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OUTDOOR  II  ÚvodOUTDOOR  II  Úvod

Rýhovaná prkna Outdoor Classic 7020
Dub impregnovaný olejem

 Toho nejlepšího původu.
Nový sortiment.
 Parador Outdoor

Parador je znám jako prvotřídní dodavatel vysoce kvalitních produktů 
v oblasti laminátových podlah, třívrstvých dřeběných podlah a 
podlah z masivního dřeva, nabízí však také vysoce jakostní podlaho-
vé produkty pro venkovní užití. Rýhovaná prkna Parador mají všech-
ny vynikající vlastnosti typické pro Parador, jako je výroba na moder-
ních výrobních zařízeních, z klimatického hlediska kontrolovaná 
výroba a stálá kontrola kvality, jakož i vlastní design produktů - 
vynikající kvalita „Made in Germany“! 

Stejně jako u ostatních našich výrobků dbáme také u venkovních 
rýhovaných prken Classic 7020 na perfektní spojení řemeslné 
kvality, inovativní technologie a aktuálních designových trendů, jakož 
i na smysluplné využívání přírodních zdrojů. Ale nejen kvalita pečlivě 
vybíraných, skladovaných a upravených rýhovaných prken hovoří pro 
Parador Outdoor. Ale také inovativní technologie při zpracování mluví 
za vše. Speciální úprava Parador za použití tepelné emulze nebo 
zvláštní úprava povrchu jsou pouze některé z těchto příkladů. Para-
dor Outdoor nastavil nová měřítka pro venkovní podlahy. Ať se již 
jedná o podlahu na balkoně nebo terase, volný prostor v zahradě 
nebo v okolí bazénu - s venkovním sortimentem Parador si nyní 
můžete položit k nohám absolutní prvotřídní kvalitu i venku.

Na www.parador.eu naleznete obsáhlé informace o všech 
tématech k sortimentu Parador Outdoor Classic 7020.

Rýhovaná prkna Outdoor Classic 7020
Dub impregnovaný olejem
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OUTDOOR  II  Kvalita a individualitaOUTDOOR  II  Kvalita a individualita

Made in Germany.
Kvalita 
nezaměnitelnosti.
 Nároky Paradoru

U Paradoru jsme si vytyčili nejvyšší kvalitativní standardy. Abychom 
je splnili, jsou všechny venkovní rýhované prkna Parador vyvinuty a 
vyráběny v Německu. Co je pro nás závazkem, znamená prvotřídní 
kvalitu německé výroby. Rozsáhlé know-how a dlouholeté zkuše-
nosti našich odborníků zajišťují společně s nejmodernější technolo-
gií výsledky, které vás okouzlí.  

Jako přírodní materiál potřebují dřevěné rýhované prkna při výrobě 
pečlivé zacházení: Není dřevo jako dřevo - důležitý je již nákup 
prvotřídní kvality a řezání kmenů v naší pile. Dlouholeté zkušenosti 
našich pracovníků v třídění dřeva zaručují, že se do dalšího zpraco-
vání dostanou pouze vhodné části kmene. Velice důležitou roli pro 
dlouhodobou kvalitu hraje také pečlivé a pozvolné sušení dřeva v 
našich sušicích komorách, které jsou řízeny počítačem. Užitné 
vlastnosti, jako jsou tvarová stálost a kvalita povrchu, se takto 
výrazně zlepšují a zajišťují dlouhou životnost. Neobvyklá tloušťka 
palubek 25 mm a šířka 145 mm přispívají navíc ke stabilní kvalitě 
našich terasových palubek. Díky četným pravidelným kontrolám v 
rámci výrobního procesu, mnoha testům vlastní kvalitativní labora-
toře a dobrovolnou kontrolou nezávislými instituty, je dosaženo 
toho, že naše vlastní kvalitativní standardy jsou stále dodržovány. 
Záruka kvality Parador v trvání 10 let vám zaručuje ještě jedno: 
absolutní vynikající kvalitu „Made in Germany“. A splnění všech 
přání individuální úpravy i venku, a to na nejvyšší úrovni.

