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Living performance  
je podstatou značky Parador.  
Pro nás znamená život uznání za krásu. 
Performance znamená práci. Parador 
kombinuje obojí na nejvyšší úrovni – a 
vytváří podlahu pro individuální obytné 
prostory.   



Umění žít
se setkává s požadavky na výkon
Svět se mění. Ze stále komplexnějších výzev  
a rozmanitých vlivů vznikají nečekané pohnutky,  
které nakonec tvoří celek a dávají hodnotě bydlení 
nový rozměr. 

Z lidí, kteří se zabývají formami individuálního 
bydlení a kteří se nově ztotožňují se svým  
domovem, se stávají komunity, které se svým 
životním prostředím zacházejí obezřetně. 

Kritéria, pomocí nichž se kvalita života a bydlení 
nově hodnotí, se mění. Produkty společnosti 
Parador k tomu trvale přispívají. Krása, design a 
technologie, kvalita a dlouhá životnost se v nich 
spojuje do jednoho hmatatelného a emocionálního 
 základu, který čelí požadavkům všedních dnů. 

Při všem, co děláme, je důležité získat důvěru 
našich zákazníků – pomocí jasných hodnot a  
jasného postoje: Jsme opravdoví, inovativní  
a nároční. Jsme hrdí na to, že můžeme svoji  
práci spojit s hodnotným bydlením a uměleckým  
životem.  

Living performance. 

1. Naše jednání je jasným 
kompasem, který ukazuje  
směrem do budoucnosti.

2. Inspirace z umění,  
architektury a lidské společnosti  
dodávají našim produktům 
charakter a osobitost. 

3. Základem a motivací naší  
tvůrčí činnosti jsou nejvyšší  
nároky na kvalitu „made in 
Germany“. 

4. Inovační duch a vynikající 
technika vedou k celosvětově 
uznávaným výsledkům a 
oceněním.

5. Naše podlahy jsou zdravotně 
nezávadné, mají nízké emise a 
zajišťují v obytném prostoru dobré 
klima.

6. Trvalá udržitelnost je naším  
základem a jde ruku v ruce  
s naší odpovědností zachovat 
přírodu pro příští generace. 
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Někdo oceňuje klasický design 
podlahy, ve kterém se uplatňuje 
choreografie světla k dokonalosti. 
Jiného přesvědčí umělecká svoboda 
mimořádně výrazného dekoru: Vinyl 
od společnosti Parador je stejně 
rozmanitý jako lidé, pro které je 
vyroben. Jedno mají vinylové  
podlahy od společnosti Parador 
společné: Spojení designu a  
techniky z nich dělá skutečného 
dodavatele esteticky a funkčně 
vysoce kvalitní koncepce prostorů.

Vinyl od společnosti Parador 
dosahuje autentického napodobení 
přírodě blízkých materiálů s úžasnou 
dokonalostí. Vzhledy v mimořádné 
kvalitě umožňují realizovat přání 
ohledně bydlení v různých scénářích 
použití. Naše synchronní struktury 
jsou přitom zárukou mimořádné 
přirozenosti: Vinyl od společnosti 
Parador nejen vypadá jako jeho  
předloha z přírody, ale on tak i na 
dotek působí. A díky elastickému  
a teplému povrchu se chůze naboso 
v příjemné akustice prostoru stává 
samozřejmostí: Zbytečné zvuky 
nejsou slyšet.

Inovační centrum a materiálová  
laboratoř, tvůrce trendů a přední 
designér: Společnost Parador je  
stejně rozmanitá jako produkty,  
za kterými stojí. 

Na následujících stránkách 
ukazujeme, díky čemu je naše 
rozsáhlá nabídka tak výjimečná: 
vyznání lásky možnostem individuál-
ního prostorového řešení pomocí 
vinylu od společnosti Parador. 

My jsme Parador

a, d Jako tradiční dřevozpracující  
společnost se hlásíme k odpovědnosti  
za životní prostředí. Od něj se necháváme  
inspirovat – to platí i pro naše mimořádně 
trvanlivé vinylové podlahy, které vypadají  
neuvěřitelně podobně jako jejich předlohy  
z přírody. 
b, e Rozmanitost moderních a klasických 
designů v kombinaci s přesvědčivými  
povrchovými vlastnostmi, díky nimž je chůze 
po vinylu naboso čistým potěšením – to je  
pro společnost Parador typické.

Parador
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Vinyl od společnosti Parador má 
nízké emise, je antibakteriální  
a přispívá díky své robustnosti  
a dlouhé životnosti k šetrnému  
zacházení s našimi přírodními zdroji. 
Nezávadnost všech vinylových 
podlah od společnosti Parador je  
pravidelně testována, dosahuje 
velmi dobrých výsledků a je  
splněna. Jejich speciální povrchová 
úprava má odpuzující účinek proti 
nečistotám a bakteriím. Náš vinyl je 
velmi tichý a snadno se čistí, takže 
se dokonale hodí do domácností  
s dětmi, alergiky a čtyřnohými  
spolubydlícími.

Naše zkušenost je základem pro 
výrobu prémiových produktů, které 
přesvědčují designem a inteligentní 
technikou. V našem ústředí a  
sídle společnosti ve vestfálském  
Coesfeldu jsme spojili naše  
know-how z více než 40 let  
zkušeností, naše znalosti moderních 
a vysoce kvalitních materiálů a náš 
vlastní požadavek na zdravotně 
nezávadné produkty, aby vznikly 
vinylové podlahy, které prostě  
přesvědčí. 

