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Dobré důvody
pro Parador

Filozofie

Žijeme pro produkty, které udělají z každého prostoru 
ten nejkrásnější domov na světě. Ukazatel našich 
hodnot nás směruje touto cestou: Z hlediska inovací, 
udržitelnosti a ekologie musíme dodržovat ty nejvyšší 
měřítka kvality ve všech oblastech našeho podnikání. 
Přitom zůstáváme vždy při zemi - kde je základ našeho 
úspěchu.

Technika

Aby šla pokládka dobře od ruky, nabízí Parador u 
jednotlivých produktů inteligentní zaklapávací spoje 
nebo lepicí systémy, které zaručují dlouhodobou 
stabilitu. Od použití ve vlhkých prostorách po integraci 
podlahového vytápění - podlahy od společnosti Parador 
nabízejí perfektní řešení pro každou situaci ve špičkové 
kvalitě.

Inspirace & Design

V současné podobě se v našich podlahách odrážejí aktuální 
vlivy z oblasti umění, designu, architektury a životního 
stylu. Tuto inspiraci si vzal za vlastní náš tým designérů a 
realizuje zde inovativní a neobvyklý vzhled našich produktů, 
které se stávají představiteli nejnovějších trendů.

Zdravé bydlení

Výroba ekologických produktů je našim hlavním 
zájmem, který je silně zakotven ve firemní filozofii naší 
společnosti. Naše podlahy jsou zdravotně nezávadné, 
bez emisí a zajišťují příjemné obytné prostředí. Používáme 
především přírodní materiály, které podléhají stálým 
kontrolám.

Kvalita & Materiály

Parador nabízí estetické podlahové koncepty pro každou 
oblast použití, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitních  
a recyklovatelných materiálů. Autentický vzhled, funkční 
struktura a ekologický výběr materiálů umožňují 
realizovat náročné idee z oblasti bydlení „Made in 
Germany and Austria“.

Udržitelnost

Jako pro tradiční dřevozpracující podnik je pro nás 
důležitá vysoká angažovanost v oblasti životní prostředí. 
Z tohoto důvodu chceme být příkladem ve všech 
oblastech ekologické výroby - od materiálů přes hotový 
výrobek až po oblast logistiky.
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Vinyl je jako moderní a inovativní materiál první volbou pro esteticky upravené a 
funkčně kvalitní prostorová řešení. Pokud zde hovoříme o pevnosti podlah, tak je 
vinyl tím nejlepším možným řešením jak pro privátní, tak i pro komerční oblast užívá-
ní. Autentické napodobení přírodních materiálů se zde daří s překvapující dokonalostí. 
Ve svých třech sortimentech - s nosnou deskou HDF, jako plný materiál a na nalepe-
ní nabízí vinyl od společnosti Parador pro každou oblast používání optimální řešení a 
umožňuje tak vyváženost dekorů v rámci různých variant produktů. 

Řady produktů Basic, Classic a Trendtime nabízejí pro každé použití množství různých 
dekorů, které vám umožní splnit všechna vaše individuální přání z oblasti bydlení. 
Díky tomuto inteligentnímu zaklapávacímu systému můžete rychle a snadno tyto 
flexibilní módní produkty „Made in Germany“ používat.

Vinyl –  
skutečně výkonný 
produkt

www.parador.de

Made in Germany
Testováno
Zdravotně 
nezávadné
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Dub Natural Mix šedý 
Kartáčovaná struktura 

 
Classic 2030

Vinyl Perfektní uspořádání místností



Vinyl s nosnou deskou HDF

Produktové řady

Vinyl k nalepení

Povrchová úprava

Rozměry

Profily

Podklady

Podlahové lišty a krytky

Přehled sortimentu

Sortiment 12 / 15

16 / 17

18 / 31

32 / 41

42 / 47

48 / 49

50 / 51

58 / 59

60 / 61

56 / 57

52 / 53

Vinyl z plného materiálu
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Kvalitní podlahy chápeme jako celek: Perfektní souhra 
všech prvků, zdůrazňuje idee celkového systému, 
kterými se společnost Parador vyznačuje. Naše příslu-
šenství doplňuje vysoce kvalitní řadu elastických pod-
lahových krytin z vinylu o další kvalitní detailní prvky. 
Podlahové lišty, koncovky, podklady a optimální péče 
- to vše dělá podlahu tím, čím ve skutečnosti je: 
jevištěm Vašeho života. 

Pocit prostoru  
se systémem
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Vinyl s nosnou deskou HDF

Vinyl s nosnou deskou HDF je tím nejlepším možným řešením pro obtížné podklady, 
kdy se musejí vyrovnávat lehké nerovnosti. Integrované tlumení kročejového hluku 
zajišťuje příjemnou prostorovou akustiku. Kromě toho nabízí vinyl s nosnou deskou 
HDF všechny ostatní inovativní vlastnosti materiálu vinyl - je robustní, snadno se 
udržuje a ve všech dekorech vypadá opravdu výborně. 

