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L AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Úvod L AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Úvod

Laminátová podlaha Trendtime 2
Tulip, struktura jemného dřeva

Dub Barrique, 
jemně matná struktura

Opravdu třída.
Laminátové podlahy Parador

S laminátovou podlahou Parador získává individuální zařízení bytu 
novou úroveň. Tato podlahová krytina vám nabízí nejvyšší možnou 
volnost při zařizování. Díky inovativní technice, novým výrobním 
postupům a nezvyklým dekorům naleznete u laminátových podlah 
Parador téměř neomezené množství variant. Ať se již jedná o moderní 
grafi cké designy nebo vlastní interpretace materiálů jako je ocel a 
beton, až po autentické napodobeniny exkluzivních dřevin - lamináto-
vá podlaha Parador splní při vytváření podlahové krytiny každé vaše 
přání. Náročný design, materiály nejvyšší kvality a extrémně kvalitní 
zpracování vás okamžitě okouzlí. Pozornost si zaslouží také individu-
ální technické inovace, kterými jsou naše podlahy vybaveny - jako 
je např. systém ProAir pro zlepšení ovzduší v místnosti. Tyto a další 
novinky ukazují, že laminátové podlahy jsou dnes technicky vyspělou, 
absolutně kvalitní a současnou podlahovou krytinou. Parador vám 
ukáže, že pro laminátové podlahy platí pouze nejvyšší kvalita, dále 
jaké nároky jsou kladeny na moderní podlahovou krytinu a jaké nové 
trendy je možné očekávat v budoucnosti.
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Made in Germany.
Kvalita 
nezaměnitelnosti.
Nároky Paradoru

U Paradoru jsme si vytyčili nejvyšší kvalitativní standardy. Abychom 
jich dosáhli, jsou všechny laminátové podlahy Parador vyvinuty a 
vyráběny v Německu. Co je pro nás závazkem, znamená pro vás 
perfektní kvalitu „Made in Germany“. Vysoké know-how a dlouho-
leté zkušenosti našich odborníků zajišťují společně s nejmodernější 
technologií výsledky, které vás okouzlí. 

Dekorační papíry na základě organických barev jsou tisknuty inovativ-
ními tiskařskými postupy a zaručují perfektní barevnost. Moderní, po-
čítačem řízené tvarovací stroje zajišťují nejvyšší přesnost a umožňují 
perfektní spojení, které není okem téměř rozpoznatelné. Tak vzniká 
jednotný vzhled, špína a vlhkost nemohou do podlahy proniknout a 
péče je výrazně jednodušší. Abychom mohli zajistit tuto kvalitu pro 
každou lamelu podlahy, je výrobní proces stále kontrolován. 

Tak je možné zajistit dlouhodobou tvarovou stabilitu i pro jednotlivé 
lamely podlah, které jsou pokládány nad podlahová topení. Tyto 
počítačové zkušební postupy zajišťují spolu s rozsáhlými testy vlastní 
kvalitativní laboratoře a dobrovolnou kontrolou nezávislými instituty, 
že naše vlastní kvalitativní standardy budou stále dodržovány.

Nejvyšší třída náročnosti
Kvalita povrchu určuje rozhodujícím způsobem užitnou hodnotu laminátové podlahy. 
Nejvyšší možnou třídu náročnosti pro laminátové podlahy splňuje Laminat Classic 1060 
díky jedinečné technologii využívající skelná vlákna, která vykazuje zřetelné výhody oproti 
běžným konstrukcím. Tak lze garantovat odolnost proti nárazům a mechanickému zatížení 
i v náročných provozech.  

