Třívrstvé dřevěné podlahy

living performance

Spojujeme povědomí o kvalitě s
citem pro dobu, ve které žijeme.
Sortiment našich třívrstvých
dřevěných podlah se tak rozrostl:
ušlechtilé produkty, které dokonale
předvádějí materiál dřevo.

Každá palubka je unikát, každá
podlaha má v sobě kus charakteru:
Díky povrchovým vlastnostem a
přirozenému teplu jsou třívrstvé
dřevěné podlahy společnosti Parador
zážitkem pro smysly. Exkluzivní
vzhled a výběr, vysoce kvalitní
konstrukce a jednoduchá pokládka
umožňují individuální tvůrčí volnost –
a přetrvají po generace.

Třívrstvé dřevěné podlahy mají nízké
emise, zajišťují v obytném prostoru
příjemné klima a aktivně přispívají
k ochraně klimatu. Nekompromisní
dokonalost výroby a kreativní vůdčí
přístup ve vybavení interiéru – to
je pro nás ve společnosti Parador
typické.

Přírodní produkt
v královské třídě

Třívrstvé dřevěné
podlahy made in
Germany
and Austria
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living

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.

performance

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 and Austria“.

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.

Parador

My jsme Parador

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 individuálního prostorového
řešení pomocí třívrstvých dřevěných
podlah od společnosti Parador.
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Svět se rád zrychluje –
žijeme pro trvalé produkty, které
přežijí naši dobu. Naše podlahy z
pravého dřeva jsou tím nejlepším
důkazem. Jejich nadčasová
elegance je výsledkem toho, že
obstojí v životě, rozvíjejí jedinečný
charakter a přitom vždy sdělují
cenné příběhy. Třívrstvé dřevěné
podlahy od společnosti Parador,
to je zvýšená hodnota díky kvalitě –
i pro budoucí generace.

Nejsou třívrstvé dřevěné podlahy
jako třívrstvé dřevěné podlahy. Náš
výrobní proces se vyznačuje vysoce
kvalitními surovinami, promyšlenou
technologií a zkušeností lidí ve
výrobních závodech Güssing a
Coesfeld. Know-how, intuice a
zkušenosti made in Germany and
Austria umožňují vznik produktů,
které nikdy nevyjdou z módy. Také
složení třívrstvých dřevěných podlah
od společnosti Parador je trvanlivé a
tvarově stálé: Spoléháme na masivní
středovou část z jehličnatého dřeva,
stabilní protitah a krycí vrstvu z
vysoce kvalitního pravého dřeva,
která díky dodatečnému lakovanému nebo přírodně olejovanému
povrchu zaručuje zachování hodnoty.

a, b Produkty společnosti Parador jsou
poctou přírodě: Její inspirující síla je nejlepším
základem pro domov našich zákazníků.
c Pravé dřevo vypráví emocionální a
výmluvné příběhy zcela beze slov – avšak
s charakterem a formované po celá desetiletí.
d, e Na našich pracovištích v Coesfeldu
a Güssingu vznikají díky velké obratnosti
jedinečné třívrstvé dřevěné podlahy.

b
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Parador

My jsme Parador
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„Odbornost, pečlivost
a odpovědnost mají
v našem chápání kvality
své pevné místo.“

d

e

c

Se vzácným materiálem – dřevem –
nezacházíme nikdy lehkovážně.
Pro výrobu třívrstvých dřevěných
podlah používáme dřevo z trvale
udržitelného lesního hospodářství,
spoléháme na nákup materiálů z
Evropy a vyhýbáme se tropickému
dřevu. Třívrstvé dřevěné podlahy od
společnosti Parador jsou zdravotně
nezávadné. Nejmodernější technika
na pracovišti Güssing nám také
umožňuje obzvláště šetrné zacházení s přírodními zdroji. Tento aktivní
přínos k ochraně klimatu a náš
závazek k transparentnímu
environmentálnímu managementu
prochází pravidelnou certifikací
předních institutů.

Uvažujeme jako manufaktura –
a kombinujeme
tento postoj s dokonalou sériovou
výrobou. Kombinací druhů dřeva a
barev, kreseb a struktur, třídění a
povrchových úprav vznikají podlahy
z pravého dřeva, které jsou stejně
individuální jako životní příběhy
našich zákazníků. Fascinující produkty s fantastickými povrchovými
vlastnostmi, kolekce navržené do
posledního detailu: To je náš požadavek a zároveň náš závazek, protože
odbornost, pečlivost a odpovědnost
mají v našem chápání kvality své
pevné místo.

Dimenze možností výběru je výsledkem mnohaletých odborných znalostí v oblasti designu a řemeslné
dovednosti, která se znovu a znovu
potvrzuje díky rostoucí poptávce
a díky spolupráci s významnými
architekty naší doby.
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Javor evropský šedý je v designu
parketového vzoru moderní interpretací klasiky. Tento exkluzivní šedý
odstín dodává tomuto druhu dřeva
úplně nový optický aspekt. Struktura
vintage řezu a světlé bělení spolu
vytvářejí na palubce jedinečný
vzhled mřížky – pro elegantní,
výjimečnou podlahu.