54

7

321

6

antibakteriální a snadno se udržuje

vysoká tvarová a rozměrová stabilita

rychlá pokládka a vysoká stabilita spoje

vysoká spojovací a rozměrová stabilita zlepšená prostorová akustika

odolná proti oděru a s reliéfní strukturou skvělý, autentický vzhled

Transparentní UV vrstva 
odolná proti opotřebení

Stabilizující  
vinylová nosná vrstva

Safe-Lock® PRO

Nosná deska HDF  
chráněná proti bobtnání

Korková vrstva pro  
tlumení kročejového hluku

Transparentní  
vinylová nášlapná vrstva

Potištěná  
vinylová vrstva s dekorem
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2
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Vinyl z plného materiálu

54

321

Vinyl z plného materiálu je první volbou pro všechny podlahy, které jsou vystaveny 
silnému namáhání a přitom mají stále dobře vypadat. Díky snadné údržbě a odolnosti 
proti vodě je vinyl z plného materiálu vhodný především do vlhkých prostor, jako jsou 
např. koupelny. Vinyl z plného materiálu se vyznačuje velice nízkou konstrukční výš-
kou, díky níž je velice vhodný na renovace. Pomocí našeho inteligentního zaklapáva-
cího systému je možné ho pokládat stejně tak elegantně, jak vypadá. 

antibakteriální a snadno se udržuje

vysoká tvarová a rozměrová stabilita

vysoká pevnost proti vytažení a vysoká 
stabilita spoje

odolná proti oděru a s reliéfní strukturou skvělý, autentický vzhled

Transparentní UV vrstva 
odolná proti opotřebení

Nosná vinylová vrstva se 
zapracovaným sklolaminátem

Systém Comfort-Click

Transparentní  
vinylová nášlapná vrstva

Potištěná  
vinylová vrstva s dekorem
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Vinyl k nalepení

4

321

Vinyl k nalepení je z důvodu své nízké montážní výšky vhodný také pro náročné 
renovace a nabízí autentický vzhled dřeva a kamene do každého prostoru. V 
zimních zahradách a vlhkých prostorách vás přesvědčí svými vynikajícími užitný-
mi vlastnostmi. Vinyl je vysoce stabilní podlahová krytina, která se snadno udr-
žuje a je odolná vůči vodě.

antibakteriální a snadno se udržuje

vysoká tvarová a rozměrová stabilita

odolná proti oděru a s reliéfní strukturou skvělý, autentický vzhled

Transparentní UV vrstva odolná 
proti opotřebení

Stabilizující vinylová nosná 
vrstva

Transparentní vinylová 
nášlapná vrstva

Potištěná vinylová vrstva 
s dekorem

4

3

2

1
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Dub Vintage přírodní  
Antická struktura 

 
Classic 2030

12 / 15Struktury produktů



Produktové řady
Parador Vinyl je estetický, univerzálně použitelný materiál. Naše vinylové podlahy 
propůjčí svými dekory a povrchy prostorám neopakovatelnou atmosféru a vypořádají 
se s jakoukoliv technickou výzvou z oblasti renovací. Ve třech produktových řadách 
Basic, Classic a Trendtime nabízí Parador široké spektrum, které umožňuje vyniknout 
všem individuálním řešením, především pak ve Vašem domově.

Basic

Kdo hledí na cenu, ale nechce se 
vzdát skvělé kvality - ten nalezne v 
řadě Basic atraktivní vinylovou 
podlahu pro krásný domov.

Záruka (pro soukromé 
použití): 10 let*

Třída užívání (pro soukromé 
použití): 23**

Třída užívání  
(pro podnikání): 31

Classic

Nekompromisní v kvalitě, klasický v 
designu a univerzálně použitelný: 
Řada Classic je vytvořena pro zákazní-
ky s vysokými nároky v oblasti 
designu a kvality.

Třída užívání (pro soukromé 
použití): 23

Třída užívání  
(pro podnikání): 33

Třída užívání (v průmyslo-
vých prostorách): 42

Záruka (pro soukromé 
použití): Lifetime

Záruka  
(pro podnikání): 10 let

Trendtime

Třída užívání (pro soukromé 
použití): 23

Třída užívání  
(pro podnikání): 33

Třída užívání (v průmyslových 
prostorách): 42

Záruka (pro soukromé 
použití): Lifetime

Záruka  
(pro podnikání): 10 let

Ohromí všechny, pro které je podlaha 
věcí osobitého vkusu: Řada Trendtime 
nabízí jedinečné spektrum designů 
pro moderní zařízení bytu na té 
nejvyšší úrovni 

*Basic 20 – Záruka (pro soukromé použití): 5 let
**Basic 20 – Třída užívání (pro soukromé použití): 22+

VinylParador / 15 16



Dub Memory přírodní   
Kartáčovaná struktura 

 
Basic 4.3
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Vinyl
s nosnou  
deskou HDF

Integrované tlumení kročejového hluku z korku

Vhodné pro lehce nerovné podklady

Tichá a příjemně teplá od nohou

Antibakteriální a hygienické

Robustní a snadné na údržbu

Výhody výrobku

Vhodné pro pokládku podlahového vytápění

Stabilní díky zaklapávacímu systému Safe-Lock® PRO 

Nosná deska se zvýšeným faktorem odolnosti proti bobtnání

VinylVinylParador 18



Shufflewood harmony 
Rustikální struktura 

 
Classic 2030

Vinyl 18 / 19Vinyl s nosnou deskou HDF



Dub Skyline šedý
Kartáčovaná struktura
1710666

Dub D057*

Dub Studioline broušený
Kartáčovaná struktura
1710664

Dub D051*

Dub přírodní
Kartáčovaná struktura
171066

Dub D030*

Jabloň lesní
Kartáčovaná struktura
1710662

Jabloň D003*

Jabloň lesní vybledlá
Kartáčovaná struktura
1710663

Jabloň D002*

Dub pastelově šedý
Kartáčovaná struktura
171066

Dub D032*

Basic 20

Selský vzor (D 1207 x Š 216 x V 9,1 mm)

VinylParador 20



Dub Royal světle bělený
Struktura dřeva
1604831

Dub D034*

Dub šedý bílený
Kartáčovaná struktura
1730560

Dub D036*

Dub Memory přírodní 
Kartáčovaná struktura 
1649300

Dub D081*

Dub přírodní
Kartáčovaná struktura
1649299

Dub D030*

Dub pastelově šedý
Struktura dřeva
1513441

Dub D032*

Dub Memory broušený
Kartáčovaná struktura
1730621

Dub D020*

Basic 30

Selský vzor (D 1207 x Š 216 x V 9,4 mm)

V
še

ch
n

y 
d

ek
o

ry
 d

ře
va

 a
 k

am
en

e 
js

o
u

 s
kv

ěl
é 

n
ap

o
d

o
b

en
in

y.

