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Omyly a změny vyhrazeny.

Ve specializovaných katalozích naleznete mnohá další témata týkající se moderního bydlení, jako jsou klasické a
moderní laminátové a dřevěné podlahy a luxusní venkovní rýhovaná prkna si je můžete na www.parador.cz

EDITION
2009 I 2010

Edition
Luxus jako názor.
Stále více lidí si chce zařídit svoje privátní prostředí jiným způsobem, než dle vžitých konvencí. To se zdaleka nevztahuje již
pouze na architekturu, nábytek a doplňky. S touhou po individualitě se setkáváme také v oblasti podlah - společně s vysokými
požadavky na kvalitu materiálu a designu. Luxus při vytváření
podlahy je základem náročného bydlení.
Výrobky Paradoru veškeré tyto požadavky splňují. A proto také
pracuje pro Parador šest světově uznávaných designérů, a to
zcela mimo běžný hlavní proud. Zato však opticky vysoce inovativním způsobem a zcela nezávisle na veškerých normách.
Kromě toho nabízí Edition této kolekce množství laminátových
dekorů, které byly navrženy týmem designérů Paradoru, a které
představují motivy každodenního života zcela neotřele, nezvykle
uměleckým způsobem.
Základem kolekce Edition je dokonalost, láska k detailu a mnoho
odborných znalostí. Na výběr máte například z různých podlah v
moderním dubu, kde jsou barevnost a vzhled povrchu kombinovány s osobními potřebami každého zákazníka. Edition Paradoru
přináší luxus až na podlahu. Nechte se překvapit!
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V ohnisku
vlastního vkusu.
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Přehled kolekcí

Přehled
Edition 1
Laminátové
podlahy

Žijeme, bydlíme a zařizujeme se různým způsobem; lidé, kteří oceňují náročný design v oblasti bydlení, nevyžadují zastaralá standardní řešení, ale řídí se dle svého vlastního vkusu. Proto mají i různé
nároky v oblasti vytváření podlah, které se hodí k jejich stylu výbavy
bytu. Z tohoto důvodu nabízí Edition tři různé typy výrobků, které
představují tři různé cesty k luxusu.

Třívrstvé
dřevěné podlahy
Masivní dřevěné
podlahy

Edition 1
představuje podlahové kreace, které byly vyvinuty mezinárodně
uznávanými designéry. Svobodně bez jakýchkoliv omezení zde
existují různé variace, ohňostroj tvůrčího myšlení a optických
efektů.

Edition 2
Laminátové
podlahy

Edition 2
byla vyvinuta týmem designérů Paradoru a představuje nové
předlohy při tvorbě laminátových dekorů. Každodenní situace jsou
zde nově pojímány a interpretovány. Na vaší cestě k nové podlaze
naleznete gumové medvídky, graﬁty, ale také satelitní snímky a
známá umělecká díla.

Edition 3

Edition 3
Třívrstvé
dřevěné podlahy
Masivní dřevěné
podlahy

za základ si vybrala skutečného klasika - dub. Parketové vzory a selské vzory v oblasti třívrstvých dřevěných podlah a masivního dřeva
mohou být kombinovány s různými barvami a úpravou povrchu.
Výsledkem je skutečný osobní podlahový design.

Podlaha z masivního dřeva Edition 3
dub Multiplank barva Sand
impregnováno olejem
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UNIVER Z ÁLNÍ DESI GN
Když Sigmund Freud píše o Leonardu da Vincim: „Byl to člověk, který se probudil v temnotě příliš brzy,
zatímco ostatní ještě spali.“, popisuje velmi dobře univerzálního génia renesance: Jako revolucionáře
vědy. Jako průkopníka umění. Jako malíře nového obrazu světa.

Tento Freudův popis je velice jasný a velmi světový. Ale stejně nevystihuje Leonardovu touhu po
tvorbě, která se odrážela ve všech oblastech jeho života. V tomto podstatném rysu se mu až do
dnešní doby sotva někdo vyrovnal. Který zavedený umělec má tu vůli, aby objevoval neprobádané
končiny? Který umělec má tak obrovskou vůli tvořit, že ji zkouší i na neznámých technologiích? Jaký
úspěšný designér přemýšlí tak univerzálně, že chce svoji vášeň prožít na neuznávaných objektech?

