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Dobre powody
firmy Parador

Filozofia

Dane techniczne

Nasze produkty sprawiają, że każdy dom staje się
najpiękniejszy na świecie. Nasz kompas wartości
wskazuje nam drogę: Zobowiązujemy się do dostarczania
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.

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

Zdrowe mieszkanie

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

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 naturalnych surowców, które podlegają stałej kontroli.

Jakość i stosowane materiały

Zrównoważony rozwój

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 materiałów
przyjaznych środowisku umożliwiają realizację pomysłów
na mieszkania z uwzględnieniem wysokiej jakości
„Made in Germany and Austria”.

Ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym
się tradycyjną obróbką drewna, szacunek do środowiska
stanowi fundament naszej pracy. Z tego powodu chcemy
wyznaczyć odpowiednie kryteria we wszystkich aspektach
produkcji zgodnej z zasadami ekologii — począwszy od
surowców i gotowych produktów, a skończywszy na
logistyce.

Dobre powody firmy Parador
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Parador

Parkiet

Parkiet —
ponadczasowy
klasyk
Parkiet stanowi klasyczne rozwiązanie w zakresie podłóg — jest ponadczasowy, a przy
tym nowoczesny. Jakość materiałów, z których jest wykonany sprawia, że mieszka się
przyjemnie i w zgodzie z naturą. Duża różnorodność wzorów i formatów umożliwia
stworzenie indywidualnego rozwiązania w zakresie podłóg. Parkiet firmy Parador
charakteryzuje się wyjątkową trwałością, tworzy pozytywną aurę w pomieszczeniu,
daje uczucie ciepła pod stopami i wygląda elegancko.
W liniach produktów Basic, Classic i Trendtime oferujemy podłogi parkietowe, dzięki
którym spełnione zostaną indywidualne życzenia i wymagania dotyczące mieszkania.
Dzięki inteligentnemu systemowi klipsów można szybko i bez wysiłku położyć
podłogi stanowiące klasyczne rozwiązanie zgodnie z hasłem „Made in Germany and
Austria”.

Inspiracje i podłogi
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Parador

Parkiet

Idealnie urządzone wnętrza

Dąb nougat
Living
deska typu wiejski dom 1-rzędowa
Trendtime 4
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Linie produktów
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Poczucie
przynależności do
miejsca z systemem
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 parkietów, która odznacza się wysoką jakością i doskonałą
formą. Listwy przypodłogowe, zakończenia, podkłady
i optymalna pielęgnacja zapewnią, że podłoga będzie
stanowiła doskonałą scenę, na której rozgrywa się
życie.

Parador

Parkiet

Parkiet —
elegancki i klasyczny
Lite drewno wysokiej jakości podłóg parkietowych firmy Parador może być pokryte
lakierem lub olejowane. Jest wyjątkowo trwałe. Impregnacja lameli po stronie krawędzi
czołowych oraz zaimpregnowanie warstwy wierzchniej zapewniają dodatkową ochronę
przed pęcznieniem. Parkiet, dzięki litej warstwie środkowej ze świerku i jodły, jest
wyjątkowo stabilny. Wkomponowany w deskach system klick zapewnia stabilne
połączenie przez długi czas. Warstwa stabilizująca fornirowana z drewna świerkowego
stanowi dodatkowe wsparcie dla połączeń między deskami. Dzięki temu można
cieszyć się piękną podłogą przez długi czas.

1
2
3
4

1

Warstwa wierzchnia
surowe, lakierowane lub naturalnie
olejowane lite drewno

4

System łączenia Click
doskonałe dopasowanie i stabilność
połączeń

2

Warstwa środkowa
świerkowo-jodłowa
znakomita stabilność kształtu także
w przypadku największych obciążeń

3

Warstwa stabilizująca
Odporna na naprężenia

Linie produktów

12 / 13

Linie produktów
Parkiet od firmy Parador jest klasycznym rozwiązaniem, gwarantującym zdrowe
mieszkanie: naturalny materiał zapewni wartościowe i przyjemne odczucia.
Różnorodność wzorów, formatów i powierzchni umożliwia stworzenie indywidualnego rozwiązania i realizację osobistych marzeń o mieszkaniu. Odkryj
wyjątkowy świat parkietów od firmy Parador z liniami Basic, Classic i Trendtime.

