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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 filo zofii 
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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Laminaty są wytrzymałe, gwarantują zdrowe mieszkanie i są wyjątkowo łatwe w 
pielęgnacji — idealne do różnych pomieszczeń. Duży wybór dekorów, formatów i 
struktur powierzchni umożliwia wykonanie indywidualnego, ponadczasowego  
projektu pomieszczenia. Podłogi mają autentyczną strukturę i tworzą przytulną i  
przyjemną atmosferę. 

W liniach produktów Basic, Classic i Trendtime oferujemy dużą liczbę wzorów, dzięki 
którym spełnione zostaną indywidualne życzenia dotyczące mieszkania. Dzięki  
inteligentnemu systemowi klipsów można szybko i bez wysiłku położyć podłogi 
stanowiące najlepsze rozwiązanie zgodnie z hasłem „Made in Germany”.

Laminat —  
duża  
różnorodność 

06Parador Laminat



06 / 07Inspiracje i podłogiLaminat



LaminatParador



Dąb Vintage biały 
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa 

Struktura antyczna matowa 
Classic 1050 

Idealnie urządzone wnętrza



Classic

Basic

Linie produktów 12 / 13

14 / 23

24 / 31

32 / 43Trendtime

Ukształtowanie powierzchni

Formaty

Profile

Podkłady

Listwy przypodłogowe i nasadki

Przegląd asortymentu

46 / 48

50 / 51

60 / 61

62 / 63

56 / 58

52 / 53
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Jeżeli chodzi o podłogi, liczy się dla nas całość: 
Wszystkie elementy muszą idealnie ze sobą  
współgrać, co podkreśla całościowe podejście firmy 
Parador. Nasze akcesoria są detalami dopełniającymi 
linię podłóg laminowanych, które odznaczają się  
wysoką jakością i doskonałą formą. Listwy  
przypodłogowe, zakończenia, podkłady i opty-malna 
pielęgnacja zapewnią, że podłoga będzie stanowiła 
doskonałą scenę, na której rozgrywa się życie. 

Poczucie przynależ-
ności do miejsca  
z systemem
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Laminat —  
funkcjonalny i różnorodny 
Warstwa wierzchnia jest odporna na ścieranie i wodoodporna. Jest wykonana  
z żywicy melaminowej, dzięki czemu jest odporna na mikrozarysowania i zapewnia 
wysoką ochronę przed codziennym obciążeniem. Nadruk dekoru jest wyjątkowy  
i wygląda zadziwiająco autentycznie. Impregnowana warstwa stabilizująca pod 
spodem chroni grubą płytę nośną przed wilgocią od dołu. Opatentowany system 
łączenia Click zapewnia dodatkowo wyjątkowe dopasowanie i stabilność połączeń.

54

321
odporna na zarysowania i wodoodporna

zabezpiecza przed odkształceniami doskonałe dopasowanie i stabilność 
połączeń

niesamowity, autentyczny wygląd

wysokiej jakości, zabezpieczona przed 
pęcznieniem

Warstwa wierzchnia

Warstwa stabilizująca Safe-Lock® PRO

Warstwa ozdobna

Płyta nośna HDF

zwiększa odporność na uderzenia miejscowe 
(dotyczy tylko modelu Classic 1070) 

Papier barierowy

6

4

5

3

2

1

6
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Linie produktów
Ogromny wybór laminatów Parador umożliwia każdemu spełnienie marzeń dotyczących 
mieszkania. Dzięki autentycznie wyglądającym powierzchniom dekory nadają każdemu 
pomieszczeniu indywidualny, naturalny akcent, a przy tym są wyjątkowo odporne  
i łatwe w pielęgnacji. Odkryj wyjątkowy świat laminatów od firmy Parador z liniami 
Basic, Classic i Trendtime. 

Basic Classic Trendtime

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  
panujących trendów. 

Osoby, dla których ważna jest 
przystępna cena i które nie chcą 
rezygnować z jakości, znajdą coś  
dla siebie w produktach z linii Basic,  
w skład której wchodzą atrakcyjne 
podłogi laminowane, które upiększą  
wnętrze każdego domu.

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

12 / 13Linie produktówLaminat



Ochrona krawedzi przed pecznieniem

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Zalety produktów

Basic

Stabilność dzięki połączeniom zatrzaskowym 
Safe Lock® PRO 

Do codziennego użycia: łatwe w pielęgnacji

Parador 14Laminat



Kasztan Vintage brązowy 
Podłoga okrętowa 2-rzędowa 

 Struktura matowo-jedwabista 
Basic 400

14 / 15Basic



Dąb surowo piłowany biały podłoga 
okrętowa 2-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1593573
 Dąb D023*

Kasztan Vintage brązowy podłoga 
okrętowa 2-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1593726
 Kasztan D001*

Akacja szary podłoga okrętowa  
3-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1426414
 Akacja D001*

Orzech podłoga okrętowa 2-rzędowa
Struktura drewna
1426416

 Orzech D001*

Jesion szlifowany podłoga okrętowa 
3-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1426399

Jesion D001*

Dąb naturalny podłoga okrętowa 
3-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1593733
 Dąb D094*

Klon naturalny podłoga okrętowa 
3-rzędowa
Struktura drewna
1426411
 Klon D001*

Buk podłoga okrętowa 2-rzędowa
Struktura drewna
1440984

 Buk D001*

Basic 200

Podłoga okrętowa 2-rzędowa / 3-rzędowa (dł. 1285 x szer. 194 x wys. 7 mm)
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Dąb szlifowany
Struktura matowo-jedwabista
1593564, 1593997 (4-stronna fuga V)
 Dąb D019*