Laminátová podlaha Trendtime 2
Teak Yachtdeck, olejovaná struktura

Více informací k laminátovým podlahám  - např. k tématu pokládky 
na podlahové topení - naleznete na www.parador.eu
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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 
zaměřit na spojení designu s osobním vědomím odpovědnosti. Proto si Parador stanovil vlastní 
etický princip, který je v souladu s ekologickými, sociálními a ekonomickými principy trvale 
udržitelného lesního hospodářství. Dřeviny a materiály ze dřeva z oblastí, kde není vždy zaruče-
no trvale udržitelné lesní hospodářství, se nakupují pouze s certifi káty PEFC nebo FSC. To nám 
dává jistotu, že vám nabízíme pouze takové výrobky, které jsou bez výjimky vyráběny dle zásad 
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 hlediska 
jejich ekologické nezávadnosti. Z důvodu dalšího šetrného zacházení s přírodními zdroji jsou 
všechny dekorační papíry potiskovány organickými barvami, které jsou šetrné k životnímu pro-
středí, a všechny odřezky dřeva a piliny jsou dále využívány v továrnách na zpracování biomasy. 

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

ProAir je první systém u laminátových a parketových podlah, který výrazně snižuje vliv zdra-
votnězávadných látek v ovzduší místnosti, jako je formaldehyd a dále i nepříjemné zápachy, 
jako je nap. cigaretový kouř. Účinnost ProAir se zakládá na organické proteinové substanci 
protektinu. Inovativním postupem se tato účinná látka nanáší v továrně na danou podlahu. 
Protektin aktivuje fyzikálně-chemický proces, který zaručuje pohlcování, odbourávání a 
neutralizaci škodlivých látek a emisí - princip odvozený přímo z přírody. Tento proces je díky 
téměř neomezené kapacitě systému ProAir stále účinný. To potvrzují i náročné testy v eko-
logickém institutu. Se systémem Parador ProAir se můžete konečně pořádně nadechnout.

Téma zdravého bydlení je pro Parador opravdu velice důležité. Proto se používají na výrobu 
laminátové kolekce výhradně nezávadné materiály. Tato zásada je podporována nezávislými 
testy na škodlivé látky v zemském průmyslovém institutu (LGA) v Norimberku a udělením 
ekologického označení "Der blaue Engel" ( "modry anděl") všem našim laminátovým podlahám.
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Na www.parador.eu naleznete také všechny 
dekory a formáty lamel kolekce Trendtime.

Pomocí laminátových podlah Trendtime určuje Parador měřítko pro moderní design v oblasti 
podlah. A je opravdu velice vysoké. Podlahy kolekce Trendtime představují nejmodernější 
mezinárodní trendy v zařizování - heslo: veletrh nábytku v Miláně - v oblasti laminátových podlah. 
Výsledek: Výrobky Trendtime jsou fascinující ve vzhledu a nekonvenční stylem a jsou oprav-
dovou avantgardou sortimentu laminátů. Pomocí kolekce Trendtime je možné výrazně upravit 
jednotlivé styly v zařizování. Toto spektrum sahá od autentických napodobenin exkluzivních 
dřev, výrazné přírodní materiály až po fantazijní dekory s 3D efektem.

Ne pouze vzhled činí Parador laminátové podlahy Trendtime tak neobvyklým. Jsou zde zastou-
peny také vysoké nároky na kvalitu a zpracování, které jsou pro Parador tak typické. Výrobky 
mají takové vlastnosti, jako je automatický zaklapávací systém lamel, při kterém je pokládka 
velice jednoduchá, dále síly lamel 8 mm a kombinace různých formátů těchto lamel. A přesně 
tyto různé rozměry lamel jsou zvláštností kolekce Trendtime: každému dekoru propůjčují přiroze-
nost a individualitu, které od takového laminátové podlahy také očekáváte. Od malého formátu 
vlysovaných lamel k velkému formátu nebo ozdobě kolekce Trendtime 2009/2010, zámkovým 
lamelám s 2- a 4strannou V drážkou. Pomocí kolekce laminátových podlah Trendtime vám 
Parador umožní, položit si ducha doby k vašim nohám. 