Basic

Classic

Trendtime

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 parkietowe, 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.

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.

Parador

Parkiet

Basic
Zalety produktów
Produkt naturalny — każda deska jest unikatowa

Trwałość oraz wysoka wytrzymałość na obciążenia

Do codziennego użycia: łatwe w pielęgnacji

Przyjemne uczucie ciepła pod stopami

Impregnacja zwiększa ochronę przed pęcznieniem

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

System Automatic-Click®

Basic
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Dąb
Classic
deska typu wiejski dom 1-rzędowa
Basic 11–5

Parador

Parkiet

Basic 11-5
Podłoga okrętowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 11,5 mm)

Buk
Natur

Klon kanadyjski
Natur
1595132
Klon E 001*

Buk
Rustikal
1569684
Buk E 002*

1518246
Buk E 002*

Dąb
Rustikal

Dąb
Natur
1595131
Dąb E 002*

Dąb
Rustikal

1569685
Dąb E 002*

1518247
Dąb E 002*

1366061
Dąb E 007*

surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

1518248
Dąb E 003*

Basic
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Basic 11-5
Podłoga okrętowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 11,5 mm)

Dąb sękaty
Rustikal
1518245
Dąb E 001*

Orzech amerykański
Rustikal
1569686
Orzech włoski E 001*

*

Rekomendowany dekor listew

Dąb Pure
Rustikal
1595164
Dąb E 007*

Dąb białe pory
Rustikal
1595130
Dąb E 007*

Parador

Parkiet

Basic 11-5
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 11,5 mm)

Dąb
Classic

Dąb
Rustikal

Dąb
Rustikal

1396114 (M4V)**
Dąb E 001*

1518262 (M4V)**
Dąb E 002*

Dąb szczotkowany
Rustikal

1518249 (M4V)**
Dąb E 002*

Dąb szczotkowany
Rustikal

1518264 (M4V)**
Dąb E 002*

1595135 (M4V)**
Dąb E 003*

1518250 (M4V)**
Dąb E 007*

Dąb Pure
Classic
1595165 (M4V)**
Dąb E 007*

surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

1518261 (M4V)**
Dąb E 003*

Basic
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Basic 11-5
Duża deska (dł. 2380 x szer. 233 x wys. 11,5 mm)

Dąb
Natur
1601463 (M4V)**
Dąb E 001*

*
**

Dąb szczotkowany
Rustikal

Dąb
Rustikal
1601464 (M4V)**
Dąb E 001*

1643835 (M4V)**
Dąb E 001*

Rekomendowany dekor listew

Fazowanie 4V = faza na całym obwodzie, M4V = mała faza na całym obwodzie

1697032 (M4V)**
Dąb E 001*

Parador

Parkiet

Classic
Zalety produktów
Produkt naturalny — każda deska jest unikatowa

Trwałość oraz wysoka wytrzymałość na obciążenia

Do codziennego użycia: łatwe w pielęgnacji

Przyjemne uczucie ciepła pod stopami

Impregnacja zwiększa ochronę przed pęcznieniem

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

System Automatic-Click®

Classic
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Jesion
Living
deska typu wiejski don 1-rzędowa
Classic 3060

Parador

Parkiet

Classic 3060
Podłoga okrętowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 13 mm)

Klon kanadyjski
Natur

Klon górski
Natur

Buk
Living

1518122
Klon górski E 001*

1518086
Klon E 001*

Buk
Natur

Buk Mont Blanc
Living
1518088
Buk E 002*

1739899
Dąb E 019*

1518103
Buk E 002*

Dąb
Living
1247126
Dąb E 001*

surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

1739905
Dąb E 002*

Classic
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Classic 3060
Podłoga okrętowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 13 mm)