*Doporučené dekory lišt

**Se strukturou synchronních pórů: synchronní póry jsou viditelné, lze se jich dotýkat, což vytváří přirozený a autentický pocit

Dub Infinity přírodní **

Živá struktura
1730634

Dub D078*

Dub Infinity šedý**

Živá struktura
1730635

Dub D079*

Dub Infinity antický**

Živá struktura
1730636

Dub D080*

Vinyl  / 2120Vinyl s nosnou deskou HDF
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Ornamentic colour 
Struktura minerální  

 
Trendtime 5.50

 / 2322



Dub Sierra přírodní
Kartáčovaná struktura
1730632

Dub D026*

Pinie bíle olejovaná
Struktura uříznutého dřeva
1730633

Pinie D003*

Basic 30

Dub Variant broušený
Kartáčovaná struktura, Indiv. vzory palubek
1730622
 Dub D015*

Selský vzor /Individuální vzory palubek (D 1207 x Š 216 x V 9,4 mm)

Dub Studioline broušený
Struktura dřeva
1601336

Dub D051*

Dub Skyline bílý
Struktura dřeva
1601338

Dub D015*

Pinie skandinávská bílá
Kartáčovaná struktura
1730627

Dub D049*

VinylParador 24



Dub Skyline bílý
Struktura dřeva
1730554 (4V)**

Dub D015*

Dub Royal světle bělený
Struktura dřeva
1730553 (4V)**

Dub D034*

Dub šedý bílený
Struktura dřeva
1730551 (4V)**

Dub D036*

Dub Memory přírodní
Struktura dřeva
1730555 (4V)**

Dub D081*

Dub přírodní
Struktura dřeva
1730552 (4V)**

Dub D030*

Dub Skyline šedý
Struktura dřeva
1730556 (4V)**

Dub D057*

Basic 30

Vzhled zámkových palubek (D 2200 x Š 216 x V 9,4 mm)
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*Doporučené lišty

**Design drážky: 4V = 4 stranná V drážka
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Mineral grey
Struktura minerální
1730558
Jednobarevná bílá D001 / Ušlechtilá ocel D001*

Beton šedý
Struktura kamene
1730557
Jednobarevná bílá D001 / Ušlechtilá ocel D001*

Mineral black
Struktura minerální
1730559
Jednobarevná bílá D001 / Ušlechtilá ocel D001*

Dlaždice (D 598 x Š 292 x V 9,4 mm)
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Basic 30

*Doporučené lišty
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Pinie bíle olejovaná  
Struktura uříznutého dřeva 

 
Basic 30

Vinyl  / 2726Vinyl s nosnou deskou HDF



Dub Vintage přírodní
Antická struktura
1730637

Dub D082*

Dub Natural Mix šedý
Struktura dřeva 
1730640

Dub D085*

Dub Skyline šedý
Struktura dřeva
1601386

Dub D057*

Dub Vintage šedý
Antická struktura
1730638

Dub D083*

Přestárlé dřevo bílené 
Struktura dřeva
1513466

Dub D050*

Dub broušený
Struktura dřeva 
1442052

Dub D020*

Dub Royal bílý bělený
Kartáčovaná struktura 
1513465

Dub D036*

Dub Studioline přírodní
Struktura dřeva
1601385

Dub D019*

Dub Natural Mix světlý
Struktura dřeva
1730639

Dub D084*

Selský vzor (D 1207 x Š 216 x V 9,6 mm)

Classic 2030

VinylParador 28



Boxwood vintage hnědá 
Kartáčovaná struktura
1513468

Jasan D002*

Shufflewood harmony
Rustikální struktura 
1601384

Dub D005*

Shufflewood wild
Rustikální struktura 
1601383

Dub D073*

Classic 2030

Individuální vzory palubek (D 1207 x Š 216 x V 9,6 mm)
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*Doporučené lišty
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Mineral black 
Struktura minerální 

 
Trendtime 5.30

VinylParador 30



Ornamentic grey
Struktura minerální
1602123 (4V)**

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Mineral black
Struktura minerální
1602129 (4V)**

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Mineral grey
Struktura minerální 
1602124 (4V)**

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Ornamentic colour
Struktura minerální 
1602122 (4V)**

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Beton šedý
Struktura kamene
1730647 (4V)**

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Velké dlaždice (D 903 x Š 395 x V 9,6 mm)

Trendtime 5.30
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*Doporučené lišty

**Design drážky: 4V = 4 stranná V drážka
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Vinyl
z
plného materiálu

Nízká montážní výška

Tichý a příjemně teplý od nohou

Antibakteriální a hygienické

Robustní a snadné na údržbu

Výhody výrobku

Vhodné pro pokládku podlahového vytápění

Snadná pokládka díky pohodlnému zaklapávacímu systému

Nepropustný pro vodu

32VinylParador



Dub Natural Mixšedý 
Kartáčovaná struktura 

 
Classic 2030

32 / 33Vinyl z plného materiálu



Dub Memory přírodní
Kartáčovaná struktura 
1730656

Dub D081*

Dub Royal světle bělený
Kartáčovaná struktura
1601398

Dub D034*

Dub šedý bílený
Kartáčovaná struktura
1590989

Dub D036*

Dub Memory broušený
Kartáčovaná struktura 
1590992

Dub D020*

Dub přírodní
Kartáčovaná struktura
1601421

Dub D030*

Basic 4.3

Selský vzor (D 1209 x Š 219 x V 4,3 mm)

