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MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Úvod MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Úvod

Masivní dřevěné podlahy Classic 5050
Ořech americký
1-pásový přírodní impregnovaný olejem

Masivní dřevěná podlaha Classic 5050
Jasan ztepilý evropský červeno-hnědý

1-pásový přírodní impregnovaný olejem

Exkluzivní šarm 
masivní elegance.
Masivní dřěvené podlahy Parador

Koupí masivních dřevěných podlah Parador se rozhodujete pro 
stálou solidnost. Tato podlaha, která je vyrobena z hodnotného, 
masivního dřeva, vás přesvědčí nejen ušlechtilým povrchem, 
ale přináší do vašeho domova luxusní atmosféru a tím pádem i 
vysokou stálost hodnoty. Vynikající kvalita zpracování palubek z 
masivního dřeva Parador je základem pro dlouhodobé náročné 
bydlení. Vedle perfektního řemeslného zpracování naleznete u 
našich masivních dřevěných podlah také široký výběr exkluzivních 
druhů dřev se širokým barevným spektrem, které vás okamžitě 
okouzlí.

Různé možnosti pokládky, druhy a zpracování povrchu umožňují 
téměř neomezené možnosti utváření. Různé tloušťky a tvary 
prken nabízejí pro každou výzvu nějaké řešení - nikdy to nebylo 
jednodušší a zajímavější propojit nadčasový charakter masivních 
dřevěných podlah palubek s moderním, klidným prostředím 
domova. Přirozenost a teplo masivního dřeva Parador je základem 
pro všechny, kteří chtějí dlouhodobě propojit vysoký komfort 
bydlení se zcela individuální elegantní krásou zvláštního prostředí.

V tomto katalogu naleznete, jaká měřítka platí pro masivní dřevěné 
podlahy Parador, jaké nároky můžete klást na podobnou luxusní 
podlahu a také exkluzivní trendy v zařízení interiérů.
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MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Kvalita a individualitaMASIVNÍ DŘEVĚNÉ 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 
podlahy z masivního dřeva od Paradoru vyvinuty a vyráběny v Německu dle nejpřísnějších 
norem. Co je pro nás závazkem, znamená pro vás absolutně perfektní kvalitu „Made in 
Germany“. Vysoké know-how a dlouholeté zkušenosti našich odborníků zajišťují společně s 
nejmodernější technologií výsledky, které vás okouzlí. Jak při výběru materiálu a optickém 
posouzení, ale také při mnoha způsobech zpracování a úprav, důvěřujeme odborným 
znalostem našich spolupracovníků. Tato láska k detailu nemůže být nahrazena žádným 
strojem. 

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

Moderní, počítačem řízené tvarovací stroje zaručují nejvyšší přesnost a umožňují perfektní 
zacvakávací spojení. Tak vzniká jednotný vzhled a perfektní přechod u jednotlivých palubek. 
Podlaha je optimálně ochráněna proti pronikání vlhkosti a nečistot a péče o ni je výrazně 
usnadněna.
Pravidelné kontroly kvality od nákupu materiálu až po expedici zaručují vysoké požadavky, 
které jsou na podlahy z masivního dřeva Parador kladeny. Přirozené změny dřeva jsou tak 
optimalizovány, že jsou zcela vyloučeny trhlinky z pnutí a další deformace. Každá palubka 
vykazuje vysokou stabilitu a přesnost rozměrů - zůstává však přesto stále unikátem. To nám 
dává jistotu, že vyrábíme absolutně špičkovou kvalitu. Z tohoto důvodu vám také můžeme 
poskytnout 25letou záruku na kvalitu všech masivních dřevěných podlah.

Naši odbornící z Paradoru se vyznačují 
dlouholetými zkušenostmi, rozsáhlým 
know-how a vášní pro materiál dřevo.

Více informací k palubkám z masivního dřeva - např. k tématu 
pokládka na podlahové topení - naleznete na www.parador.eu

Masivní dřevěné podlahy Trendtime 1 
dub evropský Multiplank

Classic lakovaný matný
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MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Vědomí odpovědnostiMASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Vědomí odpovědnosti

Informace k tématu práce na ochraně životního prostředí 
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 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 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.