Dąb
Living
1247127
Dąb E 007*

Dąb
Natur
1739928
Dąb E 003*

Dąb sękaty
Living
1518102
Dąb E 001*

*

Rekomendowany dekor listew

Dąb
Select
1518101
Dąb E 001*

Dąb clear
Living
1739900
Dąb E 027*

1518089
Dąb E 001*

Dąb wzór Fineline
Natur
1518112
Dąb E 001*

Parador

Parkiet

Classic 3060
Podłoga okrętowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 13 mm)

Dąb grafitowy
Living

Dąb mocno dymiony
Living

1739901
Dąb E 028*

1518113
Dąb E 020*

Jesion wzór Fineline
Natur

Czereśnia europejska parzony
Living

1518121
Jesion E 003*

1518116
Czereśnia E 001*

Jesion
Living
1270338
Jesion E 003*

Czereśnia europejska parzony
Natur
1518115
Czereśnia E 001*

Orzech włoski
Natur

Orzech włoski
Living
1518118
Orzech włoski E 001*

1518117
Orzech włoski E 001*

surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

*

Rekomendowany dekor listew

Classic
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Dąb
Living
Podłoga okrętowa
Classic 3060

Parador

Parkiet

Classic 3060
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 13 mm)

Dąb
Living

Dąb
Natur

Dąb
Living

1740064 (M4V)**
Uniwersalny biały D001*

1570024 (M4V)**
Uniwersalny biały D001*

1518128 (M4V)**
Dąb E 007*

Dąb
Natur

Dąb
Rustikal

Dąb
Natur
1518124 (M4V)**
Dąb E 001*

1739903 (M4V)**
Dąb E 001*

Dąb
Rustikal
1358529 (M4V)**
Dąb E 001*

1309246 (M4V)**
1288415 (M4V)**
Uniwersalny biały D001* Dąb E 001*

1518125 (M4V)**
Dąb E 007*

Dąb
Rustikal
1739906 (M4V)**
Dąb E 002*

Dąb
Select

1501312 (M4V)**
Dąb E 007*

1739929 (M4V)**
Dąb E 003*

1740063 (M4V)**
1518123 (M4V)**
Uniwersalny biały D001* Dąb E 001*

surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

Classic
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Classic 3060
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 13 mm)

Dąb lekko dymiony
Rustikal
1739907 (M4V)**
Dąb E024*

Dąb Europa
Rustikal
1601482 (M4V)**
Dąb E 023*

Dąb wapnowany
Natur
1518126 (M4V)**
Dąb E 005*
*
**

Dąb Barolo
Rustikal

Dąb Chablis
Rustikal

1739908 (M4V)**
Dąb E 016*

1739909 (M4V)**
Dąb E 027*

Dąb szczotkowany
Rustikal
1368979 (M4V)**
Dąb E 001*

Dąb szczotkowany
Rustikal
1739910 (M4V)**
Dąb E 002*

Dąb szary
Natur
1601486 (M4V)**
Dąb E025*

Rekomendowany dekor listew

Fazowanie 4V = faza na całym obwodzie, M4V = mała faza na całym obwodzie

1739925 (M4V)**
Dąb E 003*

Dąb szarobrązowy
Natur
1601487 (M4V)**
Dąb E026*

Parador

Parkiet

28 / 29

Dąb Barolo
Rustikal
deska typu wiejski dom 1-rzędowa
Classic 3060

Parador

Parkiet

Classic 3060
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 13 mm)

Dąb mocno dymiony
Natur

Dąb mocno dymiony
Rustikal

1518242 (M4V)**
Dąb E 020*

1518243 (M4V)**
Dąb E 020*

Dąb Pure
Natur

Dąb Pure
Rustikal

1601485 (M4V)**
Dąb E 007*

Jesion
Living

1739921 (M4V)**
Dąb E 002*

1739911 (M4V)**
Dąb E 003*

Dąb Soft strukturalny
Rustikal

1739912 (M4V)**
Dąb E 007*

Dąb Verdecchio
Rustikal

Dąb Muscat
Rustikal

1739902 (M4V)**
Dąb E 001*

Jesion
Living

1739922 (4V)**
Jesion E 001*

1739926 (4V)**
Jesion E 003*

surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

Classic
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Classic 3060
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 2200 x szer. 185 x wys. 13 mm)