Moderna, postmoderna, 
Parador. Nebo: proč leží 
trendy na podlaze.
Laminátové podlahy Parador - Trendtime

Laminátová podlaha Trendtime 2
Wine & Fruits rustikální struktura
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Trendtime 1

Teak přírodní, struktura jemného dřeva
Trendtime 1

Dub kouřový, rustikální struktura
Trendtime 1

Pinie šedá, struktura design
Trendtime 1

Pekan, gravír
Trendtime 1

Ořech, Fineline, struktura jemného dřeva
Trendtime 1

Merbau, gravír
Trendtime 1

Třešeň, gravír
Trendtime 1

Dub Parisienne, šedý, olejovaná struktura
Trendtime 1

Dub Parisienne, olejovaná struktura
Trendtime 1

Dub přírodní, autentická struktura
Trendtime 1

Dub bělený, autentická struktura
Trendtime 1

Dub Country, rustikální struktura
Trendtime 1

Cocobolo světlé, struktura design
Trendtime 1

Buk, gravír
Trendtime 1

Javor, Fineline, struktura jemného dřeva
Trendtime 1

Javor, gravír
Trendtime 1

L AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Trendtime dekoryL AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Trendtime dekory

Veškeré dřevěné dekory jsou perfektní napodobeniny dřeva. Nejlépe se o tom přesvědčíte u vašeho prodejce 
podlah Parador, který vám ukáže všechny dekory laminátových podlah a atraktivní příklady pokládek.
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L AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Trendtime dekoryL AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Trendtime dekory

Veškeré dřevěné dekory jsou perfektní napodobeniny dřeva. Nejlépe se o tom přesvědčíte u vašeho prodejce 
podlah Parador, který vám ukáže všechny dekory laminátových podlah a atraktivní příklady pokládek.

Tulip, struktura jemného dřeva
Trendtime 2

Ořech, gravír
Trendtime 2

Wine & Fruits, rustikální struktura
Trendtime 2

Teak Yachtdeck, olejovaná struktura
Trendtime 2

Teak přírodní, struktura jemného dřeva
Trendtime 2

Dub kouřový, proužky, olejovaná struktura
Trendtime 2

Třešeň, olejovaná struktura
Trendtime 2

Snakewood, struktura jemného dřeva
Trendtime 2

Ořech bělený, olejovaná struktura
Trendtime 2

Letters Black
Trendtime 2

Letters White
Trendtime 2

Merbau, gravír
Trendtime 2

Dub přírodní, autentická struktura
Trendtime 2

Dub bělený, autentická struktura
Trendtime 2

Buk, gravír
Trendtime 2

Trendtime 2
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Veškeré dřevěné dekory jsou perfektní napodobeniny dřeva. Nejlépe se o tom přesvědčíte u vašeho prodejce 
podlah Parador, který vám ukáže všechny dekory laminátových podlah a atraktivní příklady pokládek.

Modern Onyx, struktura kámen
Trendtime 5

Ferrostone, struktura kámen
Trendtime 5

Botticino, olejovaná struktura
Trendtime 5

Zebrano světlé, struktura design
Trendtime 4

Jednobarevná, bílá, lesklá struktura
Trendtime 4

Stripes Green
Trendtime 4

Surová ocel, olejovaná struktura
Trendtime 4

Pixel Blue
Trendtime 4

Painted White, mramorová struktura
Trendtime 4

Painted Black, mramorová struktura
Trendtime 4

Mineral Sand, struktura kámen
Trendtime 4

Mineral Anthrazit, struktura kámen
Trendtime 4

Elements
Trendtime 4

Dub čokoládový Fineline, struktura design
Trendtime 4

Digital Net
Trendtime 4

Bříza Multiplex, olejovaná struktura
Trendtime 4

Beton, struktura kámen
Trendtime 4

Trendtime 4

Trendtime 5
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Veškeré dřevěné dekory jsou perfektní napodobeniny dřeva. Nejlépe se o tom přesvědčíte u vašeho prodejce 
podlah Parador, který vám ukáže všechny dekory laminátových podlah a atraktivní příklady pokládek.