Odpověď zní Edition 1 od společnosti Parador: k tvorbě této nové kolekce podlah se dostavila
špičková mezinárodní elita významných designérů. Podobně jako Leonardo Da Vinci se pustili do úkolu
plni zvědavosti s plnou vervou. Jejich zkušenosti z ostatních tvůrčích disciplín zde slouží k tomu, aby
bylo možné přenést moderní tvůrčí koncepty až na podlahu. Vznikla tak zcela nová představa týkající se
designu podlah: Podlahy z laminátu a pravého dřeva jako vzrušující objekty designu. Renesance
svobodné tvorby. Nebo moderněji řečeno: Parador Edition 1 „no limits“.
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Edition 1

Edition 1
Vzlétnout do oblak.
Pozvednout podlahu na objekt designu. Je to výzva pro Parador,
která by mohla nadchnout velice rychle i designérskou mezinárodní elitu. Tématem vytváření podlahy se v současnosti zabývá
šest světoznámých designérů. A otevírají nezvyklé nové dimenze: fascinující exkluzivní vzhled pro každého, kdo si chce dopřát
luxus vlastního, náročného vkusu. Ben van Berkel, Konstantin
Grcic, Ora ïto, Jean-Marie Massaud, Karim Rashid a Matteo
Thun hledali nové tvůrčí cesty a nalezli tak neobvyklá řešení,
která není možné slovy ani popsat.

Edition 1 Jean-Marie Massaud
ALEPH

Laminátové podlahy Edition 1 jsou perfektním základem, pro
uvedení nejaktuálnějších trendů v nábytku, jakož i klasických
řešení na trhu. Ale podlahy jsou již samy o sobě tak neobvyklými
produkty, že se nemusejí obávat srovnání s ostatními designovými výrobky na celém světě. A kromě toho perfektně ladí s
jakoukoliv luxusní architekturou. Nebo zkráceně: Parador Edition
1 – revoluční podlahový design.
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Designer

Ve jménu krásného tvaru.
Koncipujete, navrhujete a tvoříte pro Parador. Mezinárodně uznávaní a mnohokráte vyznamenaní designéři Ben van Berkel, Konstantin Grcic, Ora ïto, Jean-Marie Massaud, Karim Rashid a Matteo Thun.
V rámci Edition, nové designérské linie Paradoru, si vytvořte moderní podlahy z laminátu a přírodního
dřeva. Moderní, nezaměnitelné a přeci typické pro Parador.

Matteo Thun
Karim Rashid

Ben van Berkel
Holanďan, narozený v roce 1957,
provozuje společně se svoji
partnerkou architektonické a
designérské studio UnStudio v
Amsterdamu. Na státní vysoké škole
výtvarných umění ve Frankfurtu nad
Mohanem řídí fakultu architektury a je
kromě jiného znám i jako architekt
nového muzea Mercedes-Benz ve
Stuttgartu.
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Jean-Marie Massaud
Konstantin Grcic
Narodil se v roce 1965 v Mnichově a
patří mezi nejvlivnější současné
designéry v Německu. Nejprve se
vyučil truhlářem nábytku, poté studoval
na Královské akademii umění v Londýně
a v roce 1991 se osamostatnil. Jeho
lampa MAYDAY byla zahrnuta do stálé
expozice Muzea moderního umění.

Ora ïto
Francouzský designér Ora ïto se stal
svými fiktivními návrhy bez
objednávky od zákazníka, např. pro
společnosti Louis Vuitton, Apple a
Gucci, které prezentoval na internetu,
během několika týdnů hvězdou
designérské scény.

Narodil se v roce 1966 v Toulouse,
studoval výrobní design na škole École
Nationale Supérieure de Création
Industrielle v Paříži. Ve svém studiu
vytvořil projekty různých velikostí, od
flakónu na parfémy až po obytnou
výškovou budovu a další, jako je např.
koupelna „Waterdream“ pro Hansgrohe
nebo křeslo „Truffle“ pro Porro.

Karim Rashid se narodil v Káhiře a již
po mnohá desetiletí je považován za
vzor v rámci mezinárodní designérské
elity. Pohrává si s jednotlivými
stylovými prvky designérské moderny
a přetváří je do vlastní designérské
řeči. Mezinárodní hotely, restaurační
řetězce a více než 60 výrobců nábytku:
ti všichni sázejí na moderní cítění
studia New Yorker Studio Rashid.

Dříve než si tento italský architekt a
designér otevřel v roce 1984 svůj
ateliér v Miláně, byl v roce 1981
spoluzakladatelem sdružení Sottsass
Associati a legendární skupiny
Memphis. Působil jako profesor
designu na univerzitě ve Vídni, byl také
uměleckým ředitelem firmy Swatch a
navrhoval hodinky, porcelán, čalouněný
nábytek, koberce, koupelny, hotely,
vnitřní vybavení a mnohé další výrobky.
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EDITION 1

II

Laminátové podlahy

Laminát 2.0
Společně s mezinárodními top-designéry pozvedl Parador laminátové podlahy na vyšší úroveň. Laminát této nové generace
je vyjádřením moderního stylu. Laminát 2.0 je tak říkajíc-fascinující exkluzivní vzhled pro každého, kdo si chce dopřát luxus
vlastního, náročného vkusu.