„ Nabízíme pouze 
dekory, na kterých 
bychom chtěli sami 
bydlet. Protože 
Parador je více  
než podlaha.“ 

My jsme ParadorParador

c V našem hlavním sídle ve vestálském 
Coesfeldu vyvíjejí vynikající zaměstnanci  
pomocí know-how a velkého citu pro  
mezinárodní trendy technicky inteligentní  
a přesvědčivé podlahy.
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Trendtime 8
Silhouette
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744825 SPC

Poezie světla a stínu: Podlaha  
Parador Silhouette Iconics nově 
interpretuje souhru barvy a tvaru  
na základě ručně vyrobených  
dřevěných intarzií.
Další informace najdete na straně 44.
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Pokud jde o trvanlivost v esteticky 
náročných prostorech, je vinyl 
opravdu všestranný: Je ideální 
volbou pro lidi s vysokým nárokem 
na kvalitu a smyslem pro individuální 
řešení prostoru. 

Elastický povrch je obzvláště teplý 
k nohám a zajišťuje příjemnou 
akustiku. 

Anything goes: Tři produktové řady, 
inteligentní řešení pro různé 
požadavky a zaklapávací systém pro 
snadnou pokládku – díky tomu vinyl 
od společnosti Parador přesvědčivě 
plní všechny požadavky.

Rovnoměrnost dekorů u různých 
variant produktů a většinou  
voděodolná struktura produktu 
umožňují jednotný  

vzhled v celém domě nebo podniku. 
Vinyl od společnosti Parador –  
trvanlivý společník pro váš domov. 

Basic
Dub Skyline bílý
Kartáčovaná struktura
Struktura dřeva (HDF) 
4 stranná V drážka (SPC)

1601338 HDF
1744609 SPC
1730792 k lepení

Vinyl
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Iconics Tato naše srdeční 
záležitost pozvedá práci 

na tomto produktu z racionality 
na úroveň smyslnosti. V oblasti 
výroby je jedinečnost stále
důležitější: Produkty s duší.  
K tomuto přesvědčení  
přihlížíme u našich nových  
produktů „Iconics“. Jsou  
moderním výrazem s  
ikonografickým potenciálem –
odvážné, nevšední a přitom 
relevantní pro úpravu krásných 
prostor s mimořádným  
charakterem.

Designové podlahy Parador  
Vinyl nabízí velký výběr atraktiv-
ních dekorů a povrchů ve třech 
produktových řadách pro  
jakýkoli účel. Kolekce Basic, 
Classic a Trendtime se zaměřují 
na různé cílové skupiny. Přijímají 
jakoukoli technickou výzvu 
renovace – a dodávají prostorům 
mimořádnou atmosféru.  
 
 

Trendtime
okouzlí všechny, pro které  
je podlaha vyjádřením jejich  
postoje: Tato kolekce spojuje
jedinečné designové spektrum
pro stylové vybavení v rytmu 
doby s nejvyšší úrovní kvality.
Strana 38

Basic
je naše kolekce pro všechny,  
kdo nakupují výhodně, ale  
nechtějí se vzdát kvality. V řadě 
Basic najdete přesvědčivý výběr 
atraktivních vinylových podlah, 
které udělají z každého domova 
skutečný domov.
Strana 26

Edition
sdružuje exkluzivní speciální 
kolekce – které jsou utvářeny 
mezinárodními trendy a  
kulturními vlivy. Navrženy  
samotnou společností Parador  
a ve spolupráci s renomovanými 
návrháři jsou tyto podlahy  
zárukou jedinečné designové 
kvality a zároveň maximální 
funkčnosti. 
parador.de/en/design-collection

Classic
je nekompromisní v kvalitě, 
klasická v designu a lze ji použít 
téměř kdekoli. Řada Classic je 
určena lidem s vysokým  
nárokem na design a kvalitu. 
Strana 34.  
Strana 32

Parador

http://parador.de/en/design-collection


16 17Naše kolekce promění  
prostor ve skutečný domov.
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Nejdůležitější fakta o vinylu

Trendtime 5
Industrial Canvas grey
Struktura minerální
4 stranná V drážka

1744821 SPC

Šedá se v barevném řešení interiérů ukazuje jako konstantní 
veličina. Díky eleganci a neomezenému vyjádření se  
tento barevný odstín stává výraznou scénou pro individuální  
akcenty – dokonalý prostředník mezi černou a bílou.

Cool 
Grey

Trendtime 5
Mineral Grey
Struktura minerální
4 stranná V drážka

1744819 SPC

Trendtime 5 
Dolomit bílý
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744823 SPC

Trendtime 8 
Symphony grey
Přírodně matná 
struktura
4 stranná V drážka

1744830 SPC

Chtěli byste vidět vybranou  
podlahu ve svém vlastním 
domě?
parador.de/en/floorfinder

Parador

http://parador.de/en/floorfinder


20 21

Nejdůležitější fakta o vinylu

Podlaha je často prostředníkem mezi interiérem  
a exteriérem. Parador Vinyl přináší do interiérů díky 
neuvěřitelně reálně působícím interpretacím dřeva 
pohodlí a teplo dřevěných vzhledů – se všemi 
výhodami technicky vysoce kvalitní designové 
podlahy.