Šácholan, lesklá struktura
Trendtime 6

Dub Barrique, jemně matná struktura
Trendtime 6

Dub Barrique, jemně matná struktura
Trendtime 6

Ořech, Loft, jemně matná struktura
Trendtime 6

Dub Cognac, jemně matná struktura
Trendtime 6

Dub Cognac, jemně matná struktura
Trendtime 6

Dub, Patina, bílý, jemně matná struktura
Trendtime 6

Dub, Patina, bílý, jemně matná struktura
Trendtime 6

Trendtime 6 se 4strannou drážkou

Trendtime 6 s 2strannou V drážkou

Laminátová podlaha Trendtime 6
Dub Barrique, jemně matná struktura
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Celou kolekci laminátových podlah Classic 
naleznete na www.parador.eu

Laminátová podlaha Classic Ocean, teak, 
parketový vzor, 3-pásy, jemně matná struktura

Pravý klasik ukazuje 
každé prostředí z 
té lepší stránky. 
Laminátové podlahy Parador - Classic

S klasiky prostě nic nezkazíte a kromě toho ukážete, že když se odli-
šíte od masy, máte i vkus. Dle svého jména jsou laminátové podlahy 
kolekce Classic, klasikou společnosti Parador. Získají si vás svým vy-
braným, avšak nenásilně nadčasovým vzhledem s nádechem luxusní 
elegance. Podlahy Classic s parketovým vzorem a selským vzorem 
nabízejí velké množství uspořádání, které se hodí k mnoha stylům. 
Řada Classic nabízí různé druhy kvality, hodí se na různé účely použití 
a je možné ji spojit jak s klasickými, tak i s moderními prvky. Lami-
nátové podlahy Classic jsou nejlepší volbou pro ty, kteří chtějí zařídit 
svůj byt dle klasického stylu a nezávisle na měnící se módě.
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podlah Parador, který vám ukáže všechny dekory laminátových podlah a atraktivní příklady pokládek.

Jabloň, 2-pásy parketový vzor, 
gravír
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Wenge, 3-pásy parketový vzor,
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040

Švestka, parketový vzor, 3-pásy,
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040

Dub kouřový, 3-pásy parketový vzor,
struktura jemného dřeva
Classic 1060, Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Vlašský ořech, bělený, parketový vzor, 
3-pásy, jemně matná struktura
Classic 1060, Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Ocean, teak, parketový vzor, 3-pásy,
jemně matná struktura
Classic 1050, Classic 1040

Ořech přírodní, 3-pásy parketový vzor,
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Merbau, 3-pásy parketový vzor, 
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040

Třešeň, 3-pásy parketový vzor,
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Olše medová, 3-pásy parketový vzor,
gravír
Classic 1050, Classic 1040

Dub, stříbrný, parketový vzor, 3 pásy,
jemně matná struktura
Classic 1050, Classic 1040

Dub bělený, 3-pásy parketový vzor, 
přirozená struktura
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Dub přírodní, 3-pásy parketový vzor, 
přirozená struktura
Classic 1060, Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Dub, Patina, bílý, parketový vzor,3 pásy,
jemně matná struktura
Classic 1060, Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Buk, světlý, 3-pásy parketový vzor,
jemně matná struktura
Classic 1060, Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Buk, 3-pásy parketový vzor,
struktura jemného dřeva 
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Javor přírodní, 3-pásy parketový vzor,
gravír
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Parketové vzory

L AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Classic dekory L AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Classic dekory
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Dub kouřový, selský vzor,
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040

Třešeň, selský vzor, 
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040

Olše přírodní, 2-pásy selský vzor,
gravír
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Třešeň přírodní, 2-pásy selský vzor,
gravír
Classic 1050, Classic 1040

Bříza, selský vzor,
gravír
Classic 1050, Classic 1040

Mahagon, 2-pásy selský vzor,
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040

Zebrano, selský vzor,
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040

Dub Sutter, selský vzor,
gravír
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Pinie Country, selský vzor,
gravír
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Ořech, selský vzor,
gravír
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Dub přírodní, selský vzor,
autentická struktura
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Dub bělený, selský vzor, 
autentická struktura
Classic 1060, Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Cocobolo světlé, selský vzor, 
struktura jemného dřeva
Classic 1050, Classic 1040, Classic 1030

Selské vzory

L AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Classic dekory L AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Classic dekory
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povrchu naleznete na www.parador.eu

Struktura designu
Tento povrch má jemnou, univerzální drážkovanou 
strukturu, která zdůrazňuje rýhovaný dekorační vzhled.

