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DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Úvod DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Úvod

Dřevěné podlahy Classic 3050 s 
parketovým vzorem dub kouřový 
Living lakovaný matný

Dřevěná podlaha Trendtime 2
Dub příčně řezané 

dřevo bělené přírodní 
lakované matné

Vysoce jakostní vzhled 
s nádechem pravosti.
Dřevěné podlahy Parador

S dřevěnými podlahami Parador položíte základy vašemu individuál-
nímu stylu bydlení. Tato dřevěná krytina spojuje kvalitně zpracované 
přírodní dřevo s mnoha různými variantami. S dřevěnou podlahou 
Parador si můžete zařídit váš obytný prostor nejen dle vlastního 
vkusu, ale můžete si být jisti, že bude mít opravdový nádech luxu-
su. Díky živoucí kráse pravého dřeva, jeho přirozenosti a exkluzivity 
vytvoříte za okamžik pohodlné obytné prostředí a příjemnou atmo-
sféru. Velký výběr vybraných druhů dřeva, vysoká řemeslná kvalita a 
přirozená podoba vás okamžitě přesvědčí. Pro optimální zacházení s 
přírodním dřevem je třeba i množství know-how:

Vedle tradičního způsobu zpracování jako je řezání, sušení a třídění 
vyžadují moderní vysoce jakostní dřevěné podlahy další řemeslné 
schopnosti našich odborníků. Musejí také perfektně ovládat další 
způsoby zpracování, jako je moření, bělení, tepelná úprava a čpav-
kování. Tato řemeslná dokonalost je u dřevěných podlah Parador 
zastoupena také v různých druzích zámkových spojů, které pokládku 
velice usnadňují a zaručují trvalý spoj. Společně s tvarově stálou 
3vrstvou sendvičovou stavbou se veškeré naše dřevěné podlahy 
vyznačují mimořádně dlouhou životností.

Aby byla vaše spokojenost ještě větší, zajišťujeme množství tech-
nických inovací, jako je např. systém ProAir pro zlepšení ovzduší v 
místnosti, a i díky nim jsou naše podlahy opravdu špičkovými výrob-
ky. Parador vám ukáže, že pro dřevěné podlahy platí pouze nejvyšší 
kvalita, dále jaké nároky jsou kladeny na moderní podlahovou krytinu 
a jaké nové trendy je možné očekávat v budoucnosti.

Z důvodu usnadnění identifikace originálních 
výrobků, jsou podlahy z masivního a vícevrstvého 
dřeva opatřeny logem "pravé dřevo".
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DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Kvalita a individualitaDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Kvalita a individualita

Made in Germany.
Kvalita nezaměnitelnosti.
Nároky Paradoru

U Paradoru jsme si vytyčili nejvyšší kvalitativní standardy. Abychom je splnili, jsou všechny 
dřevěné podlahy Paradoru vyvinuty a vyráběny dle nejpřísnějších evropských norem. Co je 
pro nás závazkem, znamená absolutní perfektní kvalitu "Made in Germany". Vysoké know-
how a dlouholeté zkušenosti našich odborníků zajišťují společně s nejmodernější technologií 
výsledky, které vás okouzlí.

Abychom mohli zajistit nejvyšší kvalitu pro každou jednotlivou dřevěnou lamelu podlahy, je 
výrobní proces stále kontrolován. Tyto počítačové zkušební postupy zajišťují spolu s rozsáhlý-
mi testy u vlastní kvalitativní laboratoře a dobrovolnou kontrolou nezávislými instituty skuteč-
nost, že naše vlastní kvalitativní standardy budou stále dodržovány.

Jako přírodní materiál potřebuje dřevo při výrobě pečlivé zacházení: Stanovené sušení suro-
vého materiálu a přesné dodržování správných parametrů teploty a vlhkosti zaručuje při všech 
ostatních krocích zpracování to, že každá jednotlivá lamela zůstane v požadovaném tvaru, a to 
i při pokládce na podlahové vytápění.

Při výrobě v jednom z nejmodernějších závodů v Evropě zajišťují počítačem řízené tvarovací 
stroje nejvyšší přesnost a umožňují perfektní zacvakávací spojení. Tak vzniká jednotný vzhled 
a perfektní přechod u jednotlivých lamel.

Ještě lépe to jde s našimi kvalitními oleji a laky, které používají naši odborníci k úpravě povr-
chu. Tak vzniká jednotný vzhled a perfektní přechod u jednotlivých lamel. Špína a vlhkost ne-
mohou do podlahy proniknout a péče je výrazně jednodušší. Ještě jednodušeji to jde s našimi 
vysoce kvalitními oleji a laky, které naši odborníci doporučují k úpravě povrchu. Díky nim je 
podlaha daleko odolnější vůči každodenní zátěži a také se zintenzivňují barevné nuance dřeva.