Dub Infinity šedý**

Živá struktura
1730660

Dub D079*

Dub pastelově šedý
Kartáčovaná struktura 
1730658

Dub D032*

Dub Infinity přírodní **

Živá struktura
1730659

Dub D078*

Dub Infinity antický**

Živá struktura
1730661

Dub D080*

VinylParador 34



Dub Skyline bílý
Kartáčovaná struktura
1601426

Dub D015*

Dub Studioline broušený
Kartáčovaná struktura
1601424

Dub D051*

Dub Sierra přírodní
Kartáčovaná struktura
1590988

Dub D026*

Pinie skandinávská bílá
Kartáčovaná struktura
1590993

Dub D049*

Dub Variant broušený
Kartáčovaná struktura, Indiv. vzory palubek
1590990

Dub D015*

Pinie bíle olejovaná
Struktura uříznutého dřeva
1730657

Pinie D003*

Basic 4.3

Selský vzor /Individuální vzory palubek (D 1209 x Š 219 x V 4,3 mm)
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*Doporučené dekory lišt

**Se strukturou synchronních pórů: synchronní póry jsou viditelné, lze se jich dotýkat, což vytváří přirozený a autentický pocit
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Beton šedý 
Struktura kamene
1590995 
Jednobarevná bílá D001 / Ušlechtilá ocel D001*

Mineral black
Struktura minerální 
1730649 
Jednobarevná bílá D001 / Ušlechtilá ocel D001*

Mineral grey
Struktura minerální 
1730648 
Jednobarevná bílá D001 / Ušlechtilá ocel D001*

Dlaždice (D 598 x Š 294 x V 4,3 mm)
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*Doporučené lišty

Basic 4.3
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Dub přírodní  
Kartáčovaná struktura 

 
Basic 30

Vinyl  / 3736Vinyl z plného materiálu



Dub Vintage přírodní
Antická struktura
1730641

Dub D082*

Dub Natural Mix šedý
Kartáčovaná struktura 
1730644

Dub D085*

Dub Skyline šedý
Kartáčovaná struktura
1601391

Dub D057*

Dub Vintage šedý
Antická struktura
1730642

Dub D083*

Přestárlé dřevo bílené
Kartáčovaná struktura
1513565

Dub D050*

Dub broušený
Kartáčovaná struktura 
1442063

Dub D020*

Dub Royal bílý bělený
Kartáčovaná struktura 
1513564

Dub D036*

Dub Studioline přírodní
Kartáčovaná struktura
1601390

Dub D019*

Dub Natural Mix světlý
Kartáčovaná struktura
1730643

Dub D084*

Classic 2050

Selský vzor (D 1209 x Š 219 x V 5 mm)
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Boxwood vintage hnědá
Kartáčovaná struktura
1513567

Jasan D002*

Shufflewood harmony
Rustikální struktura
1601389

Dub D005*

Shufflewood wild
Rustikální struktura
1601388

Dub D073*

Classic 2050

Individuální vzory palubek (D 1209 x Š 219 x V 5 mm)
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*Doporučené lišty
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Mineral grey 
Struktura minerální 

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

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Mineral black
Struktura minerální
1602136 (4V)**

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Mineral grey
Struktura minerální 
1602134 (4V)**

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Ornamentic colour
Struktura minerální
1602132 (4V)**

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Beton šedý
Struktura kamene
1730646 (4V)**

Jednobarevná bílá D001 / vzhled ušlechtilé ocele*

Velká dlaždice (D 904 x Š 396 x V 5 mm)

Trendtime 5:50
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*Doporučené lišty

**Design drážky: 4V = 4 stranná V drážka

Vinyl  / 4140Vinyl z plného materiálu



Vinyl
k
nalepení

Nízká montážní výška

Tichý a příjemně teplý od nohou

Antibakteriální a hygienické

Robustní a snadné na údržbu

Výhody výrobku

Vhodné pro pokládku podlahového vytápění

K nalepení

Nepropustný pro vodu

Vinyl 42Parador



Dub Royal světle bělený  
Kartáčovaná struktura 

 
Basic 2.0

Vinyl 42 / 43Vinyl k nalepení



Dub Memory přírodní
Kartáčovaná struktura 
1730796

Dub D081*

Dub Royal světle bělený
Kartáčovaná struktura
1730780

Dub D034*

Dub šedý bílený 
Kartáčovaná struktura
1730777

Dub D036*

Dub Memory broušený
Kartáčovaná struktura
1730778

Dub D020*

Dub přírodní
Kartáčovaná struktura
1730779

Dub D030*

Basic 2.0

Selský vzor (D 1219 x Š 229 x V 2,0 mm)

Dub Infinity šedý**

Živá struktura
1730800

Dub D079*

Dub pastelově šedý
Kartáčovaná struktura 
1730798

Dub D032*

Dub Infinity přírodní **

Živá struktura
1730799

Dub D078*

Dub Infinity antický**

Živá struktura
1730801

Dub D080*

VinylParador 44



Dub Skyline bílý
Kartáčovaná struktura
1730792

Dub D015*

Dub Studioline broušený
Kartáčovaná struktura
1730793

Dub D051*

Dub Sierra přírodní
Kartáčovaná struktura
1730791

Dub D026*

Pinie skandinávská bílá
Kartáčovaná struktuar
1730795

Dube D049*

Dub Variant broušený
Kartáčovaná struktura, Indiv. vzory palubek
1730794

Dub D015*

Pinie bíle olejovaná
Struktura uříznutého dřeva
1730797

Pinie D003*

Basic 2.0

Selský vzor /Individuální vzory palubek (D 1219 x Š 229 x V 2,0 mm)
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*Doporučené dekory lišt