Natural
Look

Classic 2030
Dub Memory přírodní
Kartáčovaná struktura 
4 stranná V drážka

1744613 HDF

Basic 5.3
Dub Infinity přírodní
Svěží struktura
4 stranná V drážka

1744607 SPC

Trendtime 8 
Dub Pacific přírodní
Struktura vintage 
4 stranná V drážka

1744831 SPC

Classic 2070
Dub Explorer karame-
lový
Starožitná struktura 
4 stranná V drážka

1744629 SPC
Classic 2070
Dub Natural Mix světlý
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744627 SPC

Parador



22 23

Nejdůležitější fakta o vinylu

Výjimečné podlahy se vyznačují hloubkou a strukturou. 
Parador Vinyl přesvědčuje i u tohoto detailu povrchovými 
vlastnostmi a vzhledem – pro nadčasově elegantní bydlení, 
které lze vnímat všemi smysly.

Deep 
Elegance

Classic 2070 
Dub Vintage šedý
Starožitná struktura
4 stranná V drážka

1744626 SPC

Trendtime 5 
Mineral black
Struktura minerální
4 stranná V drážka

1744818 SPC

Trendtime 8 
Dub Pacific antický
Struktura vintage
4 stranná V drážka

1744832 SPC

Trendtime 5 
Čedič terra
Struktura minerální
4 stranná V drážka

1744824 SPC

Získejte informace  
o aktuálních trendech  
navrhování podlah: 
parador.de/en/inspiration/trends

Parador

http://parador.de/en/inspiration/trends
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Systém Parador Vinyl

All in one.  
Jeden dekor. 
Mnoho možností.

Basic
Dub Royal bělený
Kartáčovaná struktura
Struktura dřeva (HDF)

1604831 HDF
1743006 SPC
1730780 k lepení

Parador Vinyl je více než podlaha: 
estetický koncept pro jakoukoli 
oblast použití. Díky rovnoměrnosti 
dekorů u různých provedení vinylu  
je možné navrhnout různé dispozice 
prostoru v identickém vzhledu. 
Protože v závislosti na požadavcích 
nabízíme našim dodavatelům až tři 
varianty: Vinylové podlahy s nosnými 
deskami HDF jsou dokonalým  
řešením pro návrh obytných  
prostorů, kde je nutné vyrovnat 
mírné nerovnosti. Vinyl s nosnou 
deskou SPC je jako podlaha pro 
univerzální použití velmi rozměrově 
stabilní a voděodolný; je velmi  
vhodný pro velké a vlhké prostory.  

A nakonec vinyl k lepení, který je 
díky silnému spojení s podlahou 
vhodný obzvláště pro náročné  
dispozice prostoru. Různá provedení 
lze spolu skvěle kombinovat – za 
účelem dosažení konzistentního 
stylového vzhledu. Nabízejí  
optimální řešení pro libovolnou 
oblast použití. Ať už v obývacích 
pokojích, kuchyni nebo koupelně, 
všude lze použít stejný dekor.
Další informace najdete na straně 50.

1 Vinyl s nosnou deskou HDF  
Podlaha pro vysoký komfort bydlení 
2 Vinyl s nosnou deskou SPC 
Všeuměl pro každý prostor
3 Vinyl k lepení
Podlaha pro náročné  
projekty
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Produktová řada Parador Vinyl Basic  
nabízí velký výběr stylových 
vinylových podlah s prvotřídním 
poměrem ceny a výkonu, které 
přesvědčí kvalitou a vzhledem,  
stejně jako univerzálností a 
odolností. 

Díky základním užitným 
vlastnostem je tato produktová 
řada vždy bezpečnou volbou pro nové 
uživatele – ať už jako vinyl s nosnou 
deskou HDF, jako podlaha s nosnou 
deskou SPC nebo k lepení.

Vinyl Basic

Basic
Dub pastelově šedý
Kartáčovaná struktura
Struktura dřeva (HDF)
4 stranná V drážka (SPC)

1513441 HDF
1743005 SPC 
1730798 k lepení

Parador
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NK 31
Třída komerčního užívání NK 31

15
years

15 let (záruční doba pro soukromé užívání)
5 let (záruční doba pro komerční užívání)

Vhodná pro podlahové vytápění

K dispozici i ve voděodolném provedení
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Dub šedý bílený
Kartáčovaná struktura

1730560 HDF
1743001 SPC*
1730777 k lepení

Dub pastelově šedý
Kartáčovaná struktura
Struktura dřeva (HDF)

1513441 HDF
1743005 SPC*
1730798 k lepení

Pinie skandinávská bílá
Kartáčovaná struktura

1730627 HDF
1743009 SPC*
1730795 k lepení

Nic nás tolik nefascinuje jako 
dokonalé napodobení přirozených 
materiálů. Lákavě realisticky 
působící vzhled v mimořádné  
kvalitě přináší v designu povrchů 
společnosti Parador výsledky, 
které nadchnou – zejména u 
materiálu dřevo.  
Další informace viz strana 51

Dub Memory přírodní
Kartáčovaná struktura

1649300 HDF
1743003 SPC*
1730796 k lepení

Dub Infinity přírodní**
Svěží struktura 

1730634 HDF
1744607 SPC*
1730799 k lepení

Dub Memory broušený
Kartáčovaná struktura

1730621 HDF
1743002 SPC*
1730778 k lepení

Dub Royal bělený
Kartáčovaná struktura
Struktura dřeva (HDF)

1604831 HDF
1743006 SPC*
1730780 k lepení

Dub přírodní
Kartáčovaná struktura

1649299 HDF
1743004 SPC*
1730779 k lepení

Dub Sierra přírodní
Kartáčovaná struktura

1730632 HDF
1743007 SPC*
1730791 k lepení

Dub Infinity šedý**
Svěží struktura 

1730635 HDF
1744608 SPC*
1730800 k lepení

Dub Studioline broušený
Kartáčovaná struktura
Struktura dřeva (HDF)

1601336 HDF
1743008 SPC*
1730793 k lepení

Dub Skyline bílý
Kartáčovaná struktura
Struktura dřeva (HDF)

1601338 HDF
1744609 SPC*
1730792 k lepení

* se 4 strannou V drážkou

Basic – selský vzor

HDF d 1207 × š 216 × v 9 ,4 mm |  SPC d 120 9 × š 225 × v 5 ,3 mm |  k lepení d 1219 × š 229× v 2 ,0 mm HDF Basic 3 0 |  SPC Basic 5 . 3 |  k lepení Bas ic 2.0

Basic – selský vzor
V

in
yl
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pa
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r.d

e/
en

Všechny dekory dřeva a kamene 
jsou brilantní napodobeniny.