Orzech włoski 
Struktura drewna, struktura matowo- 
jedwabista
1426419, 1593999 (4-stronna fuga V)
 Orzech włoski D001*

Dąb naturalny szary
Struktura matowo-jedwabista
1594002 (4-stronna fuga V)
 Dąb D039*

Basic 200

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1285 x szer. 194 x wys. 7 mm)
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*Rekomendowany dekor listew

Dąb świetlisty szary
Struktura matowo-jedwabista
1594000 (4-stronna fuga V)
 Dąb D024*

Dąb Horizont naturalny
Struktura matowo-jedwabista
1593723, 1594001 (4-stronna fuga V)
 Dąb D013*

Dąb History
Struktura matowo-jedwabista
1593998 (4-stronna fuga V)
 Dąb D046*

16Laminat  / 17Basic



Kasztan Vintage brązowy podłoga 
okrętowa 2-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1593815 

Kasztan D001*

Dąb naturalny podłoga okrętowa 
3-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1593812
 Dąb D094*

Ocean-Teak podłoga okrętowa 3-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1426506
 Teak D001*

Jabłoń bursztyn podłoga okrętowa 
2-rzędowa
Struktura drewna
1426505
 Jabłoń D001*

Basic 400

Podłoga okrętowa 2-rzędowa / 3-rzędowa (dł. 1285 x szer. 194 x wys. 8 mm)
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Pinia Baltic
Struktura drewna
1426510
 Pinia D001*

Dąb biały kryształ 
Struktura drewna
1474400 (4-stronna fuga V)
 Dąb D023*

Teak bielony 
Struktura matowo-jedwabista
1426529 (4-stronna fuga V)
 Teak D001*

Dąb Horizont naturalny
Struktura matowo-jedwabista
1593813, 1593797 (4-stronna fuga V)
 Dąb D013*

Dąb naturalny szary
Struktura matowo-jedwabista
1593798 (4-stronna fuga V)
 Dąb D039*

Basic 400

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1285 x szer. 194 x wys. 8 mm)
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Dąb History
Struktura matowo-jedwabista
1593814, 1593795 (4-stronna fuga V)
 Dąb D046*

Dąb świetlisty szary
Struktura matowo-jedwabista
1426530 (4-stronna fuga V)
 Dąb D024*

Dąb szlifowany
Struktura matowo-jedwabista
1426462, 1426542 (4-stronna fuga V)
 Dąb D019*

Dąb dymiony olejowany na biało
Struktura matowo-jedwabista
1593816, 1593796 (4-stronna fuga V)
 Dąb D018*

*Rekomendowany dekor listew
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Pinia biały olejowany 
struktura surowo piłowana 

 
Classic 2030

Dąb Horizont naturalny 
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa 

Struktura matowo-jedwabista 
Basic 200

Laminat  / 2120



Dąb Avant szlifowany**

Struktura naturalna
1593829 (4-stronna fuga V) 

Dąb D019*

Dąb świetlisty szary
Struktura matowo-jedwabista
1593842 (4-stronna fuga V) 

Dąb D024*

Dąb szlifowany
Struktura matowo-jedwabista
1593841 (4-stronna fuga V)
 Dąb D019*

Dąb Montana wapnowany**

Struktura naturalna
1593830 (4-stronna fuga V)
 Dąb D029*

Dąb Askada biały wapnowany**

Struktura naturalna
1593828 (4-stronna fuga V)
 Dąb D005*

Dąb Horizont naturalny
Struktura matowo-jedwabista
1593845 (4-stronna fuga V)
 Dąb D013*

Basic 600

Szeroka deska typu wiejski dom (dł. 1285 x szer. 243 x wys. 8 mm)

22LaminatParador



Dąb Avant szlifowany**

Struktura naturalna
1593849 (4-stronna fuga V) 

Dąb D019*

Dąb świetlisty szary
Struktura matowo-jedwabista
1593852 (4-stronna fuga V) 

Dąb D024*

Dąb szlifowany
Struktura matowo-jedwabista
1593851 (4-stronna fuga V)
 Dąb D019*

Dąb Montana wapnowany**

Struktura naturalna
1593850 (4-stronna fuga V)
 Dąb D029*

Dąb Askada biały wapnowany**

Struktura naturalna
1593847 (4-stronna fuga V)
 Dąb D005*

Dąb Horizont naturalny
Struktura matowo-jedwabista
1593853 (4-stronna fuga V)
 Dąb D013*

Basic 600

Deska pałacowa (dł. 2200 x szer. 243 x wys. 8 mm)
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**Z widoczną i namacalną strukturą: to, co czujesz, jest dokładnie tym, co widzisz, dzięki czemu podłogi wyglądają naturalnie i autentycznie.

