného dřeva
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Dokonalé provedení
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 nebo
hamburská lišta, umožňují cíleně zvýraznit a individuálně doladit provedení podlahy.
Ať se rozhodnete pro jakýkoli formát, všechny podlahové lišty s kvalitním
jádrem HDF jsou vhodné pro vlhký prostor, mají kompletně obložené
hrany a vyznačují se vynikající kvalitou povrchu. Kromě toho lišty snadno
upevníte pomocí praktické zaklapávací techniky. Zvládne to každý. Lištové
příchytky v hloubce vedení kabelu 5 mm nebo 10 mm se ideálně hodí pro
skryté vedení kabelů.
Nabídku podlah Parador završují koncová víčka, přechodová víčka a vnitřní a vnější rohy.

Příčný řez podlahových lišt

Podlahová lišta SL 2
Příchytka na lišty
zelená

Podlahová lišta SL 4
Příchytka na lišty
červená

Podlahová lišta SL 18
Příchytka na lišty
červená

Nezapomeňte se podívat také na bohatý sortiment našeho příslušenství:

Podlahové
lišty

Příslušenství

Podlahová lišta ASL 3
Příchytka na lišty
oranžová

Čtvrtkruhový proﬁl,
univerzální využití

Podlahové lišty

Hamburská lišta 1
Příchytka na lišty
zelená

Hamburská lišta 2
Příchytka na lišty
zelená
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Hamburská lišta 3
Příchytka na lišty
zelená
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Časopis společnosti Parador
›FLOOR‹ pojednává o lidech, kteří
již našli nejhezčí domov na světě,
základ bydlení a života. Více než 100
stran je zaplněno reportážemi a obrázky ze světa okouzlujících podlah.
To vše je zachyceno fotoaparátem s
citem a navíc je vše dokonale zpracováno – napínavé, fascinující a exkluzivní čtení.

Objednejte si ho již dnes na adrese:
www.parador.de nebo u svého
prodejce společnosti Parador.

Časopis
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Udávat trend.
Vzít do rukou odpovědnost.
Jako tradiční dřevozpracující podnik jsme si vědomi naší velké odpovědnosti za životní prostředí a za šetrné zacházení s přírodou. Výroba ve
společnosti Parador se zakládá na aktivním znovuzalesňování a inovačních výrobních řetězcích. Se svým know-how jsme schopni nabízet
dekorativní fólie, které jsou zcela vyrobeny z recyklovaného papíru –
nebo ze dřeva pocházejícího z udržitelného lesního hospodářství. Nezávislé ústavy pravidelně kontrolují veškeré naše výrobky z hlediska ekologické nezávadnosti. Tyto kontroly byly vždy ukončeny s kladným
výsledkem. Abychom dostáli svým vysokým ekologickým a kvalitativním standardům, vyvíjíme a vyrábíme produkty výlučně v Německu.
Dokážeme tak zajistit, že laminátové podlahy společnosti Parador splňují
bez výjimky naše nároky na kvalitu a udržitelnost. I co se týče pracovních podmínek, je výroba ve společnosti Parador férová a spravedlivá.
Kromě toho podporuje společnost Parador iniciativu Plant-for-the-Planet,
která po celém světě organizuje sázení stromů, a tím vytyčuje cestu k
sociální spravedlnosti a ochraně klimatu. Společnost Parador podporuje
mnohé dětské akademie, které svým mladým účastníkům předávají
poselství ochrany klimatu.

Časopis
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Další informace o naší společnosti, nárocích na kvalitu a design a o
našem sortimentu najdete na internetu na adrese: www.parador.de.
V případě jakýchkoli dotazů jsme vám rádi k dispozici nebo se můžete obrátit na naše obchodní zástupce Parador. Navštivte také naši
stránku na Facebooku www.facebook.com/parador.
Laminát
Laminát Eco Balance
Vinyl
Eco Balance PUR
Dřevěné podlahy
Dřevěné podlahy Eco Balance
ClickTex
ClickBoard
Nástěnné a stropní panely

Parador GmbH & Co. KG
Millenkamp 7–8
48653 Coesfeld
Německo
Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador
Stav: 01/2014 © Parador
Změny a nepřesnosti vyhrazeny.
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