1744428
Trendtime 6
Javor evropský šedý
Struktura vintage řezu
Living
lakovaná úprava velmi matná

Třívrstvé dřevěné podlahy

Pokud jde o autenticitu, hřejivý pocit
domova a vynikající povrchové vlastnosti
a design, jsou třívrstvé dřevěné podlahy
od společnosti Parador skutečnou
klasikou mezi obzvláště trvanlivými
podlahami.
Protože je pravé dřevo zároveň
nadčasové i moderní, je díky své
materiálové kvalitě hlavní součástí
trvale udržitelného a hodnotného
vybavení interiéru. Do elegantního
vzhledu povrchů třívrstvých dřevěných
podlah Parador pronikají aktuální vlivy
z umění a designu, architektury
a životního stylu.

1744423
Trendtime 3
Dub Chalet
Living
lakovaná úprava
velmi matná

Díky třívrstvým dřevěným podlahám
Parador lze tento vzácný materiál –
dřevo dokonale uspořádat – ve velké
rozmanitosti a ve čtyřech produktových řadách.

Pro všechny kolekce platí: Třívrstvé
dřevěné podlahy od společnosti
Parador jsou zárukou příznivého
klimatu v místnosti, zdravého
domova a tepla: pro kvalitu a design,
který přetrvá generace.
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Parador

Classic

Trendtime

Edition

je naše kolekce pro všechny,
kdo nakupují výhodně, ale
nechtějí se vzdát kvality:
V řadě Basic najdete přesvědčivý výběr atraktivních třívrstvých
dřevěných podlah, které udělají
z každého domova skutečný
domov.
Strana 24

je nekompromisní v kvalitě,
klasická v designu a vždy je
stylovým základem hodnotného
bydlení. Řada Classic je určená
lidem s vysokým nárokem na
design a kvalitu.
Strana 32

okouzlí všechny, pro které
je podlaha vyjádřením jejich
postoje: Tato řada spojuje
jedinečné designové spektrum
pro stylové vybavení v rytmu
doby s nejvyšší úrovní kvality.
Strana 48

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

Iconics Tato naše srdeční
záležitost pozvedá práci
na tomto produktu z racionality
na úroveň smyslnosti. Ve 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 prostorů
se zvláštním charakterem.
Strana 42
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které
udělají
z každého
místa
skutečný
domov.

Třívrstvé dřevěné podlahy made by Parador
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Basic

Žijeme
pro
produkty,

Podlahy z pravého dřeva od
společnosti Parador nabízejí
velký výběr třívrstvých
dřevěných podlah ve čtyřech
kolekcích. Kolekce Basic,
Classic, Trendtime a Edition se
zaměřují na různé cílové skupiny. Jedno však mají společné:
Dodávají prostorům nevšední
atmosféru – a jsou zárukou
zdravého domova a uchování
hodnoty po generace.

Kolekce třívrstvých dřevěných podlah

Dřevo ve všech jeho aspetech: Naše
jedinečné třívrstvé dřevěné podlahy
promění každé místo ve skutečný
domov.
16
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Parador

Nejdůležitější fakta o třívrstvých dřevěných podlahách
1739923
Třívrstvé dřevěné podlahy
Classic 3060
Modřín
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze
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1744431
Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 8
Buk elephant skin
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1601582

Pure Wood
Dřevo ztělesňuje přirozenost. Třívrstvé dřevěné
podlahy od společnosti Parador přináší to
nejlepší z přírody do místnosti – a uspořádávají
tento živoucí materiál dřevo prostě a přirozeně.

Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 3
Dub
Living
lakovaná úprava matná
minifáze

1744429
Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 8
Buk Multiplank
Classic
přírodně olejovaný plus
minifáze

Najděte podlahu,
která vám vyhovuje:
parador.de/en/floorfinder

Parador

Nejdůležitější fakta o třívrstvých dřevěných podlahách
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1744423
Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 3
Dub Chalet
Living
lakovaná úprava velmi matná
minifáze

1744426
Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 4
Dub Askada
Living
lakovaná úprava velmi matná
minifáze

1744428
Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 6
Javor evropský šedý
struktura vintage řezu
Living
lakovaná úprava velmi matná
4 stranná V drážka

Light Living
Světlá dřeva dodávají místnostem lehkost
a puristickou krásu – a otvírají nové vyhlídky
na mimořádné zpracování .

1744430
Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 8
Dub Pinot Loftplank
Classic
přírodně olejovaný plus
minifáze

Další informace o aktuálních trendech
a mnoho podnětů pro individuální
navrhování obytného prostoru
najdete na
parador.de/en/inspiration/trends

Parador

Nejdůležitější fakta o třívrstvých dřevěných podlahách
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1518242
Třívrstvé dřevěné podlahy
Classic 3060
Dub kouřový
Natur
lakovaná úprava matná
minifáze

1739954
Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 8
Dub smoked elephant skin
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

Deep
Elegance
Třívrstvé dřevěné podlahy z tmavého dřeva působí
dramaticky a zároveň atraktivně a útulně. Jejich vznešená
elegance staví prostory výrazně do středu pozornosti.