Modrzew
Rustikal
1739923 (M4V)**
Modrzew E 001*

Modrzew mocno dymiony Soft strukturalny
Rustikal
1739904 (M4V)**
Dąb E029*

Dąb termowany medium szczotkowany
Living
1739927 (4V)**
Dąb E 022*

*
**

Rekomendowany dekor listew

Fazowanie 4V = faza na całym obwodzie, M4V = mała faza na całym obwodzie

Dąb termowany medium szczotkowany
Living
1739924 (4V)**
Dąb E 020*

Parador

Parkiet

Trendtime
Zalety produktów
Produkt naturalny — każda deska jest unikatowa

Trwałość oraz wysoka wytrzymałość na obciążenia

Do codziennego użycia: łatwe w pielęgnacji

Przyjemne uczucie ciepła pod stopami

Impregnacja zwiększa ochronę przed pęcznieniem

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

System Automatic-Click®

System Allround-Click®

Trendtime
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Dąb szary struktura piłowana
Living
Podłoga okrętowa
Trendtime 6

Parador

Parkiet

Trendtime 3
Klepka/ułożenie w jodełkę (dł. 570 x szer. 95 x wys. 10,5 mm)

Dąb
Living
1601582 (M4V)**
Dąb E 001*

Dąb cream
Living
1739935 (M4V)**
Dąb E 007*

Dąb nougat
Living

Dąb wapnowany
Living

1739932 (M4V)**
Dąb E 023*

Dąb perłowy
Living

1739933 (M4V)**
Dąb E 030*

1601583 (M4V)**
Dąb E 005*

Dąb Pure
Living

1739934 (M4V)**
Dąb E 031*

1601580 (M4V)**
Dąb E 007*

Dąb czarny
Living
1601584 (M4V)**
Dąb E 019*
surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

Trendtime
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Trendtime 4
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 2010 x szer. 160 x wys. 13 mm)

Dąb clear
Living
1739936 (M4V)**
Dąb E 027*

Dąb perłowy
Living
1739939 (M4V)**
Dąb E 031*

Dąb cream
Living
1739937 (M4V)**
Dąb E 023*

Czereśnia amerykańska
Natur
1257371 (4V)**
Czereśnia E 001*

Orzech włoski Antique
Living
1518200 (4V)**
Orzech włoski E 002*
*
**

Rekomendowany dekor listew

Fazowanie 4 V = faza na całym obwodzie, M4V = mała faza na całym obwodzie

Dąb nougat
Living
1739938 (M4V)**
Dąb E 030*

Orzech włoski
Natur
1257369 (4 V)**
Orzech włoski E 001*

Parador

Parkiet

Trendtime 6

Buk biały o struktura piłowanej
Living, Podłoga okrętowa

Dąb szary struktura piłowana
Living, Podłoga okrętowa

1739940 (4V)**
Uniwersalny biały D001/wygląd stali szlachetnej*

1739941 (4V)**
Dąb E033*

Dąb perłowy struktura piłowana
Living, Podłoga okrętowa
1739942 (4V)**
Jesion E003*

Dąb noir struktura piłowana
Living, deska typu wiejski dom 1-rzędowa

*

Rekomendowany dekor listew

**

1739943 (4V)**
Dąb E019*

Fazowanie 4 V = faza na całym obwodzie, M4V = mała faza na całym obwodzie

Podłoga okrętowa / deska typu wiejski dom 1-rzędowa
(dł. 2200 x szer. 185 x wys. 13 mm)

surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

Trendtime
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Buk biały struktura piłowana
Living
Podłoga okrętowa
Trendtime 6

Parador

Parkiet

Trendtime 8
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1882 x szer. 190 x wys. 15 mm)