** Se synchronní strukturou pro autentický vzhled a 
povrchové vlastnosti – další informace na straně 43.

http://parador.de/en
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Basic 
Dub šedý bílený 
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka (SPC)

1730560 HDF
1743001 SPC
1730777 k lepení

Vinyl Basic obstojí v požadavcích 
života – dokonce i pro malé  
spolubydlící, kteří se na teplých  
a trvanlivých podlahách v útulných 
vzhledech dřeva cítí obzvláště  
dobře.
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Classic 
Dub Natural Mix světlý
Struktura dřeva 
1730639 HDF

Kartáčovaná struktura 
4 stranná V drážka 
1744627 SPC

Nekompromisní v kvalitě, klasický  
v designu a lze ho použít téměř 
kdekoli: Podlahy kolekce Vinyl Classic 
přesvědčí svou nejvyšší funkčností  
a nadčasovým designem. 

Kromě rychle se měnících trendů 
odolávají díky své jasné eleganci 
požadavkům života – jako vinyl s 
nosnou deskou HDF nebo jako vinyl 
s nosnou deskou SPC jsou podlahy 
Parador Classic vždy bezpečnou 
volbou.

Vinyl ClassicParador
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Parador

Třída komerčního užívání NK 33

life
Lifetime (záruční doba pro soukromé užívání) 
10 let (záruční doba pro komerční užívání) 

Vhodná pro podlahové vytápění

K dispozici i ve voděodolném provedení
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Dub broušený
Struktura dřeva 
1442052 HDF 

Kartáčovaná struktura
1744621 SPC*

Dub Royal bělený
Kartáčovaná struktura

1744612 HDF*
1744631 SPC*

Dub Natural Mix světlý
Struktura dřeva 
1730639 HDF

Kartáčovaná struktura  
1744627 SPC*

Dub Natural Mix šedý
Struktura dřeva 
1730640 HDF

Kartáčovaná struktura  
1744628 SPC*

Dub Royal bílý bělený
Kartáčovaná struktura

1513465 HDF
1744622 SPC*

Přestárlé dřevo bílené
 Struktura dřeva 
1513466 HDF

Kartáčovaná struktura  
1744620 SPC*

Dub přírodní
Kartáčovaná struktura

1744614 HDF*
1744633 SPC*

Dub Memory přírodní
Kartáčovaná struktura

1744613 HDF*
1744632 SPC*

Dub Explorer skálově šedý
Starožitná struktura

1744611 HDF*
1744630 SPC*

Dub Explorer karamelový
Starožitná struktura

1744610 HDF*
1744629 SPC*

Dub Vintage přírodní
Starožitná struktura

1730637 HDF
1744624 SPC*

Dub Studioline přírodní
Struktura dřeva 
1601385 HDF

Kartáčovaná struktura  
1744623 SPC*

Dub Vintage šedý
Starožitná struktura

1730638 HDF
1744626 SPC*

Classic – selský vzor

HDF d 1207 × š 216 × v 9 ,6 mm |  SPC d 120 9 × š 225 × v 6 ,0 mm

Classic – selský vzor
V

in
yl
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ss
ic

HDF C lass ic 20 3 0 |  SPC Class ic 2070
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Jednoduše zadejte číslo produktu  
do vyhledávacího pole na našem 
webu a prohlédněte si u každé  
podlahy brilantní velkoformátové 
detailní fotografie, a to i v zobrazení 
3D. Ať už se jedná o porovnání 
produktů, kalkulátor materiálu nebo 
technické údaje – najdete zde 
vše, co vám poskytne orientaci při 
výběru vašeho oblíbeného produktu.
parador.de/en

Všechny dekory dřeva a kamene jsou brilantní napodobeniny. * se 4 strannou V drážkou

http://parador.de/en
http://parador.de/en
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Classic 
Dub Vintage přírodní
Starožitná struktura

1730637 HDF
1744624 SPC

Hřejivá a přístupná atmosféra  
prostoru, vzhled, který přetrvá  
bez ohledu na trendy – a podlahy,  
které zůstanou: Parador Classic 
kombinuje odolnost a sílu s  
nadčasovou elegancí.



38 39

Vinyl Trendtime, to je výběr podlah pro 
lidi, kteří ocení hodnotu výjimečnosti. Díky 
rozsáhlému spektru vzhledů a formátů 
tato produktová řada sebevědomě 
přispívá k designu interiéru naší doby. 

Spojuje kvalitu na vysoké úrovni s 
trendovými nabídkami vzhledu palubek 
a dlaždic v neobvyklých a jedinečných 
površích a designech – jako vinyl s nosnou 
deskou HDF nebo jako vinyl s nosnou 
deskou SPC.