U vás doma se budou tyto kvalitní parkety vyznačovat vysokou schopností zatížení, krásným 
a stálým vzhledem a tím pádem i vysokou stálostí hodnoty. Nebo také 25-ti letou zárukou 
kvality, kterou Parador na všechny parketové podlahy poskytuje. 

Odborníci Paradoru se vyznačují 
dlouholetými zkušenostmi, množstvím 
know-how a vášní pro materiál, jakým je 
dřevo.

Více informací k podlahám - např. k tématu pokládky 
na podlahová topení - naleznete na www.parador.eu

Dřevěná podlaha Trendtime 4 Dub, 
kouřové jádro, průmyslový design

přírodní lakovaný matný
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DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Vědomí odpovědnostiDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Vědomí odpovědnosti

Informace k tématu "zdravé bydlení" a kontakt 
na naše partnery naleznete na www.parador.eu

V našem světe exkluzivních 
podlah hraje tento pojem 
důležitou roli: Životní prostředí.
Vědomí odpovědnosti společnosti Parador.

Současné bydlení nemá co do činění pouze s trendy, vkusem a kvalitou, ale také se musí za-
měřit na spojení designu s vlastním vědomím odpovědnosti. Proto si Parador stanovil vlastní 
etický princip, který je v souladu s ekologickými, sociálními a ekonomickými principy trvale 
udržitelného lesního hospodářství. To nám dává jistotu, že vám nabízíme pouze takové výrob-
ky, které jsou bez výjimky vyráběny dle zásady trvale udržitelného lesního hospodářství. Tak 
můžeme společně přispět ke smysluplnému využívání surovin a materiálů a aktivně podpořit 
zachování lesního porostu na celém světě.

Kromě toho necháváme stále všechny naše výrobky prověřovat nezávislými instituty z hle-
diska jejich ekologické nezávadnosti. A životnímu prostředí také něco vracíme. Tak se např. 
aktivně podílíme v naší továrně na výrobu parket v Rakousku na získávání obnovitelných zdrojů 
energie: všechny dřevěné odřezky a piliny jsou likvidovány v teplárnách na biomasu v procesu 
"dálkového vytápění".

Naše odpovědnost sahá 
však ještě dále. Až do 
vašich vlastních 4 stěn.
Systém Parador ProAir

ProAir je první systém u laminátových a dřevěných podlah – Trendtime jakož i Classic, který 
výrazně snižuje vliv zdravotně závadných látek v ovzduší místnosti, jako je formaldehyd 
a dále i nepříjemné zápachy, jako je např. cigaretový kouř. Účinnost ProAir se zakládá na 
organické proteinové substanci protektinu, což je princip odvozený přímo z přírody. Inovativ-
ním postupem se tato účinná látka nanáší v továrně na danou podlahu. Tento proces je díky 
téměř neomezené kapacitě systému ProAir stále účinný. To potvrzují i náročné testy eko-
logických institutů na ochranu životního prostředí. Se systémem Parador ProAir se můžete 
konečně pořádně nadechnout.

Téma zdravého bydlení je pro Parador opravdu velice důležité. Z tohoto důvodu se používají 
na výrobu všech dřevěných podlah pouze zdravotně nezávadné materiály. Tato zásada je 
podporována nezávislými testy na škodlivé látky a udělením ekologického označení "Der 
Blaue Engel" ( "modrý anděl" ) všem našim parketovým podlahám.

Výborně: Certifikát PEFC. 
"Program uznávání certifikačních systémů lesního 
hospodářství" (PEFC) sleduje přes hranice jednotlivých zemí 
cíl, celosvětového zlepšování péče a využívání lesních zdrojů. 
Podniky, které jsou certifikovány dle PEFC, ukazují 
angažovanost v otázkách životního prostředí a odpovědné 
zacházení s nezbytnými surovinami a materiály v oblasti 
dřeva. PEFC garantuje tedy celkovou udržitelnost.
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DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  TrendtimeDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime

Na stránkách www.parador.eu naleznete 
další informace o naší kolekci Trendtime. 

Při výběru dřevěných podlah z kolekce Trendtime si volíte obzvláště moderní formu podla-
hového designu. Trendtime reprezentuje nejmodernější trendy bytové architektury: stejně 
jako veletrh nábytku v Miláně - v oblasti parket. Výsledek: Výrobky Trendtime jsou fascinující 
vzhledem a nekonvenčním stylem a jsou opravdovou avantgardou sortimentu parket. S kolekcí 
trendtime jste na špici aktuálního dění - od selského stylu až po experimentální nápady různých 
stylů, které jsou aktuální stejně tak dnes, jakož i v minulosti.

Avšak nejen díky designu jsou parkety kolekce Trendtime společnosti Parador tak oblíbené. 
Jsou zde zastoupeny také vysoké nároky na kvalitu a zpracování, které jsou pro Parador tak 
typické. Nové, zajímavé barvy, např. pomocí bělených a barevně mořených variant domácích 
dřev, jedinečná úprava povrchu, jakož i široká paleta způsobů pokládky, podporují vaše přání 
individuálních možností úprav. Pomocí dřevěných podlah Trendtime se díky Paradoru můžete 
prezentovat vaším současným vytříbeným vkusem.

