Třívrstvé dřevěné podlahy
Program
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Třívrstvé dřevěné podlahy

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.
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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. Ušlechtilé dřeviny atraktivního vzhledu nabízejí široké spektrum
barevných a strukturálních nuancí a otevírají brány nekonečné rozmanitosti
s důrazem na nekompromisní 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
Třívrstvé dřevěné podlahy Parador, to je prvotřídní kvalita ve všech oblastech. Základem špičkového provedení je především naše dlouholetá
zkušenost, ale také snaha neustále rozvíjet naše know-how. Kvalitu našich
dřevěných podlah poznají zákazníci podle dokonalé povrchové úpravy,
přechodů mezi palubkami, zaklapávacích spojů, jednoduché pokládky a
minimálního bobtnání a sesychání. Základem značky Parador ›Made in
Austria‹ je výběr prvotřídních dřevin, jejich sušení, technologicky špičková výroba a správná péče o výrobky.
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Materiály
Dřevina si žije svým životem a v průběhu času se mění. Každý strom je
jedinečný, každá palubka je unikát. S tímto vědomím vzniká pod značkou
Parador za použití různých formátů, druhů dřevin a povrchových úprav
atraktivní paleta produktů. Vedle užasného vzhledu podlahy, používáme
ve vnitřní třívrstvé struktuře středoevropský smrk či jedli, které speciálně
zpracováváme tak, že v nich najdete výhradně kolmé letokruhy, které
umožňují maximální zatížení podlahy. Také spodní vrstvu tvoří smrk, který
vyrábíme loupáním, šetrným k našim přírodním zdrojům.

Technologie
Podlahy z pravého dřeva od Paradoru vás přesvědčí velkým výběrem
individuálních možností uspořádání, vynikající kvalitou a inteligentní
technologií. Díky inovativní zaklapávací mechanice se obejdete bez speciálního nářadí, a pokládka – ať už plovoucí nebo celoplošně lepené podlahy – je přesto výjimečně snadná a stabilní. Impregnace lamel a vrchní
vrstvy z výroby přitom chrání podlahu proti vlhkosti, třívrstvá struktura
pak zvyšuje její tvarovou stabilitu. Vrchní vrstva z exkluzivního masivního
dřeva ve spojení s prvotřídními postupy zušlechťování garantuje dlouhou
životnost produktů a uchovává jejich vysokou hodnotu.

Zdravé bydlení
V dřevěných podlahách Parador se nedrží prach a alergeny. Podlahy tak
přispívají k příjemnému obytnému prostředí za použití materiálů kompatibilních se zdravým stylem bydlení. Zákazníci si mohou být jisti kvalitou
našich produktů díky zkušebním certiﬁkátům institutu TÜV, LGA a certiﬁkátu Modrý anděl. Dřevo má dlouhou životnost a lze ho opakovaně renovovat a snadno čistit. Díky tomu se dokonale hodí do domácností s domácími mazlíčky, dětmi a alergiky.

Udržitelnost
Jako 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. 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 vytváří svět podlah, určený pro náročné a individuální potřeby lidí,
kteří v něm žijí. Sortiment výrobků Parador nabízí velký výběr nejrůznějších
produktů. Pro jednoduchou orientaci jsme pro vás připravili pět vybraných
produktových řad, ze kterých si můžete snadno a rychle vybrat tu nejlepší
podlahu.

Basic

Classic

Pro začátečníky

Pro klasiky

Produktová řada Parador Basic nabízí širokou škálu atraktivních a nadčasových dřevěných podlah pro zákazníky, kteří
hledí na cenu. Přesvědčí vás svým vzhledem a univerzální
praktičností.

Z odolných podlah řady Classic promlouvá čistá elegance
a jednotnost stylu. Široký výběr klasických a univerzálně
použitelných podlah splňuje i ty nejvyšší požadavky na
komfort a kvalitu.

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. Výrobní
postupy a výjimečně
úsporný přístup k přírodním
surovinám jsou důkazem,
jak vysoké nároky klademe
na ekologii a vztah k
přírodě.

