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Dobre powody
firmy Parador

Filozofia

Nasze produkty sprawiają, że każdy dom staje się 
najpiękniejszy na świecie. Nasz kompas wartości 
wskazuje nam drogę: Zobowiązujemy się do dostarcza-
nia najwyższej jakości na wszystkich płaszczyznach 
naszej działalności. Liczą się dla nas wartości takie jak: 
innowacyjność, zrównoważony rozwój i ekologia. Do 
tego zawsze mocno stąpamy po ziemi — to, co mamy 
pod stopami stanowi przecież podstawę naszego 
sukcesu.

Dane techniczne

Aby układanie podłogi szło gładko, firma Parador w 
zależności od produktu oferuje inteligentne połączenia 
zatrzaskowe lub wysokiej jakości systemy klejenia, 
które zapewniają stabilność przez długi czas. Od 
zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach po 
integrację z ogrzewaniem podłogowym — podłogi firmy 
Parador zapewniają idealne rozwiązanie i najwyższą 
jakość w każdej sytuacji.

Inspiracja i design

Projekty naszych podłóg są na czasie — tworząc je 
czerpiemy z dziedzin takich jak sztuka, design, architek-
tura i lifestyle. Nasz zespół projektowy korzysta z tych 
inspiracji i przekształca je tworząc produkty o innowa-
cyjnym i wyjątkowym wyglądzie, które wyznaczają 
trendy w urządzaniu wnętrz, a przy tym pozostają w 
zgodzie z zasadami ekologii.

Zdrowe mieszkanie

Wytwarzanie produktów przyjaznych środowisku jest 
dla nas kluczową kwestią, zakorzenioną w filozofii 
naszej działalności. Nasze podłogi zapewniają zdrowe 
mieszkanie, nie uwalniają toksycznych związków 
chemicznych i nie wywołują alergii oraz zapewniają 
przyjemny klimat w pomieszczeniu. Używamy natural-
nych surowców, które podlegają stałej kontroli.

Jakość i stosowane materiały

Parador oferuje estetyczne wzory podłóg do wszystkich 
wnętrz. Podłogi produkowane są z wysokiej jakości 
surowców, które nadają się do recyklingu. Autentyczny 
wygląd, funkcjonalna konstrukcja oraz wybór materia-
łów przyjaznych środowisku umożliwiają realizację 
pomysłów na mieszkania z uwzględnieniem wysokiej 
jakości „Made in Germany and Austria”.

Zrównoważony rozwój

Ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym się 
tradycyjną obróbką drewna, szacunek do środowiska 
stanowi fundament naszej pracy. Z tego powodu 
chcemy wyznaczyć odpowiednie kryteria we wszyst-
kich aspektach produkcji zgodnej z zasadami ekologii 
— począwszy od surowców i gotowych produktów,  
a skończywszy na logistyce.
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Winyl jest innowacyjnym tworzywem na czasie, wybieranym jako numer jeden do 
urządzania estetycznych, funkcjonalnych pomieszczeń, gdzie ważna jest wysoka 
jakość. Połyskuje we wnętrzach domowych i komercyjnych, w których ważna jest 
wysoka wytrzymałość podłoża. Dzięki niemu możliwe jest autentyczne odwzorowanie 
materiałów bliskich naturze. W trzech wariantach na bazie płyty nośnej HDF, jako 
materiał lity oraz do klejenia, winyl firmy Parador jest optymalnym rozwiązaniem do 
wszelkich zastosowań, a jego różne warianty zapewniają jednolitość. 

W liniach produktów Basic, Classic i Trendtime oferujemy dużą liczbę wzorów, dzięki 
którym spełnione zostaną indywidualne życzenia dotyczące mieszkania. Dzięki inteli-
gentnemu systemowi zatrzasków można szybko i bez wysiłku położyć podłogi, 
których wybór daje elastyczność, a one same wyznaczają trendy zgodnie z hasłem 
„Made in Germany”.

Winyl —  
naprawdę 
wytrzymały

www.parador.de

Made in Germany
Prowadzenie
Zdrowego trybu 
życia
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Jeżeli chodzi o podłogi, liczy się dla nas całość: 
Wszystkie elementy muszą idealnie ze sobą współ-
grać, co podkreśla całościowe podejście firmy Para-
dor. Nasze akcesoria są detalami dopełniającymi linię 
elastycznych winylowych wykładzin podłogowych, 
która odznacza się wysoką jakością i doskonałą formą. 
Listwy przypodłogowe, zakończenia, pod kłady i opty-
malna pielęgnacja zapewnią, że podłoga będzie stano-
wiła doskonałą scenę, na której rozgrywa się życie. 

Poczucie przynależ-
ności do miejsca  
z systemem

08 / 11



Winyl na 
bazie płyty nośnej HDF
Winyl na bazie płyty nośnej HDF stanowi idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o ciężkie 
podłoża, kiedy trzeba wyrównać lekkie nierówności. Tłumienie odgłosu kroków 
zapewnia przyjemną akustykę w pomieszczeniu. Ponadto winyl na bazie płyty nośnej 
HDF odznacza się wszystkimi innowacyjnymi cechami tego tworzywa: wytrzymało-
ścią i łatwością pielęgnacji, a przy tym wszystkie wzory wyglądają doskonale. 

54

7

321

6

ma właściwości antybakteryjne i jest 
łatwa w pielęgnacji

wysoka stabilność formatu i rozmiaru

szybki montaż i  
wysoka stabilność połączeń

wysoka stabilność wymiarowa i 
stabilność połączeń

lepsza akustyka w pomieszczeniu

odporna na zarysowania, o niezmiennej 
strukturze

niesamowity, autentyczny wygląd

Transparentna, wytrzymała  
warstwa utwardzana UV

Stabilizująca 
winylowa warstwa nośna

Safe-Lock® PRO

Chroniąca przed pęcznieniem 
płyta nośna HDF

Warstwa korkowa zapewniają-
ca tłumienie odgłosu kroków

Transparentna  
warstwa użytkowa z winylu

Winylowa warstwa dekora- 
cyjna z nadrukiem
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Winyl na 
bazie materiału litego