**Se strukturou synchronních pórů: synchronní póry jsou viditelné, lze se jich dotýkat, což vytváří přirozený a autentický pocit

Vinyl  / 4544Vinyl k nalepení



Beton šedý
Struktura kamene
1730650
Jednobarevná bílá D001 / Ušlechtilá ocel D001*

Mineral black
Struktura minerální 
1730652
Jednobarevná bílá D001 / Ušlechtilá ocel D001*

Mineral grey
Struktura minerální 
1730651
Jednobarevná bílá D001 / Ušlechtilá ocel D001*

Dlaždice (D 610 x Š 305 x V 2,0 mm)
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*Doporučené lišty

Basic 2.0
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Dub Infinity přírodní 
Živá struktura 

 
Basic 2.0
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Bez drážky
U klasické pokládky k sobě palubky 
přiléhají bez výrazných viditelných 
mezer. Harmonický vzhled podlahy 
vytváří celkový uzavřený dojem.

4 stranná V drážka
Podélné a čelní hrany sražené po 
celém obvodu vytvářejí vzhled podlahy 
jako u skutečné dřevěné resp. 
dlaždicové podlahy, kdy je zdůrazněna 
každá jednotlivá palubka či dlaždice.

Design drážky

Povrchová úprava
Přirozeně působící povrchy vinylových podlah Parador nabízejí společně se vzhledem 
rážky i vyvážený celkový zážitek. Zatímco design drážky odráží charakteristický profil 
podlahy, struktura povrchu citlivě zvýrazňuje materiál dekoru, kterým může být dřevo, 
kámen nebo beton. Někdy jsou tyto struktury různě hluboké, ale jsou vždy cítit a jsou 
příjemné pro všechny, kteří se zde pohybují bosi, v botách nebo po všech čtyřech. 
Vinyl je  odolný a snadný na údržbu.
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Struktura minerální
Díky struktuře hrubého pórovitého povrchu 
je přirozeně zdůrazněna přirozená struktura 
kamenné podlahy.

Struktura uříznutého dřeva
Vzhled uříznutého dřeva s omšelým 
vzhledem řezu po rámové pile je pro tento 
druh zcela typický.

Živá struktura*

V této struktuře jsou zdůrazněny a obzvláště 
autenticky realizovány prvky dřeva, jako jsou 
suky a pestrobarevné, hmatatelné žilkování 
pro dojem skutečně živé struktury. 

Kartáčovaná struktura
Tento kartáčovaný povrch zdůrazňuje 
příjemnou přirozenou haptiku.

Rustikální struktura
Stopy po opracování a používání propůjčují 
podlaze krásu starých dřevěných podlah.

Struktura dřeva
Toto zvýraznění struktury dřeva zprostředko-
vává dojem skutečného dřeva, který je 
možné opravdu pocítit.

Struktura kamene
V tomto povrchu je zdůrazněn charakter 
moderních kamenných podlah s viditelnými 
nerovnostmi.

Antická struktura
V této struktuře je zdůrazněna a obzvláště 
autenticky realizována krása skutečného 
dřeva.

Struktury

**Se strukturou synchronních pórů: synchronní póry jsou viditelné, lze se jich dotýkat, což vytváří přirozený a autentický pocit
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1,
80

 m

Pocit prostoru na míru

Selský vzor /  
Individuální vzory 
palubek

Nosná deska HDF:
1207 x 216 mm 

Plný materiál:
1209 x 219 mm

K nalepení:  
1219 x 229 mm

Dlaždice

Nosná deska HDF: 
598 x 292 mm

Plný materiál: 
598 x 294 mm

K nalepení:  
610 x 305 mm

Velké dlaždice

Nosná deska HDF:
903 x 395 mm 

Plný materiál: 
904 x 396 mm

Vzhled zámkových 
palubek 

Nosná deska HDF:
2200 x 216 mm

4321
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Dub Vintage šedý 
Antická struktura 

 
Classic 2050
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Přehled sortimentu Vinyl s nosnou deskou HDF Vinyl z plného materiálu Vinyl k nalepení

Basic Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime Basic

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

Vzhled Vzory palubek 1 Selský vzor
2  Individuální vzory 

palubek
3 Dlaždice
4  Vzhled zámkových 

palubek
5 Velké dlaždice

 

Vzhled spár Podélné a čelní hrany 
zkosené po celém obvodu 
vytvářejí vzhled podlahy z 
pravých dřevěných palubek

 (Vzhled 
zámkových 
palubek)

Kvalita Záruka Záruční doba pro  
soukromé užívání 5 let 10 let Lifetime Lifetime 10 let Lifetime Lifetime 10 let

Záruční doba pro  
komerční užívání 10 let 10 let 10 let 10 let

Třída užívání Třída užívání pro  
soukromé užívání NK 22+ NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Třída užívání pro  
komerční užívání NK 31 NK 33 NK 33 NK 31 NK 33 NK 33 NK 31

Třída užívání pro  
průmyslové užívání NK 42 NK 42 NK 42 NK 42

Technologie Formát
(1) 1207 × 216 mm

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

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

(3)      610 × 305 mm

Tloušťka palubek 9,1mm 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Vinylová vrstva včetně nášlapné vrstvy 1,5 mm 1,8 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Nášlapná vrstva 0,2 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm

Nosná deska Nosnou deskou HDF Nosnou deskou HDF Nosnou deskou HDF Nosnou deskou HDF Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl

Ochrana 
před 
bobtnáním

Nosná deska se zvýšeným 
faktorem odolnosti proti 
bobtnání

Vhodné do 
vlhkých 
prostor

Ochrana před vlhkostí, 
ideální pro použití 
v koupelně a kuchyni

Antibakteri-
ální Odpuzuje špínu a bakterie

Tlumení 
kročejového 
hluku

Integrovaná korková vrstva 
zesiluje již tak dobré tlumicí 
vlastnosti povrchu

Podlahové 
topení Vhodné pro pokládku na 

podlahové topení

Pohodlné 
zaklapávání

Zaklapávací mechanika pro 
jednoduchou, bezpečnou a 
přesnou pokládku

Safe-Lock® 

PRO
Zaklapávací mechanika pro 
jednoduchou, bezpečnou a 
přesnou pokládku

1 2 51 42 31
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Přehled sortimentu Vinyl s nosnou deskou HDF Vinyl z plného materiálu Vinyl k nalepení

Basic Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime Basic

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

Vzhled Vzory palubek 1 Selský vzor
2  Individuální vzory 

palubek
3 Dlaždice
4  Vzhled zámkových 

palubek
5 Velké dlaždice

 

Vzhled spár Podélné a čelní hrany 
zkosené po celém obvodu 
vytvářejí vzhled podlahy z 
pravých dřevěných palubek

 (Vzhled 
zámkových 
palubek)

Kvalita Záruka Záruční doba pro  
soukromé užívání 5 let 10 let Lifetime Lifetime 10 let Lifetime Lifetime 10 let

Záruční doba pro  
komerční užívání 10 let 10 let 10 let 10 let

Třída užívání Třída užívání pro  
soukromé užívání NK 22+ NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Třída užívání pro  
komerční užívání NK 31 NK 33 NK 33 NK 31 NK 33 NK 33 NK 31

Třída užívání pro  
průmyslové užívání NK 42 NK 42 NK 42 NK 42

Technologie Formát
(1) 1207 × 216 mm

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

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

(3)      610 × 305 mm

Tloušťka palubek 9,1mm 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Vinylová vrstva včetně nášlapné vrstvy 1,5 mm 1,8 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Nášlapná vrstva 0,2 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm

Nosná deska Nosnou deskou HDF Nosnou deskou HDF Nosnou deskou HDF Nosnou deskou HDF Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl

Ochrana 
před 
bobtnáním

Nosná deska se zvýšeným 
faktorem odolnosti proti 
bobtnání

Vhodné do 
vlhkých 
prostor

Ochrana před vlhkostí, 
ideální pro použití 
v koupelně a kuchyni

Antibakteri-
ální Odpuzuje špínu a bakterie

Tlumení 
kročejového 
hluku

Integrovaná korková vrstva 
zesiluje již tak dobré tlumicí 
vlastnosti povrchu

Podlahové 
topení Vhodné pro pokládku na 

podlahové topení

Pohodlné 
zaklapávání

Zaklapávací mechanika pro 
jednoduchou, bezpečnou a 
přesnou pokládku

Safe-Lock® 

PRO
Zaklapávací mechanika pro 
jednoduchou, bezpečnou a 
přesnou pokládku

1 21 2 3 1 2 35
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Dub Royal světlý 
Kartáčovaná struktaur 

 
Classic 2050

 / 5554



Podlahové lišty a krytky
Společnost Parador přináší rozmanitou nabídku opticky sladěných podlahových lišt 
pro harmonický vzhled každého dekoru. Další barvy, jako např. ušlechtilá ocel, bílá  
a černá nebo povrch se základovou barvou umožňují cíleně zvýraznit a individuálně 
doladit provedení podlahy.

Pro optimální upevnění na stěnu nabízíme dle vlastností podkladu (zdiva) zaklapávací
nebo lepené spoje. Podlahové lišty Parador jsou připraveny na obě možnosti snadné
montáže: se zaklapávacím systémem nebo s drážkou pro lepenou montáž. Vnitřní a
vnější rohy, jakož i koncovky a spojky zakrývají stopy po řezu pilou a nejsou zde nutné 
zkosené řezy. Prostě skvělé!

Krytky

Praktické krytky podlahových lišt 
vytvářejí čisté přechody, řešení oblastí 
rohů a zakončení podlahových lišt 
SL3, SL5, SL6 a SL18. Krytky dodává-
me ve vzhledu hliníku nebo v bílé 
barvě.

Také u Hamburských lišt HL1, HL2 a 
HL3 nabízí Parador nový výškově 
nastavitelný sortiment krytek v 
jednobarevné bílé barvě.    
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Podlahové lišty

Podlahová lišta SL 3

Příchytka na lišty  
oranžová nebo k nalepení

Podlahová lišta SL 21

k nalepení;  
zakrývá umístěné  
lišty a dlaždice

Hamburská lišta HL 3

Příchytka na lišty  
zelená nebo k nalepení

Hamburská lišta HL 2

Příchytka na lišty  
zelená nebo k nalepení

Hamburská lišta HL 1

Příchytka na lišty  
zelená nebo k nalepení

Podlahová lišta SL 5

Příchytka na lišty  
červená nebo k nalepení;  
k dodání také ve verzi 
odolné vůči vodě

Podlahová lišta SL 6

Příchytka na lišty  
modrá nebo k nalepení

Podlahová lišta SL 18

Příchytka na lišty  
červená nebo k nalepení

Vinyl  / 5756Podlahové lišty a krytky



Profily
Profily od společnosti Parador spojují, překrývají a zakončují příslušná místa na podlaze, 
což zaručuje perfektní vzhled podlahy v každém ohledu. Přechodové profily spojují 
stejně vysoké podlahové krytiny a dilatační spáry. Pro přechody mezi různě vysokými 
podlahovými krytinami se používají adaptační profily. Zakončovací profily pak vytvářejí 
čisté přechody k dlaždicím, prahům a rovněž k dveřím na terasy.