Řada Edition od Paradoru je
synonymem vytříbeného,
ušlechtilého, hodnotného
interiéru. Přináší vám
stylovou svobodu, vašemu
interiéru nádech výjimečnosti. Sortiment řady
Edition s návrhy proslulých
designérů nabízí exkluzivní
výběr nezaměnitelných
podlah z pravého dřeva
– pro individualitu na
nejvyšší úrovni.

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

Všechny informace o těchto
produktech najdete v brožuře
New Classics Design Edition by
Hadi Teherani.

Široké spektrum naší řady Trendtime se zaměřuje na
náročné zákazníky, kterým záleží na moderním designu
podlahy. Třívrstvé dřevěné podlahy řady Trendtime v sobě
spojují dokonalou kvalitu s moderními barevnými trendy,
různými formáty a vzory, ale také výjimečnými povrchy.
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Třívrstvé dřevěné podlahy Basic

Basic
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Dub sukovitý Rustikal

Basic 11-5
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Třívrstvé dřevěné podlahy Basic 11-5
Parketový vzor

Javor kanadský Natur parketový vzor

(1366069)

Buk Rustikal parketový vzor

(1518246)

Dub sukovitý Rustikal parketový vzor

(1518245)

Javor evropský Rustikal parketový vzor

(1366065)

(1306785)

Dub Rustikal parketový vzor

(1288411)

Buk Natur parketový vzor

(1518247)

Dub Tabacco Rustikal parketový vzor

(1366062)

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

Dub Rustikal parketový vzor

(1366061)

(1518248)

Třešeň evropská pařená Rustikal parketový
vzor
(1366066)
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Basic

Parketový vzor / Selské vzory

Vlašský ořech americký Rustikal parketový
vzor
(1366067)

(1518262)

Dub Rustikal selský vzor minifáze

(1518250)

Dub Classic selský vzor minifáze

(1518261)

Dub kartáčovaný Rustikal selský vzor
minifáze
(1518264)

Dub Rustikal selský vzor minifáze

(1396114)

(1518249)
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Třívrstvé dřevěné podlahy Classic

Jasan Living

Classic 3060

Classic
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Třívrstvé dřevěné podlahy Classic 3060
Parketový vzor

Javor Fineline vzor Natur parketový vzor

(1518119)

Javor evropský Natur parketový vzor

(1518122)

Dub Select parketový vzor

(1518089)

Javor kanadský Natur parketový vzor

(1518086)

Buk Natur parketový vzor

(1518088)

Dub Natur parketový vzor

(1518101)

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

Javor kanadský Living parketový vzor

(1518087)

Buk Living parketový vzor

(1518103)

Dub Living parketový vzor

(1247126)

(1518106)

Classic
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Parketový vzor

Dub Living parketový vzor

(1247127)

(1518107)

Dub sukovitý whisky Living parketový vzor

(1518110)

Dub kouřový Living parketový vzor

(1518113)

Dub sukovitý Living parketový vzor

(1518102)

(1518105)

Dub barrique Living Třívrstvé dřevěné
podlahy vzor
(1518108)

Dub pískový Living parketový vzor

(1518104)

Dub sukovitý bronzový kartáčovaný Living
parketový vzor
(1518111)

Dub Fineline vzor Natur parketový vzor

(1518112)

Dub stone kartáčovaný Living parketový
vzor
(1518109)

Parador
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Parketový vzor

Jasan Living parketový vzor

(1518114)

Třešeň evropská pařená Natur parketový
vzor
(1518115)

Vlašský ořech americký Natur parketový
vzor
(1518117)

Jasan Living parketový vzor

(1270338)

Třešeň evropská pařená Living parketový
vzor
(1518116)

Vlašský ořech americký Living parketový
vzor
(1518118)

Jasan Fineline vzor Natur parketový vzor

(1518121)

Ořech Fineline vzor Natur parketový vzor

(1518120)

Classic
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Selské vzory

Dub Select selský vzor minifáze

(1518123)

Dub Natur selský vzor minifáze

(1518124)

Dub Living selský vzor minifáze

(1518128)

(1450726)

(1518125)

Dub Rustikal selský vzor minifáze

(1288415)