1739943
1743195
Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 3
Vlašský ořech
Natur
lakovaná úprava matná
minifáze

Třívrstvé dřevěné podlahy
Trendtime 6
Dub noir struktura řezu
Living
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy Basic

Naše kolekce Basic spojuje cenovou
výhodnost a náročné bydlení.
Všechny produkty kolekce Basic
jsou maximálně: Bezproblémově
odolávají každodennímu používání.
Široké možnosti výběru atraktivních
druhů dřeva, variant pokládky a
kvality řemeslného zpracování
tvoří pevný základ jakéhokoli
stylu zařízení.

Třívrstvé dřevěné podlahy made by Parador
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Impregnace pro zvýšenou ochranu proti bobtnání

Vhodná pro podlahové vytápění

1518261
Basic 11-5
Dub
Rustikal
přírodně olejovaná bílá

Systém Automatic-Click

15

years

Záruka 15 let

25

Basic 11-5 – parketový vzor 3-pásový

Basic 11-5 – parketový vzor 3-pásový

d 2 2 0 0 × š 18 5 × v 11, 5 m m
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Třívrstvé dřevěné podlahy Basic

Javor kanadský
Natur
lakovaná úprava matná

1595164
Dub Pure
Rustikal
lakovaná úprava matná

1518245
Dub sukovitý
Rustikal
lakovaná úprava matná

1518248
Dub
Rustikal
přírodně olejovaná bílá

1569684
Buk
Natur
lakovaná úprava matná

1518247
Dub
Rustikal
přírodně olejovaný

1366061
Dub
Rustikal
lakovaná úprava matná bílá

1518246
Buk
Rustikal
lakovaná úprava matná

1569685
Dub
Rustikal
lakovaná úprava matná

1595130
Dub bílé póry
Rustikal
lakovaná úprava matná bílá

parador.de/en

1595132

1595131
Dub
Natur
lakovaná úprava matná

1569686
Vlašský ořech
Rustikal
lakovaná úprava matná

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

Basic 11-5 – selský vzor

Basic 11-5 – velkoplošný formát

d 2 2 0 0 × š 18 5 × v 11, 5 m m

d 2 3 8 0 × š 2 3 3 × v 11, 5 m m
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Třívrstvé dřevěné podlahy Basic

Dub kartáčovaný
Rustikal
přírodně olejovaná bílá
minifáze

1518250
Dub
Rustikal
lakovaná úprava matná bílá
minifáze

1518262
Dub
Classic
přírodně olejovaná
minifáze

1595165
Dub Pure
Classic
lakovaná úprava matná
minifáze

1518264
Dub kartáčovaný
Rustikal
přírodně olejovaná
minifáze

1518249
Dub
Rustikal
přírodně olejovaný
minifáze

1518261
Dub
Rustikal
přírodně olejovaná bílá
minifáze

1396114
Dub
Rustikal
lakovaná úprava matná
minifáze

1697032
Dub kartáčovaný
Rustikal
lakovaná úprava matná
minifáze

1601463
Dub
Natur
lakovaná úprava matná
minifáze

1601464
Dub
Rustikal
lakovaná úprava matná
minifáze

parador.de/en

1595135

1643835
Dub
Rustikal
přírodně olejovaná
minifáze

Pro společnost Parador je
charakteristické, že se snaží
zabránit vzniku emisí a vrátit
cenné suroviny do výrobního
koloběhu, krátké přepravní trasy
a použití přírodních a přírodně
blízkých materiálů: Díky našemu
know-how nabízíme třívrstvé
dřevěné podlahy, které pocházejí
z udržitelně obhospodařovaných
lesů a od ověřených dodavatelů.
Další informace najdete na straně 72.
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Navzdory své vhodnosti pro
každodenní použití neztrácí třívrstvé
dřevěné podlahy od společnosti
Parador nic ze svého přirozeného
půvabu – pro všechny, kdo milují
skutečné dřevo a oprávněně očekávají, že bude ladit s individuálním
stylem zařízení a životním stylem.

1697032
Basic 11-5
Dub kartáčovaný
Rustikal
lakovaná úprava matná

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy Classic

Třívrstvé dřevěné podlahy Classic od
společnosti Parador mají jsou velmi
oblíbené všemi, kdo jsou nezávislý
na trendech zařizování a přitom
kladou velký důraz na individuální
design prostoru.
Classic nadčasově kombinuje
eleganci a kvalitu zpracování – a nabízí
podlahu všem, kdo se obklopují
věcmi, které jsou stále stejně
krásné a hodnotné i po mnoha
letech.