SENSES
Pomocí tohoto velkoplošně vzorkovaného
laminátového dekoru je vytvořeno nové,
emocionální propojení s prostorem.

WOOD MEMORY 1

ORGO

V uměleckém pojetí získává přírodní dřevo, ale také
laminátový dekor svoji neopakovatelnou eleganci.

Nový tvůrčí řád přinášejí na podlahu futuristicky
strukturované tvary.

WOOD MEMORY 2
Díky jemným nuancím vypadá tento laminátový dekor
jako přírodní dřevo.

Matteo Thun
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Karim Rashid
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Laminátové podlahy

AGTC
Jakoby náhodné žilkování vytváří u této designové
podlahy dojem organického materiálu.

ALEPH

SILKSQUARES

S tímto laminátovým dekorem se podlaha promění v
jakousi třetí dimenzi, a to nezávisle na svém okolí.

Tento svůdný podlahový design vzniká na rozhraní mezi
přirozeností a uměleckým ztvárněním.

DRIFTWOOD
Vzdušný vzhled dřeva vytváří u tohoto dekoru
stimulující rozpor smyslových vjemů.

Ben van Berkel

Jean-Marie Massaud
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Laminátové podlahy

MONOCHROM
Jemné barevné přechody úpravy podlahy, které
jemně zvýrazňují vysoce kvalitní vnitřní zařízení.

SUNRAY
Decentní, digitální estetika vytváří rozhraní mezi
architekturou a živým světem.

Konstantin Grcic
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EDGY POPLINE

INFINITE CAPSULES

Úsporné uspořádání s jasnou řečí tvarů mluví i u tohoto
laminátového dekoru jasnou řečí: design luxusu.

Geometrické obrazce jsou minimalistickou základní
myšlenkou této podlahy, která propůjčuje každému
prostoru výraznou jednoduchost.

Ora ïto
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Podlahy z masivního dřeva

Edition 1
Podlahy z masivního
dřeva
Klasik v novém hávu.

Podlaha z masivního dřeva Edition 1
Matteo Thun dub kouřový
kartáčovaný Metropolitan Style
impregnovaný olejem matný

Nápady v oblasti designu vytváříme kulturu všedního dne. Na
podlaze se to nejlépe podaří použitím pravého dřeva, což je
klasika mezi všemi podlahovými krytinami. A jsme velice rádi, že
tu máme Matteo Thuna, což je mezinárodně uznávaný odborník
na design dřeva. Pro Parador vyvinul tento známý designér vlastní
podlahový koncept pro přírodní materiály. Je to koncept, u kterého se podlahový design pozvedne ze své dvojrozměrnosti a nechá
vyniknout skvělým myšlenkám, které se týkají kreativního použití
pravého dřeva v oblasti podlah. Kombinovanými formáty a různou
úpravou povrchu se podařilo propůjčit podlahám z masivního
dřeva a parketové podlaze vlastní design, aniž bychom museli
uměle zdůrazňovat krásu přírodního materiálu. Takto je naplněn
zážitek z bydlení dalšími novými dojmy: "Nahmatat očima, vidět
rukama". Revoluční rozhodnutí - přidat vysoce kvalitním podlahám
z pravého dřeva ještě další vyšší hodnotu: požadavek, kterému se
nikdo nemůže vyhnout.
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Podlahy z masivního dřeva

EDITION 1

Design se setkává
s luxusem.

II

Podlahy z masivního dřeva

Masivní dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy
Dub bělený kartáčovaný Loft Style
impregnovaný olejem matný

Ořech tmavý kartáčovaný New
Elegance impregnovaný olejem lesklý

Dub kouřový kartáčovaný
Metropolitan Style
impregnovaný olejem matný
Dub bělený kartáčovaný Loft Style
impregnovaný olejem matný

Dub kouřový kartáčovaný
Metropolitan Style
impregnovaný olejem matný

20

Modřín kartáčovaný louhovaný Lodge
Style impregnovaný olejem matný
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Následovat vzory není vaší věcí. Dnešní generace tvůrců je daleko spíše ovlivněna vlastními zkušenostmi a intuicí, než znalostmi dějin umění. Síla konkrétního pocitu je hlavním zdrojem jejich inspirace.
Dojde-li pak ke sblížení existujících stylových forem, pak nevědomě.

