
living performance

Laminátové 
a kompozitné podlahy



Laminátové podlahy 
krása rozmanitosti

 

Laminát je veľmi odolný, zdravotne nezávadný a jednoduchý na údržbu, ideálny 
pre použitie v rôznych oblastiach bývania. Vďaka širokému výberu dekorov, formátov 
a vzhľadov povrchu umožňuje individuálny štýl pre zariadenie Vášho bývania, s moderným 
vzhľadom a autentickým povrchom pre príjemné a útulné prostredie Vášho domova.
Kvalitné podlahy chápeme ako celok, perfektná súhra všetkých prvkov zdôrazňuje ideu 
celkového systému, ktorým sa spoločnosť Parador vyznačuje. Náš sortiment vysoko 
kvalitných laminátových podlahových krytín dopĺňame o ďalšie kvalitné detailné prvky, 
ako sú podlahové lišty, ukončenia, prechodové profily, podklady a optimálnu 
starostlivosť.

Rada produktov Basic a Classic ponúka pre každé použitie množstvo rôznych dekorov, 
ktoré Vám umožnia splniť všetky Vaše sny o bývaní. Vďaka inteligentnému zaklikávaciemu 
systému môžete rýchlo a ľahko využívať tento univerzálne použiteľný materiál „Made in 
Germany”
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Modrý anjel
Certifikuje laminátové 
podlahy Parador ako 
výrobok s nízkym výskytom 
emisií. Ekologické označenie 
RAL-UZ 176.

www.blauer-engel.de/uz176

eco-INSTITUT
Produkty s týmto označením spĺňajú 
najprísnejšie požiadavky týkajúce sa 
škodlivín a emisií, ktoré vyžaduje 
eco-INSTITUT.

EN 14041:2004 /AC:2006
Označenie CE je podľa 
práva EÚ povinné v spojení s 
bezpečnosťou výrobku.

EPD
Z hľadiska energetickej úspornosti,
udržateľnosti a zvýšeného počtu 
certifikácie budov získava označenie 
Enviromental Product Declaration
(EPD), ktoré sa udeľuje na základe 
ekologickej bilancie.

Émissions dans l’air interieur
Trieda A
Národné označenie platné 
vo Francúzsku označuje kvalitu 
vnútorného ovzdušia.

PEFC™
Touto výrobnou značkou sú označené 
produkty, ktoré zodpovedajú 
požiadavkám certifikačného systému 
z hľadiska zdokumentovania 
a zlepšovania trvalo udržateľného 
zalesnenia a z hľadiska ekonomických, 
ekologických a sociálnych štandardov.
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Funkčné a všestranné
Vrchná vrstva je vodeodolná krycia vrstva z melamínovej živice, ktorá je odolná voči odretiu 
a mikroškrabancom, ponúka tak vysokú ochranu pri každodennom namáhaní. Dekoračná potlač 
si Vás získa vynikajúcou kvalitou farieb a vytvára úžasný dojem prírodných materiálov. Impregnovaný 
papier spodnej vrstvy chráni nosnú dosku zo zadnej strany proti vlhkosti. Vďaka patentovanej 
zaklikávacej mechanike zaisťuje vysokú stabilitu a presnosť pokládky.

4    Spodná vrstva

Štruktúra povrchu
Prirodzene pôsobiaci povrch laminátových podláh Parador ponúka spolu so vzhľadom drážok 
vyvážený celkový dojem. Kým dizajn drážky odráža charakteristický profil podlahy, štruktúra 
povrchu jemne zvýrazňuje dekor. Štruktúry sú rôzne hlboké a je ich vždy cítiť. Autentický povrch 
pôsobí príjemne pre tých, ktorí chodia na boso, v topánkach, ale aj po všetkých štyroch.

1    Vrchná vrstva 2    Dekoračný papier 
odolná voči odretiu a vode autentický vzhľad

pevný a stabilný spoj

nosná doska so zvýšenou 
odolnosťou proti napučaniu

5    Safe-Lock ® PRO

3     Nosná doska HDF

zabezpečuje vysokú tvarovú 
a rozmerovú stabilitu

Elegantná štruktúraJemne matná štruktúra

Kartáčovaná štruktúra Štruktúra drevaPrírodná štruktúra
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Laminátové podlahy
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P1426542
cena s DPH €/m² 