*Rekomendowany dekor listew
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Classic

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Warstwa antystatyczna

Odporne na mikrozarysowania i trwałe

Autentyczny wygląd i struktura

Klasa użytkowania (użytkowanie komercyjne): 
KU 33**

Zalety produktów

Stabilność dzięki połączeniom zatrzaskowym 
Safe Lock® PRO 

Duża różnorodność asortymentu i wzorów

Nadają się do zastosowania w pomieszczeniach 
wilgotnych*

**tylko w Classic 1070

*możliwość zamoczenia lub zalania do godziny czasu (należy przestrzegać wskazówek dotyczących układania)
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Dąb Montana wapnowany 
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa 

Struktura naturalna 
Classic 1070
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Dąb Vintage piłowany podłoga okrętowa 
2-rzędowa
Struktura surowo piłowana
1474075 

Dąb D040*

Dąb naturalny podłoga okrętowa 
3-rzędowa
Struktura drewna
1601437 

Dąb D094*

Jesion tropic podłoga okrętowa 
2-rzędowa
Delikatna struktura drewna
1475591
 Dąb D041*

Dąb srebrny podłoga okrętowa 3-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1518079

 Dąb D037*

Ocean-Teak podłoga okrętowa 3-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1475583

 Teak D001*

Orzech antyczny podłoga okrętowa 
3-rzędowa
Delikatna struktura drewna
1475595
 Dąb D046*

Jesion postarzany podłoga okrętowa 
3-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1505276
 Jesion D002*

Dąb lava podłoga okrętowa 2-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1475584

 Jesion D002*

Merbau podłoga okrętowa 2-rzędowa
Delikatna struktura drewna
1487524

 Merbau D002*

Classic 1050

Podłoga okrętowa 2-rzędowa / 3-rzędowa (dł. 1285 x szer. 194 x wys. 8 mm)
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Dąb Mix świetlisty szary Indiv. wygląd 
desek
Struktura matowo-jedwabista
1474074 

Dąb D028*

Orzech włoski wapnowany podłoga 
okrętowa 3-rzędowa
Struktura matowo-jedwabista
1475592 

Orzech włoski D002*

Dąb drewno sztorcowe wapnowany Indiv. 
wygląd desek Struktura oleista
1475582
 Uniwersalny biały D001 / 

wygląd stali szlachetnej*

Dąb drewno sztorcowe naturalny Indyw. 
wygląd desek Struktura oleista
1518083
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Dąb dymiony podłoga okrętowa 
3-rzędowa
Delikatna struktura drewna
1475594
 Dąb D047*

Classic 1050

podłoga okrętowa 3-rzędowa / Indywidualny wygląd desek  
(dł. 1285 x szer. 194 x wys. 8 mm)
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*Rekomendowany dekor listew
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Dąb postarzany olejowany
Struktura szczotkowana
1475599 (4-stronna fuga V) 

Dąb D003*

Dąb bielony
Struktura szczotkowana
1475602 (4-stronna fuga V) 

Dąb D101*

Dąb Artdéco vanille
Struktura rustykalna
1517686 (4-stronna fuga V)
 Dąb D100*

Dąb dymiony
Struktura szczotkowana
1475603 (4-stronna fuga V)
 Dąb D047*

Dąb grafitowobiały
Struktura szczotkowana
1517685 (4-stronna fuga V)
 Dąb D028*

Dąb szlifowany
Struktura matowo-jedwabista
1475604 (4-stronna fuga V)
 Dąb D019*

Dąb dymiony olejowany na biało
Struktura szczotkowana
1475596 (4-stronna fuga V)
 Dąb D018*

Buk
Struktura drewna
1475605 (4-stronna fuga V)
 Buk D001*

Dąb ciemny wapnowany
Struktura szczotkowana
1518082, 1475601 (4-stronna fuga V)
 Dąb D012*

Classic 1050

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1285 x szer. 194 x wys. 8 mm)
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Dąb Monterey lekko bielony
Struktura matowo-jedwabista
1517684 (4-stronna fuga V) 

Dąb D022*

Dąb Prestige naturalny
Struktura matowo-jedwabista
1601440 (4-stronna fuga V) 

Dąb D026*

Dąb Natural Mix szary
Struktura naturalna matowa
1730464 (4-stronna fuga V)
 Dąb D098*

Dąb Skyline perłowoszary**

Struktura naturalna matowa
1601439, 1601448 (4-stronna fuga V)
 Dąb D096*

Dąb Studioline naturalny**

Struktura naturalna matowa
1601445 (4-stronna fuga V)
 Dąb D061*

Dąb Studioline szlifowany**

Struktura naturalna matowa
1601438, 1601446 (4-stronna fuga V)
 Dąb D059*

Dąb Skyline biały**

Struktura naturalna matowa
1601447 (4-stronna fuga V)
 Dąb D065*

Dąb świetlisty szary
Struktura matowo-jedwabista
1475597 (4-stronna fuga V)
 Dąb D024*

Dąb Natural Mix jasny
Struktura naturalna matowa
1730463 (4-stronna fuga V)
 Dąb D097*

Classic 1050

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1285 x szer. 194 x wys. 8 mm)
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**Z widoczną i namacalną strukturą: to, co czujesz, jest dokładnie tym, co widzisz, dzięki czemu podłogi wyglądają naturalnie i autentycznie.