Nekonvenční tvůrčí nápady vznikají svobodně bez ovlivnění. Tvůrci zůstávají bezejmenní a přesto naleznou

Andy War...

jejich díla cestu k veřejnosti: jako grafity nás zdraví ze zdí výškových budov, formou pop-up nás zavádějí
na zajímavé stránky světového internetu a při bližším ohledání se s nimi setkáváme i v každodenním
životě.

Ke spoluutváření vlastního okolí slouží i dnes předměty každodenního života. Nemusejí to být nezbytně

Kdo?

konzervy s polévkou, ale v každém případě s uměleckým přesahem. Oslava současných životních zvyklostí. A tedy nic jiného než reflexe konzumní společnosti.

Tato díla převládajícího životního stylu se nám zdají důvěrně známá a zároveň překvapí, cítíme se svedeni či
pronásledováni – design je prostě všude. A nyní i na podlaze: Parador Edition 2 – významný design, který
se obejde bez velkých jmen. Ale za to využívá obrovský prostor, který nám nabízí každodenní život. Jako
dekor pro laminátovou podlahu. Jako nejmodernější způsob individualizace. Jako svědek ducha doby.
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Edition 2

Edition 2
Volný styl je moderní.
Pomocí vytváření podlah dobývat nové světy, realizovat náročné
myšlenky a překračovat tvůrčí možnosti. Pro designéry Paradoru
je absolutní svoboda nejdůležitějším prvkem Edition 2. Díky rozsáhlým zkušenostem, nejvyšším nárokům a vlastnímu, vytříbenému vkusu, vytvářejí nová měřítka v oblasti laminátu. Výsledkem je
inovativní utváření podlah, které se odlišuje od běžného standardu
a klasických postupů.

Magie důvěry
V případě Edition 2 inspiruje sám život ke
stále novým nápadům v oblasti dekoru zde vzniká ze světoznámého motivu obrazu
Mona Lisa laminátová podlaha, která
vzbudila vždy značný rozruch.

Jako inspirace slouží důvěrně známé věci všedního dne. Díky neomezené svobodě kreativní fantazie jsou dekory Edition 2 uváděny
do života doposud nepoznaným způsobem. Ať se již jedná o historická umělecká díla nebo moderní street art, nevídané perspektivy
či současný výrobní design. Díky inovativnímu digitálnímu tiskovému postupu ArtPrint může být předlohou laminátových dekorů
téměř cokoliv. A tak začíná nová éra podlahového umění: Inspirováno životem, vyrobeno pro život.
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Laminátové podlahy

Design bez hranic.
Streets

Dr. Jones

Označení vozovky dělicí čárou zde
představuje předlohu pro dekor, který
uvádí pozorovatele do každodenního
života.

Díky tajuplným znakům se u tohoto
laminátového dekoru ponoříte do
tajemné atmosféry.

Milano-Styles

Satellite

Fotografie z veletrhu nábytku v Miláně
jsou zde představeny v podobě
laminátového dekoru.

Obrázek ze satelitu vám představí
svět v takové perspektivě,
kterou nemůže nabídnout ani
vyhledavač Google-Earth.

Typo
Moderní design plakátu zde slouží jako
předloha pro stejně moderní
design podlahy.
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Laminátové podlahy

EDITION 2

Gummibärchen

Poker

Tyto oblíbené sladkosti jsou
lákavou předlohou pro tento
neobyčejný dekor.

Základem tohoto výrazného
dekoru je zadní strana
karty na poker.

Mona Lisa

Orient

Zcela nové pohledy na světoznámé
motivy vznikají, když se tyto motivy
použijí jako předloha dekoru.

Umělecké znázornění podlahy formou
arabských motivů má zde rovněž své
pevné místo.

II

Laminátové podlahy

Poesie
Jemně uspořádané kvítky
tvoří tradiční vzhled sbírky
poezie a jarních pocitů.

Graffiti
Nejmodernější grafity představují jako
laminátový dekor novou formu
moderního podlahového umění.
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Zařizovat si vlastní domov, to je v mnoha případech výjimečný stav. A odpovídajícím způsobem je vášnivě prožíván. Pro
perfektní pohodu doma musí prostě všechno sedět: Architektura. Osvětlení. Zařízení nábytkem. A samozřejmě jsou kladeny
zvláštní požadavky i na podlahu: měla by být velice kvalitní s možností vysokého zatížení. Musí zaručovat dlouhodobou
spokojenost a ukázat dobrý vlastní vkus. Má-li odpovídat požadavkům na luxus, snažíme se pro orientaci nalézt odpovídající
vzory. Avšak dnes hledáme tyto vzory většinou marně.