16,99

cena s DPH €/m² 

16,99

jemne matná štruktúra

Dub brúsený

rozmer        1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,4929 m²

P1474400

štruktúra dreva

Dub krištáľovo biely

rozmer        1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,4929 m²

P1593795
jemne matná štruktúra

Dub History

rozmer        1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,4929 m²

P1593797

cena s DPH €/m² 

16,99

cena s DPH €/m² 

16,99

jemne matná štruktúra

Dub Horizont prírodný

rozmer        1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,4929 m²
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Laminátové podlahy

Vhodná na 
podlahové kúrenie

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Garancia v 
obytnom priestore

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Vhodná na 
podlahové kúrenie

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Vhodná na 
podlahové kúrenie

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Vhodná na 
podlahové kúrenie

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1474237

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1427269

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595835

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595837
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Garancia v 
obytnom priestore

Garancia v 
obytnom priestore

Garancia v 
obytnom priestore

Ochrana proti 
napučaniu hrán

P1593828
cena s DPH €/m² 

17,99
prírodná štruktúra*

Dub Askada biely bielený

rozmer        1285 x 243 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,1858 m²

Vhodná na 
podlahové kúrenie

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595839 

Garancia v 
obytnom priestore

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V



Vhodná na 
podlahové kúrenie

Safe Lock® PRO
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Dub starý olejovaný

Ochrana proti 
napučaniu hrán

P1475599

cena s DPH €/m² 

21,99
kartáčovaná štruktúra
rozmer        1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,4929 m²

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Doživotná garancia 
v obytnom priestore

Garancia v 
komerčných 
priestoroch

Antistatické 
prevedenie

Ochrana proti 
mikroškrabancom
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Laminátové podlahy

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602013

* povrch so štruktúrou synchronných pórov.
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cena s DPH €/m² 

17,99
prírodná štruktúra*

Dub Avant brúsený

rozmer        1285 x 243 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,1858 m²

Vhodná na 
podlahové kúrenie

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Mini 4V drážka

M4V

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1427269

Garancia v 
obytnom priestore

P1593830

cena s DPH €/m² 

17,99
prírodná štruktúra*

Dub Montana bielený

rozmer        1285 x 243 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,1858 m²

Mini 4V drážka

M4V

Vhodná na 
podlahové kúrenie

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595840

Garancia v 
obytnom priestore

Dub Tradition prírodný P1601449
cena s DPH €/m² 

21,99
elegantná štruktúra*
rozmer        1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,4929 m²

Vhodná na 
podlahové kúrenie

Safe Lock® PROOchrana proti 
napučaniu hrán

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Doživotná garancia 
v obytnom priestore

Garancia v 
komerčných 
priestoroch

Antistatické 
prevedenie

Ochrana proti 
mikroškrabancom

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731427

4V drážka

4V

4V drážka

4V

Vhodná na 
podlahové kúrenie

Safe Lock® PRO

Dub dymový

Ochrana proti 
napučaniu hrán

P1475603

cena s DPH €/m² 

21,99
kartáčovaná štruktúra
rozmer        1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže   AC4/32
balenie       2,4929 m²

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Bežné zaťaženie 
v komerčných 

priestoroch

Doživotná garancia 
v obytnom priestore

Garancia v 
komerčných 
priestoroch

Antistatické 
prevedenie

Ochrana proti 
mikroškrabancom

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731397

4V drážka

4V



 

 

Made in Germany
Certified
Healthy living

Modular ONE 
nekompromisne inovatívna 
kompozitná podlaha novej generácie

 

Príjemný, tichý a teplý povrch
Elastická povrchová úprava a integrovaná korková podložka pomáha pri tlmení krokov 
a zabezpečuje dobrú akustiku v miestnosti. Pod nohami pôsobí teplo a pohodlne. 
Korková vrstva má výbornú priľnavosť a je vhodná aj na mierne nerovný povrch, 
čo podporuje jej všetrannosť pri použití aj na prekrytie dlažieb a pri renovácii.

Autentický povrch a vzhľad
Extrémne autentický povrch dokonale kopíruje štruktúru dreva a pôsobí tak vzhľadom
aj dotykom veľmi reálne. Matný povrch dodáva štruktúre potrebné farebné a svetelné
prvky dreva.

Zdravý životný štýl bez zmäkčovadiel
Vďaka použitiu prevažne prírodných a udržateľných surovín sa Modular ONE 
vyhol zmäkčovadlám, čo má pozitívny vplyv aj na osobnú pohodu.