K úpravě povrchů z masivního dřeva používáme výhradně laky a oleje bez rozpouštědel, které 
byly prověřeny nezávislými instituty z hlediska ochrany životního prostředí. 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.
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MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  TrendtimeMASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime

Na www.parador.eu naleznete všechny druhy 
dřev a formáty palubek kolekce Trendtime

Při výrobě masivních dřevěných podlah Trendtime nenechává Parador ve věci exkluzivních 
materiálů a moderního designu podlah žádnou otázku otevřenu. Podlahy kolekce Trendtime 
interpretují aktuální trendy zařizování - všechny otázky mezi veletrhem nábytku v Miláně a 
reprezentativní elegancí v oblasti masivního dřeva. Výsledek: Trendtime je opticky fascinující a 
stylisticky nekonvenční - jsou to výrobky avantgardy v oblasti masivních dřevěných podlah. S 
kolekcí Trendtime je možné aplikovat současné styly zařizování, stejně jako využít luxusní nároky 
náročného stylu bydlení, což je výhoda, kterou poskytuje celá kolekce. A ještě k tomu je možné 
určité produkty zdůraznit.

Trendtime 1 a Trendtime 2 mají příjemnou montážní výšku 16 mm a umožňují díky zvláštnímu 
formátu prken různé možnosti sestavení. Hlavní výhodou je toto: Trendtime 1 a 2 je možné 
pokládat i kombinovaně, což zaručuje obzvláště exkluzivní vzhled pokládky. Nový formát 
zámkových podlah u Trendtime 6 je oproti tomu skvělým příkladem zkušeností Paradoru v 
oblasti masivního dřeva. S délkou 3,50 m, šířkou 25 cm a tloušťkou 30 mm je tato luxusní 
podlaha drahokamem v našem sortimentu masivního dřeva. Opravdovou inovaci v designu 
vytvořil Parador pomocí exkluzivní optiky Multiplank, která byla vyvinuta s odkazem na 
průmyslový design.  

Avšak nejen díky designu jsou masivní dřevěné podlahy kolekce Trendtime společnosti Parador 
tak oblíbené. Jsou zde zastoupeny také vysoké nároky na kvalitu a zpracování, které jsou pro 
Parador tak typické. Funkčností vás přesvědčí masivní dřevěné podlahy Trendtime 1 a 2 díky 
inovativnímu automatickému zámkovému systému s podélným a čelním uzavřením hrany, 
zatímco Trendtime 6 je vybaven klasickým spojem pero-drážka. Široký výběr moderních dřevin 
různých formátů přemění úpravu podlahy v opravdový zážitek a otevře vlastnímu designu nové 
obzory. Pomocí masivních dřevěných podlah Trendtime se díky Paradoru můžete dlouhodobě 
prezentovat vaším současným vytříbeným vkusem .

Exkluzivní avantgarda je 
opravdu v kurzu. A je přitom 
opravdu zcela přirozená.
Masivní dřevěné podlahy Parador Trendtime

Masivní dřevěné podlaha
Trendtime 2 ořech 
americký Classic
impregnovaný olejem

Masivní dřevěná podlaha
Trendtime 6 dub Classic

lakovaný matný
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Dub evropský černohnědý Natur 136 mm
olejová impregnace
Trendtime 1

Dub evropský kouřový víceplaňkový Classic 
156 mm lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Dub evropský kouřový bělený Select 136 mm
lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Dub evropský kouřový Select 136 mm
olejová impregnace
Trendtime 1

Dub evropský víceplaňkový Classic 156 mm
lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Dub evropský Gunstock Living 156 mm
lakovaná úprava
Trendtime 1

Dub evropský bělený Classic 136 mm
olejová impregnace
Trendtime 1

Dub evropský Butterscotch Living 156 mm
lakovaná úprava
Trendtime 1

Dub evropský Living 156 mm
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 1

Dub evropský Natur 156 mm
olejová impregnace bělená
Trendtime 1

Buk, černohnědý Natur 156 mm
olejová impregnace
Trendtime 1

Dub evropský Select 156 mm
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 1

Dub evropský Natur 156 mm
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 1

Buk Living 156 mm
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 1

Buk Natur 156 mm
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 1

Buk Select 156 mm
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 1

Dřevo je živý přírodní produkt, každá palubka z masivního dřeva je unikátem. Rozdíly v barvě, ve struktuře a sukovitosti jsou tedy znakem zaručené pravosti. 
Obrázky na této stránce jsou z tohoto důvodu pouze orientační.