Duch doby se změnil. Úprava vlastního prostředí je daleko emancipovanější. Z konformismu minulých let toho již mnoho nezůstalo. Jedinec se dostal

do popředí, vše se řídí dle

v ýrazného trendu individualizace.

A je to tak dobře: Vliv sousedů na osobní vkus jedince se pomalu rovná nule. Dnes rozhoduje pouze vlastní,
intuitivní vnímání stylu. U designu již zákazníci nejsou stavěni před hotovou věc. Stále více se vytváří něco nového.

Jako obzvláště zdařilý příklad pro individualizaci tvůrčího procesu nabízí Parador kolekci podlah z Edition 3.
Zde můžete kombinovat kvalitní podlahy z pravého dřeva s různými povrchy a barvami a utvářet je dle svých
vlastních představ. Odborníci z Paradoru vám nabízejí při mnoha důležitých rozhodnutích vhodnou podporu.
A jedná-li se o otázku luxusu, jsou jistě daleko zkušenější, než váš soused.
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Edition 3

Edition 3
Podlaha z pravého dřeva jako osobnost.
Edition 3 sleduje přesně jeden jediný cíl: Zcela jasně vystihnout
vaše osobní záliby, váš individuální styl a nároky. Aby bylo tohoto
cíle optimálním způsobem dosaženo, činíte u Edition 3 svá tvůrčí
rozhodnutí sami. Takto si můžete sestavit vaši individuální podlahu z pravého dubu zcela sami.

Třívrstvé dřevěné podlahy Edition 3
Dub parketový vzor 3-pásový Living
smoked lines lakovaný matný

U třívrstvých dřevěných podlah si volíte ze tří různých vzhledů
pokládky, u podlahy z masivního dřeva máte na výběr dva různé
výrobky z dubu. A to je u vašeho individuálního vytváření dubové podlahy zatím pouze první krok. Další individualizace vaší
podlahy dosáhnete pomocí níže uvedených parametrů. Můžete
kombinovat váš oblíbený výrobek se šesti různými barvami
a třemi různými úpravami povrchu. Výsledkem je podlahový
unikát, který zcela odpovídá vašim designovým představám a s
podlahami masové výroby nemá nic společného: Vaše Edition 3
pro vytváření podlah je speciálně pro vás vyvinuta našimi zkušenými odborníky.

EDITION 3

II

Třívrstvé dřevěné podlahy

Klasik vždy hraje
na správnou notu.

EDITION 3

II

Třívrstvé dřevěné podlahy

Zajistěte u Edition 3 vznik vaší individuální dubové podlahy: Zvolte si druh pokládky, barevný tón, úpravu povrchu. O účinku
různých podlah Edition 3 můžete získat okamžitý virtuální přehled: www.parador.cz
Třívrstvé dřevěné podlahy Edition 3
dub parketový vzor Living barrique
impregnovaný olejem

Druhy třívrstvých
dřevěných podlah
a vzhled

Dub parketa Fineline

Dub parketa Living

Dub selský vzor Living

Barva

smoked lines

barrique

cognac

ash grey

cream

sand

Úprava povrchu

Lakovaná úprava
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Lakovaná úprava matná

Impregnace olejem
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EDITION 3

II

Masivní dřevěné podlahy

Masivní elegance
po všech stránkách.

EDITION 3

II

Masivní dřevěné podlahy

Zajistěte u Edition 3 vznik vaší individuální dubové podlahy: Zvolte si druh pokládky, barevný tón, úpravu povrchu. O účinku různých
podlah Edition 3 můžete získat okamžitý virtuální přehled: www.parador.cz
Masivní dřevěná podlaha Edition 3
Dub Multiplank
cream lakovaný

Vzhled

Dub rustic selské prkno

Dub Multiplank

Barva

smoked lines

barrique

cognac

ash grey

cream

sand

Úprava povrchu

Lakovaná úprava
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Lakovaná úprava matná

Impregnace olejem
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L AMINÁTOVÉ PODL AHY

II

Technika

Promyslete know-how,
funkce je poté perfektní.

L AMINÁTOVÉ PODL AHY

Jemná technologie

Technika

Struktura laminátové podlahy
Vysoce oděruvzdorná vrchní vrstva
(overlay) z melaminové pryskyřice

Digitálně potištěný dekorační
papír metodou ArtPrint

Technika laminátových podlah Parador
Laminátové podlahy Parador se vyznačují nejen vypracovaným
designem, ale i materiálově a po stránce zpracování odpovídají
nejvyšším požadavkům na kvalitu. Parador chce však tyto požadavky stále zvyšovat, a proto dále vyvíjí laminátové podlahy ve
všech oblastech. Nového vrcholu dosáhl tento vývoj u systému
ArtPrint: poprvé je tak možné dosažení vysoké kvality uměleckého tisku u laminátových podlah, což je světová novinka, kde je přihlášeno osm patentů. ArtPrint umožňuje realistickou reprodukci
všech možných motivů v neobvyklé barevné úpravě a s extrémně
vysokým rozlišením. Ale ne pouze touto absolutní volností ve
vzhledu překonává Parador všechny běžné technologie; i v kvalitě
výrobků jsou nastavena nová měřítka. Přesné informace týkající
se techniky a kvality laminátu Parador získáte v sortimentním
katalogu laminát.