Modular ONE bol vyvinutý pre aktívny štýl života, ktorý vyžaduje vysokú odolnosť 
a vďaka svojim vrstvám je autentický povrchom a moderný dizajnom. Jeho 
všestranné využitie je stvorené pre odolávanie každodenným výzvam života. Je 
vhodný aj do vlhkých priestorov a jednoduchý na údržbu. Podporuje zdravý životný 
štýl tým, že je vyrábaný bez zmäkčovadiel. Okrem exkluzívnych dekorov a odolných 
povrchov, má autentický vzhľad a  korková vrstva zabezpečuje tichý a teplý pocit 
pri chôdzi. Ekologicky a prelomovo spĺňa najvyššie štandardy moderného bývania.
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www.blauer-engel.de/uz176

Modrý anjel
Certifikuje kompozitné podlahy
Parador ako výrobok s nízkym výskytom 
emisií. Ekologické označenie RAL-UZ 176.

FloorScore®
FloorScore® je jednou z najuznávanejších 
inštitúcií na skúmanie kvality vzduchu 
v interiéri (IAQ). Skúma štandardy 
podlahových materiálov, priľnavosti 
a podkladov podláh.

EN 14041:2004 /AC:2006
Označenie CE je podľa práva EÚ 
povinné v spojení s bezpečnosťou 
výrobku.

Émissions dans l’air interieur
Trieda A
Národné označenie platné vo Francúzsku 
označuje kvalitu vnútorného ovzdušia.

PEFC™
Touto výrobnou značkou sú označené 
produkty, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
certifikačného systému z hľadiska 
zdokumentovania a zlepšovania trvalo 
udržateľného zalesnenia a z hľadiska 
ekonomických, ekologických a sociálnych 
štandardov.

Quality
Production
Controlled
Functionality

www.tuv.com
ID 0000057515

TÜV Rheinland
Parador Modular ONE získal TÜV certifikát 
vďaka perfektnej kvality produktu, 
bezpečnosti a zrozumiteľnej príručke 
pre uživateľa a nezávislého monitorovania 
inštitútu TÜV Rheinland Germany.

Vhodná do vlhkých miestností
Vodeodolná vrchná vrstva je špeciálne navrhnutá pre vlhké priestory, týmto svoju 
využiteľnosť posúva na prvé miesta všestrannosti. Môže byť použitá v kuchyniach 
aj kúpeľniach. Hrany lamiel sú vyvinuté, aby ochránili podlahu aj pri stojatej vode 
v miestnosti až do štyroch hodín. Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky!



 

Modular ONE
kompozitná podlaha, priekopník v kvalite bývania
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Radou podláh Modular ONE vytvoril PARADOR nové štandardy kvalitného a zdravého bývania 
s prírodnými vysoko odolnými podlahami bez zmäkčovadiel. Vďaka svojim špeciálnym 
vlastnostiam sú vhodné na použitie aj v kuchyniach a kúpeľniach. Odolnosť je docielená špeciálnou 
nosnou doskou s vodeodolnou úpravou a povrchom s trvanlivou polypropylénovou vrstvou. 
Podlaha je vhodná na podlahové kúrenie a svojím autentickým povrchom pôsobí príjemne 
na vzhľad aj dotyk. Integrovaná korková podložka zabezpečuje teplý pocit pri chôdzi a nevyžaduje 
ďalšiu podložku a nie je ani vhodná, pri montáži postačí použiť len parozábranu. Je vhodná pre 
mierne nerovné podklady ako sú napríklad obklady a dlažby, ponúka tak výhodné riešenie 
aj pre renováciu.

1

3

Štruktúra povrchu
Povrchy sú v prevedení štruktúry dreva, ktoré nielen pôsobí na 
pohľad, ale aj na dotyk reálne. Vzor vytvára úžasnú predstavu dreva, 
ktorú môžete cítiť. Matná vrstva tento pocit ešte viac umocňuje.

Spodná korková vrstva

Vrchná vrstva Jadro

odolná voči vysokým teplotám
a vode

doska z prírodných vlákien 
odolná voči vlhkosti

pevný a stabilný spoj

Safe-Lock ® PRO

udržuje teplo a tlmí kroky
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Kompozitné podlahy

  

1 2
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Štruktúra dreva

Rozmerová stálosť:  0,5 mm/m = 0,05 %  



P1730773

cena s DPH €/m² 

34,99
štruktúra dreva

Dub Spirit dymový

rozmer      1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže    23/33
balenie       2,4929 m²

P1730767
cena s DPH €/m² 

34,99
štruktúra dreva

Dub Pure svetlý

rozmer        1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže     23/33
balenie       2,4929  m²