Trendtime 1

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřevaMASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřeva
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Trendtime 1

Ořech americká Classic 136 mm
olejová impregnace
Trendtime 1

Ořech americká bělený Classic 136 mm
lakovaná úprava matná
Trendtime 1

Pitch Pine Classic 136 mm
olejová impregnace
Trendtime 1

Merbau Select 156 mm
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 1

Třešeň americká Classic 136 mm
olejová impregnace
Trendtime 1

Dřevo je živý přírodní produkt, každá palubka z masivního dřeva je unikátem. Rozdíly v barvě, ve struktuře a sukovitosti jsou tedy znakem zaručené pravosti. 
Obrázky na této stránce jsou z tohoto důvodu pouze orientační.

Masivní dřevěné podlahy Trendtime 2
Ořech americká

Classic olejová impregnace

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřevaMASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřeva
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Dub Classic
lakovaná úprava matná
Trendtime 6

Douglasie Classic
olejová impregnace
Trendtime 6

Ořech americká Classic 
olejová impregnace
Trendtime 2

Třešeň americká Classic
olejová impregnace
Trendtime 2

Buk Select
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 2

Dub evropský Classic
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 2

Dub evropský Select
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 2

Buk Classic
olejová impregnace, lakovaná úprava
Trendtime 2

Javor kanadský Select
olejová impregnace
Trendtime 2

Javor kanadský Classic 
olejová impregnace
Trendtime 2

Dřevo je živý přírodní produkt, každá palubka z masivního dřeva je unikátem. Rozdíly v barvě, ve struktuře a sukovitosti jsou tedy znakem zaručené pravosti. 
Obrázky na této stránce jsou z tohoto důvodu pouze orientační.

Trendtime 2 Trendtime 6

Masivní dřevěné podlahy Trendtime 1
Dub evropský kouřový bělený Select 

lakovaná úprava matná

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřevaMASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Trendtime druhy dřeva
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MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic

Celou kolekci palubek z masivního dřeva 
Classic naleznete na www.parador.eu

Klasická krása 
s fascinující 
stálostí hodnoty.
Masivní dřevěné podlahy Classic

To, co se vyznačuje přesahujícím, všeobecně uznávaným významem, případně dokonce 
uctíváním, je považováno za klasiku. Dle svého jména jsou masivní dřevěné podlahy kolekce 
Classic, klasikou společnosti Parador. Podmaní si vás přírodní krásou, vybranou elegancí 
a tím pádem i vysokou stálostí hodnoty. Díky jejich nenápadně nadčasovému vzhledu a 
současné luxusní eleganci nabízejí základ, který je vhodný k mnoha stylům, připouští tvůrčí 
svobodu a hodí se ideálním způsobem do exkluzivních interiérů od moderního po tradiční 
styl. 

Klasické hodnoty a moderní technologie zde přitom nejsou v rozporu. Kombinace 
osvědčených vlastností s moderní technologií zaručuje vysoký stupeň kvality a exkluzivity. 
Tato kolekce vznikla jako soubor masivních dřevěných podlah inovativní technologie a 
mimořádně fascinujícího vzhledu vysoké kvality.

Použitím masivních dřevěných podlah Classic 5050 vytváříte nadčasový design, který 
přetrvá generace. Kromě širokého sortimentu atraktivních druhů dřev nabízí masivní prkna 
s klasickým spojem pero-drážka i vysokou stálost hodnoty. Patentovaný zámkový systém 
a malá tloušťka palubky 10 mm jsou nejinovativnějšími diferenciačními znaky podlah z 
masivního dřeva Classic 5010. 