II

Speciálně chráněné
nosné desky HDF
ProAir

Patentovaný zámkový spoj:
Profil SAFE-LOCK

Spodní strana odpuzující vlhkost

Pokládka

Ochrana proti bobtnání

Díky patentovanému profilu SAFE-LOCK je možné rychle a
jednoduše dosáhnout perfektních výsledků: Lamely přiložte
k sobě a zaklapněte. Kvalitní spoje s vysokými silami roztažení
jsou základem pro stabilitu a přesnost.

Nosné desky chráněné proti bobtnání s celkovou impregnací
hran chrání laminátové podlahy před bobtnáním.
To zabraňuje pronikání vlhkosti a umožňuje bezproblémové
mokré čištění.

Velký formát

Obdélníkový formát*

1285 x 400 mm

638 x 330 mm

8 mm

8 mm

20/5 roků

20/5 roků

23/32

23/32

o 60% lepší než EU norma 13329,
stanoví obvodová impregnace hran

o 60% lepší než EU norma 13329,
stanoví obvodová impregnace hran

Proﬁl SAFE-LOCK

Proﬁl SAFE-LOCK

ProAir

ProAir

Micro-V-drážka

Micro-V-drážka

Rozměry
Tloušťka lamel

ProAir®

Záruka (NK 23/32)
Třída užívání

ArtPrint

Příjemně bydlet

Inovativní, Paradorem vyvinutá technika digitálního tisku
umožňuje realistickou reprodukci všech možných motivů v
neobvyklé barevné úpravě a s extrémně vysokým rozlišením.

ProAir je první systém u laminátových podlah, který výrazně
snižuje vliv zdravotně závadných látek v ovzduší místnosti a dále
i nepříjemné zápachy. Princip fungování je odvozen z přírody a
je stále účinný. Je rovněž prověřen a schválen ekologickými
instituty.

Ochrana před bobtnáním
Zacvakávací spojení:
Zdravé bydlení
Hrana

* Pouze u Edition 2 dekory typo, satelity a Mona Lisa
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Užitečné rady nejvyšší úrovně nabízí
nyní také internet na:www.parador.cz
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TRˇ ÍVRST VÉ DRˇ EVEˇ NÉ PODL AHY

Vynikající technika
na nejvyšší úrovni.

II

TRˇ ÍVRST VÉ DRˇ EVEˇ NÉ PODL AHY

Technika

Jemná technologie

II

Technika

Třívrstvá sendvičová struktura
Hotový zušlechtěný povrch:
Olejová impregnace nebo laková
úprava
Parador Impregnace lamel

Technika třívrstvých dřevěných podlah Parador
Stejně tak, jako je náročný design třívrstvých dřevěných podlah
Parador Edition, je stejně výborná i jeho kvalita. Z kvalitních
materiálů, náročných technologií a díky rozsáhlému know-how
se vyrábějí luxusní parketové podlahy.
Stejně jako všechny dřevěné podlahy Parador se i řada Edition
vyrábí pomocí osvědčené a patentované technologie. Ta zaručuje,
že krása této luxusní podlahy zůstane zachována po mnoho let.
Přesné informace týkající se techniky a kvality parket Parador,
získáte v sortimentním katalogu třívrstvých dřevěných podlah.

Vrchní vrstva z vysoce
kvalitního masivního dřeva

Střední vrstva smrk-jedle

Obvodová impregnace krycích
vrstev jako přídavná zvýšená
ochrana proti bobtnání

Pokládka

Vynikající ochrana proti bobtnání

Patentovaný automatický zámkový systém s automatickým
podélným a čelním uzavřením hrany umožňuje provedení
rychlé pokládky se stabilními spoji. Tímto způsobem odolávají
parketové podlahy bez problémů mechanickému namáhání.

Impregnace lamel a celé vrchní vrstvy chrání podlahy před
bobtnáním. Každá jednotlivá parketa je impregnována kromě
toho i na hranách. Pro spolehlivou ochranu před vlhkostí,
bobtnáním a nečistotami.