P1730766
štruktúra dreva

Dub Pure prírodný

rozmer       1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže     23/33
balenie       2,4929 m²

P1730772
štruktúra dreva

Dub Spirit prírodný

rozmer       1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže     23/33
balenie       2,4929 m²

P1730769
cena s DPH €/m² 

34,99

cena s DPH €/m² 

34,99

cena s DPH €/m² 

34,99

štruktúra dreva

Dub Urban svetlo bielený

rozmer       1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže     23/33
balenie       2,4929 m²
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Kompozitné podlahy
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Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731416

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731418

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731415

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731421

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731422

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná garancia 
v obytnom priestore

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný
 do vlhkých
priestorov

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná 
garancia 

v obytnom priestore

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné 
na mierne 

nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná 
garancia 

v obytnom priestore

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná 
garancia 

v obytnom priestore

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná 
garancia 

v obytnom priestore

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V



P1730768

cena s DPH €/m² 

34,99
štruktúra dreva

Dub Pure perlovo šedý

rozmer       1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže    23/33
balenie      2,4929 m²

P1730770

34,99
štruktúra dreva

Dub Urban biely bielený

rozmer       1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže    23/33
balenie      2,176 m²

cena s DPH €/m² 

34,99
štruktúra dreva
rozmer       1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže    23/33
balenie      2,176 m²

P1730771Dub Urban šedý bielený

P1730775
cena s DPH €/m² 

cena s DPH €/m² 

34,99
štruktúra dreva

Fusion Grey

rozmer       1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže     23/33
balenie      2,176 m²

P1730774

cena s DPH €/m² 

34,99
štruktúra dreva

Pínia rustikálna šedá

rozmer       1285 x 194 x 8 mm
trieda záťaže    23/33
balenie      2,176 m²
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Kompozitné podlahy

Odporúčané soklové lišty SL3 (nie vo farbe podlahy): biela - P1437075, oceľ - P1536806

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731419

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731503

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731420

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731417

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Tlmenie krokovSafe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná 
garancia 

v obytnom priestore

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná 
garancia 

v obytnom priestore

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná 
garancia 

v obytnom priestore

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná 
garancia 

v obytnom priestore

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Ochrana proti 
napučaniu hrán

Safe Lock® PRO

Intenzívne zaťaženie 
v obytných 
priestoroch

Garancia 
v komerčnom 

priestore

Intenzívne 
zaťaženie 

v komerčných 
priestoroch

Doživotná 
garancia 

v obytnom priestore

Bez zmäkčovadiel Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

M
od

ul
a

r O
N

E

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V



Made in Germany
Certified
Healthy living

Kompozitná podlaha SPC
špičkové prevedenie do každého priestoru

Kompozitné podlahy svojou multifunkčnosťou použitia sú stále žiadanejšie. 
PARADOR svojou inovatívnosťou opäť dosiahol vyšší stupeň odolnosti a dizajnu svojich 
podláh. Kolekcia SPC spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky vodeodolnosti a stability. 
Má integrovanú podložku, ktorá veľmi dobre pohlcuje kročajový hluk. SPC dopĺňa 
využitie podláh v každej oblasti a pri renovácií zvládne aj mierne nerovné povrchy, 
kde bežný vinyl nemá šancu, lebo vyžaduje dokonale rovný podklad.

10

EN 14041:2004 /AC:2006
Označenie CE je podľa práva EÚ 
povinné v spojení s bezpečnosťou 
výrobku.

Quality
Production
Controlled
Functionality

www.tuv.com
ID 0000057515

TÜV Rheinland
Parador SPC získal TÜV certifikát 
vďaka perfektnej kvalite produktu, 
bezpečnosti a zrozumiteľnej príručke 
pre uživateľa a nezávislého monitorovania 
inštitútu TÜV Rheinland Germany.

Émissions dans l’air interieur
Trieda A
Národné označenie platné vo Francúzsku 
označuje kvalitu vnútorného ovzdušia.

Príjemný, tichý a teplý povrch
Materiál pôsobí pohodlne a teplo na dotyk, čo zabezpečuje príjemnú chôdzu
a vďaka podložke, ktorá tlmí zvuk krokov, zvyšuje komfort a vytvára lepšie
akustické podmienky Vášho domova.

Vhodná do vlhkých miestností
Zloženie podlahy je ideálne pre využitie v každej miestnosti.
Kompozit vytvorený vinylovým povrchom a kompozitným jadrom, tvorí skvelú 
kombináciu vodeodolných materiálov, ktoré zaručujú komfort v akýchkoľvek 
podmienkach. Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky!