Rýhované prkna Outdoor Classic 7020
 Jasan upraven tepelnou emulzí, 

impregnovaný olejem

Vše k tématu venkovních palubek a kvalitě 
„Made in Germany“ naleznete na www.parador.eu

Naši odbornicí z Paradoru se vyznačují 
dlouholetými zkušenostmi, rozsáhlým 
know-how a vášní pro materiál dřevo.
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OUTDOOR  II  Vědomí odpovědnosti OUTDOOR  II  Vědomí odpovědnosti

Informace k tématu práce na ochraně životního prostředí 
a kontakt na naše partnery naleznete na www.parador.eu

Dnešní bydlení nemá co do činění pouze s trendy, vkusem a kvalitou, ale také s tím, aby bylo 
možné optimálně spojit designové nároky s 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 
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. Pro úpravu povrchu našich venkovních 
palubek používáme výhradně oleje bez rozpouštědel, které jsou stále kontrolovány nezávislými 
instituty z hlediska klimatické odolnosti. A životnímu prostředí také něco vracíme. Všechny 
odřezky dřeva a piliny jsou dále využívány jako energie v továrnách na zpracování biomasy.

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.

V našem světe exkluzivních 
podlah hraje tento pojem 
důležitou roli: životní prostředí.
 Vědomí odpovědnosti společnosti Parador
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OUTDOOR  II  DesignOUTDOOR  II  Design

S rýhovanými prkny sortimentu Classic 7020 nabízí Parador novou 
estetickou dimenzi pro venkovní použití. Přírodní barvy světlých a 
načervenalých dřev jsou doplněny překrásnými tmavými barvami 
tepelně upravených dřev. Působením tepla změní dřevo pozitivních 
způsobem a zcela svoje fyzikální vlastnosti a také svůj vzhled. 
Speciální postup, který Parador na výrobu těchto produktů používá, 
má oproti běžné tepelné úpravě řadu předností. Šetrnou úpravou 
na základě tepelné emulze dojde ke změně dřeva v jeho struktuře. 
Oproti klasické tepelné úpravě je barevnost palubek daleko rovno-
měrnější, je výrazně snížena možnost tvoření trhlin a je zvýšena 
kvalita povrchu, což je výborné pro celkovou kvalitu.  

Rovněž jsou zachovány výhody klasické tepelné úpravy, jako je 
odolnost vůči hmyzu a houbám, rozměrová stabilita, dlouhá život-
nost a vysoká pevnost. Všem, kteří hledají venku individuální 
kvalitu na nejvyšší úrovni, se tak otevírají nové estetické perspekti-
vy - takto upravené palubky jsou tou nejlepší alternativou k tropic-
kým dřevinám.

Přírodní krása a 
exkluzivní design
Vzhled pro venek.
 Parador Classic 7020 Design

Další informace o speciálním drážkovém designu venkovních 
palubek Parador naleznete na www.parador.eu

Outdoor Classic 7020
 Jasan upraven tepelnou emulzí, 

impregnovaný olejem

Trvalá estetická kvalita venkovního sortimentu není viditelná pouze barevně. Designový profi l 
Parador propůjčuje povrchu zcela jedinečnou podobu, kterou zvýrazňuje klasický vzhled jemných 
vláken drážkami ve formě klínků. A hlavně: rýhovaná prkna Parador mají dvě strany - a vy máte 
na výběr. Mezi jemným drážkovým designem pro elegantní vzhled na jedné straně a hrubým 
drážkovým designem pro výrazný vzhled na straně druhé. Značný význam pro trvalou estetiku 
Outdoor Classic 7020 má úprava povrchu Parador na obou stranách. Přitom vnikne do dřeva 
speciální emulze s hloubkovým působením na bázi přírodního oleje. Důsledkem je účinná 
ochrana - proti povětrnostním vlivům a šednutí - a úprava povrchu, kterou je zdůrazněna rovno-
měrnost barevných tónů dřeva. Veškeré venkovní rýhované prkna Parador je možné objednat 
ošetřené nebo přírodní - upravené olejem nebo surové. Jedna věc je jistá: Neobvyklý vzhled a 
fascinující designová kvalita výrobků Parador Outdoor Classic 7020 vás nenechají s vašimi 
individuálními nároky osamocené.