Náročná avantgarda 
může ležet i na podlaze. 
A být zcela aktuální.
Dřevěné podlahy Parador - Trendtime

Dřevěná podlaha Trendtime 2 
ořech americký bělený přírodní 
lakovaný matný

Parkety Trendtime 2 dub
Příčně řezané dřevo bělené 

přírodní lakované matné
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DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřevDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřev

Trendtime 1

Vlašský ořech, americký, bělený Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Dub Yachtdeck Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Dub, kouřový, bělený Fineline Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Dub, kouřový, bělený Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Dub kouřový Fineline Natur
lakovaná úprava
Trendtime 1

Dub kouřový Alu-Ader Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Dub kouřový Living
lakovaná úprava
Trendtime 1

Dub Fineline Natur
lakovaná úprava
Trendtime 1

Dub Living
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 1

Buk Natur
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 1

Bambus čokoládový Natur
lakovaná úprava
Trendtime 1

Bambus světlý Natur
lakovaná úprava
Trendtime 1

Bambus, bělený Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Javor kanadský Natur
lakovaná úprava
Trendtime 1

Javor Fineline Natur
lakovaná úprava
Trendtime 1
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Vlašský ořech, americký, bělený Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 2

Dub, řezaný přes léta Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 2

Dub, hnědý, řezaný přes léta Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 2

Dub, bělený, řezaný přes léta Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 2

Ořech americká Natur
lakovaná úprava
Trendtime 2

Merbau Natur
lakovaná úprava
Trendtime 2

Třešeň evropská pařena Natur
lakovaná úprava
Trendtime 2

Dub, kouřové jádro Living
lakovaná úprava
Trendtime 2

Dub černý Natur
lakovaná úprava
Trendtime 2

Dub černohnědý, patinový vzhled Natur
lakovaná úprav
Trendtime 2

Dub Living
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 2

Buk Natur
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 2

Javor evropský Natur
lakovaná úprava
Trendtime 2

DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřev

Trendtime 2

DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřev

Dřevěné podlahy Trendtime 2 
třešeň evropská pařená 

přírodní lakovaná

Trendtime 2 bez sražených hran
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Třešeň, americká Natur
lakovaná úprava
Trendtime 4

Dub černohnědý, patinový vzhled Living
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 4

Dub bělený Natur
lakovaná úprava
Trendtime 4

Dub kartáčovaný Living
olejová impregnace, lakovaná úprava matná
Trendtime 4

Dub Barrique Rustikal
lakovaná úprava matná
Trendtime 4

Dub Rustikal
olejová impregnace, lakovaná úprava matná
Trendtime 4

Dub Living
olejová impregnace bělená
Trendtime 4

Dub Living
neošetřovaný, olejová impregnace 
Trendtime 4

Třešeň evropská pařena Natur
lakovaná úprava
Trendtime 3

Dub černohnědý, patinový vzhled Natur
lakovaná úprava
Trendtime 3

Dub černý Natur
lakovaná úprava
Trendtime 3

Dub (bělený) Natur
lakovaná úprava
Trendtime 3

Dub Living
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 3

Buk Natur
lakovaná úprava
Trendtime 3

Javor evropský Natur
lakovaná úprava
Trendtime 3

Trendtime 3 Trendtime 4

DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřevDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřev
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Dub Rustikal
lakovaná úprava
Trendtime 5

Modřín kartáčovaný Living
lakovaná úprava
Trendtime 4

Vlašský ořech, americký Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 4

Dub Barrique Rustikal
lakovaná úprava matná
Trendtime 5

Dub Château Living
lakovaná úprava
Trendtime 5

Modřín kartáčovaný Rustikal
olejová impregnace
Trendtime 4

Dub, průmyslový design Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 4

Dub Thermo Natur
lakovaná úprava
Trendtime 4

Dub, kouřové jádro, průmyslový design Natur
lakovaná úprava matná
Trendtime 4

DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřevDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřev

Trendtime 4 bez sražených hran

Trendtime 4

Trendtime 5

Dřevěné podlahy Trendtime 5 Dub
Château Living lakovaná úprava
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Celkový přehled našich výrobků 
naleznete na www.parador.eu

Dřevěné podlahy Classic 3050 
ořech Fineline přírodní lakovaný matný 

3-pásy parketový vzor

Na jedné straně 
zcela nová generace.
Na straně druhé již 
nyní skutečný klasik.
Dřevěné podlahy Parador - Classic

Dle svého jména jsou dřevěné podlahy kolekce Classic klasikou 
společnosti Parador. Získají si vás svým vybraným, avšak nenásilně 
nadčasovým vzhledem s nádechem luxusní elegance. Skutečnost, 
že se tyto podlahy Classic hodí k takovému množství stylů a indivi-
duálních úprav od moderních k tradičním, existuje z důvodu velkého 
výběru, který u Paradoru naleznete, a také z důvodu nevyčerpatelné-
ho množství nápadů našich designérů. V rámci podlah s parketovým 
vzorem nebo selským vzorem, které dodáváme jako Fineline, nabízí 
Parador produkty dle vašeho vlastního výběru.