*Rekomendowany dekor listew
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Dąb Tradition szarobeżowy**

Struktura elegancja
1517691 (4-stronna fuga V) 

Dąb D016*

Dąb Vintage naturalny**

Struktura antyczna matowa
1601442 (4-stronna fuga V) 

Dąb D063*

Dąb Tradition naturalny**

Struktura elegancja
1601449 (4-stronna fuga V)
 Dąb D099*

Dąb Vintage biały**

Struktura antyczna matowa
1601443 (4-stronna fuga V)
 Dąb D065*

Orzech włoski
Struktura drewna
1555283
 Orzech włoski D001*

Merbau
Struktura drewna
1475611 (4-stronna fuga V)
 Merbau D001*

Dąb Tradition wapnowany**

Struktura elegancja
1601450 (4-stronna fuga V)
 Dąb D041*

Dąb Vintage szary**

Struktura antyczna matowa
1601444 (4-stronna fuga V)
 Dąb D064*

Classic 1050

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1285 x szer. 194 x wys. 8 mm)

30LaminatParador



Dąb Avant szlifowany**

Struktura naturalna
1730268 (4-stronna fuga V) 

Dąb D019*

Dąb Nova wapnowany**

Struktura naturalna
1730269 (4-stronna fuga V) 

Dąb D031*

Dąb Mistral szary**

Struktura naturalna
1730267 (4-stronna fuga V)
 Dąb D028*

Dąb Nova jasny wapnowany**

Struktura naturalna
1730270 (4-stronna fuga V)
 Dąb D041*

Dąb Valere perłowoszary wapnowany**

Struktura naturalna
1730372 (4-stronna fuga V)
 Dąb D028*

Dąb Valere ciemny wapnowany**

Struktura naturalna
1730373 (4-stronna fuga V)
 Dąb D038*

Dąb Askada biały wapnowany**

Struktura naturalna
1730371 (4-stronna fuga V)
 Dąb D005*

Dąb Montana wapnowany**

Struktura naturalna
1730374 (4-stronna fuga V)
 Dąb D029*

Classic 1070

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1285 x szer. 194 x wys. 9 mm)
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**Z widoczną i namacalną strukturą: to, co czujesz, jest dokładnie tym, co widzisz, dzięki czemu podłogi wyglądają naturalnie i autentycznie.

*Rekomendowany dekor listew
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Trendtime

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Warstwa antystatyczna

Odporne na mikrozarysowania i trwałe

Autentyczny wygląd i struktura

Zalety produktów

Stabilność dzięki połączeniom zatrzaskowym 
Safe Lock® PRO** 

Duża różnorodność asortymentu i wzorów

Nadają się do zastosowania w pomieszczeniach 
wilgotnych*

**Wyjątek w serii Trendtime 3 = System Allround-Click

*możliwość zamoczenia lub zalania do godziny czasu (należy przestrzegać wskazówek dotyczących układania)

Parador 32Laminat



Stonewood 
Wyjątkowo szeroka deska 

Struktura kamienia 
Trendtime 8

 / 3332Trendtime



Dąb Century antyczny**

Struktura vintage
1473914 (4-stronna fuga V) 

Dąb D008*

Dąb Century piaskowy**

Struktura vintage
1601431 (4-stronna fuga V) 

Dąb D074*

Dąb Century obróbka mydłem**

Struktura vintage
1473910 (4-stronna fuga V)
 Dąb D009*

Jesion postarzany naturalny
Struktura rustykalna
1473903 (4-stronna fuga V)
 Jesion D002*

Shufflewood harmony
Struktura antyczna matowa
1601434 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Globetrotter urban nature
Struktura rustykalna
1473921 (4-stronna fuga V)
 Dąb D043*

Globetrotter modern light
Struktura rustykalna
1601429 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Banan Abaca
Struktura matowo-jedwabista
1473906 (4-stronna fuga V)
 Banan D001*

Dąb Century naturalny**

Struktura vintage
1601432 (4-stronna fuga V)
 Dąb D045*

Trendtime 1

Deska podłogowa (dł. 1285 x szer. 158 x wys. 8 mm)
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Orzech włoski
Struktura drewna
1473907 (4-stronna fuga V) 

Orzech włoski D001*

Dąb Studioline szlifowany**

Struktura naturalna matowa
1730220 (4-stronna fuga V) 

Dąb D059*

Dąb Skyline perłowoszary**

Struktura naturalna matowa
1730252 (4-stronna fuga V)
 Dąb D096*

Dąb Studioline naturalny**

Struktura naturalna matowa
1730219 (4-stronna fuga V)
 Dąb D061*

Dąb Vintage biały**

Struktura antyczna matowa
1730217 (4-stronna fuga V)
 Dąb D065*

Dąb Vintage szary**

Struktura antyczna matowa
1730218 (4-stronna fuga V)
 Dąb D064*

Shufflewood wild
Struktura antyczna matowa
1601433 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Dąb Skyline biały**

Struktura naturalna matowa
1730251 (4-stronna fuga V)
 Dąb D065*

Trendtime 1 / 3

Deska podłogowa/ (dł. 1285 x szer. 158 x wys. 8 mm) /  
jodełka (dł. 858 x szer. 143 x wys. 8 mm)
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**Z widoczną i namacalną strukturą: to, co czujesz, jest dokładnie tym, co widzisz, dzięki czemu podłogi wyglądają naturalnie i autentycznie.