Odolná a jednoduchá na údržbu
Povrch je odolný a antibakteriálny. Štruktúra povrchu je navrhnutá tak,
aby jej čistenie a údržba bola efektívna a jednoduchá. Vďaka tomu si môžete 
užívať viac voľného času a pohodlia Vášho domova.

Rozmerovo veľmi stabilná
Túto vlastnosť oceníte aj v priestoroch s francúzskymi oknami alebo pri pokládke
podlahy bez dilatačných medzier medzi miestnosťami až do 400 m² plnej plochy 
(dilatácia okolo stien je samozrejme potrebná).



Kompozitná podlaha SPC
stabilita a odolnosť za každých podmienok

Podlaha, ktorá sa hodí do každého priestoru bez kompromisov. Nosná doska SPC dokonale 
vyrovnáva mierne nerovnosti a zabraňuje pretlačeniu nerovností podkladu na povrch podlahy. Svoje 
miesto tým zaujme aj pri rekonštrukciách; s nízkymi nákladmi dodá nový dizajn aj na obkladoch 
a dlažbe. Vhodná do náročných priestorov ako sú veľké miestnosti, predĺžené okná a zimné záhrady. 
Dodáva eleganciu a štýl aj do vlhkých priestorov, pre ktoré je SPC jasnou voľbou. Podlaha má 
integrovanú protihlukovú podložku a okrem parozábrany ďalšia podložka nie je potrebná, ani vhodná.

Štruktúra povrchu
Povrchy sú v prevedení kartáčovanej štruktúry, ktorá svojím reliéfom 
predstavuje príjemný a prirodzený povrch dreva.
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Odolná UV vrstva Vinylová nášľapná
vrstva

Vinylová dekoračná
vrstva

SPC nosná doska
(Solid Polymer Core)antibakteriálna a ľahko

umývateľná

Celková hrúbka:  5,3 mm
Nosná doska SPC:  4,3 mm
Nášľapná vrstva:  0,3 mm
Rozmerová stálosť: 0,2 mm/m = 0,02 %

Comfort - Click systém
pevný a stabilný spoj

Integrovaná podložka
minimalizuje hluk 
a zlepšuje akustiku 
miestnosti

reliéfna, odolná voči 
odretiu 

skvelý autentický
vzhľad

vodeodolná a 
tvarovo stabilná

1    4    
 

2    

5   

3     

6      

1

2

3

4

5

6

Kartáčovaná štruktúra

Kompozitné podlahy



Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mierne  
zaťaženie 

v komerčných
priestoroch

Antibakteriálny
 povrch

Comfort - ClickVhodná na 
podlahové kúrenie

Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mierne  
zaťaženie 

v komerčných
priestoroch

Antibakteriálny
 povrch

Comfort - ClickVhodná na 
podlahové kúrenie

Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mierne  
zaťaženie 

v komerčných
priestoroch

Antibakteriálny
 povrch

Comfort - ClickVhodná na 
podlahové kúrenie

Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mierne  
zaťaženie 

v komerčných
priestoroch

Antibakteriálny
 povrch

Comfort - ClickVhodná na 
podlahové kúrenie

Ba
si

c 
5.

3
Kompozitné podlahy

P1743006

cena s DPH €/m² 

31,99
kartáčovaná štruktúra

Dub Royal svetlo bielený

rozmer       1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže     23/31
balenie       2,176 m²

P1743009
cena s DPH €/m² 

31,99
kartáčovaná štruktúra

Pínia škandinávska biela

rozmer       1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže     23/31
balenie       2,176 m²

P1743005
kartáčovaná štruktúra

Dub pastelovo šedý

rozmer       1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže     23/31
balenie       2,176 m²

P1743008
kartáčovaná štruktúra

Dub Studioline brúsený

rozmer       1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže     23/31
balenie       2,176 m²

P1743001
cena s DPH €/m² 

31,99

cena s DPH €/m² 

31,99

cena s DPH €/m² 

31,99

kartáčovaná štruktúra

Dub šedý bielený

rozmer       1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže     23/31
balenie       2,176 m²