Dąb elephant skin
Classic

Dąb szczotkowany handscraped
Classic

1739952 (4V)**
Dąb E 002*

1739953 (4V)**
Dąb E 002*

Dąb smoked elephant skin
Classic

Dąb smoked szczotkowany handscraped
Classic

1739954 (4V)**
Dąb E 021*

1739955 (4V)**
Dąb E 021*

Dąb tree plank
Classic

Dąb szczotkowany handscraped
Classic
1739959 (4V)**
Dąb E 007*

Dąb smoked tree plank
Classic
1739956 (4V)**
Dąb E 015*

Seaport Oak
Classic

1739957 (4V)**
Dąb E 002*

1739958 (4V)**
Dąb E 002*

surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

Trendtime
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Trendtime 8
Deska typu wiejski dom 1-rzędowa (dł. 1882 x szer. 190 x wys. 14 mm)

Dąb handcrafted
Classic
1739944 (4V)**
Dąb E 001*

Dąb limed handcrafted
Classic
1739950 (4V)**
Dąb E 036*

Dąb smoked handcrafted
Classic
1739945 (4V)**
Dąb E 024*

*
**

Rekomendowany dekor listew

Fazowanie 4 V = faza na całym obwodzie, M4V = mała faza na całym obwodzie

Dąb smoked grey handcrafted
Classic
1739951 (4V)**
Dąb E 037*

Parador

Parkiet

Dąb clear
Living
deska typu wiejski dom 1-rzędowa
Trendtime 4

Trendtime
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Trendtime 9
Chevron (dł. 2380 x szer. 233 x wys. 15 mm)

Dąb
Classic, Moduł 1
1739964
Dąb E 001*

1739967
Dąb E 001*

Dąb
Classic, Moduł 2
1739966
Dąb E 001*

1739968
Dąb E 001*

Moduł 1

Moduł 2

surowe

lakierowane

lakierowana matowa

lakierowana matowa biały

naturalny olejowany

naturalny olejowany biały

naturalny olejowany plus

naturalny olejowany biały plus

Rekomendowany dekor listew

*

Parador

Parkiet

Ukształtowanie powierzchni
Prawdziwe piękno zachwyca nie tylko oko: Naturalnie wyglądające powierzchnie
podłóg parkietowych firmy Parador zachwycają charakterystycznym wyglądem
i kształtem. Charakter drewna staje się widoczny dzięki różnym rodzajom obróbki
powierzchni i użyciem różnych gatunkom drewna. Różne struktury wytłaczane są
z różną głębokością, ale zawsze są wyczuwalne.

Fazowanie
Brak fazy
W przypadku klasycznego montażu deski
łączą się bez widocznych odstępów.
Podłoga wygląda harmonijnie i spójnie.

Faza na całym obwodzie / Mała faza
Fazowane długie i krótkie kanty podkreślają naturalność podłóg drewnianych.
Dzięki małej 4-stronnej fazie każda
poszczególna deska staje się widoczna,
a zwykła 4-stronna faza mocno podkreśla
charakter drewna.

Ukształtowanie powierzchni
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Uszlachetniona powierzchnia
Surowe
Podłogi bez uszlachetnionej powierzchni
można uszlachetniać inywvidalnieg.

lakierowane
Szlachetna powierzchnia lakierowana o
jedwabistym połysku zapewnia optymalną ochronę przed zabrudzeniem i obciążeniami mechanicznymi.

lakierowana matowa
Lakierowanie ochronne o naturalnym,
matowym wyglądzie powierzchni
olejowanej podkreśla kolor i strukturę.

Lakierowana matowa biały
Dodatkowo oprócz lakierowanej matowej
powierzchni: Wyrównanie niuansów
kolorystycznych i strukturalnych drewna
dzięki zabarwieniu na biało.

Naturalny olejowany
Podkreśla pierwotny charakter drewna.
Zapewnia optymalną ochronę, ale pozwala
na powstawanie charakterystycznej
patyny.

Naturalny olejowany biały
Dodatkowo oprócz naturalnego olejowania
i białego koloru: Wyrównanie niuansów
kolorystycznych i strukturalnych drewna
dzięki zabarwieniu na biało.

Naturalny olejowany plus
Dzięki tej wyjątkowej ochronie doskonale
widać i czuć strukturę drewna.