*Rekomendowany dekor listew
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Castello
Struktura oleista
1601147 (4-stronna fuga V) 
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Painted black
Struktura kamienia
1601144 (4-stronna fuga V) 

Uniwersalna czarny D002*

Castello grey
Struktura oleista
1599267 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Stal surowa
Struktura oleista
1174126 (4-stronna fuga V)
 Stal surowa D001*

Scientific
Struktura oleista
1601146 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Beton
Struktura kamienia
1174127 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Painted white
Struktura kamienia
1601145 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001*

Trendtime 4

Deski w dużym formacie (dł. 1285 x szer. 400 x wys. 8 mm)
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Ferrostone
Struktura kamienia
1473980 (4-stronna fuga V) 

Ferrostone D001*

Cynk 30
Struktura oleista
1473978 (4-stronna fuga V) 

Cynk D001*

Łupek szarość agatu
Struktura kamienia
1473982 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Antyczny biały
Struktura oleista
1601078 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Łupek antracyt
Struktura kamienia
1601079 (4-stronna fuga V)
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Trendtime 5

Wygląd płytek (dł. 638 x szer. 330 x wys. 8 mm)
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*Rekomendowany dekor listew
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Dąb Skyline perłowoszary 
Jodełka 

Struktura naturalna matowa 
Trendtime 3

Laminat  / 3938



Brushboard white
Struktura matowo-jedwabista
1567475 (4-stronna fuga V) 
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Dąb Askada biały wapnowany**

Struktura naturalna
1567470 (4-stronna fuga V)
 Dąb D005*

Dąb świetlisty szary
Struktura matowo-jedwabista
1357370 (4-stronna fuga V)
 Dąb D024*

Dąb Castell dymiony
Struktura szczotkowana
1371174 (4-stronna fuga V)
 Dąb D007*

Dąb cognac
Struktura matowo-jedwabista
1254825 (4-stronna fuga V)
 Dąb D011*

Dąb Castell wapnowany
Struktura szczotkowana
1371173 (4-stronna fuga V)
 Dąb D006*

Dąb Castell biały lazurowany
Struktura szczotkowana
1473985 (4-stronna fuga V)
 Dąb D017*

Dąb Avant szlifowany**

Struktura naturalna
1567467 (4-stronna fuga V)
 Dąb D019*

Drewno budowlane
Struktura surowo piłowana
1473988 (4-stronna fuga V)
 Dąb D049*

Trendtime 6

Deska pałacowa (dł. 2200 x szer. 243 x wys. 9 mm)
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Dąb Loft naturalny**

Urozmaicona struktura
1730466 (4-stronna fuga V) 

Dąb D103*

Dąb Montana wapnowany**

Struktura naturalna
1567473 (4-stronna fuga V) 

Dąb D029*

Dąb Loft biały**

Urozmaicona struktura
1730468 (4-stronna fuga V)
 Dąb D105*

Dąb Nova wapnowany**

Struktura naturalna
1567468 (4-stronna fuga V)
 Dąb D031*

Dąb Skyline perłowoszary**

Struktura naturalna matowa
1601103 (4-stronna fuga V)
 Dąb D096*

Dąb Studioline naturalny**

Struktura naturalna matowa
1601102 (4-stronna fuga V)
 Dąb D061*

Dąb Nova jasny wapnowany**

Struktura naturalna
1567469 (4-stronna fuga V)
 Dąb D041*

Dąb Loft szary**

Urozmaicona struktura
1730467 (4-stronna fuga V)
 Dąb D104*

Dąb Mistral szary**

Struktura naturalna
1567466 (4-stronna fuga V)
 Dąb D028*

Trendtime 6

Deska pałacowa (dł. 2200 x szer. 243 x wys. 9 mm)

W
sz

ys
tk

ie
 d

ek
o

ry
 im

it
u

ją
ce

 d
re

w
n

o
 i 

ka
m

ie
ń

 s
ą 

d
o

sk
o

n
ał

ym
i o

d
w

zo
ro

w
an

ia
m

i.

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

*Rekomendowany dekor listew
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Dąb Valere perłowoszary wapnowany**

Struktura naturalna
1567471 (4-stronna fuga V) 

Dąb D028*

Dąb drwala
Struktura surowo piłowana
1371172 (4-stronna fuga V) 

Dąb D045*

Dąb Vintage szary**

Struktura antyczna matowa
1601101 (4-stronna fuga V)
 Dąb D064*

Orzech Galant naturalny dekor
Struktura matowo-jedwabista
1567474 (4-stronna fuga V)
 Orzech D003*

Dąb Valere ciemny wapnowany**

Struktura naturalna
1567472 (4-stronna fuga V)
 Dąb D038*

Dąb Vintage naturalny**

Struktura antyczna matowa
1601100 (4-stronna fuga V)
 Dąb D063*

Trendtime 6

Deska pałacowa (dł. 2200 x szer. 243 x wys. 9 mm)
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Dąb Studioline naturalny**

Struktura naturalna matowa
1601097 (4-stronna fuga V) 

Dąb D061*

Stonewood
Struktura kamienia
1731917 (4-stronna fuga V) 
 Uniwersalny biały D001 /  

wygląd stali szlachetnej*

Dąb Versailles antyczny wapnowany
Struktura oleista
1474077
 Dąb D016*

Dąb Studioline szlifowany**

Struktura naturalna matowa
1601098 (4-stronna fuga V)
 Dąb D059*

Dąb Versailles naturalny
Struktura oleista
1474076 
 Dąb D006*

Trendtime 8

Wyjątkowo szeroka deska (dł. 1285 x szer. 330 x wys. 8 mm)

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

*Rekomendowany dekor listew
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Dąb cognac 
Deska pałacowa 

Struktura matowo-jedwabista 
Trendtime 6
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Ukształtowanie powierzchni
Prawdziwe piękno zachwyca nie tylko oko: Naturalnie wyglądające powierzchnie 
podłóg laminowanych wraz z fugami firmy Parador robią wrażenie nie tylko pod 
względem wizualnym. Fugi wyznaczają 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.