ProAir
AUTOMATIC-CLICK systém:
Automatické uzamčení podélných
a čelních hran jen jedním klikem jednoduchá, bezpečná a rychlá
pokládka.

Dýha s obrácenými tahy

ProAir®
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Lakovaná úprava

Impregnace olejem

Parketové podlahy s lakovou úpravou z továrny mají tyto
přednosti:
• Uzavřený povrch odolný proti nečistotám, díky
vícesložkovému trvanlivému laku o 11 vrstvách.
• Dřevo je optimálně chráněno proti mechanickému
namáhání.
• Ekologický lak odolný proti UV záření se 100 % podílem
pevných látek.
• Je zdůrazněna přirozená barva a struktura dřeva.

Parketové podlahy s olejovou impregnací z továrny mají tyto
přednosti:
• Zůstává zachován otevřený, dýchající povrch dřeva.
• Díky účinku dřeva s regulací vlhkosti je v místnosti
vyrovnané klima.
• Hloubková impregnace pomocí speciálního oleje odpuzuje
špínu.
• Malá poškození mohou být vyspravena vybroušením a
doolejováním.
• Jsou zdůrazněny jemné barevné a strukturální nuance
dřeva.

Užitečné rady nejvyšší úrovně nabízí
nyní také internet na:www.parador.cz

Selský vzor

Parketový vzor

Parketový vzor Fineline

Vlysovaná lamela

Kolekce

Edition 1

Edition 3

Edition 3

Edition 3

Rozměry

2380 x 130/160/210 mm

2200 x 185

2200 x 185 mm

2010 x 130 mm

Tloušťka lamely

14 mm

14 mm

14 mm

13 mm

Vrchní vrstva

3,6 mm

3,6 mm

3,6 mm

3,6 mm

Záruka

25 roků

25 roků

25 roků

25 roků

AUTOMATIC-CLICK systém

AUTOMATIC-CLICK systém

AUTOMATIC-CLICK systém

AUTOMATIC-CLICK systém

ProAir

ProAir

ProAir

ProAir

Čtyřstranná V drážka

žádná

žádná

Čtyřstranná V drážka

Zaklapávací spoj:
Zdravé bydlení
Hrana
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MASIVNÍ DRˇ EVEˇ NÉ PODL AHY

II

Skvělá technika
pro perfektní luxus.

MASIVNÍ DRˇ EVEˇ NÉ PODL AHY

Technika

Jemná technologie

Hotový zušlechtěný povrch:
Impregnace olejem Parador nebo
úprava lakem

Multiplank*

3500 x 280 mm

2060 x 156 mm

Tloušťka lamel

30 mm

16 mm

Záruka

25 roků

25 roků

Pero drážka

AUTOMATIC-CLICK
systém

Čtyřstranná V-drážka

Čtyřstranná V-drážka

Rozměry

Způsob spojení:
Hrana
* Pouze u Edition 3
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Pečlivě vysušené lamely na vlhkost
dřeva cca. 9 +/- 1 %

Podélně zkosená hrana zvýrazňující
původní charakter selských prken.

Drážky na zadní straně
snižují přirozené rozpínání
lamel

Patentovaná zámková mechanika

Vysoká stabilita

Patentovaný automatický zámkový systém s automatickým
podélným a čelním uzavřením hrany umožňuje provedení rychlé
a snadné pokládky. Při celoplošném lepení vede k perfektnímu
výsledku.

Pomocí speciálního spoje pero-drážka je možné pokládat
lamely z masivního dřeva jednoduše a plynule.

Přesné informace týkající se techniky a kvality masivních dřevěných podlah Parador, získáte v sortimentním katalogu masivních
dřevěných podlah.

Zámková palubka

Technika

Masivní dřevěné podlahy s AUTOMATIC-CLICK systémem

Technika masivních dřevěných podlah Parador
Masivní dřevěné podlahy z kolekce Edition jsou nejluxusnějším
výrobkem, co Parador nabízí. Náročná úprava podlahy z masivního
dřeva vytváří klidné a přirozené prostředí a získá si vás i vysokou
stálostí hodnoty. Stejně jako i ostatní podlahy z masivního dřeva
od Paradoru, procházejí i tyto podlahy osvědčeným výrobním
procesem, který zaručuje vynikající kvalitu. To nám dává jistotu, že
vyrábíme absolutně špičkovou kvalitu. Z tohoto důvodu vám také
můžeme poskytnout 25letou záruku na kvalitu všech masivních
dřevěných podlah.

II

AUTOMATIC-CLICK:
Automatické uzamčení
podélných a čelních hran jen
jedním klikem - jednoduchá,
bezpečná a rychlá pokládka.