Rustikální struktura
Tato struktura představuje vzhled hrubě řezaného dřeva, 
jak ji známe např. ze starých hospod. Tak je dosaženo 
přirozeného vzhledu a působivé původnosti.

Struktura kamene
Tento povrch s univerzální vystouplou strukturou 
představuje vzhled moderní kamenné podlahy. 
Vypoukliny a vlysy je možné nahmatat i pouhým prstem.

Olejovaná struktura
Tento matný, ušlechtilý vzhled odpovídá charakteri-
stickému povrchu olejovaných masivních druhů dřev.

Struktura dřeva 
Povrch není hladký, ale má univerzální strukturu dřeva. 
Opticky a pocitově podporuje dojem, že se jedná o pravé 
dřevo.

Autentická struktura
Povrch laminátové podlahy má výraznou struktur dřeva, 
která je přizpůsobena dekoru dřeva. Vzor podtrhuje 
kresbu a zobrazení suků daného dekoru a zvýrazňuje tak 
přirozený dojem. Skutečněji to již opravdu nejde.

Struktura jemného dřeva
Decentní struktura dřeva s jemnými póry propůjčuje 
laminátovému povrchu živoucí a zároveň i ušlechtilý 
vzhled.

Reálná struktura
Struktura povrchu je sladěna s kresbou dřeva a je 
speciálně vyvinuta pro vybrané dekory s parketovými 
vzory. Stejně jako u přírodního dřeva je struktura povrchu 
sladěna s dekorem dřeva v parketovém vzoru. Tak
získají dekory resp. každý jednotlivý prvek lamely 
výraznou přirozenost a autentičnost, které jsou u tohoto 
druhu parketových vzorů opravdu jedinečné. 

Mramorová struktura
Povrch, který má měňavě matnou a lesklou strukturu. 
Jako předloha posloužil živý, výrazný vzhled starých 
technologií tmelení.

Jemně matná struktura
Tato struktura vypadá svým pórovitým, jemně žilkovaným 
vzhledem jako povrch neopracovaného dřeva. Vysoká 
autentičnost svádí k dotyku a vytváří velice příjemný 
povrch.

Lesklá struktura
Opravdu ušlechtilý povrch, který propůjčuje laminátové 
podlaze luxusní, exkluzivní lesk. Tak se uplatní především 
extravagantní dřevěné dekory, jako je "šácholan". 

L AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Struktury povrchuL AMINÁTOVÉ PODL AHY  II  Struktury povrchu

Když nevěříte 
svým očím, je to 
opravdu působivé. 
Struktury laminátových podlah Parador

Na předchozích stránkách jsme se vám snažili ukázat, že se laminátové podlahy Parador hodí 
především pro individuální vytváření podlah. Když se prvně dotknete jejího povrchu, tak se 
tento pocit ještě zdvojnásobí. Perfektní kombinace povrchové struktury a dekoru zesiluje 
nejen vizuální dojem každé lamely podlahy, ale dává vzniknout i výrazným hmatovým vjemům: 
Napodobeniny dřeva působí jako dřevo, vzhled kamene jako opravdový kámen. Zde se zúročují 
dlouholeté zkušenosti našich expertů s pravými přírodními materiály. Četnost různých povr-
chových struktur je stejně působivá, jako příjemný povrch, který naleznete u všech lamináto-
vých podlah Parador. Rozhodnout se pro laminátovou podlahu Parador je více než pouhý názor.
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Rychleji k vaší podlaze sn  - podlahovým 
poradcem na www.parador.eu

Vyberte si vašeho klasika.
Laminátové podlahy Parador - program Classic

Zvolte program trendu.
Laminátové podlahy Parador - program Trendtime

Trendtime 1 •  Click-Laminát na zacvaknutí v 
ušlechtilém formátu pásových dílců 
pro variabilní optický vzhled pokládky.