Hliníkový profil

Hliníkové profily v eloxované stříbrné barvě nebo ušlechtilé 
oceli zajišťují vhodné přechody mezi místnostmi, spojují 
různě vysoké podlahové krytiny a zajišťují přitom elegantní 
vzhled.

Inovativním vinylovým profilem 3-v-1 HDF je harmonie 
podlahy dovedena k dokonalosti. Univerzálně použitelný 
jako přechodový, adaptační nebo zakončovací profil se zcela 
totožným dekorem a strukturou jako je vinylová podlaha.

3-v-1 vinylový HDF profil 
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34 44 22

48 48

Provedení

Zakončovací profil 
Eloxovaný hliník stříbrný / ušlechtilá ocel

Přechodový profil 
Eloxovaný hliník stříbrný / ušlechtilá ocel

3-v-1 vinylový HDF profil 
zde jako přechodový profil
se zcela totožným dekorem a strukturou jako 
je vinylová podlaha

3-v-1 vinylový HDF profil 
zde jako adaptační profil 
se zcela totožným dekorem a strukturou jako 
je vinylová podlaha

3-v-1 vinylový HDF profil
zde jako zakončovací profil 
se zcela totožným dekorem a strukturou jako 
je vinylová podlaha

Adaptační profil 
Eloxovaný hliník stříbrný / ušlechtilá ocel

Vinyl  / 5958Profily



Podklady
Parador nabízí pro každé použití optimální řešení: podklady vyrovnávají menší nerov-
nosti a mají zároveň i vysokou pevnost v tlaku. U minerálního podloží zajišťuje integro-
vaná parotěsná zábrana nezbytnou ochranu proti vlhkosti. Parador doporučuje u vinylu 
z plného materiálu použití vlastního speciálně vyvinutého podkladu Solid-Protect. 

Ať se jedná o vysoce propracované technické řešení nebo o víceúčelový systém, 
podklady Parador perfektně zvýrazní kvalitu celé podlahové krytiny.

Vlastnosti výrobku

Kročejový hluk / Prostorový hluk
Podklady Parador nabízejí tlumení 
kročejového hluku ve třech stupních – 
jedno, dvě nebo tři zvlnění zajišťují  
velice účinné tlumení kročejového hluku.

Odolnost vůči vlhkosti
Podklady Parador nabízejí odolnost vůči 
vlhkosti ve dvou stupních - označené 
jednou kapkou nebo dvěma kapkami 
(vysoká ochrana).

Pevnost v tlaku/ tvarová stálost
Podklady Parador se vyznačují vysokou 
tvarovou stálostí a pevností v tlaku ve 
třech stupních - od 20.000 kg/m2 přes 
45.000 kg/m2 až do 50.000 kg/m2. 

Vhodné pro podlahové vytápění
Podklady Parador jsou optimálně kombi-
novatelné s podlahovým vytápěním.

Vhodné na nerovné podklady
Podklady Parador zajišťují vyrovnání 
bodových nerovností a jsou tedy vhodné 
pro renovace.

K nalepení
Díky praktické technice lepení je možné 
především vinylové podlahy Dryback od 
Paradoru lehce a čistě lepit.
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Provedení

Stick-Protect
pro všechny podklady, 
speciálně určeno pro Dryback Vinyl 
Pevnost v tlaku do 45.000 kg/m2

tloušťka 1,8 mm

Duo-Protect
neminerální podklady  
S ochranou proti vlhkosti a tlumením 
kročejového hluku v jednom
Pevnost v tlaku do 20.000 kg/m2 
tloušťka: 2,5 mm

Solid-Protect
speciálně určeno pro vinyl z plného materiálu 
Pevnost v tlaku do 50.000 kg/m2

tloušťka 1 mm

Uno-Protect
neminerální podklady /  
dřevěné podklady
Podklad proti kročejovému hluku 
Pevnost v tlaku do 20.000 kg/m2

tloušťka 2,2 mm

Akustik-Protect 200
neminerální podklady /  
dřevěné podklady
Podložka vysoké kvality pro tlumení hluku 
tloušťka 2 mm

Akustik-Protect 100
minerální podklady
Podložka vysoké kvality pro tlumení hluku
tloušťka 1,8 mm

Akustik-Protect 300
minerální podklady
Podložka vysoké kvality pro tlumení hluku
tloušťka 2,8 mm
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Dub Natural Mix světlý 
Kartáčovaná struktura 

 
Classic 2050
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Služby Parador  
v rámci celého systému 

Lepidlo

Čištění a údržba

Objednání vzorků

Další možnosti na www.parador.eu

Nástroj

Pro celkový perfektní dojem je důležitý každý detail: Parador je prodejcem celého sys-
tému, a proto nabízí kompletní příslušenství pro pokládku a údržbu. Snadná montáž a 
údržba zajišťují dlouhodobé uspokojení při používání podlahy - a to od samého počátku.

Na www.parador.eu naleznete neobyčejně propracovanou nabídku služeb, která vám 
usnadní individuální plánování vašeho prostoru, jakož i rozhodování při výběru určité-
ho dekoru a materiálu. Díky rozsáhlému přehledu produktů, užitečným radám a 
užitečným nástrojům se stanou veškeré vaše činnosti spojené s podlahou Parador 
skutečnou radostí.