Vinyl Trendtime

Trendtime 5
Dolomit bílý
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744823 SPC

Parador
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Parador

Třída komerčního užívání NK 33

life
Lifetime (záruční doba pro soukromé užívání)
10 let (záruční doba pro komerční užívání)

Vhodná pro podlahové vytápění

Velmi matné povrchy
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„ Podlaha která 
přesvědčí 
charakterem a 
jedinečností.“

Trendtime 5 – velké dlaždice

d 914 × š 4 57 × v 6 mm

Čedič terra
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744824 SPC

Granit antracit
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744822 SPC

Beton šedý
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744817 SPC

Mineral grey
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744819 SPC

Mineral black
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744818 SPC

Dolomit bílý
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744823 SPC

Industrial Canvas grey
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744821 SPC

Industrial Canvas white
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744820 SPC

pa
ra
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r.d
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Všechny dekory dřeva a kamene jsou brilantní napodobeniny.

Parador

V ateliérech na severu Nizozemska, 
kde ze starých, recyklovaných plach-
tovin vyrábí skutečná umělecká díla, 
jsme se nechali inspirovat k  
Industrial Canvas Iconics. Z očividně 
náhodného postupu, při kterém se 
plachtoviny abstraktně pomalují a 
poskládají, vznikají fascinující tvary. 

Tento způsob formování na  
betonovém vzhledu v kombinaci  
s knihtiskem umožňuje nakonec 
vznik podlahy, která přesvědčí  
charakterem a jedinečností.

Vinyl je jako moderní a inovativní 
materiál první volbou pro jasné, 
elegantní koncepce prostorů.  
Díky naší produktové řadě Vinyl  
Trendtime si můžete velmi rychle 
a bez námahy vychutnat stylové 
podlahy Made by Parador.

http://parador.de/en
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Synchronní struktura

pa
ra

do
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Synchronní struktury od společnosti 
Parador jsou ztvárněny mimořádně 
přirozeně. Textury jsou přesně  
přizpůsobeny vzhledu daného  
dekoru a věrně napodobují např. 

suky ve dřevě nebo jemné praskliny.  
Rozdílné hloubky určují rozmanitost 
a propůjčují podlahám obzvláště 
autentický vzhled.

Trendtime 6 – vzhled zámkových palubek

d 220 0 × š 216 × v 9 ,6 mm

Dub Natural Mix šedý
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744640 HDF

Dub Studioline broušený
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744639 HDF

Dub Royal bílý bělený
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744636  HDF

Dub přírodní
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744637 HDF

Dub Memory přírodní
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744638 HDF

Dub Royal bělený
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744635 HDF

V
in

yl
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Společnost Parador nabízí ke každé 
podlaze opticky sladěné podlahové 
lišty. Jednoduše zadejte číslo 
produktu své oblíbené podlahy 
do vyhledávacího pole na našem 
webu a zobrazí se vám odpovídající 
podlahové lišty. 
parador.de/en

Všechny dekory dřeva a kamene jsou brilantní napodobeniny.

http://parador.de/en
http://parador.de/en
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Parador

„ Staré formy 
umění umožňují 
pohled na 
nové.“

Dub Imperial pure**
Autentická struktura
4 stranná V drážka

1744826 SPC

Symphony grey**
Přírodně matná struktura
4 stranná V drážka

1744830 SPC

Symphony white**
Přírodně matná struktura
4 stranná V drážka

1744829 SPC

Trendtime 8 – velkoplošný formát

d 1522 × š 225 × v 6 mm

Silhouette
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744825 SPC

Dub Studioline broušený
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744833 SPC

Dub Pacific přírodní**
Struktura vintage 
4 stranná V drážka

1744831 SPC

Dub Imperial macchiato**
Autentická struktura
4 stranná V drážka

1744827 SPC

Dub Imperial šedý světlý**
Autentická struktura
4 stranná V drážka

1744828 SPC

Dub Pacific antický**
Struktura vintage
4 stranná V drážka

1744832 SPC

pa
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en

Poezie světla a stínu symbolizuje 
protiklady, které k sobě patří. Pokud 
je oddělíme málo jasnými hranicemi, 
tak se tyto protiklady při bližším 
pohledu vytratí – a otevřou pohled 
na něco nového. V popředí našeho  

kulturního spojení světla a stínu stojí 
také vinylová podlaha Silhouette, 
která nově interpretuje souhru barvy 
a tvaru na podlaze a umožnila tak 
oživení staré formy umění v nové 
funkční vinylové podlaze.
 

Všechny dekory dřeva a kamene jsou brilantní napodobeniny. ** Se synchronní strukturou pro autentický vzhled a 
povrchové vlastnosti – další informace na straně 43.

http://parador.de/en
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Opravdová, inovativní a náročná: 
Parador Trendtime ve vzhledu  
dlaždic přináší emocionální eleganci 
i do prostorů se silným zatížením.

Trendtime 5
Mineral black
Struktura minerální 
4 stranná V drážka

1744818 SPC
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Parador Přehled sortimentu Vinyl

Vinyl s nosnou deskou HDF Vinyl s nosnou deskou SPC Vinyl k lepení
Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime Basic

Sortiment Basic 30 Classic 2030 Trendtime 6 Basic 5.3 Classic 2070 Trendtime 5 Trendtime 8 Basic 2.0

Vzor palubek 1 Selský vzor
2 Vzhled zámkových palubek
3 Velkoplošný formát
4 Velké dlaždice

 1  1  2  1  1  4  3  1

Vzor  
fasetování

Podélné a čelní hrany zkosené  
po celém obvodu vytvářejí  
vzhled podlahy z pravých  
dřevěných palubek a dlaždic.