Dub kartáčovaný Rustikal selský vzor
zkosená hrana kolem dokola, minifáze
(1368979)

Dub Natur selský vzor minifáze

(1358529)

Dub Rustikal selský vzor minifáze

(1368652)

Dub kartáčovaný Rustikal selský vzor
minifáze
(1475119)

(1501312)

(1450724)

Dub bělený Natur selský vzor minifáze

(1518126)
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Selské vzory

Dub kouřový Natur selský vzor minifáze

(1518242)

Dub patinovaný světlý Rustikal selský vzor
minifáze
(1518220)

Jasan Living Vzhledu selského zkosená
hrana kolem dokola
(1475328)

Dub kouřový Rustikal selský vzor minifáze

(1518243)

Dub pískový Natur selský vzor minifáze

(1518127)

Jasan Living Vzhledu selského zkosená
hrana kolem dokola
(1475329)

Dub nightgrey kartáčovaný Living selský
vzor zkosená hrana kolem dokola
(1475330)

Dub stone kartáčovaný Living selský vzor
zkosená hrana kolem dokola
(1368981)

Modřín Rustikal selský vzor minifáze

(1518244)

Classic
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Selské vzory

Termo dub medium kartáčovaný Living
selský vzor zkosená hrana kolem dokola
(1475319)

Termo dub medium kartáčovaný Living
selský vzor zkosená hrana kolem dokola
(1475320)

Parador
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Třívrstvé dřevěné podlahy Trendtime

Dub čedič Old Block vzor Living

Trendtime 9

Trendtime
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Třívrstvé dřevěné podlahy Trendtime
Trendtime 1 / Trendtime 3

Bambus bělený Natur Formátu vlisovaných
palubek zkosená hrana kolem dokola

Bambus čokoládový Natur Formátu
vlisovaných palubek zkosená hrana kolem
dokola

Dub Beach Select Formátu vlisovaných
palubek zkosená hrana kolem dokola

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

(1257351)

(1144697)

(1518197)

Dub noir silver Select Formátu vlisovaných
palubek zkosená hrana kolem dokola

Dub pure silver Select Formátu vlisovaných palubek zkosená hrana kolem dokola

Lignia Brasilica Natur Formátu vlisovaných
palubek zkosená hrana kolem dokola

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

(1518195)

(1518192)

(1518198)

Lignia Tuscany Natur Formátu vlisovaných
palubek zkosená hrana kolem dokola

Dub Living Pásovém formátu (pokládka
rybí kost) zkosená hrana kolem dokola

Dub bělený Natur Pásovém formátu
(pokládka rybí kost) zkosená hrana kolem
dokola

Trendtime 1

Trendtime 3

Trendtime 3

(1518199)

(1144766)

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

(1144767)

Trendtime
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Trendtime 3 / Trendtime 4

Dub černý Natur Pásovém formátu (pokládka rybí kost) zkosená hrana kolem dokola

Dub Arktis Living Vzhledu selského vzoru
zkosená hrana kolem dokola

Dub antracit kartáčovaný Living Vzhledu
selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Trendtime 3

Trendtime 4

Trendtime 4

(1144760)

(1386875)

(1475218)

Dub barrique Rustikal Vzhledu selského
vzoru zkosená hrana kolem dokola

Dub Château Rustikal Vzhledu selského
vzoru zkosená hrana kolem dokola

Dub šedý bělený kartáčovaný Living
Vzhledu selského vzoru zkosená hrana
kolem dokola

Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 4

(1257372)

(1368900)

(1475217)

Dub metallic kartáčovaný Living Vzhledu
selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Třešeň americká Natur
Vzhledu selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Vlašský ořech americký Natur
Vzhledu selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 4

(1475219)

(1257371)

(1257369)

Parador
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Trendtime 4 / Trendtime 6 / Trendtime 8

Vlašský ořech americký Antique Living
Vzhledu selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Dub bělený struktura řezu Natur Vzhledu
selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Dub History Rustikal Vzhledu selského
vzoru zkosená hrana kolem dokola

Trendtime 4

Trendtime 6

Trendtime 6

(1518200)