Elegantní strana

Výrazná strana
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OUTDOOR  II  Druhy dřeva OUTDOOR  II  Druhy dřeva

Dřevo je živý přírodní produkt, každé venkovní rýhované prkno je unikátem. Rozdíly v barvě, ve struktuře a sukovitosti 
jsou tedy znakem zaručené pravosti. Obrázky na této stránce jsou z tohoto důvodu pouze orientační.

Dub
Classic 7020: neošetřeno, impregnováno olejem

Akát
Classic 7020: neošetřeno, impregnováno olejem

Modřín
Classic 7020: neošetřeno, impregnováno olejem

Jasan upraven tepelnou emulzí 
Classic 7020: neošetřeno, impregnováno olejem

Dub upraven tepelnou emulzí 
Classic 7020: neošetřeno, impregnováno olejem

Douglaska
Classic 7020: neošetřeno, impregnováno olejem

Břestovec, tepelně upravený
Classic 7020: neošetřeno, impregnováno olejem
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OUTDOOR  II  Technika OUTDOOR  II  Technika

Více technický detailů naleznete 
na www.parador.eu

Přirozené vlastnosti dřeva, vysoká pevnost a stupeň tvrdosti, jakož i inteligentní procesy, jako 
je úprava tepelnou emulzí, spojování čelních hran a klínový spoj na zub - venkovní sortiment 
Parador má vše, aby vás co nejlépe přesvědčil. Dobrým příkladem toho je povětrnostně odolný 
masivní klínový spoj tzv. nekonečný vlys. Přirozené vlastnosti dřeva jako jsou velké suky a 
výrazné trhliny jsou pro nejvyšší kvalitativní nároky terasové palubky nevhodné. Proto jsou ve 
výrobním procesu ořezány a vytříděny. Poté jsou kvalitativně hodnotné kusy spojeny pomocí 
klínového spoje do jednoho prkna a umožňují takto optimální využití vlastností dřeva. Prkna tak 
získají lepší užitné vlastnosti díky menšímu zkřivení a točivosti a zaručují rovnoměrnou kvalitu. 
Další výhodou našich venkovních prken je spojení čelní hrany s vlastní geometrií. Výhodou 
tohoto speciálního profi lu čelní hrany je obzvláště plynulý přechod mezi prkny a velice přesvěd-
čivý výsledek pokládky. Pokládka je fl exibilnější a díky nekonečnému způsobu pokládky je i 
prořez menší. V oblasti čelního styku není nutné použití žádné spodní konstrukce. Parador 
Outdoor vám nabízí absolutní kvalitu včetně uklidňující jistoty správného rozhodnutí.

Mimořádně promyšleno.
Technika pro venek.
 Parador Outdoor Classic 7020 Technika

Outdoor Classic 7020 
Jasan upraven tepelnou emulzí

Klínový spoj 
Parador

Geometrie čelní hrany 
Parador
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OUTDOOR  II  UžitíOUTDOOR  II  Užití

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

Parador Outdoor Classic 7020 Příslušenství

Optimální spodní konstrukce
Spodní konstrukce, kterou je možné zakoupit v akátu nebo 
jako jasan ztepilý - zajišťuje díky čtyřstrannému 
drážkovanému profilu delší životnost, protože rychleji 
odvádí vlhkost. Díky klínovému spoji je zaručena tvarová 
stálost a rovnoměrná pokládka palubek.

Speciální šrouby z ušlechtilé oceli
Ideální pro upevňování prken na spodní konstrukci.
Hlava speciálního šroubu z ušlechtilé ocele přiléhá na 
prkno, které není takto poničeno a je zabráněno stojící 
vodě. Oproti nerovnoměrně zahloubeným šroubům, zde 
vzniká opravdu rovnoměrná úprava povrchu. Speciální 
šrouby z ušlechtilé ocele montáž usnadňují a vyznačují se 
také dlouhou životností.

Na ošetřování povrchu, čištění a péči je možné používat 
běžné prostředky. 

Díky dobrému naplánování a jednoduché manipulaci je pokládka daleko jednodušší. Díky tomu, že 
nejsou záměrně k dispozici krátké délky a díky skutečnosti, že venkovní prkna Parador existují 
pouze v jedné délce, je plánování materiálu daleko jednodušší. Pokládka je fl exibilnější a díky 
nekonečnému způsobu pokládky je i prořez menší. V oblasti čelního styku není nutné použití 
žádné spodní konstrukce, což užití výrazně usnadňuje. S originálním příslušenstvím Parador máte 
automaticky ten správný materiál po ruce.