Produkty Iconics jsou synonymem  
designového a řemeslného  
zpracování společnosti Parador.

Záruka
Záruční doba pro  
soukromé využití 15 let Lifetime Lifetime 15 let Lifetime Lifetime Lifetime 15 let

Záruční doba pro  
komerční využití 5 let 10 let 10 let 5 let 10 let 10 let 10 let 5 let

Třída užití
Třída užití pro 
soukromé účely NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Třída užití pro  
komerční účely NK 31 NK 33 NK 33 NK 31 NK 33 NK 33 NK 33 NK 31

Formát
(1) 1207 × 216 mm 1207 × 216 mm 2200 × 216 mm 1209 × 225 mm 1209 × 225 mm 914 × 457 mm 1522 × 225 mm 1219 × 229 mm

Síla palubek 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 5,3 mm 6 mm 6  mm 6 mm 2 mm

Nášlapná vrstva 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm

Nosná deska Nosná deska HDF Nosná deska HDF Nosná deska HDF Nosná deska SPC Nosná deska SPC Nosná deska SPC Nosná deska SPC Vinyl

Hran proti 
bobtnání Nosná deska se zvýšenou  

ochranou proti bobtnání

Vhodnost  
do vlhkého 
prostoru

Umožňuje použití ve vlhkých  
prostorech bez časového  
omezení v případě stojící  
vody – 100% voděodolný.

Anti- 
bakteriální Odpuzuje nečistoty  

a bakterie

Tlumení 
kročejového 
hluku

Zabudovaná spodní vrstva 
posiluje už tak dobrou 
akustiku povrchu

Vhodné pro pokládku  
na podlahové topení  
a podlahové chlazení

Comfort-
Click Zaklapávací spoj pro jednoduchou,  

bezpečnou a přesnou pokládku

Safe-Lock® 

PRO
Zaklapávací mechanismus  
pro jednoduchou, bezpečnou  
a přesnou pokládku

* 
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Podlahové  
vytápění /  
podlahové  
chlazení
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Parador Znalosti o produktech

Zažijte opravdovou krásu všemi 
smysly: Objevte souhru formátů, 
povrchů a struktur.

Kartáčovaná

Přírodní matná

Živá Minerální

AutentickáAntická

Dřevo

Vintage

Nosná deska SPC
914 × 457 mm 

Nosná deska SPC
1522 × 225 mm

Nosná deska HDF
1207 × 216 mm
Nosná deska SPC
1209 × 225 mm
K lepení
1219 × 229 mm

Nosná deska HDF
2200 × 216 mm

V
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500 mm

2000 mm

1000 mm

1500 mm

Bez drážky
Při klasické pokládce se na sebe 
palubky napojují bez jasně  
rozpoznatelných mezer. Harmonický 
vzhled podlahy vytváří celistvý  
celkový dojem. 

4 stranná V drážka 
Zdůrazněním individuální palubky,  
vytvoří zkosené podélné a čelní 
hrany po celém obvodu vzhled  
pokládky s kouzlem pravé podlahy  
z dřevěných palubek nebo dlaždic.

Design drážek

Povrchové struktury

Někdy jsou zvýrazněny hlouběji  
a jindy jsou plošší, ale vždy jsou 
znatelné a příjemné všem, kdo na 
ně vstoupí naboso, v botách nebo 
na čtyřech tlapkách: Povrchové 
struktury vinylu od společnosti 
Parador se vyznačují kvalitou a 
hloubkou. 

U synchronního povrchu reliéf 
přesně kopíruje průběh kresby 
dekoru. Vzniká tak vzhled, který  
je od pravého dřeva téměř neroze-
znatelný.

Další informace najdete na
parador.de/en/your-floor/ 
product-knowledge/vinyl-flooring

http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge/vinyl-flooring
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge/vinyl-flooring
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Parador Technika

Vinyl s nosnou deskou HDF je 
dokonalým řešením při utváření všech 
obytných místností, ve kterých je 
nutné vyrovnat drobné nerovnosti. 

Integrované tlumení kročejového 
hluku zajistí příjemně tichou akustiku 
místnosti a současně vysoký komfort 
pro chůzi. Vinyl s nosnou deskou HDF 
je robustní, snadno se udržuje a lehce se 
pokládá díky inteligentnímu systému 
zaklapávání.

Vinyl s nosnou  
deskou HDF

Obzvláště tichý  
a teplý k noham

Robustní a se  
snadnou údržbou

Testovaný a  
zdravotně nezávadný

Antibakteriální  
a hygienický

Nosná deska s  
zvýšenou ochranou 
proti bobtnání

Vysoký komfort při 
chůzi a bydlení

Safe-Lock® PRO

Vhodný pro  
podlahové vytápění

Integrované tlumení 
kročejového hluku

Vhodný pro lehce 
nerovné podklady

Velmi rozměrově 
stabilní

Podlaha pro vysoký komfort  
bydlení. Vinyl s nosnou deskou HDF  
je jako moderní a inovativní materiál 
díky inteligentní konstrukci první 
volbou pro esteticky a funkčně  
vysoce kvalitní koncepce prostorů. 
parador.de/en/your-floor/ 
product-knowledge

1 UV vrstva

2 Vinylová nášlapná vrstva

3 Vinylová dekorační vrstva

4 Vinylová nosná vrstva

5 Nosná deska HDF

6 Korková vrstva

7 Safe-Lock® PRO

http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge
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Parador Technika

Vinyl s nosnou  
deskou SPC

Vinyl s nosnou deskou SPC je jako  
podlaha pro univerzální použití velmi 
rozměrově stabilní. Jeho nosná deska 
dokonale vyrovná nerovnosti.  
Renovace na dlaždicích mohou dát 
obytnému prostoru zcela nový vzhled  
za vynaložení malého úsilí. 