54

321

Winyl na bazie materiału litego jest numerem jeden, kiedy potrzebne są podłogi o 
wysokiej wytrzymałości, które mają jednocześnie dobrze wyglądać. Jest łatwy w 
pielęgnacji i wodoodporny, dzięki czemu polecany jest w szczególności do pomiesz-
czeń wilgotnych, takich jak np. łazienki. Jest cienki, dzięki czemu idealnie nadaje się 
do zastosowania m.in. w remoncie. Dzięki naszemu inteligentnemu systemowi  
zatrzasków zamontowana podłoga wygląda elegancko. 

ma właściwości antybakteryjne i jest 
łatwa w pielęgnacji

wysoka stabilność kształtu i wymiaru

wysoka odporność na wyrywanie i  
stabilność połączeń

odporna na zarysowania, o niezmiennej 
strukturze

niesamowity, autentyczny wygląd

Transparentna, wytrzymała  
warstwa utwardzana UV

Winylowa warstwa nośna z 
wbudowanymi włóknami 
szklanymi

System Comfort-Click

Transparentna 
warstwa użytkowa z winylu

Winylowa warstwa dekora- 
cyjna z nadrukiem
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Winyl  
montowany na klej

4

321

Winyl montowany na klej dzięki temu, że jest cienki, jest idealny do zastosowań 
w remoncie w każdym pomieszczeniu, a przy tym wygląda jak prawdziwe drew-
no lub kamień. Winyl montowany na klej jest doskonałym rozwiązaniem w ogro-
dach zimowych i wilgotnych pomieszczeniach dzięki temu, że jest łatwy w 
pielęgnacji, wodoodporny, odznacza się wysoką odpornością i doskonałymi 
właściwościami użytkowymi.

ma właściwości antybakteryjne i jest łatwa 
w pielęgnacji

wysoka stabilność kształtu i wymiaru

odporna na zarysowania, o niezmiennej 
strukturze

niesamowity, autentyczny wygląd

Transparentna, wytrzymała  
warstwa utwardzana UV

Stabilizująca 
winylowa warstwa nośna

Transparentna 
warstwa użytkowa z winylu

Winylowa warstwa dekora-
cyjna z nadrukiem

4

3

2
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Dąb Vintage naturalny 
Struktura antyczna 

 
Classic 2030

12 / 15Konstrukcja produktu



Linie produktów
Winyl firmy Parador jest numerem jeden, jeśli chodzi o estetykę: Dzięki jego wzorom 
i powierzchniom pomieszczenia zyskują wyjątkową atmosferę. Podłogi winylowe 
nadają się do każdego zastosowania w remoncie, nawet trudnego pod względem 
technicznym. Szerokie spektrum możliwości, jakie oferują trzy linie produktów: 
Basic, Classic i Trendtime Parador pozwala na stworzenie odpowiedniej oprawy dla 
każdego indywidualnie. Dla Twojego osobistego miejsca na świecie: domu.

Basic

Linia Basic to przekonujący wybór 
atrakcyjnych podłóg winylowych do 
pięknego domu, przeznaczony dla 
klientów, dla których ważna jest 
przystępna cena, którzy równocześnie 
nie chcą rezygnować z wysokiej 
jakości.

Gwarancja  
(użytkowanie prywatne): 
10 lat*

Klasa użytkowania  
(użytkowanie prywatne):
KU 23**

Klasa użytkowania  
(użytkowanie komercyjne): 
KU 31

Classic

Bezkompromisowa jakość, klasyczny 
design i uniwersalne zastosowanie: 
Linia Classic stworzona została z 
myślą o klientach, którzy mają 
wysokie wymagania co do wzornic-
twa i jakości.

Klasa użytkowania  
(użytkowanie prywatne): 
KU 23

Klasa użytkowania  
(użytkowanie komercyjne): 
KU 33

Klasa użytkowania  
(użytkowanie przemysłowe): 
KU 42

Gwarancja  
(użytkowanie prywatne): 
Lifetime

Gwarancja  
(użytkowanie komercyjne): 
10 lat

Trendtime

Klasa użytkowania  
(użytkowanie prywatne): 
KU 23

Klasa użytkowania  
(użytkowanie komercyjne): 
KU 33

Klasa użytkowania  
(użytkowanie przemysłowe): 
KU 42

Gwarancja  
(użytkowanie prywatne): 
Lifetime

Gwarancja  
(użytkowanie komercyjne): 
10 lat

Zachwyca wszystkich, dla których 
podłoga jest swoistą deklaracją stylu: 
Linia Trendtime zapewnia wyjątkowe 
spektrum możliwości w aspekcie 
wzornictwa. Dzięki niej urządzisz 
swoje mieszkanie na najwyższym 
poziomie, z uwzględnieniem panują-
cych trendów. 

*Basic 20 – Gwarancja (użytkowanie prywatne): 5 lat
**Basic 20 – Klasa użytkowania (użytkowanie prywatne): KU 22+

WinylParador / 15 16



Dąb Memory naturalny  
Struktura szczotkowana 

 
Basic 4.3

 / 17Linie produktów 16



Winyl
na bazie płyty 
nośnej HDF

Tłumienie odgłosu kroków dzięki podkładowi korkowemu

Nadaje się do lekko nierównych powierzchni

Cisza i ciepło pod stopami

Ma właściwości antybakteryjne i zapewnia higienę

Wytrzymały i łatwy w pielęgnacji

Zalety produktów

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Stabilność dzięki połączeniom zatrzaskowym Safe-Lock® PRO 

Płyta nośna z lepszą ochroną przed pęcznieniem
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Shufflewood harmony 
Struktura rustykalna 

 
Classic 2030
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Dąb Skyline szary
Struktura szczotkowana
1710666

Dąb D057*

Dąb Studioline szlifowany
Struktura szczotkowana
1710664

Dąb D051*

Dąb naturalny
Struktura szczotkowana
171066 

Dąb D030*

Jabłoń dzika
Struktura szczotkowana
1710662

Jabłoń D003*

Jabłoń dzika bielona
Struktura szczotkowana
1710663

Jabłoń D002*

Dąb pastelowy szary
Struktura szczotkowana
171066

Dąb D032*

Basic 20

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1207 x szer. 216 x wys. 9,1 mm)

WinylParador 20



Dąb Royal jasny wapnowany
Struktura drewna
1604831

Dąb D034*

Dąb szary bielony
Struktura szczotkowana
1730560

Dąb D036*

Dąb Memory naturalny 
Struktura szczotkowana 
1649300

Dąb D081*

Dąb naturalny
Struktura szczotkowana
1649299

Dąb D030*

Dąb pastelowy szary
Struktura drewna
1513441

Dąb D032*

Dąb Memory szlifowany
Struktura szczotkowana
1730621

Dąb D020*

Basic 30

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1207 x szer. 216 x wys. 9,4 mm)
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*Rekomendowany dekor listew
**Z widoczną i namacalną strukturą: to, co czujesz, jest dokładnie tym, co widzisz, dzięki czemu podłogi wyglądają naturalnie i autentycznie.