Třívrstvé dřevěné podlahy made by Parador
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Impregnace pro zvýšenou ochranu proti bobtnání

Vhodná pro podlahové vytápění

1739923
Classic 3060
Modřín
Rustikal
přírodně olejovaný plus

Systém Automatic-Click

25
years

Záruka 25 let

33

Classic 3025 – velkoplošný formát / selský vzor

Classic 3025 – selský vzor

d 2 3 8 0 × š 2 3 3 × v 13 m m / d 2 2 0 0 × š 18 5 × v 13 m m

d 117 0 × š 12 0 × v 13 m m
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Třívrstvé dřevěné podlahy Classic

Dub Soft struktura
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze
velkoplošný formát

1744853
Dub kartáčovaný
Rustikal
přírodně olejovaná bílá plus
minifáze
selský vzor

1744854
Dub kartáčovaný
Rustikal
lakovaná úprava matná
minifáze
selský vzor

1744844
Dub
Rustikal
lakovaná úprava matná
minifáze
velkoplošný formát

1744851
Dub kartáčovaný
Classic
přírodně olejovaný plus
minifáze
selský vzor

1744852
Dub kartáčovaný
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze
selský vzor

1744845
Dub
Natur
přírodně olejovaný plus
minifáze
velkoplošný formát

1744847
Dub
Natur
lakovaná úprava matná
minifáze

1744849
Dub
Natur
přírodně olejovaný plus
minifáze

1744848
Dub
Living
lakovaná úprava matná
minifáze

1744850

parador.de/en

1744846

Dub
Living
přírodně olejovaný plus
minifáze

Vyobrazení produktů ukazují
jen malý výběr přirozených
charakteristických znaků a
zbarvení dřeva. Podrobné popisy
třídění a produktů najdete v našich
technických datových listech
na adrese
parador.de/en/services/downloads/
engineered-wood-flooring

Classic 3060 – parketový vzor 3-pásový

Classic 3060 – parketový vzor 3-pásový

d 2 2 0 0 × š 18 5 × v 13 m m
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Třívrstvé dřevěné podlahy Classic

Javor evropský
Natur
lakovaná úprava matná

1518086
Javor kanadský
Natur
lakovaná úprava matná

1270338
Jasan
Living
lakovaná úprava matná bílá

1518088
Buk
Natur
lakovaná úprava matná

1518121
Jasan Fineline vzor
Natur
lakovaná úprava matná bílá

parador.de/en

1518122

1518103
Buk
Living
lakovaná úprava matná

1518103
Classic 3060
Buk
Living
lakovaná úprava matná

1247127
Dub
Living
lakovaná úprava matná bílá

1739899
Buk Mont Blanc
Living
lakovaná úprava matná

1739901
Dub graphit
Living
lakovaná úprava matná

Classic 3060 – parketový vzor 3-pásový

Classic 3060 – parketový vzor 3-pásový

d 2 2 0 0 × š 18 5 × v 13 m m
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Třívrstvé dřevěné podlahy Classic

Dub
Select
lakovaná úprava matná

1739905
Dub
Living
přírodně olejovaný plus

1518117
Vlašský ořech
Natur
lakovaná úprava matná

1518101
Dub
Natur
lakovaná úprava matná

1518102
Dub sukovitý
Living
lakovaná úprava matná

1518118
Vlašský ořech
Living
lakovaná úprava matná

1247126
Dub
Living
lakovaná úprava matná

1518115
Třešeň evropská pařená
Natur
lakovaná úprava matná

1518113
Dub kouřový
Living
lakovaná úprava matná

1518112
Dub Fineline vzor
Natur
lakovaná úprava matná

parador.de/en

1518089

1518116
Třešeň evropská pařená
Living
lakovaná úprava matná

Pokud jde o povrchové úpravy,
nabízí společnost Parador kromě
úpravy „lakovaná matná“ ještě
další stupně matného lesku,
jako je např. špičková úprava
„lakovaná velmi matná
professional“ pro všechny oblasti
s intenzivním zatížením.
Další informace najdete na straně 67.
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Lehkost, světlo a slunce: U podlahy
Parador Iconics Indian Breeze se
projevují dimenze neomezených
možností designu v dokonalé
řemeslném zpracování gravury.

1744434
Classic 3060
Dub Indian Breeze sanded
Natur
lakovaná úprava velmi matná
Iconics

Parador Iconics

Classic 3060 – selský vzor
d 2 2 0 0 × š 18 5 × v 13 m m
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1518125
Dub
Natur
lakovaná úprava matná bílá
minifáze

1518128
Dub
Living
lakovaná úprava matná bílá
minifáze

1501312
Dub
Rustikal
lakovaná úprava matná bílá
minifáze

„Dřevo se ve
spojení s
dokonalým
řemeslným
zpracováním a
designem stává
uměleckým
dílem, které
formuje
podlahu.“
Peří představuje lehkost a symbolicky propojuje sílu světla a slunce se
silou přirozeného. Výsledná podlaha
Indian Breeze, která z této inspirace
vznikla, je uchvacující a vzrušující.

1601485
Dub Pure
Natur
lakovaná úprava matná
minifáze

Projeví se na ní dimenze neomezených možností designu v dokonalé
řemeslném zpracování gravury.