•  Formát: 1285 x 158 x 8 mm
•  AUTOMATIC-CLICK: Automatické 

uzamčení podélných a čelních hran.

tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivním použáním.

tř. 32
Komerčni místnosti se 
středním použiváním.

Trendtime 2 •  Click-Laminát v náročném 
pásovém formátu pro variabilní 
optiky pokládky.

•  Formát: 850 x 95 x 8 mm
•  AUTOMATIC-CLICK: Automatické 

uzamčení podélných a čelních hran.

tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivní zátěží.

tř. 32
Komerčni místnosti se 
střední zátěží.

Trendtime 1, 2 •  Pásové dílce z Trendtime 1 jsou 
kombinovány s pásy z Trendtime 
2. Pro mimořádně exkluzivní obraz 
pokládky.

tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivní zátěží.

tř. 32
Komerčni místnosti se 
středním zátěží

Trendtime 4 •  Click-Laminát ve velkém formátu 
zaměřeném na design.

•  Formát: 1285 x 400 x 8 mm
•  Patentovaný zámkový systém s 

profi lem SAFE-LOCK.

tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivní zátěží.

tř. 32
Komerčni místnosti se 
středním zátěží.

Trendtime 5 •  Click-Laminát ve fascinující optice 
přírodního kamene. 

•  Formát: 638 x 320 x 8 mm
•  Patentovaný zámkový systém s 

profi lem SAFE-LOCK.

tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivní zátěží.

tř. 32
Komerčni místnosti se 
středním zátěží.

Trendtime 6 •  Click-Laminát v působivém formátu 
zámkových palubek.

•  Formát: 2200 x 243 x 9 mm
•  Patentovaný zámkový systém s 

profi lem SAFE-LOCK.
•  S 4strannou V drážkou nebo 

2strannou V drážkou

tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivní zátěží.

tř. 32
Komerčni místnosti se 
středním zátěží.

Formát: 1285 x 192 mm Tl
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EU norma 13329
Doporučené třídy užívání

Classic 1060 9 mm o 60% lepší než
EU norma 13329,
stanoví obvodová 
impregnace hran

tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivní zátěží.

tř. 34
Provozní prostory s velice 
intenzívní zátěží.

Classic 1050 8 mm o 60% lepší než 
EU norma 13329,
stanoví obvodová 
impregnace hran

– tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivní zátěží.

tř. 32
Komerčni místnosti se 
střední zátěží.

Classic 1040 7 mm o 60% lepší než
EU norma 13329,
stanoví obvodová
impregnace hran

– tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivní zátěží.

tř. 32
Komerčni místnosti se 
střední zátěží.

Classic 1030 7 mm o 40% lepší
než stanoví
EU norma 13329

– tř. 23
Obytné místnosti s 
intenzivní zátěží.

tř. 31
Komerční místnosti s 
občasný zátěží.
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Promyslete know-how,
funkce je poté perfektní.
Technika laminátových podlah Parador 

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 systém 
AUTOMATIC-CLICK se zámkovým spojením na podélné a čelní straně vám uspoří používání 
nářadí při pokládce, množství času a zajistí perfektní pokládku. Rovněž u lamel s profi lem 
SAFE-LOCK zaručují solidní spoje vysoké síly roztažení, což je základem pro stabilitu a přesnost. 
U položené podlahy nastupuje další technika: nosné desky chráněné proti bobtnání s impregnací 
hran chrání lamely před pronikáním vlhkosti a bobtnáním hran. Dvojitá příčná ochrana, která 
ochrání podlahu dlouhou dobu, jak při mokrém čištění, tak při drobných nehodách všedního dne. 

Jemná technologie 

Zvýšená antistatika
Zvýšená vybíjecí schopnost snižuje elektrostatické 
výboje.

Vynikající ochrana proti bobtnání
Nosná deska chráněná proti bobtnání a celková 
impregnace hran zaručují o 60 % lepší ochranu proti 
bobtnání než EU norma 13329. Celý laminátový profil je 
tak impregnován jak podélně, tak čelně. Pro spolehlivou 
ochranu před vlhkostí.