Dąb Infinity naturalny**

Urozmaicona struktura
1730634

Dąb D078*

Dąb Infinity szary**

Urozmaicona struktura
1730635

Dąb D079*

Dąb Infinity antyczny**

Urozmaicona struktura
1730636

Dąb D080*

Winyl  / 2120Winyl na bazie płyty nośnej HDF
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Ornamentic colour 
Struktura mineralna 

 
Trendtime 5.50
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Dąb Sierra naturalny
Struktura szczotkowana
1730632

Dąb D026*

Pinia biały olejowany
Struktura surowo piłowana
1730633

Pinia D003*

Basic 30

Dąb Variant szlifowany
Struktura szczotkowana, indyw. wygląd desek
1730622
 Dąb D015*

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa /  
indywidualny wygląd desek (dł. 1207 x szer. 216 x wys. 9,4 mm)

Dąb Studioline szlifowany
Struktura drewna
1601336

Dąb D051*

Dąb Skyline biały
Struktura drewna
1601338

Dąb D015*

Pinia biały skandynawski
Struktura szczotkowana
1730627

Dąb D049*

WinylParador 24



Dąb Skyline biały
Struktura drewna
1730554 (4V)**

Dąb D015*

Dąb Royal jasny wapnowany
Struktura drewna
1730553 (4V)**

Dąb D034*

Dąb szary wapnowany
Struktura drewna
1730551 (4V)**

Dąb D036*

Dąb Memory naturalny
Struktura drewna
1730555 (4V)**

Dąb D081*

Dąb naturalny
Struktura drewna
1730552 (4V)**

Dąb D030*

Dąb Skyline szary
Struktura drewna
1730556 (4V)**

Dąb D057*

Basic 30

Deska pałacowa (dł. 2200 x szer. 216 x wys. 9,4 mm)
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*Rekomendowany dekor listew
**Fazowanie 4 V = 4-stronna faza
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Mineral grey
Struktura mineralna
1730558

Uniwersalny biały D001 / 
stal szlachetna D001*

Beton szary
Struktura kamienia
1730557

Uniwersalny biały D001 /
 stal szlachetna D001*

Mineral black
Struktura mineralna
1730559

Uniwersalny biały D001 / 
stal szlachetna D001*

Płytka (Dł. 598 xszer.B 292 xwys.H 9,4 mm)
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Basic 30

*Rekomendowany dekor listew
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Pinia biały olejowany 
Struktura surowo piłowana 

 
Basic 30

Winyl  / 2726Winyl na bazie płyty nośnej HDF



Dąb Vintage naturalny
Struktura antyczna
1730637

Dąb D082*

Dąb Natural Mix szary
Struktura drewna 
1730640

Dąb D085*

Dąb Skyline szary
Struktura drewna
1601386

Dąb D057*

Dąb Vintage szary
Struktura antyczna
1730638

Dąb D083*

Historyczne drewno bielone 
Struktura drewna
1513466

Dąb D050*

Dąb szlifowany
Struktura drewna 
1442052

Dąb D020*

Dąb Royal biały wapnowany
Struktura szczotkowana 
1513465

Dąb D036*

Dąb Studioline naturalny
Struktura drewna
1601385

Dąb D019*

Dąb Natural Mix jasny
Struktura drewna
1730639

Dąb D084*

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1207 x szer. 216 x wys. 9,6 mm)

Classic 2030

WinylParador 28



Boxwood vintage brązowy 
Struktura szczotkowana
1513468

Jesion D002*

Shufflewood harmony
Struktura rustykalna 
1601384

Dąb D005*

Shufflewood wild
Struktura rustykalna 
1601383

Dąb D073*

Classic 2030

Indywidualny wygląd desek (dł. 1207 x szer. 216 x wys. 9,6 mm)
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*Rekomendowany dekor listew
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Mineral black 
Struktura mineralna 

 
Trendtime 5.30

WinylParador 30



Ornamentic grey
Struktura mineralna
1602123 (4V)**

Uniwersalny biały D001 /
 wygląd stali szlachetnej*

Mineral black
Struktura mineralna
1602129 (4V)**

Uniwersalny biały D001 / 
wygląd stali szlachetnej*

Mineral grey
Struktura mineralna 
1602124 (4V)**

Uniwersalny biały D001 / 
wygląd stali szlachetnej*

Ornamentic colour
Struktura mineralna 
1602122 (4V)**

Uniwersalny biały D001 / 
wygląd stali szlachetnej*

Beton szary
Struktura kamienia
1730647 (4V)**

Uniwersalny biały D001 / 
wygląd stali szlachetnej*

Duża płytka (Dł. 903 x szer. 395 x wys. 9,6 mm)

Trendtime 5.30
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*Rekomendowany dekor listew
**Fazowanie 4 V = 4-stronna faza
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Winyl 
na bazie
materiału litego

Są cienkie

Cisza i ciepło pod stopami

Mają właściwości antybakteryjne i zapewniają higienę

Wytrzymałe i łatwe w pielęgnacji

Zalety produktów

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Łatwe w układaniu dzięki systemowi zatrzasków Comfort

Wodoodporne

32WinylParador



Dąb Natural Mix szary 
struktura szczotkowana 

 
Classic 2030

32 / 33Winyl na bazie materiału litego



Dąb Memory naturalny
Struktura szczotkowana 
1730656

Dąb D081*

Dąb Royal jasny wapnowany
Struktura szczotkowana
1601398

Dąb D034*

Dąb szary wapnowany
Struktura szczotkowana
1590989

Dąb D036*

Dąb Memory szlifowany
Struktura szczotkowana 
1590992

Dąb D020*

Dąb naturalny
Struktura szczotkowana
1601421

Dąb D030*

Basic 4.3

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1209 x szer. 219 x wys. 4,3 mm)