Zámkový systém s podélným a čelním uzavřením hrany umožňuje jednoduchou a rychlou 
pokládku, která může být provedena i jako plovoucí. Classic 5010 nabízí kromě jiného i dobré 
renovační vlastnosti. Z těchto a mnoha dalších důvodů jsou masivní dřevěné podlahy Parador 
Classic tou nejlepší volbou pro všechny, kteří se chtějí obklopit komfortem bydlení na vysoké 
klasické úrovni. Trvale a nepřehlédnutelně.

Masivní dřevěné podlahy Classic 5050
javor kanadský Living 
impregnovaný olejem
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Dub evropský kartácovaný, selský Living
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Dub evropský bělený,selský Select
Classic 5010: lakovaná úprava matná

Dub evropský bělený,selský Classic
Classic 5010: lakovaná úprava matná

Dub evropský Barrique, selský Living
Classic 5050: lakovaná úprava matná

Dub evropský Barrique, selský Natur
Classic 5050: lakovaná úprava matná

Dub evropský Barrique, selský Select
Classic 5010: lakovaná úprava matná
Classic 5050: lakovaná úprava matná

Dub evropský, selský Classic
Classic 5010: lakovaná úprava matná

Dub evropský, selský Select
Classic 5010: lakovaná úprava matná

Dub evropský, selský Natur
Classic 5050: olejová impregnace bělená

Dub evropský, selský Living
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Dub evropský, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Dub evropský, selský Select
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Buk, selský Select
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Buk, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Buk, selský Living
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Javor kanadský, selský Living
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Javor kanadský, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Javor kanadský, selský Select
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Dřevo je živý přírodní produkt, každá palubka z masivního dřeva je unikátem. Rozdíly v barvě, ve struktuře a sukovitosti jsou tedy znakem zaručené pravosti. 
Obrázky na této stránce jsou z tohoto důvodu pouze orientační.

Vzácná listnatá dřeva

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic druhy dřevaMASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic druhy dřeva
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Ořech americká, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Ořech americká, selský Select 
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Jasan evropský červenohnědý, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Třešeň americká, selský Select
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Třešeň americká, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Merbau, selský Select
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Dub evropský černohnědý, patina, selský 
Living
Classic 5050: olejová impregnace, lakovaná úprava

Dub evropský kouřový, selský Select
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Dub evropský Barrique, selský Classic
Classic 5010: olejová impregnace, lakovaná úprava matná

Vzácná listnatá dřeva

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic druhy dřeva

Dřevo je živý přírodní produkt, každá palubka z masivního dřeva je unikátem. Rozdíly v barvě, ve struktuře a sukovitosti jsou tedy znakem zaručené pravosti. 
Obrázky na této stránce jsou z tohoto důvodu pouze orientační.

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Classic druhy dřeva

Masivní dřevěné podlahy Classic 5050
Jasan evropský červenohnědý, selský 

Natur olejová impregnace
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Pitch Pine, selský Select
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Pitch Pine, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Modřín sibiřský, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Borovice severská, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Smrk severský, selský Natur
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace, 
lakovaná úprava

Modřín sibiřský, selský Living
Classic 5050: neošetřovaný, olejová impregnace,
lakovaná úprava

Vybrané jehličnany

Masivní dřevěné podlahy Classic 5050 
Pitch Pine Select 

olejová impregnace
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Celková fascinace.
Masivní dřevěné podlahy Parador druhy 
a úpravy povrchu

Dřevo propůjčuje podlaze více života než jakýkoliv jiný povrch. Různé druhy masivních dřevěných podlah 
Parador přitom odráží celou škálu přírodních produktů, od klidných, harmonických až po živoucí a výrazné 
charaktery. Vzhled je zdůrazněn různými úpravami povrchů, přičemž máte volbu mezi elegantní, lakovanou 
plochou a klasickou matnou olejovou impregnací. 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.

Atraktivní druh: Classic
Druh Classic nabízí aktraktivní spektrum od harmonického přírodního účinku, 
až po svérázný živý vzhled.

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

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

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

Druhy

Laková úprava

Úpravy povrchu

Impregnace olejem

Impregnace olejem

Laková úprava

Impregnace olejem bílá

Neupravený povrch

Laková úprava matná

Parador Palubky z masivního dřeva s olejovou impregnací z továrny 
mají tyto přednosti:
•  Zůstává zachován otevřený, dýchající povrch dřeva.
•  Díky účinku dřeva s regulací vlhkosti je v místnosti vyrovnané 

klima.