(1518232)

(1368982)

Dub noir struktura řezu Living Vzhledu
selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Dub pískový wavescraped Natur Vzhledu
selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Dub wavescraped Natur Vzhledu selského
vzoru zkosená hrana kolem dokola

Trendtime 6

Trendtime 6

Trendtime 6

(1518233)

(1518236)

(1518235)

Dub bílý Vintage Living Vzhledu selského
vzoru zkosená hrana kolem dokola

Dub elephant skin Classic Vzhledu selského
vzoru zkosená hrana kolem dokola

Dub handscraped kartáčovaný Classic
Vzhledu selského vzoru zkosená hrana
kolem dokola

Trendtime 6

Trendtime 8

Trendtime 8

(1518234)

(1441844)

(1441320)

Trendtime
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Trendtime 8

Dub handscraped kartáčovaný Classic
Vzhledu selského vzoru zkosená hrana
kolem dokola

Dub smoked handscraped kartáčovaný
Classic Vzhledu selského vzoru zkosená
hrana kolem dokola

Dub smoked handscraped kartáčovaný
Classic Vzhledu selského vzoru zkosená
hrana kolem dokola

Trendtime 8

Trendtime 8

Trendtime 8

(1441841)

(1441842)

(1441843)

Dub smoked elephant skin Classic Vzhledu
selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Dub smoked tree plank Classic Vzhledu
selského vzoru zkosená hrana kolem
dokola

Dub tree plank Classic Vzhledu selského
vzoru zkosená hrana kolem dokola

Trendtime 8

Trendtime 8

Trendtime 8

(1441845)

(1475345)

Seaport Oak Classic Vzhledu selského
vzoru zkosená hrana kolem dokola

Seaport Oak II Classic Vzhledu selského
vzoru zkosená hrana kolem dokola

Trendtime 8

Trendtime 8

(1475350)

(1518241)

(1475331)
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Trendtime 9

Dub copánkový vzor Natur

Dub bílý Vintage copánkový vzor Natur
minifáze

Dub kostkový vzor Living minifáze

Trendtime 9

Trendtime 9

Trendtime 9

(1475195)

(1518311)

(1475197)

Dub pískový malý kostkový vzor Natur
minifáze

Dub Old Block vzor kartáčovaný Living
minifáze

Dub čedič Old Block vzor kartáčovaný
Living minifáze

Trendtime 9

Trendtime 9

Trendtime 9

(1518313)

Dub prutový spojený vzor kartáčovaný
Living
Trendtime 9

(1475216)

(1475200)

(1518312)

Trendtime

Dub pískový wavescraped Natur

Trendtime 6
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Třívrstvé
dřevěné podlahy
Kvalita a systém

Vlastnosti výrobku
Ochrana před bobtnáním

Automatic-Click®

Impregnace lamel, vrchní vrstvy a
jednotlivých hran parket zajišťuje
optimální ochranu před bobtnáním.

Automatický zaklapávací systém Automatic-Click s patentovanou zaklapávací technologií
se postará o jednoduchou pokládku a
optimální výsledek.

Allround-Click®
S inovativním systémem Allround-Click
nepotřebujete žádné nástroje na pokládku a zvládnete ji mnohem rychleji.

Zušlechtění povrchu
Ošetření lakem

Přírodní olejování

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

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

Ošetření matným lakem

Přírodní olejování bílé

Ochranná vrstva laku, přírodního matného
vzhledu a ošetření olejem zdůrazňuje barvu a
strukturu.

Navíc k přírodnímu olejování: vyrovnání
nuancí v barvě a struktuře dřeva bílým
zabarvením.