1744434
Dub Indian Breeze sanded
Natur
lakovaná úprava velmi matná
minifáze
Iconics

1739912
Dub Pure
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze

1739925
Dub kartáčovaný
Rustikal
přírodně olejovaná bílá plus
minifáze

1739911
Dub Muscat
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze

1744433
Dub sanded
Natur
lakovaná úprava velmi matná
minifáze

parador.de/en

1739929
přírodně olejovaná bílá plus

Classic 3060 – selský vzor

Classic 3060 – selský vzor

d 2 2 0 0 × š 18 5 × v 13 m m
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Třívrstvé dřevěné podlahy Classic

Jasan
Living
přírodně olejovaná bílá plus
4 stranná V drážka

1739903
Dub
Natur
přírodně olejovaný plus
minifáze

1739922
Jasan
Living
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1739902
Dub Soft struktura
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze

1739923
Modřín
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze

1739910
Dub kartáčovaný
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze

1744417
Dub
Natur
lakovaná úprava velmi matná
professional
minifáze

1739907
Dub zakouřený
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze

1739906
Dub
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze

1739904
Modřín kouřový
Soft struktura
Rustikal
přírodně olejovaný plus
minifáze

1288415
Dub
Rustikal
lakovaná úprava
minifáze

1739924
Termo dub medium kartáčovaný
Living
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1368979 lakovaná úprava matná

1518123
Dub
Select
lakovaná úprava matná
minifáze

1518124
Dub
Natur
lakovaná úprava matná
minifáze

1358529
Dub
Rustikal
lakovaná úprava matná
minifáze

1518242
Dub kouřový
Natur
lakovaná úprava matná
minifáze

1518243
Dub kouřový
Rustikal
lakovaná úprava matná
minifáze

174443 6
Dub Indian Breeze kouřový
Natur
lakovaná úprava matná
minifáze
Iconics

parador.de/en

1739926
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Klasická krása: Třívrstvé dřevěné
podlahy Classic od společnosti
Parador dodávají interiérům
stylový nádech a představují
útulnost s charakterem – se
zcela odlišným životním stylem.

1739901
Classic 3060
Dub graphit
Living
lakovaná úprava matná

Parador

Třívrstvé dřevěné podlahy Trendtime

Díky Trendtime se výběr podlahy
ze skutečného dřeva stává
vyjádřením nekonvenčního bydlení
na úrovni designových trendů
naší doby.
Tato kolekce promění díky
podlahám se silným charakterem,
různými formáty, barvami a
strukturami každý domov
v individuální útočiště.
Trendtime určuje pravidla – pro
sebevědomou individualitu v
ušlechtilých produktech.

Třívrstvé dřevěné podlahy made by Parador

48

Impregnace pro zvýšenou ochranu proti bobtnání

Vhodná pro podlahové vytápění

1744430
Systém Automatic-Click*

Trendtime 8
Dub Pinot Loftplank
Classic
přírodně olejovaný plus

Ručně opracované povrchy

25
years

* Trendtime 3 se systémem Allround-Click

Záruka 25 let

49

Trendtime 3 – lamela (pokládka do vzoru rybí kosti)

Trendtime 3 – lamela (pokládka do vzoru rybí kosti)

d 5 7 0 × š 9 5 × v 10 , 5 m m
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Třívrstvé dřevěné podlahy Trendtime

Dub
Living
přírodně olejovaný plus
minifáze

1744423
Dub Chalet
Living
lakovaná úprava velmi matná
minifáze

1739932
Dub cream
Living
lakovaná úprava matná
minifáze

1744422
Dub Castle
Living
lakovaná úprava velmi matná
minifáze

1601582
Dub
Living
lakovaná úprava matná
minifáze

1743195
Vlašský ořech
Natur
lakovaná úprava matná
minifáze

1601580
Dub Pure
Living
lakovaná úprava matná
minifáze

1744419
Dub kouřový
Natur
lakovaná úprava velmi matná
minifáze

1739933
Dub nougat
Living
lakovaná úprava matná
minifáze

parador.de/en

1739935

1601584
Dub černý
Living
lakovaná úprava matná
minifáze

Formáty palubek Loftplank
a Multiplank jsou vedle
velkoformátových palubek a
aktuálních vzhledů parketových
vzorů jsou nejdůležitějšími
formáty a pokládkami v
sortimentu. Pokládka do vzoru
rybí kosti zažívá svůj návrat a jako
nadčasová klasika také stanovuje
sebevědomá trendová pravidla.
Další informace najdete na straně 62.