Klasické hodnoty a moderní technologie zde přitom nejsou v rozpo-
ru. Naopak: kombinace osvědčených vlastností s moderní technolo-
gií zaručuje vysoký stupeň kvality a exkluzivity. Vzniká tak zcela nová 
generace dřevěných podlah, která se vyznačuje inovativními technic-
kými vlastnostmi a mimořádně krásným vzhledem. Classic je první 
a nejlepší volbou pro ty, kteří se chtějí obklopit pohodlím s vysokými 
nároky a nechtějí se přitom přizpůsobovat měnící se módě.
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Dub kouřový Living
Classic 3020: lakovaná úprava matná
Classic 3050: lakovaná úprava matná

Dub kouřový, Fineline Natur
Classic 3050: lakovaná úprava matná

Jasan Living
Classic 3050: olejová impregnace bělená

Dub, Fineline Natur
Classic 3050: lakovaná úprava matná

Dub, Barrique Living
Classic 3050: lakovaná úprava matná

Dub sukovitý Living
Classic 3050: lakovaná úprava, lakovaná úprava matná

Dub Natur
Classic 3020: lakovaná úprava
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Dub Natur
Classic 3050: olejová impregnace bělená

Dub Select
Classic 3050: lakovaná úprava

Dub Living
Classic 3050: olejová impregnace bělená

Dub Living
Classic 3020: lakovaná úprava matná, bílá
Classic 3050: lakovaná úprava matná, bílá

Dub Living
Classic 3020: lakovaná úprava, lakovaná úprava matná
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava,
lakovaná úprava matná

Buk Select
Classic 3050: lakovaná úprava

Buk Natur
Classic 3020: lakovaná úprava
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Buk Living
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Javor evropský Living
Classic 3050: lakovaná úprava

Javor evropský Natur
Classic 3020: lakovaná úprava
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Javor evropský Select
Classic 3050: lakovaná úprava

Javor kanadský Living
Classic 3050: lakovaná úprava

Javor, Fineline Natur
Classic 3050: lakovaná úprava matná

Javor kanadský Natur
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic druhy dřev DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic druhy dřev

Parketové vzory



22 ! 23Dřevo je živý přírodní produkt. Rozdíly v barvě a 
ve struktuře jsou tedy znakem zaručené pravosti.

Walnuss amerikanisch Select
Classic 3050: lakovaná úprava

Ořech americká Natur
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Ořech americký Living
Classic 3050: lakovaná úprava matná

Ořech, Fineline Natur
Classic 3050: lakovaná úprava matná

Třešeň evropská pařena Living
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Třešeň evropská pařena Natur
Classic 3020: lakovaná úprava
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Merbau Natur
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Jasan Fineline Natur
Classic 3050: lakovaná úprava matná, bílá

Jasan Living
Classic 3020: lakovaná úprava matná, bílá
Classic 3050: lakovaná úprava matná, bílá

Jasan Living
Classic 3050: lakovaná úprava

Dub Natur
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Dub Living
Classic 3050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Dub Living
Classic 3050: olejová impregnace bělená, 
lakovaná úprava matná bílá

Buk Natur
Classic 3050: lakovaná úprava

Javor kanadský Select
Classic 3050: lakovaná úprava

Javor kanadský Natur
Classic 3050: lakovaná úprava

DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic druhy dřevDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic druhy dřev

Parketové vzory Selské vzory
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povrchu naleznete na www.parador.eu

DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Druhy a úpravy povrchuDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Druhy a úpravy povrchu

I se zavřenýma očima je 
možné cítit osobitou eleganci.
Dřevěné podlahy Parador - druhy a úpravy povrchu

Dřevo propůjčuje podlaze více života než jakýkoliv jiný povrch. Různé třídění sortimentu dřevěných podlah 
Parador přitom odráží celou škálu přírodních produktů, od klidných, harmonických až po živoucí a výrazné 
charaktery. Vzhled je podpořen různými úpravami povrchu, přičemž máte na výběr mezi elegantní, ušlechti-
lou úpravou lakem nebo původní matnou impregnací olejem. Použití kvalitních laků a olejů bez rozpouštědel 
odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu a je předpokladem vytvoření optimální kombinace ochrany před 
mechanickou zátěží a přírodním vzhledem. Jedinečná kvalita úpravy povrchu má přírodní, teplý charakter 
dřeva a vytváří velice příjemný povrch.

Živoucí druh: Living
Living se vyznačuje svérázným, živoucím vzhledem - charakteristické dřevo přímo z 
kmene.