Dokonalá funkce. 
Systematicky za hezkou podlahou.
 Parador Outdoor Classic 7020 Užití

Outdoor Classic 7020
Dub impregnovaný olejem
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OUTDOOR  II  ProgramOUTDOOR  II  Program

Struktura palubek Classic 7020

Hrubý drážkový design 
pro výrazný vzhled

Tloušťka prken 25 mm
Šířka prken 145 mm

Podélná hrana

Jemný drážkový design 
pro elegantní vzhled

Speciální spoj čelní hrany 
s vlastní geometrií pro 
plynulý přechod
od prknu k prknu

Outdoor Classic 7020
Dub impregnovaný djem

Outdoor Classic 7020
Douglaska

•  Formát: 2650 x 145 x 25 mm
•  Třída pevnosti: 3
•  Brinellova tvrdost: 19

Outdoor Classic 7020
Dub

• Formát: 2650 x 145 x 25 mm
• Třída pevnosti: 2
• Brinellova tvrdost: 34

Outdoor Classic 7020
Dub upraven tepelnou emulzí

•  Formát: 2650 x 145 x 25 mm
•  Třída pevnosti: 1–2
•  Brinellova tvrdost: 32

Outdoor Classic 7020
Jasan upraven tepelnou emulzí

•  Formát: 2650 x 145 x 25 mm
•  Třída pevnosti: 1
•  Brinellova tvrdost: 31

Outdoor Classic 7020
Břestovec, tepelně upravený

•  Formát: 2650 x 145 x 25 mm
•  Třída pevnosti: 1–2
•  Brinellova tvrdost: 28

Outdoor Classic 7020
Modřín

•  Formát: 2650 x 145 x 25 mm
•  Třída pevnosti: 3
•  Brinellova tvrdost: 25

Outdoor Classic 7020
Akát

•  Formát: 2650 x 145 x 25 mm
•  Třída pevnosti: 1–2
•  Brinellova tvrdost: 34

Parador Outdoor Classic 7020 Program
Druh dřeva

S programem Parador Outdoor máte na výběr z mnoha druhů 
dřev, náročného designu a vynikající techniky v osvědčené kvalitě 
Parador. Program, který má vše, aby vás přesvědčil o své nejvyšší 
úrovni.

Základ individuálního 
volného prostoru.
 Parador Outdoor Classic 7020 Program

Třída 3: středně pevný
Třída 4: méně pevný
Třída 5: není pevný

Dřevo se vyznačuje dle svých individuálních podmínek růstu kolísáním stupně tvrdosti. 
Z tohoto důvodu se jedná pouze o orientační hodnoty.

DIN EN 350-2:
Třída 1: velice pevný
Třída 2: pevný
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OUTDOOR  II  Online-ToolsOUTDOOR  II  Kniha naší značky a ediční katalog

S virtuální lehkostí.
Tak je informování, plánování a 
utváření velice jednoduché.
Domovská stránka Parador

Plánovač materiálu Parador

Správné množství venkovních prken a optimální příslušenství k poklád-
ce - s plánovačem materiálu Parador jsou pokládka a renovace opravdu 
perfektně zorganizovány. Je zcela jedno, o jaký výrobek se jedná - tento 
nástroj vám online zjistí vaši přesnou potřebu materiálu.
Dobře naplánováno, lépe položeno!

www.parador.eu – na domovské stránce nalezne každý přesně to, co hledá: technické informa-
ce, 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. Tyto informace jsou doplněny vyhledáváním obchodníků, produktů a novinkami.

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

Edice o laminátu „SUNRAY“ 
od Konstantina Grcice

Nová generace: edice Parador

Když se sloučí designové umění Parador s 
mezinárodní designovou elitou, vznikají revo-
luční podlahové kreace. U nové edice desig-
nu 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

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 poradce 
v oblasti podlah Parador odpovídající výrobek pro vás a pomůže vám 
na cestě za vaším individuálním snem o bydlení.

Poradce v oblasti podlah Parador