Bez fugi
W przypadku klasycznego montażu 
deski łączą się bez widocznych 
odstępów. Podłoga wygląda  
harmonijnie i spójnie.

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

Wygląd połączeń

LaminatParador 46



Struktura elegancja
Widoczne są sęki i ukwiecenie, dzięki czemu 
dekor wygląda bardziej naturalnie.

Struktura szczotkowana
Struktura imituje piaskowaną powierzchnię szczot- 
kowaną oraz intensyfikuje przyjemne i naturalne  
w dotyku odwzorowanie prawdziwego drewna.

Struktura naturalna
Naturalna struktura sprawia, że dekor  
ma wyczuwalną strukturę drewna, a 
usłojenie wygląda jak prawdziwe.

Struktura naturalna matowa
Dzięki matowej powierzchni drewno 
wygląda na obrabiane ręcznie.

Struktura oleista
Ta elegancka struktura oddaje  
charakter litego drewna olejowanego.

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

Delikatna struktura drewna
Elegancka struktura drewna o drobnych 
porach sprawia, że podłoga wygląda 
ciekawie i szlachetnie.

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

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

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

Struktura matowo-jedwabista
Płynna i harmonijna struktura przypomina 
surowe drewno.

Struktura vintage
Sęki, pęknięcia i otarcia nadają podłogom 
interesujący wygląd w stylu vintage.

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

Struktura kamienia
Ta powierzchnia oddaje charakter 
nowoczesnych podłóg z kamienia z 
wyczuwalnymi nierównościami.

 / 4846



Dąb Castell biały lazurowany 
Deska pałacowa  

Struktura szczotkowana 
Trendtime 6
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Deska podłogowa

Trendtime 1:
1285 x 158 x 8 mm

Wzór jodełkowy

Trendtime 3:
858 x 143 x 8 mm

Deska typu wiejski 
dom 1-rzędowa

Basic 200:
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm
Classic 1070:
1285 x 194 x 9 mm

Indywidualny 
Wygląd desek 

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm

Wygląd płytek

Trendtime 5:
638 x 330 x   mm

Poczucie przestrzeni szyte na 
miarę 

Podłoga okrętowa 
2-rzędowa / 
3-rzędowa 

Basic 200: 
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400:
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050:
1285 x 194 x 8 mm

42 31 5
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1,
80

 m

Szeroka  
deska typu 
wiejski dom

Basic 600:  
1285 x 243 x 8 mm

Wyjątkowo 
szeroka  
deska

Trendtime 8: 
1285 x 330 x 8 mm

Deski w dużym 
formacie

Trendtime 4:  
1285 x 400 x 8 mm

Deska pałacowa

Basic 600:  
2200 x 243 x 8 mm

Trendtime 6:  
2200 x 243 x 9 mm

7 96 8
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Przegląd asortymentu Podłogi laminowane
Basic Classic

 
Trendtime

Asortyment Basic 200 Basic 400 Basic 600 Classic 1050 Classic 1070 Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 5 Trendtime 6 Trendtime 8

Wygląd Wygląd desek 1 Deska typu wiejski dom 1-rzędowa
2 Podłoga okrętowa 2-rzędowa
3 Podłoga okrętowa 3-rzędowa
4 Indywidualny wyglad desek
5 Wygląd płytek
6 Desek podłogowych
7 Duży format
8 Deski palacowe
9 Wyjątkowo szeroka deska
10 Szeroka deska typu wiejski dom 
11 Jodełka

Wygląd 
połączeń

Bez fugi 
Deski łączą się bez widocznych 
odstępów; powstaje wrażenie 
spokojnej, harmonijnej całości.

4-stronna fuga V 
Krawędzie dłuższe i krótsze 
nadają wygląd prawdziwej 
drewnianej deski podłogowej.

Jakość Gwarancja Okres gwarancji dla użytkowa-
nia prywatnego 12 lat 12 lat 12 lat Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime

Okres gwarancji dla  
użytkowania w ramach 
działalności gospodarczej

5 lat 10 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat

Klasa 
użytkowania  Klasa użytkowania dla 

użytkowania prywatnego Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23

Klasa użytkowania dla 
użytkowania w ramach 
działalności gospodarczej

Kl. użyt. 31 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32

Budowa Format
1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 1285 × 243 mm

2200 × 243 mm 1285 × 194 mm 1285 x 194 mm 1285 × 158 mm 858 × 143 mm 1285 × 400 mm 638 × 330 mm 2200 × 243 mm 1285 × 330 mm

Grubość desek 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm

Safe-Lock® 

PRO
System klick – gwarancja 
łatwego, pewnego i dopaso-
wanego układania 

Allround- 
Click® 

System Allround-Click® bez 
podziału na klepki lewe i prawe 
zapewnia wyjątkowo łatwe 
układanie

Płyta nośna 
Aqua-Proof 

Specjalna płyta nośna, 
gwarantuje dwukrotnie lepszą 
ochronę przed pęcznieniem niż 
tradycyjne podłogi laminowane* 

Ochrona
krawedzi przed
pecznieniem

Impregnacja wszystkich krawędzi 
– gwarancja niezawodnej ochrony 
przed pęcznieniem 