Harmonický druh: Natur 
Pro podlahy s přírodním, avšak vyváženým charakterem nabízí Natur ten nejlepší možný 
základ.

Vybraný druh: Select
Harmonická struktura a jemné barevné nuance: Pomocí druhu Select je možné vytvořit 
neobyčejné klidné a ušlechtilé povrchy podlah z pravého dřeva.

Přirozený druh: Rustikal
Rustikal se vyznačuje vzhledem, který je "prorostlý větvemi", vybranou hrou barev a 
výrazným žilkováním. Zvýrazňuje účinek dřevěných palubek v jejich původní podobě.

Druhy

Parador vyvinul inovativní úpravu lakem pro ještě lepší vzhled dřeva, 
lepší elasticitu a vysokou odolnost proti tlaku a poškrábání. Výsledek: 
skvělý vzhled a ještě lepší ochrana proti mechanickému namáhání.

Vylepšená laková úprava je také v provedení mat nebo bílý mat. 
Tato kombinace je ideální pro přirozený vzhled olejové impregnace 
s vynikajícími vlastnostmi lakové úpravy. Tak můžete mít požitek z 
ušlechtilého vzhledu olejovaného dřeva a současně využít komfort při 
péči o lakovou úpravu.

Olejová impregnace

Parketové podlahy s lakovou úpravou z továrny mají tyto přednosti:

•  Uzavřený povrch odolný proti nečistotám, díky vícesložkovému 
trvanlivému laku o 11 vrstvách. 

•  Dřevo je optimálně chráněno proti mechanickému namáhání.
•  Ekologický lak odolný proti UV záření se 100 % podílem pevných 

látek.
•  Je zdůrazněna přirozená barva a struktura dřeva.

Úprava lakem

Olejová impregnace

Úprava lakem

Olejová impregnace (bílá)

Úprava matným lakem Úprava matným lakem bílá

Parketové podlahy s olejovou impregnací z továrny mají tyto před-
nosti:
•  Zůstává zachován otevřený, dýchající povrch dřeva.
•  Díky účinku dřeva s regulací vlhkosti je v místnosti vyrovnané 

klima.

•  Hloubková impregnace pomocí speciálního oleje odpuzuje špínu.
•  Malá poškození mohou být vyspravena vybroušením a doolejová-

ním.
•  Jsou zdůrazněny jemné barevné a strukturální nuance dřeva.
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DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  ProgramDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Program

Rychleji k vaší podlaze snů s podlahovým 
poradcem na www.parador.eu

Vyberte si vašeho klasika.
Dřevěné podlahy Parador - program Classic

Zvolte program trendu.
Dřevěné podlahy Parador - program Trendtime 

Trendtime 1 •  Parkety v ušlechtilém tvaru parketových vlysůs.
•  Formát: 2010 x 130 x 13 mm
•  AUTOMATIC-CLICK: Automatický zaklapávací 

systém s podélným a čelním uzavřením hrany.
•  Vrchní vrstva z ca. 3,6 mm silného masivního dřeva.
•  Plus: Parkety Fineline, 

Formát: 2010 x 130 x 13 mm, vrchní vrstva ca. 3,6 mm, 
bez sražené hrany 

Trendtime 2 •  Parkety v náročném parketovém formátu.
•  Formát: 855 x 95 x 10,5 mm
•  AUTOMATIC-CLICK: Automatický zaklapávací 

systém s podélným a čelním uzavřením hrany.
•  Vrchní vrstva z ca. 2.5 mm silného masivního dřeva.
•  Plus: Parkety z příčně řezaného dřeva, 

Formát: 855 x 95 x 16 mm, vrchní vrstva ca. 5,0 mm, 
bez sražené hrany

Trendtime 3 •  Parkety pro klasickou pokládku vzoru rybí kosti.
•  Formát: 570 x 95 x 10,5 mm
•  Inovativní profi l ALLROUND-CLICK: 

Žádné levé a pravé parkety!
•  Vrchní vrstva z ca. 2.5 mm silného masivního dřeva.

Trendtime 4 •  Parkety v ušlechtilém tvaru selského vzoru.
•  Formát: 2010 x 160 x 13 mm
•  AUTOMATIC-CLICK: Automatický zaklapávací 

systém s podélným a čelním uzavřením hrany.
•  Vrchní vrstva z ca. 3,6 mm silného masivního dřeva.
•  Plus: Parkety s průmyslovým designem, 

Formát: 1080 x 160 x 14,5 mm, vrchní vrstva 
ca. 4,0 mm, bez sražené hrany

Trendtime 5 •  Parkety v nezvyklém velkoplošném formátu.
•  Formát: 2380 x 210 x 14 mm
•  AUTOMATIC-CLICK: Automatický zaklapávací 

systém s podélným a čelním uzavřením hrany.
•  Vrchní vrstva z ca. 3,6 mm silného masivního dřeva.