Pro náročné dispozice prostoru, jako 
jsou např. velké prostory, francouzská 
okna a zimní zahrady je voděodolný 
vinyl ideální volbou; dodá zvláštní  
atmosféru i vlhkým prostorům. 

Obzvláště tichý  
a teplý k nohám

Robustní a se  
snadnou údržbou

Testovaný a  
zdravotně nezávadný

Antibakteriální  
a hygienický

Vhodný pro 
podlahové vytápění

Pokládka přes spáry  
a skrze dveře

Nízká montážní výška

Comfort-Click

Voděodolný

Pro náročné  
dispozice prostoru

Integrované tlumení 
kročejového hluku

Vhodný pro lehce  
nerovné podklady

Velmi rozměrově 
stabilní

Všeuměl pro každý  
prostor. U nosného materiálu  
SPC (= Solid Polymer Core) jsou  
minimální nejen dilatační změny 
způsobené vzdušnou vlhkostí,  
ale i změny způsobené teplotou.  
Dokonalého vzhledu lze dosáhnout 
jednoduchou pokládkou.
parador.de/en/your-floor/ 
product-knowledge

1 UV vrstva

2 Vinylová nášlapná vrstva

3 Vinylová dekorační vrstva

4 Nosná vrstva SPC

5 Akustická spodní vrstva

6 Systém Comfort-Click

http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge
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Parador Technika

Vinyl k lepení je díky své nízké 
montážní výšce ideální pro náročné 
rekonstrukce. 

Lepení zajišťuje pevné spojení  
s podkladem a spojuje útulnost  
s odolností. 

Vinyl k lepení nabízí vzhled dřeva  
v obytných místnostech a vlhkých 
prostorách a vytváří dobrý dojem  
také v zimních zahradách.

Vinyl  
k lepení

Obzvláště tichý  
a teplý k nohám

Robustní a se  
snadnou údržbou

Testovaný a  
zdravotně nezávadný

Pro náročné 
dispozice prostoru

Velmi nízká 
montážní výška

Lepení

Antibakteriální  
a hygienický

Vhodný pro 
podlahové vytápění

Voděodolný

Podlaha pro náročné projekty. 
Parador Vinyl k lepení lze bez  
problémů použít kdekoli. Speciální 
struktura tohoto produktu a způsob 
pokládky zajistí u této varianty  
extrémní odolnost a trvanlivost.  
Vinyl k lepení je voděodolný a  
proto je ideální ve všech obytných  
prostorech, které kladou na podlahu 
zvláštní nároky.
parador.de/en/your-floor/ 
product-knowledge

1 UV vrstva

2 Vinylová nášlapná vrstva

3 Vinylová dekorační vrstva

4 Vinylová nosná vrstva

http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge
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Parador

Cenné informace o příslušenství najdete na 
parador.de/en/your-floor/how-to

Příslušenství

Servis se systémem: O dokonalém 
celkovém dojmu rozhodují detaily. 
Proto má společnost Parador 
připraveno přesně sladěné  
příslušenství pro pokládku  
a péči – pro radost z podlahy.  
Od začátku. 

Podlahy Parador lze optimálně položit při jakémkoli použití: Naše 
podložky vyrovnávají malé nerovnosti podlahy a zároveň nabízejí 
vysokou pevnost v tlaku. Díky integrované parozábraně zajišťuje 
správný produkt potřebnou ochranu proti vlhkosti u minerálních 
podkladů.  
parador.de/en/services/faq/underlays

Podložky

Podlahy Parador lze snadno položit 
pomocí několika dalších nástrojů:
parador.de/en/your-floor/ 
product-knowledge/vinyl-flooring

Nářadí

http://parador.de/en/your-floor/how-to
http://parador.de/en/services/faq/underlays
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge/vinyl-flooring
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge/vinyl-flooring
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Parador Příslušenství

Společnost Parador ke každému produktu nabízí velmi rozsáhlou nabídku 
vizuálně sladěných podlahových lišt pro harmonický vzhled. Alternativně 
umožňují barvy ušlechtilá ocel, bílá a černá nebo povrch se základním  
nátěrem pro individuální barevný návrh možnost vědomého zdůraznění.  
Podlahové lišty Parador přesvědčují jednoduchou montáží pomocí  
zaklapávací techniky (volitelně lepidlem v drážce pro lepení). Naši  
nabídku doplňuje výběr krytek. Prostě dokonalé!  
parador.de/en/skirtings-accessoires

Podlahové lišty

Profily Parador přemosťují, spojují a vytvářejí 
zakončení pro dokonalou estetiku podlahy.  
Jako přechodové profily spojují stejně vysoké  
podlahové krytiny a zajišťují potřebné dilatační 
spáry. Pro přechod mezi podlahovými krytinami 
různé výšky se používají adaptační profily.  
Zakončovací profily vytvářejí čisté ohraničení 

dlaždic, prahů a terasových dveří. Dokonalé  
harmonie podlahy můžete dosáhnout díky profilu 
HDF 3 v 1, který má identický dekor a strukturu 
jako podlaha a lze ho univerzálně použít k  
jakémukoli účelu. parador.de/en/your-floor/ 
product-knowledge/skirtings-and-profiles