Ošetření lakem bílým, matným
Navíc k ošetření matným lakem: vyrovnání
nuancí v barvě a struktuře dřeva bílým
zabarvením.
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Třívrstvé dřevěné podlahy

Přehled sortimentu

Basic
Pro začátečníky

Classic
Pro klasiky

Styl

Nadčasový

Klasický, elegantní

Sortiment

Basic 11-5

Classic 3060

Různé typy designů

18 produktů

53 produktů

Druh

Natur, Classic, Rustikal

Select, Natur, Living, Rustikal

Vzhled

Zušlechtění povrchu

Vzory palubek

1 3 pásový parketový vzor
2 Vzhledu selského vzoru
3 Formátu vlisovaných palubek
4 Pásovém formátu (pokládka rybí kost)
5 Copánkový vzor
6 Kostkový vzor
7 Old Block vzor
8 Prutový spojený vzor
9 Malý kostkový vzor

1

Vzhled spár

2

1

2

Minifáze, M4V

Zkosená hrana kolem dokola, 4V

Kvalita

Technologie

Záruka
10 let

25 let

2200 × 185 mm

2200 × 185 mm

11,5 mm

13 mm

cca 2,5 mm

cca 3,6 mm

Formát

Tloušťka palubek
Struktura

3 vrstvá struktura

Střední vrstva

Masivní střední vrstva smrk-jedle

Vrchní vrstva
Ochrana před
bobtnáním
Zaklapávací
mechanika

Impregnace lamel a vrchních vrstev
Automatický zaklapávací systém
Automatic-Click ® s podélným a
čelním uzavřením hran
Systém Allround-Click ®, bez pravých
nebo levých parket pro obzvláště
jednoduchou pokládku

Vlastnosti výrobku
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Trendtime
Pro náročné
Moderní, s důrazem na soudobý design
Trendtime 1

Trendtime 3

Trendtime 4

Trendtime 6

Trendtime 8

7 produktů

3 produktů

9 produktů

6 produktů

10 produktů

7 produktů

Select, Natur

Natur, Living

Natur, Living, Rustikal

Natur, Living, Rustikal

Classic

Natur, Living

3

4

2

2

2

5

25 let

25 let

25 let

25 let

Trendtime 9

6

7

25 let

25 let

2010 × 130 mm

570 × 95 mm

2010 × 160 mm

2200 × 185 mm

1882 × 190 mm

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

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

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

cca 3,6 mm

9

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.

ñPoužitelné pro dřevěné palubky,
třískové desky, PVC podlahy, linoleum apod.
ñVysoká pevnost v tlaku a tvarová
stálost až 20 000 kg/m²
ñImpregnováno proti plísním.
ñBez izolace proti vlhkosti

ñSpeciálně pro novostavby – dvojitá
ochrana proti odpařování a vlhkosti
– ochrana proti zbytkové vlhkosti v
betonu, potěru a dlažbě
ñVysoká pevnost v tlaku a tvarová
stálost až 20 000 kg/m²
ñImpregnováno proti plísním

ñPoužitelné pro dřevěné palubky,
třískové desky, PVC podlahy, linoleum apod.
ñOptimální vyrovnání malých podlahových nerovností při stejně vysoké
pevnosti v tlaku
ñČistý 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.

ñSpeciálně vyvinuta pro použití u
plovoucích laminátových, parketových a dřevěných podlah z masivu
ñOptimální tlumení kročejového hluku
– není nutná žádná další ochrana
proti kročejovému hluku
ñHliníkem potažená zadní strana pro
lepší ochranu proti vlhkosti
ñOchrana proti odpařování a vlhkosti

ñSpeciálně vyvinuta pro použití u
plovoucích laminátových, parketových a dřevěných podlah z masivu
ñOptimální tlumení kročejového hluku
– není nutná žádná další ochrana
proti kročejovému hluku
ñBez izolace proti vlhkosti
ñNevhodné pro minerální podloží

ñSpeciálně vyvinuta pro použití u
plovoucích laminátových, parketových a dřevěných podlah z masivu
ñHliníková lepicí páska pro utěsnění
spár mezi pruhy
ñHliníkem potažená zadní strana pro
lepší ochranu proti vlhkosti

Další informace:

Vzhled

Kvalita

Technologie

Podklady

Podlahové lišty

Příslušenství

Časté dotazy

Vlastnosti výrobku

1

2
7
3
6
4
5

1

Máte na výběr z různých povrchových úprav

4

Celková impregnace vrchní vrstvy pro dodatečně
zvýšenou ochranu proti bobtnání

2

Impregnace lamel

5

Spodní vrstva z dýhy

3

Vrchní vrstva z kvalitního dřeva z masivu

6

Patentovaná zaklapávací mechanika

7

Smrk-jedle střed
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Více než povrch
Struktury
Kartáčované, řezané a ručně opracované struktury povrchů zdůrazňují
autentický charakter přírodního materiálu – dřeva.