Dąb Infinity szary**

Urozmaicona struktura
1730660

Dąb D079*

Dąb pastelowy szary
Struktura szczotkowana 
1730658

Dąb D032*

Dąb Infinity naturalny**

Urozmaicona struktura
1730659

Dąb D078*

Dąb Infinity antyczny**

Urozmaicona struktura
1730661

Dąb D080*
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Dąb Skyline biały
Struktura szczotkowana
1601426

Dąb D015*

Dąb Studioline szlifowany
Struktura szczotkowana
1601424

Dąb D051*

Dąb Sierra naturalny
Struktura szczotkowana
1590988

Dąb D026*

Pinia biały skandynawski
Struktura szczotkowana
1590993

Dąb D049*

Dąb Variant szlifowany
Struktura szczotkowana, indyw. wygląd desek
1590990

Dąb D015*

Pinia biały olejowany
Struktura surowo piłowana
1730657

Pinia D003*

Basic 4.3

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa /
indywidualny wygląd desek (dł. 1209 x szer. 219 x wys. 4,3 mm)
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*Rekomendowany dekor listew
**Z widoczną i namacalną strukturą: to, co czujesz, jest dokładnie tym, co widzisz, dzięki czemu podłogi wyglądają naturalnie i autentycznie.
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Beton szary 
Struktura kamienia
1590995

Uniwersalny biały D001 / 
stal szlachetna D001*

Mineral black
Struktura mineralna 
1730649

Uniwersalny biały D001 / 
stal szlachetna D001*

Mineral grey
Struktura mineralna 
1730648

Uniwersalny biały D001 / 
stal szlachetna D001*

Płytka (Dł. 598 x szer. 294 x wys. 4,3 mm)
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*Rekomendowany dekor listew

Basic 4.3
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Dąb naturalny 
Struktura szczotkowana 

 
Basic 30
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Dąb Vintage naturalny
Struktura antyczna
1730641

Dąb D082*

Dąb Natural Mix szary
Struktura szczotkowana 
1730644

Dąb D085*

Dąb Skyline szary
Struktura szczotkowana
1601391

Dąb D057*

Dąb Vintage szary
Struktura antyczna
1730642

Dąb D083*

Historyczne drewno bielone
Struktura szczotkowana
1513565

Dąb D050*

Dąb szlifowany
Struktura szczotkowana 
1442063

Dąb D020*

Dąb Royal biały wapnowany
Struktura szczotkowana 
1513564

Dąb D036*

Dąb Studioline naturalny
Struktura szczotkowana
1601390

Dąb D019*

Dąb Natural Mix jasny
Struktura szczotkowana
1730643

Dąb D084*

Classic 2050

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1209 x szer. 219 x wys. 5 mm)
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Boxwood vintage brązowy
Struktura szczotkowana
1513567

Jesion D002*

Shufflewood harmony
Struktura rustykalna
1601389

Dąb D005*

Shufflewood wild
Struktura rustykalna
1601388

Dąb D073*

Classic 2050

Indywidualny wygląd desek (dł. 1209 x szer. 219 x wys. 5 mm)
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*Rekomendowany dekor listew
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Mineral grey 
Struktura mineralna 

 
Trendtime 5.50
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Ornamentic grey
Struktura mineralna
1602133 (4V)**

Uniwersalny biały D001 / 
wygląd stali szlachetnej*

Mineral black
Struktura mineralna
1602136 (4V)**

Uniwersalny biały D001 /
 wygląd stali szlachetnej*

Mineral grey
Struktura mineralna 
1602134 (4V)**

Uniwersalny biały D001 / 
wygląd stali szlachetnej*

Ornamentic colour
Struktura mineralna
1602132 (4V)**

Uniwersalny biały D001 / 
wygląd stali szlachetnej*

Beton szary
Struktura kamienia
1730646 (4V)**

Uniwersalny biały D001 / 
wygląd stali szlachetnej*

Duża płytka (Dł. 904 x szer. 396 x wys. 5 mm)

Trendtime 5.50
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*Rekomendowany dekor listew
**Fazowanie 4 V = 4-stronna faza
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Winyl
montowany
na klej

Jest cienki

Cisza i ciepło pod stopami

Ma właściwości antybakteryjne i zapewnia higienę

Wytrzymały i łatwy w pielęgnacji

Zalety produktów

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Montaż na klej

Wodoodporny

Winyl 42Parador



Dąb Royal jasny wapnowany 
Struktura szczotkowana 

 
Basic 2.0
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Dąb Memory naturalny
Struktura szczotkowana 
1730796

Dąb D081*

Dąb Royal jasny wapnowany
Struktura szczotkowana
1730780

Dąb D034*

Dąb szary wapnowany 
Struktura szczotkowana
1730777

Dąb D036*

Dąb Memory szlifowany
Struktura szczotkowana
1730778

Dąb D020*

Dąb naturalny
Struktura szczotkowana
1730779

Dąb D030*

Basic 2.0

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1219 x szer. 229 x wys. 2,0 mm)

Dąb Infinity szary**

Urozmaicona struktura
1730800

Dąb D079*

Dąb pastelowy szary
Struktura szczotkowana 
1730798

Dąb D032*

Dąb Infinity naturalny**

Urozmaicona struktura
1730799

Dąb D078*

Dąb Infinity antyczny**

Urozmaicona struktura
1730801

Dąb D080*
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Dąb Skyline biały
Struktura szczotkowana
1730792

Dąb D015*

Dąb Studioline szlifowany
Struktura szczotkowana
1730793

Dąb D051*

Dąb Sierra naturalny
Struktura szczotkowana
1730791

Dąb D026*

Pinia biały skandynawski
Struktura szczotkowana
1730795

Dąb D049*

Dąb Variant szlifowany
Struktura szczotkowana, indyw. wygląd desek
1730794

Dąb D015*

Pinia biały olejowany
Struktura surowo piłowana
1730797

Pinia D003*

Basic 2.0

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa /  
indywidualny wygląd desek (dł. 1219 x szer. 229 x wys. 2,0 mm)
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*Rekomendowany dekor listew
**Z widoczną i namacalną strukturą: to, co czujesz, jest dokładnie tym, co widzisz, dzięki czemu podłogi wyglądają naturalnie i autentycznie.
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Beton szary
Struktura kamienia
1730650

Uniwersalny biały D001 / 
stal szlachetna D001*

Mineral black
Struktura mineralna 
1730652

Uniwersalny biały D001 /
 stal szlachetna D001*

Mineral grey
Struktura mineralna 
1730651

Uniwersalny biały D001 / 
stal szlachetna D001*

Płytka (Dł. 610 x szer. 305 x wys. 2,0 mm)
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*Rekomendowany dekor listew

Basic 2.0
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Dąb Infinity naturalny 
Urozmaicona struktura 

 
Basic 2.0

Winyl  / 4746Winyl montowany na klej



Brak fazy
W przypadku klasycznego montażu 
deski łączą się bez widocznych 
odstępów. Podłoga wygląda harmonij-
nie i spójnie.