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 matný lak. 

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.

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

ním.
•  Jsou zdůrazněny jemné barevné a struktuální nuance dřeva.

Masivní dřevěné podlahy Parador s neupraveným povrchem mohou 
být individuálně upraveny dle vlastního přání. 

Masivní dřevěné 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.
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MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  ProgramMASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Program

Rychleji k vaší podlaze snů - s poradcem 
v oblasti podlah na www.parador.eu

Vyberte si vašeho klasika.
Program masivních dřevěných podlah Parador Classic

Zvolte program trendu.
Program masivních dřevěných podlah Parador Trendtime

Trendtime 1
•  Palubky z masivního dřeva v ušlechtilém tvaru 

vlysovaných palubek.
•  Formát*:

Délka: 1.160 mm, 1.460 mm, 1.760 mm, 2.060 mm
Šířka: 136 mm, 156 mm
Tloušťka: 16 mm

•  AUTOMATIC-CLICK: Automatický zaklapávací systém 
s podélným a čelním uzavřením hrany.

Trendtime 2
•   Palubky z masivního dřeva v náročném parketovém 

formátu.
•   Formát*:

Délka: 860 mm, 1.160 mm
Šířka: 95 mm
Tloušťka: 16 mm

•  AUTOMATIC-CLICK: Automatický zaklapávací systém 
s podélným a čelním uzavřením hrany.

Trendtime 1, 2 •  Vlysované palubky z Trendtime 1 se kombinují s 
parketovým vzorem z Trendtime 2. Pro obzvláště 
exkluzivní výsledek pokládky.

Trendtime 6 •  Palubky z masivního dřeva v luxusním formátu 
zámkových palubek.

•  Formát: 3500 x 280 x 30 mm
•  Spojení pero-drážka

Classic 5050 • Ušlechtilá palubka s perem-drážkou/perem
• Délka: 1.160 mm, 1.460 mm, 1.760 mm, 2.060 mm, 
              2.360 mm
• Šířka: 128 mm, 148 mm, 168 mm, 208 mm
• Tloušťka: 19 mm, 21 mm

Classic 5010 •  Palubka z ušlechtilého d eva s automatickým 
zaklapávacím systémem AUTOMATIC-CLICK

•  Formáty: 1,160 x 122 x 10 mm
1.460 x 122 x 10 mm
1.760 x 122 x 10 mm
2.060 x 122 x 10 mm

*dodávky dle po tu zákazník  a zásob

*dodávky dle po tu zákazník  a zásob



28 29

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  TechnikaMASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY  II  Technika

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

Dřevo je živá surovina. To dává masivním dřevěným podlahám jejich přirozenost, vede to však 
také ke zvláštním požadavkům. Kromě mechanického namáhání při každém kroku, pracuje 
dřevo také samo o sobě:klimatické kolísání je vyrovnáváno změnami tvaru. Mnoho energie 
jsme investovali do perfektní a přitom jednoduché pokládky. Vyvinuli jsme AUTOMATIC-CLICK 
systém, který kombinuje u podlah Classic 5010 Trendtime 1 a 2 jednoduchou aplikaci s vysokou 
stabilitou. Automatický zámkový systém s podélným a čelním uzavřením hrany je vytvořen 
s velkou přesností počítačem řízenými profi lovacími stroji a umožňuje vysokou rozměrovou 
přesnost jednotlivých lamel. 

Masivní dřevěné podlahy Classic 5050 je možné oproti tomu pokládat jinou metodou bez použití 
šroubů nebo hřebíků, jako plovoucí:z tohoto důvodu jsou na zadní straně palubky upevněny do 
speciálně vyfrézovaného zářezu svorky z ušlechtilé ocele, které nejsou vidět. Spoje pero-drážka 
po celém obvodě zaručují jednoduchou nekonečnou pokládku.  

Ať se již rozhodnete pro jakýkoliv druh pokládky, chcete-li si vaši podlahu dlouho užívat, 
zůstanete věrni společnosti Parador.