Druhy
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 dřeviny tak určuje podobu celé místnosti.

Handscraped

Povrchy
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Elephant skin

Wavescraped

Kartáčování

Struktura řezu

Parador
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Struktura povrchu

Handscraped

Kartáčování

Odborníci zpracovávají ručně každou jednotlivou palubku
s přihlédnutím k tradičnímu řemeslnému umění. Při
výrobě podlah Parador „handscraped“ získává podlaha
Parador díky ručnímu hoblování zcela původní a autentický charakter.

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.
Wavescraped

Elephant skin
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.
Struktura řezu
Vycházejíce 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, archaický
design je charakterizován nepravidelností „tahů pily“
příčně k žilkování.

Povrch Wavescraped se inspiruje silou vody, utvářející
vzhled břehů, skal i pobřežního dřeva. Přináší na dřevo
nepravidelné, jemné prohlubně, podobné stopám vlny v
písku na pláži. Jedinečný zážitek na pohled i na dotek.

Povrchy
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Druh

Select

Natur

Classic

Díky harmonické struktuře a jemným
barevným nuancím je možné vytvořit
tímto druhem neobyčejně plynulé a
ušlechtilé podlahové plochy.

Pro podlahy s přírodním, avšak
vyváženým celkovým vzhledem, nabízí
tento druh ten nejlepší možný základ.

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

Living

Rustikal

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

Tento druh působí původním dojmem
především díky svému sukovitému
vzhledu a vyvážené hře barev s
výrazným žilkováním.
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Dokonalé provedení
Společnost Parador přináší rozmanitou nabídku dekorativních podlahových lišt a lišt z pravého dřeva, z nichž si vybere každý. Vyberte si pro
svou podlahu vhodnou lištu z pravého dřeva nebo jí dodejte vědomý
akcent dekorativní lištou v bílé či černé barvě, s patinou ušlechtilé oceli
nebo v podobě hamburské lišty.
Ať se rozhodnete pro jakýkoli formát, všechny podlahové lišty mají kvalitní jádro z MDF a zušlechtěný povrch. Kromě toho lišty snadno upevníte
pomocí praktické zaklapávací techniky. Zvládne to každý. Lištové příchytky s 5mm nebo 10mm hloubkou vedení kabelu jsou ideální pro zakrytou
instalaci kabelů.
Nabídku podlah Parador završují koncovky, vnitřní a vnější rohy různého
vzhledu.

Příčné řezy podlahovými lištami

Podlahová lišta SL 2
Zelená lištová
příchytka

Podlahová lišta SL 4
Červená lištová
příchytka

Podlahová lišta SL 18
Červená lištová
příchytka

Nezapomeňte se podívat také na bohatý sortiment našeho příslušenství:

Podlahové
lišty

Příslušenství

Podlahová lišta ASL 5
Zelená lištová
příchytka

Podlahové lišty

Hamburská lišta 1
Zelená lištová
příchytka

Hamburská lišta 2
Zelená lištová
příchytka
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Hamburská lišta 3
Zelená lištová
příchytka
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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 společnosti
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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. Díky našemu know-how nabízíme dřeviny
pocházející z udržitelně obnovitelných a kontrolovaných zdrojů. 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 a Rakousku. Díky tomu dokážeme zajistit, že dřevěné podlahy společnosti
Parador bez výjimky splňují nejen naše vysoké nároky na kvalitu a udržitelnost obnovitelných přírodních zdrojů, ale i pracovní podmínky splňují
kritéria férové a spravedlivé výroby.
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.

Hodnoty
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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
Třívrstvé dřevěné podlahy
Třívrstvé dřevěné podlahy Eco Balance
ClickTex
ClickBoard
Nástěnné a stropní panely

Parador GmbH & Co. KG
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info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador
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