Naturalny olejowany biały plus
Dodatkowo oprócz naturalnej olejowanej
białej powierzchni plus: Wyrównanie
niuansów kolorystycznych i strukturalnych
drewna dzięki zabarwieniu na biało.

Parador

Parkiet

Struktury powierzchni

Elephant Skin
Podkreślone zostają charakterystyczne cechy
drewna takie jak usłojenie, konary i szczeliny.
Nadają one desce wyjątkowy charakter.

Struktura szczotkowana
Obróbka powierzchni drewna za pomocą
szczotek ze stali szlachetnej jeszcze bardziej
uwydatnia naturalne usłojenie drewna i strukturę.

Handscraped
Powierzchnia poddana obróbce ręcznej:
dzięki ręcznemu heblowaniu wydobywa się
pierwotny charakter drewna.

Handcrafted
Wyjątkowo miękki i elegancki wariant
struktury powierzchni, który łączy w sobie
cechy wszystkich wariantów.

Struktura piłowana
Ślady piłowania z czasów, kiedy jeszcze nie
istniały piły sprawiają, że deski mają
starodawny wygląd.

Struktura Soft
Głębokie, intensywne szczotkowanie
z łagodnymi przejściami.

Ukształtowanie powierzchni
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Selekcja

Select
Harmonijna struktura i delikatne niuanse
kolorystyczne pozwalają na zaprojektowanie
wyjątkowych podłóg.

Natur
Seria Natur najlepiej nadaje się do projektowania podłóg o naturalnym, ale stonowanym
charakterze.

Living
Seria Living odznacza się dynamicznym
wyglądem i podkreśla pierwotny charakter
drewna.

Rustikal
Sęki, wyrazista gra kolorów oraz widoczne
usłojenie sprawiają, że podłogi z tej serii
mają najbardziej pierwotny charakter.

Classic
Seria Classic obejmuje szerokie spektrum podłóg,
których wygląd mieści się pomiędzy harmonijnym
i naturalnym, a pierwotnym wyglądem.

Parador

Parkiet
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Modrzew mocno dymiony
Rustikal
deska typu wiejski dom 1-rzędowa
Classic 3060

Parador
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Poczucie przestrzeni
szyte na miarę

1

2

3

Podłoga okrętowa

Deska typu wiejski dom 1-rzędowa w 3 formatach

Duże deski

Basic:
2200 x 185 x 11,5
mm

Trendtime 8:
1882 x 190 x 15/14 mm

Basic:
2380 x 233 x 11,5 mm

Trendtime 4:
2010 x 160 x 13 mm

Basic:
2200 x 185 x 11,5
mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Classic:
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 6:
2200 x 185 x 13 mm

Trendtime 6:
2200 x 185 x 13 mm

Formaty

1,80 m
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4

5

Klepka
(ułożenie w jodełkę)

Chevron
(Moduł 1 / Moduł 2)

Trendtime 3:
570 x 95 x 10,5 mm

Trendtime 9:
2380 x 233 x 15 mm

Parador

Parkiet

Przegląd asortymentu

Basic

Classic

Asortyment

Basic 11-5

Classic 3060

Natur, Classic, Rustikal

Select, Natur, Living, Rustikal

Rodzaj
Uszlachetnianie
powierzchni
Wygląd desek

1
2
3
4
5

Podłoga okrętowa
Deska typu wiejski dom
1-rzędowa
Duze deski
Klepek (ułożenie w jodełkę)
Chevron

1

Wygląd
połączeń

2

3

1

2

3

4-stronna mała faza (M4V)

4-stronna faza

Jakość

Technika

Gwarancja
10 lat

25 lat

(1,2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm

2200 × 185 mm

11,5 mm

13 mm

ca. 2,5 mm

ca. 3,6 mm

Format

Grubość desek
Struktura

Struktura 3-warstwowa

Warstwa środkowa

Warstwa środkowa świerkowo-jodłowa z drewna litego

Warstwa wierzchnia
Ochrona
przed
pęcznieniem
System
klick

Impregnacja lamelek i warstw
wierzchnich na całym obwodzie
System Automatic-Click ® z blokadą
krawędzi krótszych i dłuższych
System Allround-Click ® bez podziału
na klepki lewe i prawe zapewnia
wyjątkowo łatwe układanie