Odporność na 
mikrozaryso-
wania 

Powierzchnia jest wyjątkowo 
odporna na zarysowania 

Antystatycz-
ność

Dzięki ulepszonym właściwo-
ściom odprowadzania ładunków 
elektrostaczyczność jest mniejsza 

Ogrzewanie 
podłogowe Przystosowane do układania 

na ogrzewaniu podłogowym   

21 3 21 3 2 31 489 1011

*do jednej godziny ochrony przy stojącej wodzie (przestrzegać wskazówek układania)
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Przegląd asortymentu Podłogi laminowane
Basic Classic

 
Trendtime

Asortyment Basic 200 Basic 400 Basic 600 Classic 1050 Classic 1070 Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 5 Trendtime 6 Trendtime 8

Wygląd Wygląd desek 1 Deska typu wiejski dom 1-rzędowa
2 Podłoga okrętowa 2-rzędowa
3 Podłoga okrętowa 3-rzędowa
4 Indywidualny wyglad desek
5 Wygląd płytek
6 Desek podłogowych
7 Duży format
8 Deski palacowe
9 Wyjątkowo szeroka deska
10 Szeroka deska typu wiejski dom 
11 Jodełka

Wygląd 
połączeń

Bez fugi 
Deski łączą się bez widocznych 
odstępów; powstaje wrażenie 
spokojnej, harmonijnej całości.

4-stronna fuga V 
Krawędzie dłuższe i krótsze 
nadają wygląd prawdziwej 
drewnianej deski podłogowej.

Jakość Gwarancja Okres gwarancji dla użytkowa-
nia prywatnego 12 lat 12 lat 12 lat Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime Lifetime

Okres gwarancji dla  
użytkowania w ramach 
działalności gospodarczej

5 lat 10 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat

Klasa 
użytkowania  Klasa użytkowania dla 

użytkowania prywatnego Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23 Kl. użyt. 23

Klasa użytkowania dla 
użytkowania w ramach 
działalności gospodarczej

Kl. użyt. 31 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 33 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32 Kl. użyt. 32

Budowa Format
1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 1285 × 243 mm

2200 × 243 mm 1285 × 194 mm 1285 x 194 mm 1285 × 158 mm 858 × 143 mm 1285 × 400 mm 638 × 330 mm 2200 × 243 mm 1285 × 330 mm

Grubość desek 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm

Safe-Lock® 

PRO
System klick – gwarancja 
łatwego, pewnego i dopaso-
wanego układania 

Allround- 
Click® 

System Allround-Click® bez 
podziału na klepki lewe i prawe 
zapewnia wyjątkowo łatwe 
układanie

Płyta nośna 
Aqua-Proof 

Specjalna płyta nośna, 
gwarantuje dwukrotnie lepszą 
ochronę przed pęcznieniem niż 
tradycyjne podłogi laminowane* 

Ochrona
krawedzi przed
pecznieniem

Impregnacja wszystkich krawędzi 
– gwarancja niezawodnej ochrony 
przed pęcznieniem 

Odporność na 
mikrozaryso-
wania 

Powierzchnia jest wyjątkowo 
odporna na zarysowania 

Antystatycz-
ność

Dzięki ulepszonym właściwo-
ściom odprowadzania ładunków 
elektrostaczyczność jest mniejsza 

Ogrzewanie 
podłogowe Przystosowane do układania 

na ogrzewaniu podłogowym   

2 31 4 12116 5 89 1087 9
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Dąb Natural Mix jasny 
Ddeska typu wiejski dom 1-rzędowa 

Struktura naturalna matędowa 
Classic 1050
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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 zakończenia i łączniki przejściowe  
ukrywają ślady cięcia i sprawiają, że cięcia skośne stają się zbędne. Po prostu idealne!

Nasadki

Różne praktyczne nasadki do listew 
podłogowych zapewniają nieskazitelne 
przejścia, rozwiązania narożne 
i wykończenia do listew przypodłogo-
wych SL3, SL5, SL6 i SL18. Nasadki 
są dostępne w kolorze aluminium  
lub białym.

Również dla listew z serii Hamburg 
HL1, HL2 i HL3 firma Parador oferuje 
nowy asortyment nasadek o zmiennej 
wysokości w kolorze uniwersalnej 
bieli.      
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Listwa podłogowa SL 3

Klips pomarańczowy do listew  
lub do montażu na klej

Listwa podłogowa SL 2

Klips zielony do listew  
lub do montażu na klej

Listwa podłogowa SL 4

Klips czerwony do listew  
lub do montażu na klej

Listwy przypodłogowe

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
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Listwa podłogowa SL 21

do montażu na klej;  
pokrywa dostępneleiswy 
i płytkib

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 czerwony do listew  
lub do montażu na klej
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Dąb Skyline perłowoszary 
Jodełka 

Struktura naturalna matowa 
Trendtime 3
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Profile
Profile firmy Parador stanowią estetyczne łączenia i zakończenia podłogi doskonałej 
pod każdym względem. Jako profile dylatacyjne łączą wysokie wykładziny  
podłogowe w miejscu, gdzie powstaje szczelina. Profile wyrównujące stosuje się do 
połączenia 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 z laminatu na bazie  
płyty HDF 3-in-1 podłoga będzie wyglądać doskonale.  
Dzięki uniwersalności w użyciu jako profilu dylatacyjnego, 
wyrównującego lub zakończeniowego i wyglądowi  
identycznemu jak podłogi laminowane pod względem 
struktury i dekoru sprawia on, że podłoga wygląda  
wyjątkowo spójnie. 