4-stronna faza
Zastosowanie fazowanych na całym 
obwodzie krawędzi dłuższych i 
krótszych pozwala na uzyskanie efektu 
końcowego mającego urok prawdzi-
wej drewnianej podłogi lub płytek, w 
których każdy pojedynczy element 
jest wyraźnie zaznaczony.

Fazowanie

Ukształtowanie powierzchni
Prawdziwe piękno zachwyca nie tylko oko: Naturalnie wyglądające powierzchnie 
podłóg winylowych fazowanych firmy Parador robią wrażenie nie tylko pod wzglę-
dem wizualnym. Fazowanie wyznacza charakterystyczny profil podłogi, a ukształto-
wanie powierzchni nadaje wyraźny kształt dekorowi imitującemu drewno, kamień czy 
beton. Różne struktury wytłaczane są z różną głębokością, ale zawsze są wyczuwal-
ne i komfortowe dla tych, którzy je użytkują, czy to boso, w butach, czy na czterech 
łapach. Nie bez znaczenia jest również ich wytrzymałość i łatwość w pielęgnacji.
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Struktura mineralna
Dzięki surowej porowatej powierzchni 
podłoga wygląda jak z prawdziwego 
kamienia.

Struktura surowo piłowana
Ta struktura odzwierciedla wygląd 
piłowanego drewna w stylu used look  
z pionowymi i poprzecznymi śladami.

Urozmaicona struktura*

Ta urozmaicona struktura podkreśla typowe 
dla drewna elementy takie jak sęki i 
kwieciste, wyczuwalne usłojenie. 

Struktura szczotkowana
Struktura szczotkowana intensyfikuje 
przyjemne i naturalne w dotyku odwzorowa-
nie prawdziwego drewna.

Struktura rustykalna
Ślady obróbki i zużycia nadają tym podłogom 
urok starego drewna.

Struktura drewna
Ukształtowanie struktury drewna zapewnia 
naturalny wygląd prawdziwego drewna, 
które czuć w dotyku.

Struktura kamienia
Ta powierzchnia oddaje charakter nowocze-
snych podłóg z kamienia z wyczuwalnymi 
nierównościami.

Struktura antyczna
W tej strukturze został podkreślony i 
doskonale odwzorowany  
cenny urok prawdziwego drewna.

Struktury

*Z widoczną i namacalną strukturą: to, co czujesz, jest dokładnie tym, co widzisz, dzięki czemu podłogi wyglądają naturalnie i autentycznie.
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1,
80

 m

Poczucie przestrzeni szyte na 
miarę 

Deska typu wiejski dom 
1-rzędowa / Indywidual-
ny wygląd desek

Płyta nośna HDF:
1207 x 216 mm 

Materiał lityal:
1209 x 219 mm

Montaż na klejen:  
1219 x 229 mm

Płytki

Płyta nośna HDF: 
598 x 292 mm

Materiał lityal: 
598 x 294 mm

Montaż na klejen:  
610 x 305 mm

Duże płytki 

Płyta nośna HDF:
903 x 395 mm 

Materiał lityal: 
904 x 396 mm

Deska pałacowa 

Płyta nośna HDF:
2200 x 216 mm

4321

50WinylWinylParador



Dąb Vintage szary 
Struktura antyczna 

 
Classic 2050

50Winyl  / 51Formaty



Asortyment w skrócie Vinyl z płytą HDF Całość z winylu Podłogi winylowe 
montowane na klej

Basic Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime Basic

Asortyment Basic 20 Basic 30 Classic 2030 Trendtime 5.30 Basic 4.3 Classic 2050 Trendtime 5.50 Basic 2.0

Wygląd Wygląd desek 1 Deski typu wiejski dom
2  Indywidualny wygląd 

desek
3 Płytki
4 Deski pałacowe
5 Duże płytki

 

Wygląd 
połączeń

Fazowane na całym obwodzie 
krawędzie krótsze i dłuższe 
nadają wygląd prawdziwej 
podłogi wyłożonej drewniany-
mi deskami lub płytkami.

 (Deski pałacowe)

Jakość Gwarancja Okres gwarancji dla 
pomieszczeń prywatnych 5 lat 10 lat Lifetime Lifetime 10 lat Lifetime Lifetime 10 lat

Okres gwarancji dla 
pomieszczeń publicznych 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Klasa 
użytkowania

Klasa użyteczności 
prywatnej Kl. użyt. 22+ Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23

Klasa uzyteczności 
publicznej Kl. użyt. 31 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 31 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 31

Klasa użyteczności 
przemysłowej Kl. użyt. 42 Kl. użyt. 42 Kl. użyt. 42 Kl. użyt. 42

Budowa Format
(1) 1207 × 216 mm

(1,2) 1207 × 216 mm 
(3)    598 × 292 mm 
(4) 2200 × 216 mm

1207 × 216 mm 903 × 395 mm (1,2) 1209 × 219 mm 
(3)      598 × 294 mm 1209 × 219 mm 904 × 396 mm (1,2) 1219 × 229 mm

(3)      610 × 305 mm

Grubość desek 9,1mm 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Warstwa winylu łącznie z warstwą użytkową 1,5 mm 1,8 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Warstwa użytkowa 0,2 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm

Płyta nośna Płyta HDF Płyta HDF Płyta HDF Płyta HDF Podłogi winylowe Podłogi winylowe Podłogi winylowe Podłogi winylowe

Ochrona 
przed 
pęcznieniem

Płyta nośna z lepszą 
ochroną przed pęcznieniem

Nadają się do 
wilgotnych 
pomieszczeń

Odporne na działanie wody i 
tym samym idealne do 
łazienek i kuchni

Antybakte-
ryjne Chroni przed brudem i 

bakteriami

Tłumienie 
odgłosu 
kroków

Dzięki zintegrowanej 
warstwie z korka, dobre 
właściwości dźwiękochłon-
ne powierzchni stają się 
jeszcze lepsze