Ogrzewanie
podłogowe

Przystosowane do układania na
ogrzewaniu podłogowym
Indywidualny wygląd dzięki ręcznej
obróbce powierzchni

Lakierowane

Lakierowana matowa

Lakierowana matowa biały

Naturalny olejowany

Naturalny olejowany biały

Przegląd asortymentu

50 / 51

Trendtime
Trendtime 3

Trendtime 4

Trendtime 6

Trendtime 8

Trendtime 9

Living

Natur, Living

Living

Classic

Classic

4
5

1

2

2

3

2

5
12

25 lat

25 lat

25 lat

25 lat

25 lat

570 × 95 mm

2010 × 160 mm

2200 × 185 mm

1882 × 190 mm

2380 x 233 mm

10,5 mm

13 mm

13 mm

14 mm/15 mm

15 mm

ca. 2,5 mm

ca. 3,6 mm

Surowe

ca. 3,6 mm

Naturalny olejowany plus

ca. 3 mm/4 mm

ca. 3,6 mm

Naturalny olejowany plus biały

Parador

Parkiet
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Dąb Pure
Living
ułożenie w jodełkę
Trendtime 3
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Listwy przypodłogowe i nasadki
Firma Parador przygotowała bogatą ofertę listew przypodłogowych pasujących do
każdej powierzchni drewna. 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 narożnei wykończenia do listew przypodłogowych 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.

Listwy przypodłogowe i nasadki
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Listwy przypodłogowe

Listwa z serii Hamburg HL 1

Listwa z serii Hamburg HL 2

Listwa z serii Hamburg HL 3

Klips zielony do listew
lub do montażu na klej

Klips zielony do listew
lub do montażu na klej

Klips zielony do listew
lub do montażu na klej

Listwa podłogowa SL 2

Listwa podłogowa SL 4

Listwa podłogowa SL 18

Klips zielony do listew
lub do montażu na klej

Klips czerwony do listew
lub do montażu na klej

Klips czerwony do listew
lub do montażu na klej

Parador

Parkiet

Profile
Profile firmy Parador stanowią estetyczne łączenia i zakończenia podłogi doskonałej
pod każdym względem. Dzięki opatentowanej technologii przegubu obrotowego
możliwa jest regulacja wysokości profili, które są pod tym względem wyjątkowo
elastyczne. 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
podłogą a płytkami lub drzwiami. Profile na kanty schodów stanowią wytrzymałe
rozwiązanie ochronne.

Profile aluminiowe
Wszystkie cztery rozwiązania profili aluminiowych wykonane są w kolorze anodowanego srebra lub stali szlachetnej.
Stanowią one skuteczne przejścia między pomieszczeniami, zapewniając przy tym eleganckie i umiejętnie rozłożone akcenty.

Profil dylatacyjny
Aluminium anodowane srebrne / stal
szlachetna

Profil wyrównujący
Aluminium anodowane srebrne / stal
szlachetna

45

36

Profil na kanty schodów
Aluminium anodowane srebrne / stal
szlachetna

28
23
50

Profil wykończeniowy
Aluminium anodowane srebrne / stal
szlachetna

26

Profile
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Dąb nougat
Living
deska typu wiejski dom 1-rzędowa
Trendtime 4
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Parkiet

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.

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

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

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

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.

Podkłady
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Wykonanie

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

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

Uno-Protect
podłoża niemineralne /
podłoża drewniane
Podkłady tłumiące odgłos kroków
odporność na ściskanie do 20 000 kg/m2
Grubość: 2,2 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

Parador

Parkiet
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Dąb clear
Living
deska typu wiejski dom 1-rzędowa
Trendtime 4
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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.