Trendtime 4 – selský vzor

Trendtime 4 – selský vzor

d 2 0 10 × š 16 0 × v 13 m m
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Třívrstvé dřevěné podlahy Trendtime

Dub Askada
Living
lakovaná úprava velmi matná
minifáze

1744427
Dub Chalet
Living
lakovaná úprava velmi matná
minifáze

1739937
Dub cream
Living
lakovaná úprava matná
minifáze

1744425
Dub Castle
Living
lakovaná úprava velmi matná
minifáze

1257371
Třešeň americká
Natur
lakovaná úprava
4 stranná V drážka

parador.de/en

1744426

1739938
Dub nougat
Living
lakovaná úprava matná
minifáze

1739938

1257369
Vlašský ořech
Natur
lakovaná úprava matná
4 stranná V drážka

1518200
Vlašský ořech Antique
Living
lakovaná úprava matná
4 stranná V drážka

Trendtime 4
Dub nougat
Living
lakovaná úprava matná

Trendtime 6 – selský vzor / parketový vzor 3-pásový

Trendtime 8 – selský vzor

d 2 2 0 0 × š 18 5 × v 13 m m

d 18 8 2 × š 19 0 × v 14 m m
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Třívrstvé dřevěné podlahy Trendtime

Buk bílý struktura řezu
Living
lakovaná úprava matná bílá
4 stranná V drážka
parketový vzor 3-pásový

1744428
Javor evropský šedý
struktura vintage řezu
Living
lakovaná úprava velmi matná
4 stranná V drážka
parketový vzor 3-pásový

1739943
Dub noir struktura řezu
Living
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka
selský vzor

1744431
Buk elephant skin
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1739944
Dub handcrafted
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1739950
Dub limed handcrafted
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1739945
Dub smoked handcrafted
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1744432
Dub smoked stone handcrafted
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

173995 1

parador.de/en

1739940

Dub smoked grey handcrafted
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

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

Trendtime 8 – selský vzor

Trendtime 8 – selský vzor

d 1882 × š 190 × v 15 mm
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Třívrstvé dřevěné podlahy Trendtime

Dub Pinot Loftplank
Classic
přírodně olejovaný plus
minifáze

1739957
Dub tree plank
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1739959
Dub handscraped kartáčovaný
Classic
přírodně olejovaná bílá plus
4 stranná V drážka

1739958
Seaport Oak
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1739953
Dub handscraped kartáčovaný
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1739954
Dub smoked elephant skin
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1739952
Dub elephant skin
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1739955
Dub smoked handscraped kartáčovaný
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

1744429
Dub Multiplank
Classic
přírodně olejovaný plus
minifáze

parador.de/en

1744430

1739956
Dub smoked tree plank
Classic
přírodně olejovaný plus
4 stranná V drážka

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
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Moderně interpretovaný buk
přesvědčí díky jedinečným
povrchovým vlastnostem svým
intenzivním a vyhlazeným
kartáčováním jako skutečná
podlaha pro chůzi naboso.
Souhra výrazné struktury,
speciálního tmelení a přírodně
olejovaného povrchu nechávají
tento tradiční druh dřeva vyniknout
v moderním lesku – a propůjčují
mu specifický, moderní charakter.

1744431
Trendtime 8
Buk elephant skin
Classic
přírodně olejovaný plus

Parador

Druh

Basic

Classic

Trendtime

Basic 11-5

Classic 3025

Classic 3060

Trendtime 3

Trendtime 4

Trendtime 6

Trendtime 8

Natur, Classic,
Rustikal

Natur, Classic,
Living, Rustikal

Select, Natur, Living,
Rustikal

Natur, Living

Natur, Living

Living

Classic

Povrchová
úprava

Vzor palubek

1
2
3
4
5

Parketový vzor 3-pásový
Selský vzor
Velkoplošný formát
Selský vzor
Lamela (pokládka do vzoru rybí
kosti)

1  

2  

3

2  

3  

4

1  

2

5

2

1  

2

2

Obrázek spár
Minifáze (M4V)

4 stranná V drážka (4V)

Kvalita

Produkty Iconics jsou synonymem
designového a řemeslného
zpracování společnosti Parador.
Záruka

Technika
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Optika

Sortiment

Přehled sortimentu třívrstvých dřevěných podlah

Formát

25
years

Síla palubek
Složení

3 vrstvá sendvičová struktura

Středová část

Středová část masivního
dřeva z jehličnanu

Krycí vrstva
Hran proti
bobtnání

Zaklapávací
mechanika

15 let

25 let

25 let

25 let

25 let

25 let

25 let

(1,2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm

(2) 2200 × 185 mm
(3) 2380 × 233 mm
(4) 1170 × 120 mm

(1,2) 2200 × 185 mm

570 × 95 mm

2010 × 160 mm

(1,2) 2200 × 185 mm

1882 × 190 mm

11,5 mm

13 mm

13 mm

10,5 mm

13 mm

13 mm

14 mm / 15 mm

cca 2,5 mm

cca 2,5 mm

cca 3,6 mm

cca 2,5 mm

cca 3,6 mm

cca 3,6 mm

cca 3 mm / 4 mm

Obvodová impregnace lamel
a krycích vrstev

Systém Automatic-Click se zámky
na podélných a čelních hranách
Systém Allround-Click bez
levých nebo pravých výztuží pro
zvláště snadnou pokládku

Středová část
masivního
dřeva z
jehličnanu

Vhodné pro pokládku na
podlahové topení a podlahové
chlazení*
Individuální vzhled díky
ruční úpravě povrchu

Lakovaná úprava

Lakovaná úprava
matná

Lakovaná úprava
matná bílá

Přírodně
olejovaný

Přírodně
olejovaná bílá

Po položení třívrstvých dřevěných podlah Basic 11-5 v úpravě „přírodně olejovaná / přírodně olejovaná bílá“ je doporučeno prvotní
ošetření pomocí profesionálního oleje pro údržbu.
* Zboží Trendtime 8 - buk (č. zboží 1744431) není vhodné pro pokládku na podlahové topení a podlahové chlazení.