Objednání katalogu

Program na plánování prostoru
a materiálu

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

www.parador.eu

Resilient floor coverings

Eco Balance PUR
Resilient floor coverings

Modular ONE
Resilient floor coverings

Vinyl flooring

Program společnosti Parador 
pro elastické podlahové krytiny 
Výkonný produkt s vlastní osobností: Elastické podlahy Parador splňují individuální  
nároky týkající se komfortu bydlení, pevnosti, univerzálnosti a ekologického používání. 
Parador nabízí v řadě vinylových podlah, jako je inovativní Modular ONE a neobyčej-
ně tichý typ Eco Balance PUR elastické podlahové krytiny, které zdůrazňují osobnost 
obyvatel daného prostoru.

Vinyl – skutečně výkonný produkt.  
S nosnou deskou HDF, jako plný 
materiál nebo k nalepení.

Modular ONE – inovativní víceúčelový 
produkt. Vícevrstvá technologie bez 
změkčovadel pro robustní podlahy s 
přirozeným, autentickým designem. 

Eco Balance PUR – tichá alternativa.  
Z polyuretanu bez změkčovadel pro 
vysoký komfort při bydlení, zdravé 
bydlení a krásný design
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Stanovení
měřítek

Výrobní podniky Parador

Ekologická výroba pomocí 
přírodních materiálů

Nové zalesňování lesů

Optimalizace dopravy

Obaly z recyklovaného 
papíru

Výroba v Německu a v 
Rakousku
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Certifikovaná bezpečnost 
vyplývající z odpovědnosti
Jako značkový výrobce se společnost Parador nechává komplexně a kontinuálně 
certifikovat nezávislými institucemi. Výrobní postupy, materiály, zdroje a ekolo-
gický management, jakož i kvalita výrobků splňují přísné interní nároky naší 
značky, které jsou daleko přísnější než zákonné normy. Naše požadavky na 
kvalitu elastických vinylových podlah přesahují zákonná ustanovení, což dokazují 
i nejrůznější certifikáty.

MMFA
Parador je zakládajícím členem 
MMFA – Verband der mehrschichtig 
modularen Fußbodenbeläge e.V. 

EN 14041:2004 / AC:2006
Označení CE je dle práva EU 
povinné ve spojení s bezpečností 
výrobků.    

Émissions dans l’air interieur  
(třída A+)
Toto národní označení platné ve 
Francii označuje kvalitu vnitřního 
ovzduší.

TÜV Rheinland (Porýní)
Označení TÜV získal Vinyl firmy 
Parador díky bezvadné kvalitě 
výrobků, díky bezpečnosti výrobků, 
srozumitelné uživatelské dokumen-
taci a splněním kritérií nezávislých 
kontrol, které prováděl Institut TÜV 
Porýní Německo.

PEFC™

Touto výrobní značkou jsou označo-
vány produkty, které odpovídají 
požadavkům certifikačního systému 
z hlediska zdokumentování a 
zlepšování trvale udržitelného 
zalesnění a také z hlediska ekono-
mických, ekologických, jakož i 
sociálních standardů.
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Dobré důvody pro to,  
vybrat si společnost Parador

Jednání

Jako tradiční dřevozpracující podnik jsme zastánci vysoké 
angažovanosti pro životní prostředí.  Bydlení pro náročné  
je pro nás, společnost Parador, neodmyslitelně spjato 
s odpovědností zachovávat a šetřit přírodu pro příští 
generace. Sem patří také trvale udržitelné zacházení s 
našimi zdroji. Každý produkt ze dřeva přispívá aktivně k 
ochraně ovzduší. Jako důležité zásobárny uhlíku se budou 
výrobky ze dřeva dostávat do popředí zájmu každého 
jednotlivce také v oblasti stavitelství a renovací. Výrobky ze 
dřeva a dřevních materiálů jsou trvale udržitelné a pomáhají 
zajištění spokojené budoucnosti příštích generací.

Společnost

Od roku 2011 jsme součástí nadace „Plant for the Planet“ 
s cílem zastavit oteplování našeho klimatu. Z tohoto 
důvodu si nadace Plant-for-the-Planet dala za úkol, vysadit 
po celém světě do roku 2020 bilión nových stromů. Tuto 
iniciativu společnost Parador podporuje akcemi na výsadbu 
nových stromů a zřizováním dětských akademií. Zatím bylo 
vyškoleno téměř 550 dětí na pracovníky v oblasti klimatu a 
bylo vysazeno více jak 110.000 stromů.

Výroba

Naši hlavní surovinu dřevo získáváme především z trvale 
zalesňovaných lesů. Nabízíme pouze pravé dřevo, které 
pochází výhradně z kontrolovaných zdrojů. Tyto nároky 
týkající se transparentnosti se vztahují na veškeré aspekty 
řetězce tvorby hodnot a jsou zdokumentovány a definovány 
v ekologických standardech našich dodavatelů. Naše 
výroba se vyznačuje bojem s emisemi a vracením surovin 
do výrobních toků, krátkými přepravními cestami a 
používáním recyklovatelných surovin.

Angažovanost

Parador je první a zatím jediný výrobce podlahových krytin, 
který je certifikován EMAS. Tím jsme se zavázali, neustále 
náš ekologický management optimalizovat: Požadavky a 
součásti EMAS obsahují začlenění všech zaměstnanců do 
procesu, transparentní a udržitelnou komunikaci s veřejnos-
tí, neustálé zlepšování ekologické práce a dodržování 
platných právních předpisů. EMAS je celosvětově uznávaný 
jako nejnáročnější systém zachování trvale udržitelného 
prostředí.

Vinyl Udržitelnost
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www.parador.eu

Laminát  I  Elastické podlahové krytiny  I  Třívrstvé dřevěné podlahy  
ClickBoard  I  Panely  I  Lišty a příslušenství

Parador GmbH 
Millenkamp 7–8 
48653 Coesfeld
Germany

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