Ogrzewanie 
podłogowe Przystosowane do układania 

na ogrzewaniu podłogowym

Comfort-
Click

System klick – gwarancja 
łatwego, pewnego i 
dopasowanego układania

Safe-Lock® 

PRO
System klick – gwarancja 
łatwego, pewnego i 
dopasowanego układania

1 2 51 42 31
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Asortyment w skrócie Vinyl z płytą HDF Całość z winylu Podłogi winylowe 
montowane na klej

Basic Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime Basic

Asortyment Basic 20 Basic 30 Classic 2030 Trendtime 5.30 Basic 4.3 Classic 2050 Trendtime 5.50 Basic 2.0

Wygląd Wygląd desek 1 Deski typu wiejski dom
2  Indywidualny wygląd 

desek
3 Płytki
4 Deski pałacowe
5 Duże płytki

 

Wygląd 
połączeń

Fazowane na całym obwodzie 
krawędzie krótsze i dłuższe 
nadają wygląd prawdziwej 
podłogi wyłożonej drewniany-
mi deskami lub płytkami.

 (Deski pałacowe)

Jakość Gwarancja Okres gwarancji dla 
pomieszczeń prywatnych 5 lat 10 lat Lifetime Lifetime 10 lat Lifetime Lifetime 10 lat

Okres gwarancji dla 
pomieszczeń publicznych 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Klasa 
użytkowania

Klasa użyteczności 
prywatnej Kl. użyt. 22+ Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23

Klasa uzyteczności 
publicznej Kl. użyt. 31 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 31 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 31

Klasa użyteczności 
przemysłowej Kl. użyt. 42 Kl. użyt. 42 Kl. użyt. 42 Kl. użyt. 42

Budowa Format
(1) 1207 × 216 mm

(1,2) 1207 × 216 mm 
(3)    598 × 292 mm 
(4) 2200 × 216 mm

1207 × 216 mm 903 × 395 mm (1,2) 1209 × 219 mm 
(3)      598 × 294 mm 1209 × 219 mm 904 × 396 mm (1,2) 1219 × 229 mm

(3)      610 × 305 mm

Grubość desek 9,1mm 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Warstwa winylu łącznie z warstwą użytkową 1,5 mm 1,8 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Warstwa użytkowa 0,2 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm

Płyta nośna Płyta HDF Płyta HDF Płyta HDF Płyta HDF Podłogi winylowe Podłogi winylowe Podłogi winylowe Podłogi winylowe

Ochrona 
przed 
pęcznieniem

Płyta nośna z lepszą 
ochroną przed pęcznieniem

Nadają się do 
wilgotnych 
pomieszczeń

Odporne na działanie wody i 
tym samym idealne do 
łazienek i kuchni

Antybakte-
ryjne Chroni przed brudem i 

bakteriami

Tłumienie 
odgłosu 
kroków

Dzięki zintegrowanej 
warstwie z korka, dobre 
właściwości dźwiękochłon-
ne powierzchni stają się 
jeszcze lepsze

Ogrzewanie 
podłogowe Przystosowane do układania 

na ogrzewaniu podłogowym

Comfort-
Click

System klick – gwarancja 
łatwego, pewnego i 
dopasowanego układania

Safe-Lock® 

PRO
System klick – gwarancja 
łatwego, pewnego i 
dopasowanego układania

1 21 2 3 1 2 35

 / 5352Przegląd asortymentu
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Dąb Royal jasny 
Struktura szczotkowana 

 
Classic 2050

 / 5554



Listwy przypodłogowe
i nasadki
Firma Parador przygotowała bogatą ofertę listew przypodłogowych pasujących do 
każdego dekoru. Jako alternatywa do wyboru dostępne są powierzchnie w kolorach 
stali szlachetnej, białym i czarnym oraz powierzchnia gruntowana, umożliwiające 
indywidualną aranżację kolorów i świadome rozłożenie akcentów.

W celu optymalnego montażu na ścianie zaleca się użycie zatrzasków lub kleju w 
zależności od właściwości podłoża (muru). Listwy przypodłogowe firmy Parador 
nadają się do obydwu rodzajów montażu: z systemem zatrzasków lub do montażu  
na klej. Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz łączniki ukrywają ślady cięcia i  
sprawiają, że cięcia skośne stają się zbędne. Po prostu idealne!

Nasadki

Różne praktyczne nasadki do listew 
podłogowych umożliwiają nieskazitel-
ne przejścia, rozwiązania narożne i 
wykończenia do listew przypodłogo-
wych SL3, SL5, SL6 i SL18. Zakończe-
nia i łączniki są dostępne w kolorze 
aluminium lub białym.

Również dla listew typu Hamburger 
HL1, HL2 i HL3 firma Parador oferuje 
nowy asortyment nasadek o zmiennej 
wysokości w kolorze uniwersalnej 
bieli.  
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Listwy przypodłogowe

Listwa podłogowa SL 3

Klips pomarańczowy do listew  
lub do montażu na klej

Listwa podłogowa SL 21

do montażu na klej;  
pokrywa dostępneleiswy i płytkib

Listwa z serii Hamburg HL 3

Klips zielony do listew  
lub do montażu na klej

Listwa z serii Hamburg HL 2

Klips zielony do listew  
lub do montażu na klej

Listwa z serii Hamburg HL 1

Klips zielony do listew  
lub do montażu na klej

Listwa podłogowa SL 5

Klips czerwony do listew  
lub do montażu na klej;  
także w wersji wodoodpornej 
wersja dostępna

Listwa podłogowa SL 6

Klips niebieski do listew lub do 
montowania na klej

Listwa podłogowa SL 18

Klips zielony do listew  
lub do montażu na klej
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Profile
Profile firmy Parador stanowią estetyczne łączenia i zakończenia podłogi doskonałej 
pod każdym względem. Jako profile dylatacyjne łączą wysokie wykładziny podłogo-
we w miejscu, gdzie powstaje szczelina. Profile wyrównujące stosuje się do połącze-
nia wykładzin o różnych wysokościach. Profile wykończeniowe zapewniają schludną 
granicę między wykładziną a płytkami, w miejscu progu oraz pod drzwiami tarasowymi.

Profile aluminiowe

Profile aluminiowe w kolorach anodowanego srebra lub 
stali szlachetnej oferują skuteczne przejścia między 
pomieszczeniami, łączą wykładziny podłogowe różnej 
wysokości i umożliwiają nieskazitelne wykończenia, 
zapewniając przy tym eleganckie i umiejętnie rozłożone 
akcenty.