Přírodně
olejovaný plus

Přírodně olejovaná
bílá plus

Lakovaná úprava
velmi matná

Lakovaná úprava velmi
matná professional

Po pokládce třívrstvých dřevěných podlah s úpravou „přírodně olejovaná plus / přírodně olejovaná bílá plus“ se nesmí provádět
žádné prvotní ošetření. Pro trvalou ochranu je ale nezbytná pravidelná péče, vždy s ohledem na namáhání.
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Parador

Formáty palubek třívrstvých dřevěných podlah

Velkoplošný formát

2500 mm

Selský vzor

Selský vzor

Selský vzor

Parketový vzor

62
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2000 mm

Selský vzor

1500 mm

Lamela (pokládka do vzoru rybí kosti)

1000 mm

Basic 11-5
2200 × 185 × 11,5 mm

Trendtime 8
1882 × 190 × 14/15 mm

Trendtime 4
2010 × 160 × 13 mm

Basic 11-5
2200 × 185 × 11,5 mm

Classic 3060
2200 × 185 × 13 mm

Classic 3025/3060
2200 × 185 × 13 mm

Trendtime 6
2200 × 185 × 13 mm

Trendtime 6:
2200 × 185 × 13 mm

Classic 3025
1170 × 120 × 13 mm

Basic 11-5
2380 × 233 × 11,5 mm
Classic 3025
2380 × 233 × 13 mm

500 mm

Trendtime 3
570 × 95 × 10,5 mm

Parador

Technika

Žádná třívrstvá dřevěná podlaha není
stejná.
Přestože je naše nabídka struktur
a třídění, palubek a zbarvení tak
rozsáhlá, jedno mají všechny třívrstvé
dřevěné podlahy Parador společné:
Kombinují stabilitu, řemeslné
dovednosti a přirozenou krásu,
aby vytvořily podlahu pro celé generace.
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Dřevo je přírodní produkt
a každá palubka je unikát.

Třívrstvé dřevěné
podlahy Parador
Třívrstvé dřevěné podlahy od společnosti
Parador jsou díky třívrstvé konstrukci
obzvláště tvarově stálé. Masivní středová
část z jehličnatého dřeva a stabilní protitah
tvoří pevný základ pro trvanlivou krycí
vrstvu z vysoce kvalitního pravého dřeva.
Díky patentované zaklapávací mechanice
lze naše podlahy rychle a snadno položit.

Impregnace lamel čelní strany i obvodová
impregnace krycí vrstvy poskytují
zvýšenou ochranu proti bobtnání. Palubky
jsou opatřeny lakovaným nebo přírodně
olejovaným povrchem – pro trvale krásnou
podlahu.
parador.de/en/your-floor/
product-knowledge

Obvodová impregnace lamel a krycích
vrstev pro zvýšenou ochranu proti bobtnání

1 Krycí vrstva

Vhodné pro pokládku
na podlahové topení

3 Protitah

2 Středová část
dřeva z jehličnanu

4 Zaklapávací spoj

Systém Automatic-Click se zámky
na podélných a čelních hranách*

1
2
3

* Trendtime 3 se systémem Allround-Click

4

Parador

Znalosti o produktech

Naše povrchové úpravy
U společnosti Parador si můžete vybrat povrchovou úpravu přírodně
olejovaná, přírodně olejovaná plus a vícevrstvý nátěr lakem. Rozhodnutí pro
lakované nebo přírodně olejované třívrstvé dřevěné podlahy, je (téměř) čistě
otázkou vkusu. Zde je stručný přehled výhod.

66
Elephant Skin

Kartáčovaná struktura

Handscraped

přírodně olejovaná
Vynikně originální charakter
dřeva. Při optimální ochraně
se rozvine jeho vlastní patina.

Handcrafted

Struktura řezu

Struktura vintage řezu

Soft struktura

přírodně olejovaná bílá
Dodatečně k přírodně olejované:
Vyrovnání barevných a
strukturních rozdílů ve dřevě
pomocí bílého zbarvení.

přírodně olejovaná plus
Zvláštní ochrana dodává
podlaze, která je připravená
k bydlení, intenzivnější
povrchové vlastnosti s větší
bezpečností a větším výkonem.
přírodně olejovaná bílá plus
Dodatečně k přírodně olejované
plus: Vyrovnání barevných a
strukturních rozdílů ve dřevě
pomocí bílého zbarvení.

lakovaná úprava
Ušlechtilý, hedvábně lesklý
lakovaný povrch nabízí optimální
ochranu před nečistotami
a zátěží.
lakovaná úprava matná
Ochranný nátěr lakem
s přirozeně matným vzhledem
olejového ošetření zvýrazňuje
barvu a strukturu.
lakovaná úprava matná bílá
Dodatečně k matné lakované
úpravě: Vyrovnání barevných
a strukturních rozdílů ve dřevě
pomocí bílého zbarvení.