Classic 3050 •  Ušlechtilé parkety s automatickým zaklapávacím 
systémem v klasickém podélném formátu. 

•  Formát: 2200 x 185 x 14 mm

Classic 3020 •   Ušlechtilé parkety s automatickým zaklapávacím 
systémem v praktickém krátkém provedení. 

•   Formát: 1080 x 185 x 14 mm
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DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  TechnikaDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Technika

Promyslete know-how, 
funkce je poté perfektní.
Dřevěné podlahy Parador - technika

Podlahu Parador si vyberete z těchto důvodů: je zde mnoho individuálních možností utváření 
a vynikající kvalita. Tuto podlahu poté položit je snad ještě lehčí: patentovaný automatický 
zámkový systém se zámkovými spoji na podélné a čelní straně umožňuje snadnou pokládku 
bez náročného příslušenství pokládky a vede oproti produktům s běžnými spoji k enormním 
úsporám času.Kromě toho je u každého způsobu pokládky, ať plovoucí nebo celoplošné, zaru-
čen perfektní výsledek a vysoce stabilní spoje. U položené podlahy nastupuje další technika: 
Impregnace lamel a celé vrchní vrstvy chrání parketové podlahy Parador optimálním způsobem 
před vlhkostí. Perfektní ochrana, která zůstane zachována mnoho let.

Optimalizovaná 3vrstvá sendvičová struktura parket Parador zajišťuje vysokou stabilitu tvaru a 
ideální užitné vlastnosti. Vrchní vrstva z masivního dřeva zaručuje dlouholetou životnost podla-
hy, která vám přinese ještě mnoho radosti.

Jemná technologie Se systémem k pěkné podlaze

Veškeré informace o pokládce parket 
se dozvíte na www.parador.eu

Hotový zušlechtěný povrch:
Olejová impregnace nebo laková 
úprava Parador

Impregnace lamel

Vrchní vrstva z vysoce 
kvalitního masivního dřeva

Obvodová impregnace krycích 
vrstev jako přídavná ochrana 
proti bobtnání

Dýha s obrácenými tahy

Smrk- jedle střed

ProAir

Patentovaný zámkový 
systém

 Parketová 3vrstvá sendvičová struktura

Exkluzivně! Pomocí ProAir zlepšení kvality 
vzduchu. 
Systém ProAir neutralizuje zdravotně závadné látky, jakož 
i nepříjemné zápachy z ovzduší v místnosti a přispívá ke 
zdravější a příjemnější atmosféře v místnosti.

Inovativní systém pokládky
Inovativní systém ALLROUND-CLICK bez pravých a 
levých parket umožňuje velice snadnou pokládku

Patentovaný zámkový systém
Patentovaný AUTOMATIC-CLICK systém s podélným a 
čelním uzavřením hrany umožňuje provedení rychlé, 
snadné pokládky bez použití lepidla.

Vynikající ochrana proti bobtnání
Impregnace lamel a všech vrchních vrstev zajišťuje 
tu nejlepší ochranu proti bobtnání. Kromě toho 
je impregnována každá parketa a její hrany. 
Pro spolehlivou ochranu proti vlhkosti, bobtnání 
a znečištění. 
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DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Podkladové a izolační materiályDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Podkladové a izolační materiály

Nechte si se 
vším pomoci.
Podkladové a izolační materiály Parador

Parador vás bude provázet na vaší cestě za hezkou podlahou. Ta začíná již vytvořením ideálních 
předpokladů perfektní pokládky podlahy. Přitom hraje rozhodující roli, kromě pevného, čistého a 
suchého podloží, také správný podklad. Parador vám nabízí rozsáhlý program různých produktů 
pohlcujících zvuk v té nejvyšší kvalitě. Tyto kvalitní podklady snižují hluk v místnosti, což je hluk, 
který je odrážen podlahou a je slyšet v celé místnosti, a naše společnost tak přispívá ke zlepšení 
prostorové akustiky. Rovněž můžete snížit kročejový hluk, který je při přecházení přenášen do 
spodních místností, a tím i celkové zatížení hlukem. Dále vyrovnávají podklady nepatrné nerov-
nosti podlahy a zaručují při minerálním podloží nezbytnou ochranu před vlhkostí. Parador vám 
nabízí vhodný podklad pro každý účel použití.
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Síla materiálu 0,2 mm 2,5 mm 2,9 mm 5,5 mm 1,8 mm 2 mm 2,8 mm

Zlepšení 
Kročejový hluk*

– 16–22 dB 16–22 dB 15–19 dB 15–18 dB 15–18 dB 16–19 dB

Zlepšení 
Hluk v místnosti*

– – – – 18 Sone 22 Sone 25 Sone

Izolace proti 
vlhkosti

– – –

Podlahové vytápění 
teplou vodou

–

* U těchto údajů se jedná o přibližné hodnoty, které jsou závislé na druhu vrchní podlahy.