Dzięki innowacyjnemu profilowi winylowemu na bazie płyty 
HDF podłoga będzie wyglądać doskonale.3-in-1 Dzięki 
uniwersalności w użyciu jako profilu dylatacyjnego, 
wyrównującego lub zakończeniowego i wyglądowi iden-
tycznemu jak podłogi winylowe pod względem struktury i 
dekoru sprawia on, że podłoga wygląda wyjątkowo spójnie. 

Profil HDF winylowy 3 w 1 
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Wykonanie

Profil wykończeniowy  
Aluminium anodowane srebrne / stal 
szlachetna

Profil dylatacyjny  
Aluminium anodowane srebrne / stal 
szlachetna

Profil HDF winylowy 3 w 1 
jako profil dylatacyjny
identyczny pod względem dekoru i struktury 
jak podłogi winylowe

Profil HDF winylowy 3 w 1 
jako profil wyrównujący 
identyczny pod względem dekoru i struktury 
jak podłogi winylowe

Profil HDF winylowy 3 w 1
jako profil wykończeniowy 
identyczny pod względem dekoru i struktury 
jak podłogi winylowe

Profil wyrównujący  
Aluminium anodowane srebrne / stal 
szlachetna
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Podkłady
Firma Parador oferuje optymalne rozwiązanie dla wszelkich zastosowań: Podkłady 
wyrównują niewielkie nierówności i zapewniają wysoką wytrzymałość na ściskanie. 
Zintegrowana izolacja przeciwwilgociowa w przypadku podkładów mineralnych  
zapewnia niezbędną ochronę przed wilgocią. Producent zaleca do winylu na bazie 
materiału litego specjalnie zaprojektowany podkład Solid-Protect. 

Nieważne, czy chodzi o rozwiązanie zaawansowane technologicznie, czy uniwersal-
ne. Podkłady Parador sprawdzają się w każdym zastosowaniu, podnosząc jakość 
użytkową podłogi. 

Właściwości produktów

Tłumienie odgłosu kroków / 
akustyka pomieszczenia
Podkłady firmy Parador zapewniają 
trzystopniowe tłumienie odgłosu kroków 
— jedna, dwie lub trzy fale oznaczają 
wyjątkowo skuteczne tłumienie.

Odporność na wilgoć
Podkłady firmy Parador charakteryzują 
się dwustopniową odpornością na 
wilgoć, którą oznacza się jedną lub 
dwiema kroplami (wysoka ochrona).

Odporność na ściskanie / 
Stabilność firmy
Podkłady firmy Parador odznaczają się 
wysoką stabilnością formy i odpornością 
na ściskanie, która ma trzy stopnie —  
od 20 000 kg/m2 przez 45 000 kg/m2  
po 50 000 kg/m2. 

Nadają się do ogrzewania 
podłogowego
Podkłady firmy Parador są optymalnie  
dostosowane do użytku z ogrzewaniem  
podłogowym.

Nadają się do nierównych powierzchni
Podkłady firmy Parador wyrównują 
punktowe nierówności i zaleca się ich 
stosowanie w remontowaniu podłóg.

Montaż na klej
Stosując praktyczną technikę montażu 
podłogi na klej, podłogi winylowe można 
w łatwy i schludny sposób przykleić 
dzięki preparatowi Dryback firmy Parador.
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Wykonanie

Stick-Protect
do wszystkich rodzajów podłoży, 
specjalnie do winylu z zastosowaniem 
preparatu Dryback 
odporność na ściskanie do 45 000 kg/m2

Grubość: 1,8 mm

Duo-Protect
podłoża niemineralne  
Ochrona przed wilgocią i  
tłumienie odgłosu kroków
Odporność na ściskanie do 20 000 kg/m2 
Grubość: 2,5 mm

Solid-Protect
specjalnie do winylu na bazie materiału litego 
odporność na ściskanie do 50 000 kg/m2

Grubość: 1 mm

Uno-Protect
podłoża niemineralne /  
podłoża drewniane
Podkłady tłumiące odgłos kroków 
odporność na ściskanie do 20 000 kg/m2

Grubość: 2,2 mm

Akustik-Protect 200
podłoża niemineralne /  
podłoża drewniane
Mata akustyczna wytwarzana w wysokiej 
technologii 
Grubość: 2 mm

Akustik-Protect 100
podłoża mineralne
Mata akustyczna wytwarzana w wysokiej 
technologii
Grubość: 1,8 mm

Akustik-Protect 300
podłoża mineralne
Mata akustyczna wytwarzana w wysokiej 
technologii
Grubość: 2,8 mm
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Dąb Natural Mix jasny 
Struktura szczotkowana 

 
Classic 2050
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Systemowe rozwiązania  
firmy Parador 

Kleje

Czyszczenie i pielęgnacja

Zamówienie próbnika ręcznego

Dodatkowe wartości na www.parador.eu

Narzędzia

Idealne wrażenie ogólne dzięki szczegółom: Jako dostawca systemowych rozwiązań 
firma Parador oferuje idealnie kompatybilne akcesoria do układania podłóg oraz ich 
konserwacji. Łatwy montaż i łatwość pielęgnacji zapewniają długotrwałe zadowole-
nie z podłóg — od samego początku.

Na stronie www.parador.eu przedstawiamy wyjątkowo wygodną ofertę usług, które 
ułatwią indywidualne planowanie przestrzeni i wybór dekoru oraz materiałów. Duży 
wybór produktów, przydatne wskazówki i wiele pomocnych narzędzi sprawią, że 
poświęcanie czasu na podłogi firmy Parador będzie przyjemnością.

Zamówienie katalogu

Projektowanie przestrzeni i materiałów

Sprawdzenie dostępności
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Laminate flooring  I  Resilient floor coverings I   Engineered wood flooring  
 ClickBoard  I   Panels  I  Mouldings and accessories

www.parador.eu

Resilient floor coverings

Eco Balance PUR
Resilient floor coverings

Modular ONE
Resilient floor coverings

Vinyl flooring

Program firmy Parador 
dotyczący elastycznych 
wykładzin podłogowych 
Wytrzymałość idąca w parze z charakterem: Elastyczne wykładziny podłogowe firmy 
Parador spełniają indywidualne wymagania dotyczące komfortu mieszkania, wytrzy-
małości, uniwersalności oraz ekologii. Parador oferuje winyl o wszechstronnym 
zastosowaniu, z innowacyjnym Modular ONE i niezwykle cichym podkładem Eco 
Balance PUR. Są to podłogi, które podkreślają charakter mieszkańców.