Více než povrch
Charakter dřevěného materiálu hmatatelně vynikne díky různým povrchovým úpravám. Proto jsou
u naší povrchové struktury elephant skin kresby, suky a praskliny zdůrazněny pomocí specifické
techniky; v případě kartáčované struktury se kvůli autentickému dojmu při doteku používají kartáče
z ušlechtilé oceli.
Handscraped představuje povrchy, které získaly originální charakter ručním hoblováním.
Povrch handcrafted vytváří jemné charakteristické znaky; struktura řezu a struktura vintage
řezu, která také navíc ukazuje podélně probíhající struktury, představují archaický vzhled.
Soft struktura přesvědčí hlubokým, intenzivním kartáčováním s jemnými přechody.
Do posledního detailu pro hodnotné bydlení.

Design drážek
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lakovaná úprava velmi matná
Velmi matná lakovaná úprava
přesvědčí ještě matnějším
stupněm lesku.
lakovaná úprava velmi matná
professional
Tento účelový nátěr lakem
kombinuje nejvyšší možnou
dlouhodobou ochranu s velmi
matným vzhledem.
Nejvýkonnější nátěr pro
všechny intenzivně namáhané
oblasti.

Správně tříděné
Kresbu podlahy neurčuje jen druh dřeva, ale také třídění. Dřevo vykazuje
nejrůznější základní rysy od harmonických (Select) přes vyrovnané
(Natur), živoucí (Classic) a svěží (Living) až po obzvláště originální
(Rustikal).

Select

Natur

Living

Rustikal

Classic

Při pokládce bez drážky se na
sebe palubky napojují bez
zřetelných mezer, což vytváří
harmonický vzhled pokládky.

V případě 4 stranné V drážky
a minifáze podtrhují zkosené
hrany po celém obvodu
přirozenost podlahy, přičemž
4 stranná V drážka poskytuje
silnější zdůraznění.

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

Parador

Příslušenství
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Pokládací podložky
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

Servis se systémem: O dokonalém
celkovém dojmu rozhodují detaily.
Proto má společnost připraveno
přesně sladěné příslušenství
pro pokládku a péči – pro radost
z podlahy. Od začátku.
Cenné informace o příslušenství najdete na
parador.de/en/your-floor/how-to

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

Parador

Příslušenství
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Profily
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 nebo dveří. Profily pro schodišťové hrany
zajišťují odolné přechody na schodišťových stupních.
parador.de/en/your-floor/product-knowledge/skirtings-and-profiles
Užitečné rady pro snadnou
pokládku třívrstvých dřevěných
podlah Parador najdete zde:
parador.de/en/services/faq

Podlahové lišty
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

Čištění a péče

Opravy

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

Parador

Trvalá udržitelnost

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

72

Určit pravidla. Žít odpovědně.

Říkáme ano
snížení CO2

Výroba v
Německu
a Rakousku

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 .

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.

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.

Plant-for-the-Planet. Společnost Parador je
od roku 2011 partnerem nadace „Plant-for-thePlanet“, 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.

Kombinace
způsobů dopravy
vlak / nákladní
automobil

Recyklovatelné
obaly

Real Wood
Označení „Real Wood“ mají
pouze masivní a vícevrstvé
podlahy ze skutečného dřeva,
které zajišťují autenticitu
produktu.

eco-Institut
Produkty s tímto označením
splňují nejpřísnější požadavky
na škodlivé látky a emise
stanovené institutem
eco-INSTITUT.

Der Blaue Engel
(Modrý anděl)
„Der Blaue Engel“ certifikuje
produkty Parador na základě
aktuálních podkladů pro udílení
této značky.

EPD
Prohlášení EPD (Environmental
Product Declaration), které
vychází z normy ISO 14025.
Základním prvkem EPD je
posouzení životního cyklu
nabízeného produktu.

FloorScore®
FloorScore® je jedním z
nejznámějších amerických
certifikačních programů, který
testuje podlahové krytiny
a obdobné výrobky s ohledem
na dodržování emisí ve vnitřním
vzduchu.

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.

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

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

Odpovědná
výroba
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Parador
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Servis a kontakt

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!
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Vyhledávač podlah

Klikněte na
ikonu Návrháře
prostoru na stránce s
podrobnostmi o produktu

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
podlah vám doporučí dokonalou
podlahu.
parador.de/en/floorfinder

Servisní hotline
Inspirace

Návrhář prostoru

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

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

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

Vinyl | Modular ONE
Třívrstvé dřevěné podlahy
Laminát | ClickBoard | Panely
Lišty a příslušenství
Parador GmbH
Millenkamp 7– 8
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
parador.de/en
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