Podrobné návody na montáž, příslušenství pro pokládku, jakož i informace k 
tématu 29 čištění a péče všech podlah Parador naleznete na www.parador.eu

2 v 1 podklad: s ochranou proti vlhkosti a 
tlumením kročejového hluku v jednom.

•  Speciálně pro novostavby: dvojitá ochrana 
proti páře a vlhkosti proti zbytkové vlhkos-
ti v betonu, potěru a dlažbě.

•  Dobré tlumení kročejového hluku při 
minimální síle materiálu 2,9 mm 
(zlepšení +22 dB)

•  Vysoká pevnost v tlaku a tvarová stálost 
až 20.000 kg/m2.

•  Impregnováno proti plísním. 
•  Úspora času: Ochrana proti kročejovému 

hluku a vlhkosti položena najednou.

Podklad s možností vysokého zatížení pro 
všechna suchá podloží.

•  Použitelné pro dřevěné palubky, třískové 
desky, PVC podlahy, linoleum apod.

•  Dobré tlumení kročejového hluku při 
minimální síle materiálu 2,5 mm 
(zlepšení +22 dB)

•  Vysoká pevnost v tlaku a tvarová stálost 
až 20.000 kg/m2

•  Impregnováno proti plísním. 

Praktický podklad proti kročejovému hluku z 
přírodních dřevních vláken. 

•  Použitelné pro dřevěné podlahy, třískové 
desky, PVC podlahy, linoleum apod.

•  Dobré tlumení kročejového hluku při síle 
materiálu 5,5 mm (zlepšení +19 dB).

•  Optimální vyrovnání malých podlahových 
nerovností při stejně vysoké pevnosti v 
tlaku.

•  Čistý přírodní produkt z dřevních vláken. 

Akustik-Protect 100

Podložka vysoké kvality pro tlumení kro-
čejového hluku a hluku v místnosti.

•  Speciálně vyvinuta pro použití u plovou-
cích laminátových, parketových a dřevě-
ných podlah. 

•  Díky vysoké vlastní hmotnosti 1,8 kg/m2 
při pouhých 1,8 mm tloušťky velice dobré 
vlastnosti tlumení zvuků v místnosti. 

•  Optimální tlumení kročejového hluku - 
není nutná žádná další ochrana proti 
kročejovému hluku. 

•  Hliníkem potažená zadní strana. 

Akustik-Protect 200

Podložka vysoké kvality pro tlumení kro-
čejového hluku a hluku v místnosti.

•  Speciálně vyvinuta pro použití u plovou-
cích laminátových, parketových a dřevě-
ných podlah. 

•  Díky vysoké vlastní hmotnosti 2 kg/m2 
při pouhých 2 mm tloušťky velice dobré 
vlastnosti tlumení zvuků v místnosti. 

•  Optimální tlumení kročejového hluku - 
není nutná žádná další ochrana proti 
kročejovému hluku. 

Akustik-Protect 300

Podložka vysoké kvality pro tlumení kro-
čejového hluku a hluku v místnosti.

•  Speciálně vyvinuta pro použití u plovou-
cích laminátových, parketových a dřevě-
ných podlah. 

•  Díky vysoké vlastní hmotnosti 2.8 kg/m2 
při pouhých 2 mm tloušťky velice dobré 
vlastnosti tlumení zvuků v místnosti. 

•  Optimální tlumení kročejového hluku - 
není nutná žádná další ochrana proti 
kročejovému hluku. 

•  Hliníková lepicí páska pro utěsnění spár 
mezi pruhy a zadní stranou z hliníku pro 
lepší ochranu proti vlhkosti. 
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DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Podlahové lištyDŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Podlahové lišty

Na závěr je ukončení 
a dojem je perfektní.
Podlahové lišty Parador

Podlaha je položena a chybí pouze jedno: perfektní ukončení ke stěně. Ke každému designu 
dřevěných podlah - ať je to Trendtime nebo Classic - existují vhodné lišty z pravého dřeva. 
Máte na výběr různé profi ly, od klasicky zakřivených až po moderní rovné. Dýha z pravého 
dřeva zdůrazňuje perfektní sladění s touto podlahou. Více podobné pravému dřevu jsou snad 
jen podlahové lišty z pravého dřeva - výkvět našeho sortimentu a opravdová lahůdka pro 
milovníky dřeva.

Další možnosti a doplnění individuálního prostorového designu nabízejí zdůraznění lišt ve 
zvláštních barvách, např. vzhled ušlechtilé ocele nebo v nadčasově bílé barvě. Upevnění lišt 
může být provedeno praktickou technikou příchytek nebo tradičním upevněním pomocí šrou-
bů. Pro řezné hrany a rohy je k dispozici široké spektrum víček, jakož i vnitřní a vnější rohy. 

V katalogu příslušenství naleznete rozsáhlé příslušenství Parador, jako jsou profily, doplňky na pokládku nebo čisticí a 
ošetřovací prostředky.