Winyl — prawdziwa wytrzymałość. 
Dzięki pycie nośnej HDF, jako materiał 
lity czy do montażu na klej, te idealne 
podłogi sprawdzą się w każdej 
sytuacji.

Modular ONE — innowacyjne i 
uniwersalne rozwiązanie. Wolna od 
substancji plastyfikujących wielowar-
stwowa technologia zapewniająca 
wytrzymałość podłóg w naturalnych, 
prawdziwie wyglądających wzorach. 

Eco Balance PUR — wyjątkowo cicha 
alternatywa. Z poliuretanu wolnego od 
substancji plastyfikujących, aby 
zapewnić najwyższy komfort zdrowe-
go mieszkania i doskonały design.
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Zrównoważony 
rozwój
Wyznaczanie  
standardów

Warsztaty firmy Parador

Nieszkodliwa dla środowiska produk-
cja z naturalnych materiałów

Ponowne zalesianie

Krótkie drogi transportu

Opakowania z  
tektury 
pochodzącej z 
recyklingu

Produkcja w Niemczech  
i Austrii
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Bezpieczeństwo i odpowie-
dzialność potwierdzone 
certyfikatem
Jako twórca marki Parador poddaje się kompleksowej i stałej certyfikacji  
niezależnych instytucji. Procedury produkcji, materiały, surowce i zarządzanie 
kwestiami związanymi ze środowiskiem, jak również jakość produktów spełniają 
nie tylko standardy wyznaczone przez normy prawne, lecz także standardy 
wyznaczone przez przedsiębiorstwo, które definiują markę odpowiedzialną. 
Nasze oczekiwania względem jakości elastycznych podłóg winylowych wykra-
czają daleko poza wymogi ustawowe, co potwierdzają różne dodatkowe certyfi-
katy, o które ubiegamy się z własnej inicjatywy.

MMFA
Firma Parador jest członkiem założy-
cielem stowarzyszenia MMFA 
(Stowarzyszenie ds. wielowarstwo-
wych podłóg modułowych) 

EN 14041:2004 / AC:2006
Oznakowanie CE zgodnie z prawem 
Unii Europejskiej jest obowiązujące 
jako potwierdzenie bezpieczeństwa 
produktu.

Émissions dans l’air intérieur  
(klasa A+)
Francuska klasyfikacja określająca 
jakość powietrza w pomieszczeniu.

TÜV Rheinland
Znak jakości TÜV w przypadku 
winylu firmy Parador oznacza 
nienaganną jakość, bezpieczeństwo 
produktów, dokumentację zrozumia-
łą dla użytkowników i niezależny 
nadzór obiektywnego instytutu TÜV 
Rheinland Niemcy.

PEFC™

Tym znakiem oznaczane są produk-
ty, które pod względem dokumenta-
cji i ulepszania zrównoważonej 
gospodarki leśnejoraz pod wzglę-
dem kwestii ekonomicznychi 
ekologicznych, a także standardów 
społecznych odpowiadają wymo-
gom systemucertyfikacji.
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Dobre powody  
firmy Parador

Postawa

Jako przedsiębiorstwo mające tradycje w zakresie prze-
twarzania drewna mamy szczególną świadomość odpo-
wiedzialności za środowisko naturalne. Dlatego zapewnie-
nie wysokich standardów mieszkania nieodłącznie łączy 
się dla nas w firmie Parador z odpowiedzialnym podej-
ściem do środowiska naturalnego z myślą o przyszłych 
pokoleniach. Obejmuje to również zrównoważone gospo-
darowanie zasobami naturalnymi. Każdy produkt z drewna 
to aktywny wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu. 
Produkty drewniane, zawierające istotne dla naszej 
egzystencji zasoby węgla, odgrywają coraz większą rolę w 
branży budowlanej i remontowej, a tym samym coraz 
bardziej zakorzeniają się w świadomości człowieka. 
Produkty z drewna i tworzyw drzewnych są produktami 
ekologicznymi i pomagają zabezpieczyć przyszłość 
następnych pokoleń.

Społeczeństwo

Od 2011 angażujemy się w działania fundacji „Plant for the 
Planet”, której celem jest zatrzymanie kryzysu klimatycz-
nego. Fundacja Plant for the Planet postawiła sobie za 
zadanie, żeby do 2020 roku posadzić bilion nowych drzew 
na całym świecie. Firma Parador wspiera inicjatywy 
związane z sadzeniem drzew oraz zakładanie akademii dla 
dzieci. Do tej pory wyedukowaliśmy niemal 550 młodych 
ambasadorów ds. klimatu i posadziliśmy ponad 110 000 
drzew.

Produkcja

Nasz najważniejszy surowiec, drewno, pozyskujemy w 
przeważającej części z lasów, w których prowadzona jest 
zrównoważona gospodarka leśna. W naszej ofercie 
znajduje się prawdziwe drewno wyłącznie z kontrolowa-
nych źródeł. Wymaganie transparentności rozciąga się na 
wszystkie aspekty łańcucha wartości i jest udokumento-
wane według standardów dotyczących ochrony środowi-
ska, zdefiniowanych dla naszych dostawców. Nasza 
produkcja charakteryzuje się tym, że unikamy emisji oraz 
wykorzystujemy surowce do recyklingu w procesie 
produkcji, dbamy o krótkie drogi transportu i używanie 
surowców, które można poddać recyklingowi.

Zaangażowanie

Parador jest pierwszym i jak dotychczas jedynym produ-
centem podłóg, które otrzymały certyfikat EMAS. Zobo-
wiązujemy się do stałej optymalizacji sposobów zarządza-
nia kwestiami związanymi ze środowiskiem: Wymagania i 
części składowe certyfikatu EMAS obejmują włączenie do 
działania wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, 
transparentność i ciągłość komunikacji prezentowanej 
publicznie, stałe ulepszanie osiągnięć w dziedzinie ochrony 
środowiska oraz przestrzeganie stosownych przepisów 
prawnych. EMAS jest uznawana za najbardziej wymagają-
cy system zrównoważonego zarządzania środowiskowego 
na świecie.

Winyl Zrównoważony rozwój
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www.parador.eu
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