Profil HDF laminat 3 w 1

60LaminatParador / 59



34 44 22

48 48

Wykonanie

Profil wykończeniowy 
Aluminium anodowane srebrne / stal 
szlachetna

Profil dylatacyjny 
Aluminium anodowane srebrne / stal 
szlachetna

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

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

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

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.

Czy jako rozwiązanie z użyciem nowych technologii, czy produkt z naturalnych  
materiałów z włókien drzewnych: 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.
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Wykonanie

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

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

Akustik-Protect 300
podłoża mineralne
Mata akustyczna wytwarzana w wysokiej 
technologii
Grubość: 2,8 mm

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

Grubość: 2,2 mm
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Stonewood 
Wyjątkowo szeroka deska 

struktura kamienia 
Trendtime 8
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Systemowe rozwiązania  
firmy Parador 
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 zadowolenie 
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.

Kleje

Czyszczenie i pielęgnacja

Zamówienie ręcznej próbki

Dodatkowe wartości na www.parador.eu

Narzędzia Zamówienie katalogu

Projektowanie przestrzeni i materiałów

Sprawdzenie dostępności
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Laminate  
flooring

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

www.parador.eu

Laminate  
flooring 
Eco Balance 

Open Frameworks
Design Edition 
 by Hadi Teherani 

Program firmy Parador doty-
czący podłóg laminowanych 

Ogromny wybór laminatów Parador umożliwia każdemu spełnienie marzeń  
dotyczących mieszkania. Co więcej: W zależności od indywidualnych upodobań 
dotyczących wygody, zdrowego mieszkania i wyjątkowego designu, klient może 
wybierać spośród wyjątkowej oferty firmy Parador z kolekcji laminatów, laminatów 
Eco Balance oraz innych, projektowanych przez międzynarodowych projektantów. 
Bogata, inspirująca oferta umożliwia realizację osobistych marzeń dotyczących 
mieszkania. 

Laminat Eco Balance — jego cechy to 
wyjątkowa oszczędność surowców, 
zdrowe mieszkanie, a jako produkt 
przyjazny alergikom spełnia najwyższe 
standardy dotyczące ochrony środowi-
ska. Można wybierać spośród wielu 
dekorów.

Laminat — nowoczesny, wszechstron-
ny i idealny do układania w ramach 
prac remontowych — ogromny wybór 
asortymentu i różnorodność formatów 
umożliwiają realizację osobistych 
marzeń dotyczących mieszkania.

Edition — indywidualne wzory podłóg 
firmy Parador, powstające we 
współpracy ze znanymi projektantami, 
którzy wyznaczają nowe standardy  
w zakresie wysokiej jakości i kreatyw-
ności. 
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Zrównoważony 
rozwój  
Wyznaczanie  
standardów

Warsztaty firmy Parador

Nieszkodliwa dla środowiska 
produkcja z naturalnych 
materiałów

Ponowne zalesianie

Krótkie drogi 
transportu

Opakowania z  
tektury pochodzą-
cej 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 niezależ-
nych 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 podłóg laminowanych wykraczają daleko poza wymogi ustawowe, 
co potwierdzają różne dodatkowe certyfikaty, o które ubiegamy się z własnej 
inicjatywy.

„Niebieski Anioł”  
(Der Blaue Engel)
Certyfikat „Niebieski Anioł” został 
przyznany laminatowi Parador jako 
produktowi, który nie uwalnia 
toksycznych związków chemicz-
nych. Ekologiczny znak jakości 
RAL-UZ 176.

EPD
Wśród licznych certyfikatów z  
zakresu energo-oszczędności, 
zrównoważonego rozwoju i coraz 
powszechniejszej certyfikacji 
budynków coraz większe znaczenie 
ma Environmental Product  
Declaration (EPD) — certyfikat 
przyznawany na podstawie  
ekobilansu.

eco-INSTITUT
Produkty oznakowane przez 
eco-INSTITUT spełniają najsurow-
sze wymagania dotyczące emisji 
substancji szkodliwych.

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

PEFC™

Tym znakiem oznaczane są  
produkty, które pod względem 
dokumentacji i ulepszania  
zrównoważonej gospodarki  
leśnejoraz pod względem kwestii 
ekonocznyishe i,e ökocznych,  
a takżzisle Stanów społecznych 
odpowiadają wymogom  
systemucertyfikacjichen.

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

Émissions dans l’air interieur
(Klasa A)
Francuska klasyfikacja określająca 
jakość powietrza w pomieszczeniu.
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Dobre powody  
firmy Parador

Postawa

Jako przedsiębiorstwo mające tradycje w zakresie  
przetwarzania drewna mamy szczególną świadomość 
odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dlatego 
zapewnienie wysokich standardów mieszkania nieodłącznie 
łączy się dla nas w firmie Parador z odpowiedzialnym 
podejściem do środowiska naturalnego z myślą o przy-
szłych pokoleniach. Obejmuje to również zrównoważone 
gospodarowanie 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 zarządzania 
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 wymagający 
system zrównoważonego zarządzania środowiskowego na 
świecie.
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www.parador.eu

Laminat  I  Elastyczne wykładziny podłogowe  I  Parkiet  
ClickBoard  I  Panele  I  Listwy i Akcesoria

Parador GmbH 
Millenkamp 7–8 
48653 Coesfeld
Germany

Infolinia +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador
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