Přesnou spotřebu materiálu - od šroubků až po lišty - naleznete 
u našeho "plánovače materiálu" na www.parador.eu

Ať vyberete jakékoliv podlahové lišty, patentovaná technika příchytek vám poskytne nezbyt-
nou pomoc. Podlahové lišty. se jednoduše nasunou na příchytku a kdykoliv je možné je opět 
bez problémů demontovat. To je obzvláště praktické při malování nebo tapetování. A: Lištové 
příchytky s 5 mm nebo 10 mm hloubkou vedení kabelu jsou ideální pro zakrytou instalaci 
kabelů.

Patentovaná technika příchytek

Typ 2

Typ 1

Rychlá a jednoduchá montáž

Vnitřní a vnější rohy, víčka a spojky 
Typ 2 pro podlahové lišty SL2 a SL4. Na výběr jako javor, hliník, zlato nebo kouřový vzhled. 

Typ 2: 
Použití bez zkoseného řezu lišt.

Typ 1: 
Použití bez zkoseného řezu lišt.

Nákližky 
Pro ukončení podlahových lišt z přírodního dřeva nebo 
dekoru existují pro určité druhy dřev resp. dekorů vhodné 
nákližky, které jsou přibaleny u lišt.

Zelené příchytky lišt 
pro SL 2, SL 5, SL 6 a SL 16 s 10 mm hloubkou vedení 
kabelů pro instalaci síťových a anténních kabelů.

Vnitřní a vnější roky 
Typ 1 pro podlahové lišty SL 2 a SL 4. Na výběr jako hliník, zlato nebo kouřový vzhled.

Červené příchytky lišt 
pro SL 4, SL 17 a SL 18 s 5 mm hloubkou vedení 
kabelů pro zakrytou instalaci kabelů od telefonu nebo 
reproduktorů.
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S virtuální lehkostí.
Tak je informování, plánování a 
utváření velice jednoduché.
Domovská stránka Parador

www.parador.eu – na domovské stránce nalezne každý přesně to, co hledá: technické infor-
mace, rady pro řemeslníky, kompletní informace k různým druhům pokládky, důležité montážní 
pokyny. Během okamžiku máte všechny produkty ze širokého sortimentu Parador okamžitě po 
ruce. V rubrice montáž a FAQ obdržíte informace o nejdůležitějších otázkách ohledně zařizování 
místností. Obrázek doplňují informace o hledání obchodních zástupců, novinky a další zdroje 
inspirace.

Inspirace bez hranic 
dělá tvorbu podlah 
tak mnohostrannou. 
Parador kniha naší značky a ediční kolekce

Nová generace: edice Parador

Když se sloučí designové umění Parador s 
mezinárodní designovou elitou, vznikají revo-
luční podlahové kreace. U nové edice designu 
Parador můžete nejen obdivovat tvorbu podlah, 
ale můžete se stát i sami designérem. Katalog 
"Edice" obdržíte u obchodníků Parador nebo 
přímo ve společnosti Parador.

Kniha o značce Parador dává nahlédnout 
do světa mezinárodní osvědčené značky 
luxusních podlahových konceptů. 
Přečtěte si něco o společnosti Parador, 
jaké trendy jsou moderní při úpravě 
produktů a mnohé další informace. Tuto 
knihu obdržíte u obchodníků Parador 
nebo přímo ve společnosti Parador.

Zážitek Parador - 
kniha naší značky

Edice o laminátu „SUNRAY“ 
od Konstantina Grcice

Designer prostoru Parador

Tento praktický online nástroj vám umožní, zažít účinek mnoha par-
ketových podlah Parador ve vašem vlastním prostoru. A to zcela 
jednoduše: Pořiďte fotografi i vašeho pokoje, natáhněte obrázek do 
designera prostoru a označte si zvolenou podlahovou plochu. Váš 
nově navržený prostor si můžete vytisknout, uložit jako obrázkový 
soubor nebo zaslat přátelům. S designerem prostoru můžete dát vaší 
kreativitě volný průběh. 

Plánovač materiálu Parador

Správné množství parketových palubek, dostatečný počet podla-
hových lišt v odpovídajícím dekoru a optimální nářadí na pokládku 
- protože s plánovačem materiálu Parador je pokládka a renovace 
opravdu perfektně zorganizovaná. Je zcela jedno, o který výrobek se 
jedná, tento nástroj zprostředkuje online přesně vaši potřebu materi-
álu. Dobře naplánováno, lépe položeno!

S poradcem v otázce podlah Parador je výběr podlahy ještě snazší. 
Tento inteligentní online nástroj vám umožní nalézt rychle a jedno-
duše vaši podlahu snů. Na základě vašich osobních preferencí zjistí 
poradce v oblasti podlah Parador cíleně pro vás nejvhodnější produkt 
a pomůže vám na vaší cestě k vašemu snu o bydlení.

Poradce v oblasti podlah Parador