Profily

Naše příslušenství vysoce kvalitní řady podlah  
Parador pokračuje do posledního detailu –  
čištěním a péčí: Příslušenství Parador pro  
péči zajišťuje mimořádně dlouhou životnost. 
parador.de/en/your-floor/product-knowledge

Drobná poškození lze rychle opravit pomocí  
vysoce kvalitní opravné sady Parador – protože 
nám záleží na dlouhodobé radosti z našich  
produktů, i když dojde k drobnému poškození 
podlahy.
parador.de/en/your-floor/product-knowledge

Čištění a péče Opravy

http://parador.de/en/skirtings-accessoires
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge/skirtings-and-profiles
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge/skirtings-and-profiles
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge
http://parador.de/en/your-floor/product-knowledge
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Parador Vinyl je vyjádřením  
osobitosti. Naše kolekce spojují 
útulnost a teplo dřevěných vzhledů  
s vynikajícími technickými  
vlastnostmi elastické designové 
podlahy: pro jedinečný komfort 
bydlení.

Classic
Dub Memory přírodní
Kartáčovaná struktura
4 stranná V drážka

1744613 HDF
1744632 SPC
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Trvalá udržitelnost

TÜV Rheinland 
Certifikace TÜV potvrzuje 
nezávislý dohled nad kvalitou, 
výrobou a funkčností produktů 
společnosti Parador.

PEFC™
Touto ochrannou známkou se 
označují produkty, které splňují 
požadavky certifikačního  
systému ohledně dokumentace 
a zlepšování trvale udržitelného 
lesního hospodaření z hlediska 
ekonomických, ekologických  
a sociálních norem. 
 

Émissions dans l‘air intérieur 
(Klasse A+)
Tato francouzská národní  
klasifikace označuje kvalitu 
vnitřního vzduchu.

Parador

Říkáme ano  
snížení CO2

Recyklovatelné 
obaly

Výroba  
v Německu  
a Rakousku

Kombinace  
způsobů dopravy  
vlak / nákladní  
automobil

Odpovědná  
výroba

Určit pravidla. Žít odpovědně.

Chováme se trvale udržitelně, 
přebíráme zodpovědnost za  
budoucnost a usilujeme o uvedení 
životního prostředí, sociálních 
záležitostí a odpovědného  
hospodaření do dokonalé rovnováhy.

Při výrobě zdravotně nezávadných produktů 
používáme testované suroviny. Při výrobě 
všech produktů Parador používáme kromě  
skutečného dřeva i jiné vysoce kvalitní,  
recyklovatelné materiály a ekologicky šetrné 
materiály z ověřených zdrojů; třívrstvé dřevěné 
podlahy samozřejmě vyrábíme ze dřeva z  
udržitelně obhospodařovaných lesů.

Hlásíme se k vlastní mimořádné odpovědnosti  
za životní prostředí. Dřevo je trvale udržitelné a 
aktivně přispívá k ochraně klimatu. Pro všechny 
produkty Parador je charakteristické, že mají po 
pokládce dlouhou životnost. Kdekoli je to možné, 
používáme materiály, které jsou energeticky a 
surovinově bez problémů recyklovatelné. 

Podstupujeme průběžně nezávislé certifikace. 
Výroba, materiály a produkty společnosti Parador 
splňují nad rámec zákona hodnotová měřítka 
zodpovědné značky. Jako první a jediný výrobce 
podlah v Německu máme už od roku 2015  
certifikaci EMAS: EMAS je celosvětově  
nejnáročnější systém environmentálního  
managementu.

Plant-for-the-Planet. Společnost Parador je od 
roku 2011 partnerem nadace „Plant-for-the- 
Planet“, která se celosvětově zasazuje za  
zalesňování a klimatickou spravedlnost.  
Podporujeme tuto iniciativu akcemi na výsadbu 
stromů, při kterých jen společnost Parador  
vysadila téměř 200 000 stromů.  
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Parador

Další informace o nás, našich nárocích 
na kvalitu a design a o našich 
produktech najdete na webu  
parador.de/en. Rádi odpovíme na vaše 
dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu!

Nechejte se inspirovat mezinárodními 
designovými trendy a elegancí  
nadčasových stylů zařízení domova:  
Vše o naší rozsáhlé nabídce, o  
společnosti a o novinkách a inovacích  
společnosti Parador najdete na  
parador.de/en

Inspirace

Servis a kontakt

Máte otázky ohledně výběru produktů nebo 
technické dotazy k našim produktům? Zavolejte 
nám. Náš tým poradců vám rád pomůže.

+49 (0) 2541 736 678

Pondělí až pátek 8–19 h
za místní sazbu v německé pevné síti 

Která podlahová krytina je vhodná  
pro váš domov? Prostřednictvím 
Vyhledávače podlah vám pomůžeme 
najít ten správný produkt Parador pro 
vaše požadavky. Stačí odpovědět na 
několik otázek a náš Vyhledávač pod-
lah vám doporučí dokonalou podlahu.
parador.de/en/floorfinder

Vyhledávač podlah

Jedním kliknutím vyzkoušejte  
požadovanou podlahu přímo ve 
svém domově. Potřebujete pouze 
chytrý telefon a kterýkoli pokoj ve 
vaší domácnosti bude mít novou 
podlahu Parador. 
parador.de/en/your-floor/ 
room-designer 

Návrhář prostoru

Servisní hotline

Klikněte na  
ikonu Návrháře  

prostoru na stránce 
s podrobnostmi o 

produktu

http://parador.de/en
http://parador.de/en
http://parador.de/en/floorfinder
http://parador.de/en/your-floor/room-designer
http://parador.de/en/your-floor/room-designer
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