Patentovaný systém pokládky
Patentovaný zámkový systém s profilem SAFE-LOCK: 
Lamely přiložte k sobě a nechte zaklapnout.

Inovativní zámkový systém
Automatický zámkový systém s podélným a čelním 
uzavřením hrany. Velice jednoduché - velice stabilní.

Užitečné rady vynikající úrovně nabízí 
nyní i internet: www.parador.eu

2stranná V drážka
Sražené podélné hrany zvýrazňují velkorysou délku a 
vytvářejí dodatečnou optickou hloubku prostoru. 

4stranná V drážka
Celkově sražené podélné a čelní hrany podtrhují perfektní 
pokládku a eleganci pravé dřevěné podlahy a každá 
lamela je takto zvýrazněna. 

Vysoce oděruvzdorná vrchní vrstva 
(overlay) z melaminové pryskyřice

Dekorační vrstva potištěná
náročně reprodukovanými dekory 
z organických barev.

Spodní strana odpuzující vlhkost

Vhodná pro renovace díkny 
nízké konstrukční výšce

Nosná deska se speciální 
ochranou proti bobtnání
 

ProAir

Patentovaný zámkový spoj 

Struktura laminátové podlahy

Nejvyšší třída náročnosti
Mimo ádné know-how se projevuje rovn ž bezprecedentn  
špi kovým výkonem. Jedine ná technologie využívající 
skelná vlákna garantuje produktu Laminat Classic 1060 
nejvyšší možnou t ídu náro nosti 34. 

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

Nechte si se vším pomoci.
Podklady 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. 

Duo-Protect

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

•  Speciálně pro novostavby: dvojitá ochra-
na proti páře a vlhkosti, proti zbytkové 
vlhkosti 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.

Uno-Protect

Podklad s možností vysokého zatížení pro 
všechna suchá podloží.

•  Použitelné pro dřevěné podlahy, 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. 

Plan-Protect

Praktický podklad proti kročejovému hluku z 
přírodních dřevních vláken. 

•  Použitelné pro dřevěné palubky, 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

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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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 vytá-
pění teplou vodou 

–

* U těchto údajů se jedná o přibližné hodnoty, které jsou závislé na druhu vrchní podlahy.
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Na závěr je ukončení 
a dojem je perfektní.
Podlahové lišty Parador

Podlaha je položena a chybí pouze jedno: perfektní ukončení ke stěně. Ke každému laminá-
tovému designu - ať je to Trendtime nebo Classic - existují vhodné dekorační podlahové lišty. 
Máte na výběr různé profi ly, od klasicky zakřivených až po moderní rovné. 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 šroubů. Pro řezané 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 
nezbytnou 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. 
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 roky, víčka a přechodky 
Typ 2 pro podlahové lišty SL 2 a SL 4. Na výběr javor, jako 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 lištové příchytky 
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 lištové příchytky 
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 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 kolekce Edition

Nová generace: 
Edition 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 
"Edition" 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

Laminátová podlaha Edition 
„SUNRAY“ od Konstantin Grcic

Designer místností Parador

Tento praktický on-line nástroj vám umožní zažít účinek laminátových 
podlah Parador ve vašem vlastním prostoru. A to zcela jednoduše: 
pokoj si vyfotografujte, stáhněte si obrázek designera místností a 
označte si zvolenou podlahovou plochu. Váš nově navržený prostor si 
nyní můžete vytisknout, uložit jako obrazový soubor a zaslat jej přáte-
lům. S tímto designerem můžete popustit uzdu vaší fantazie.

Plánovač materiálu Parador

Správné množství laminátových podlah, dostatečný počet podlaho-
vých 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 
materiálu. Dobře naplánováno, lépe položeno!

S poradcem v otázce podlah Parador je výběr podlahy ještě snazší.
Tento inteligentní online nástroj vám umožní nalézt rychle a jednoduše 
vaši podlahu snů. Na základě vašich osobních preferencí zjistí pláno-
vač podlah Parador odpovídající výrobek pro vás a pomůže vám na 
vaší cestě za vaším individuálním snem o bydlení.

Poradce v otázce podlah Parador