Masivní dřevěné podlahy se spojením pero-drážka
Bez finální povrchové úpravy nebo
s finální povrchovou úpravou:
Impregnace olejem, úprava lakem
Parador

Podélně zkosená hrana zvýrazňující
původní charakter selských prken.

Lakovaná úprava

Impregnace olejem

Masivní dřevěné podlahy s lakovou úpravou z továrny mají tyto
přednosti:
• Uzavřený povrch odolný proti nečistotám, díky
vícesložkovému trvanlivému laku o 11 vrstvách.
• Dřevo je optimálně chráněno proti mechanickému
namáhání.
• Ekologický lak odolný proti UV záření se 100 % podílem
pevných látek.
• Je zdůrazněna přirozená barva a struktura dřeva.

Masivní dřevěné podlahy s olejovou impregnací z továrny mají
tyto přednosti:
• Zůstává zachován otevřený, dýchající povrch dřeva.
• Díky účinku dřeva s regulací vlhkosti je v místnosti
vyrovnané klima.
• Hloubková impregnace pomocí speciálního oleje odpuzuje
špínu.
• Malá poškození mohou být vyspravena vybroušením a
doolejováním.
• Jsou zdůrazněny jemné barevné a strukturální nuance
dřeva.

Užitečné rady nejvyšší úrovně nabízí
nyní také internet na: www.parador.cz

Spoje pero-drážka po celém
obvodě pro jednoduchou
nekonečnou pokládku

Pečlivě vysušené lamely
na vlhkost dřeva
cca. 9 +/ - 2%

Drážky na zadní straně
snižují přirozené rozpínání
lamel
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EDITION

II

Kvalita a servis

EDITION

II

Kvalita a servis

Parador na vrcholu.
Inovativní design podlahy jako hlavní vlastnost Edition Parador.
To však není jediná výhoda. Z tohoto důvodu se u podlahových
výrobků tyto požadavky objevují také u Edition kolekce. Takto
nabízí Parador jasný závazek udržitelnosti výroby, požadavky na
zdravé bydlení u všech výrobků a mnoho praktických výhod,
které jsou orientovány na zákazníka.

Udržitelnost

Zdravé bydlení

Vše kolem podlahy

Online-servis

Současné bydlení nemá co do činění pouze s trendy, vkusem a
kvalitou, ale také se musí zaměřit na spojení designu s vlastním
vědomím odpovědnosti. Proto si Parador stanovil vlastní etický
princip, který je v souladu s ekologickými, sociálními a ekonomickými principy trvale udržitelného lesního hospodářství. To
nám dává jistotu, že vám nabízíme pouze takové výrobky, které
jsou bez výjimky vyráběny dle zásad trvale udržitelného lesního
hospodářství. Tak můžeme společně přispět ke smysluplnému
využívání surovin a materiálů a aktivně podpořit zachování lesního
porostu na celém světě.

Z převážné části se výrobky Paradoru vyrábějí ze dřeva, nejpřírodnějšího ze všech materiálů. Ostatnímu věnujeme rovněž mnoho pozornosti: U všech výrobků se používají výhradně materiály
zdravé pro bydlení. Zdravotní nezávadnost zaručují pravidelné
testy škodlivých látek v nezávislém zemském průmyslovém institutu (LGA). Tak mají např. všechny výrobky Paradoru díky nízkým
emisím ekologické označení "Der Blaue Engel" ("modrý anděl").
Díky mnohým inovacím, jako je ProAir pro lepší ovzduší v místnosti u laminátových a parketových podlah, podporuje Parador
zdravé bydlení mnoha způsoby.

Stejně jako podlahové krytiny, jsou i doplňkové produkty, které nabízí Parador, stejně kvalitní a výsledkem je optimální podlaha. Začíná
to rozsáhlým programem různých podkladů v té nejvyšší kvalitě:
snižují hluk, vyrovnávají malé nerovnosti a chrání podlahu dle způsobu intenzity využití proti namáhání. Pro perfektní ukončení ke stěně
nabízíme rozsáhlý sortiment podlahových lišt se snadnou montáží.
Rozsáhlé další příslušenství pro pokládku, čištění a péči, naleznete
na www.parador.cz

Mnoho internetových nástrojů, které povedou ještě rychleji k vaší
podlaze snů, naleznete na www.parador.cz. Nechte si od plánovače materiálu online přesně vypočítat potřebu materiálu na vaši
podlahu. S poradcem v otázce podlah Parador je možné sestavit
na základě vašich osobních preferencí vhodný výběr produktu.
Designer místností Parador je praktickým online nástrojem, který
vám umožní, virtuální vestavění různých podlah Parador do vašich
místností a prověřit předem jejich působení.
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