Dodatkowe wartości na www.parador.eu

Narzędzia

Zamówienie katalogu

Kleje

Zamówienie próbnika ręcznego

Czyszczenie i pielęgnacja

Projektowanie przestrzeni i materiałów

Sprawdzenie dostępności

Strona internetowa i widok asortymentu
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Parkiety Parador pasujące
do każdego stylu życia
Parkiet od firmy Parador Parkett zapewnia wartościowe i przyjemne odczucia.
W zależności od indywidualnych upodobań dotyczących wygody, zdrowego mieszkania
i wyjątkowego designu, klient może wybierać spośród wyjątkowej oferty parkietów
firmy Parador z kolekcji Eco Balance oraz innych, projektowanych przez międzynarodowych projektantów. Bogata, inspirująca oferta umożliwia realizację osobistych marzeń
dotyczących mieszkania.

Engineered
www.parador.eu
wood
flooring

Engineered
wood flooring
Eco Balance

Open Frameworks
Design Edition
by Hadi Teherani

Laminate flooring I Elastic flooring I Engineered wood flooring
ClickBoard I Panels I Mouldings and accessories

Parkiet — klasyczny parkiet firmy
Parador odznacza się elegancją i
zapewnia mieszkanie w zgodzie z
naturą. Duża różnorodność i
wartościowość drewna, a także jego
idealna obróbka sprawiają, że parkiet
stanowi jedno z najbardziej lubianych
rozwiązań w zakresie podłóg.

Parkiet Eco Balance — ci, którzy pragną
żyć nowocześnie, stylowo i ekologicznie,
odnajdą w parkiecie z serii Eco Balance
równowagę między innowacyjnością a
ochroną środowiska.

Edition — indywidualne wzory podłóg
firmy Parador, powstające we współpracy
ze znanymi projektantami, którzy
wyznaczają nowe standardy w zakresie
wysokiej jakości i kreatywności.

Parador

Parkiet

Zrównoważony
rozwój
Wyznaczanie
standardów
Ponowne zalesianie

Produkcja w Niemczech
i Austrii

Warsztaty firmy Parador
Krótkie drogi transportu

Opakowania z
tektury pochodzącej z
recyklingu

Nieszkodliwa dla środowiska produkcja
z naturalnych materiałów

Parador
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Bezpieczeństwo i
odpowiedzialność
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
podłóg parkietowych wykraczają daleko poza wymogi ustawowe, co potwierdzają
różne dodatkowe certyfikaty, o które ubiegamy się z własnej inicjatywy.
EN 14342:2013
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
parkietów firmy Parador oznacza
nienaganną jakość, bezpieczeństwo
produktów, dokumentację zrozumiałą dla użytkowników i niezależny
nadzór obiektywnego instytutu TÜV
Rheinland Niemcy.

„Niebieski Anioł” (Der Blaue Engel)
Certyfikat „Niebieski Anioł” został
przyznany lakierowanym parkietom
Parador jako produktowi, który nie
uwalnia toksycznych związków
chemicznych. Oznakowanie ekologiczne RAL-UZ 176.

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.

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.

RW 01-03

eco-INSTITUT
Produkty oznakowane przez
eco-INSTITUT spełniają najsurowsze wymagania dotyczące emisji
substancji szkodliwych. (Dotyczy
tylko produktów lakierowanych)

www.realwood.eu

Real Wood
Stempel „Real Wood” jest wynikiem inicjatywy Europejskiej
Federacji Przemysłu Parkietowego,
która ułatwia identyfikację prawdziwego drewna litego i wielowarstwowego.

Zrównoważony rozwój

Dobre powody
firmy Parador

Postawa

Zaangażowanie

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 przyszłych 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.

Parador jest pierwszym i jak dotychczas jedynym producentem podłóg, które otrzymały certyfikat EMAS. Zobowiązujemy 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.

Produkcja

Społeczeństwo

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 kontrolowanych źródeł.
Wymaganie transparentności rozciąga się na wszystkie
aspekty łańcucha wartości i jest udokumentowane według
standardów dotyczących ochrony środowiska, 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.

Od 2011 angażujemy się w działania fundacji „Plant for the
Planet”, której celem jest zatrzymanie kryzysu klimatycznego. 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.
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