Jemná technologie

Patentovaný zámkový spoj
Patentovaný AUTOMATIC-CLICK systém s automatickým 
podélným a čelním uzavřením hrany umožňuje provedení 
rychlé a snadné pokládky. Při celoplošném lepení vede k 
perfektnímu výsledku.

Vysoká stabilita spoje
Pomocí speciálního spoje pero-drážka je možné pokládat 
masivní dřevěné podlahy jednoduše a nekonečným 
způsobem.Vedle klasické pokládky pomocí šroubů nebo 
plně lepené pokládky je na výběr možnost pokládky ve 
formě pera. 

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

Hotový zušlechtěný povrch:
Impregnace olejem Parador nebo 
úprava lakem

Podélná hrana pro původní 
charakter palubek

Neupravený nebo hotový 
zušlechtěný povrch:
Impregnace olejem Parador 
nebo úprava lakem 

Podélná hrana pro původní 
charakter palubek

Spoje pero-drážka po celém 
obvodě pro jednoduchou 
nekonečnou pokládku.

Pečlivě vyschlé palubky 
na vlhkost dřeva 
cca. 9 +/- 1 %

Drážky na zadní straně 
snižují přirozené rozpínání 
palubek

Pečlivě vyschlé palubky 
na vlhkost dřeva 
cca. 9 +/- 2%

Drážky na zadní straně 
snižují přirozené rozpínání 
palubek

Masivní dřevěné podlahy s AUTOMATIC-CLICK systémem

Masivní dřevěné podlahy se spojením pero-drážka

AUTOMATIC-CLICK: 
automatické podélné 
a čelní uzavření hrany - 
s jedním zaklapnutím 
bezpečně a rychle 
položeno

Na výběr: stabilní svorky 
z ušlechtilé ocele pro 
plovoucí pokládku.
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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.cz

Nechte si se vším pomoci.
Podkladové 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. 

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. U Paradoru naleznete 
velký výběr dekoračních lišt a podlahových lišt z pravého dřeva, které jsou barevně sladěny 
s vaší podlahou. Výběr zakončují různé profi ly a množství speciálních barev, které Parador 
nabízí: je zde obrovský výběr a vysoká kvalita Více podobné pravému dřevu jsou snad 
jen podlahové lišty z pravého dřeva - výkvět našeho sortimentu a opravdová lahůdka pro 
milovníky dřeva.

Elegantně, decentně s vysokým kontrastem překonávají podlahové lišty Parador mezeru mezi 
podlahou a stěnou. Od klasicky zakřivených k moderním rovným, od lišt z dýhy z pravého 
dřeva až po vědomé zdůraznění zvláštních barev, např. vzhledu ušlechtilé ocele, až po 
nadčasovou bílou - žádné přání nezůstane nesplněno. Avšak ne pouze otázky zařizování jsou v 
tomto konečném pracovním kroku tak důležité: Tak zvané dilateční spáry jsou nevyhnutelné. 
Je to z toho důvodu, že palubky z přírodního dřeva jsou živým produktem, 
který potřebuje prostor, aby se vyrovnal s klimatickými změnami.

Aby bylo zakončení podlahy co nejpohodlnější, existují vedle klasických šroubovaných lišt také 
lišty s velice praktickou technikou nacvakávání. Pro řezné hrany a rohy je k dispozici široké 
spektrum víček, jakož i vnitřní a vnější rohy. Podlahové lišty od Paradoru zajistí, že konečný 
výsledek bude vskutku výborný: zakončená a stylová úprava.

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 lištu s příchytkou 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 přechodky 
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 se zkoseným řezem 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 rohy 
Typ 1 pro podlahové lišty SL 2 a SL 4. Na výběr jako hliník nebo zlato. 

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 
informace, 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 
revoluční 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 nahléd-
nout 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 „Monocrom“ 
od Konstantina Grcice

Designer místností Parador

Tento praktický on-line nástroj vám umožní zažít účinek parketových 
palubek 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 
přátelům. S tímto designerem můžete popustit uzdu vaší fantazie.

Plánovač materiálu Parador

Správné množství parketových palubek, dostatečný počet 
podlahových 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 snažší.
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 vaší cestě za vaším individuálním snem o bydlení.

Poradce v oblasti podlah Parador