12

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602015

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602011

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1517565

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602002

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1517566

Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mierne  
zaťaženie 

v komerčných
priestoroch

Antibakteriálny
 povrch

Comfort - ClickVhodná na 
podlahové kúrenie

Garancia v 
obytnom priestore

Garancia v 
obytnom priestore

Garancia v 
obytnom priestore

Garancia v 
obytnom priestore

Garancia v 
obytnom priestore

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V



Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mierne  
zaťaženie 

v komerčných
priestoroch

Antibakteriálny
 povrch

Comfort - ClickVhodná na 
podlahové kúrenie

Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mierne  
zaťaženie 

v komerčných
priestoroch

Antibakteriálny
 povrch

Comfort - ClickVhodná na 
podlahové kúrenie

Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mierne  
zaťaženie 

v komerčných
priestoroch

Antibakteriálny
 povrch

Comfort - ClickVhodná na 
podlahové kúrenie

Intenzívne 
zaťaženie 

v obytných 
priestoroch

Tichý a príjemný
pod nohami

Vhodné na mierne 
nerovné povrchy

Tlmenie krokov

Vhodný 
do vlhkých
priestorov

Mierne  
zaťaženie 

v komerčných
priestoroch

Antibakteriálny
 povrch

Comfort - ClickVhodná na 
podlahové kúrenie

Ba
si

c 
5.

3 P1743002
cena s DPH €/m² 

31,99
kartáčovaná štruktúra

Dub Memory brúsený

rozmer       1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže     23/31
balenie       2,176 m²

P1743007
kartáčovaná štruktúra

Dub Sierra prírodný

rozmer       1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže     23/31
balenie       2,176 m²

P1743003
kartáčovaná štruktúra

Dub Memory prírodný

rozmer       1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže     23/31
balenie       2,176 m²

P1743004
cena s DPH €/m² 

31,99

cena s DPH €/m² 

31,99

cena s DPH €/m² 

31,99

kartáčovaná štruktúra

Dub prírodný

rozmer       1209 x 225 x 5,3 mm
trieda záťaže     23/31
balenie       2,176 m²
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Kompozitné podlahy

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602012

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1442034

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1517564

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731410

Garancia v 
obytnom priestore

Garancia v 
obytnom priestore

Garancia v 
obytnom priestore

Garancia v 
obytnom priestore

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V

Mini 4V drážka

M4V





Modular One | Dub Urban svetlo bielený, P1730769 



Tie správne dôvody pre
Kompozitnú podlahu Modular One

Vyrobené v Nemecku
Testované, zdravotne nezávadné a bez zmäkčovadiel

Autentický povrch
Vďaka unikátnej povrchovej technológii

a vysoko kvalitnej dekoračnej vrstve pôsobí
vzhľadovo aj pocitovo ako skutočné drevo

Vhodný na použitie vo vlhkých priestoroch
Vodeodolná vrchná vrstva z vysoko kvalitného 
polypropylénu vydrží až 4 hodiny stojatej vody
Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky

Odolná voči mikroškrabancom 
a jednoduchá na údržbu

Protišmykový povrch
      Trieda R10

Vhodná pre mierne nerovné povrchy
Ideálna na renováciu, možno položiť napríklad na dlaždice

Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky

Integrovaná akustická podložka
Optimalizuje akustické vlastnosti podlahy

a minimalizuje hluk

Tichá a príjemne teplá pod nohami
Elastický povrch je vyrobený z materiálu, ktorý je teplý na dotyk,
vytvára pohodlie pri chôdzi a zvyšuje komfort Vášho domova

Vhodná na podlahové kúrenie
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Tie správne dôvody pre
Kompozitnú podlahu SPC

Vyrobené v Nemecku
Testované, zdravotne nezávadné

100% vodeodolná pre univerzálne použitie
Perfektná pre použitie vo vlhkých priestoroch ako sú kuchyne a kúpeľne

Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky

Tichá a príjemne teplá pod nohami
Elastický povrch je vyrobený z materiálu, ktorý je teplý na dotyk,
vytvára pohodlie pri chôdzi a zvyšuje komfort Vášho domova

Integrovaná akustická podložka
Optimalizuje akustické vlastnosti podlahy

a minimalizuje hluk

Inštalácia aj nad spojmi a cez dvere

Hygienická a antibakteriálna
Zloženie odpudzuje nečistoty a zabraňuje usadeniu baktérií

Široký formát lamely s Mini 4V drážkami
1209 × 225 × 5,3 mm

Vhodná pre mierne nerovné povrchy
Ideálna na renováciu, možno položiť napríklad na dlaždice

Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa pokládky

Protišmykový povrch
       Trieda R10

Vhodná na podlahové kúrenie

Odolná voči mikroškrabancom 
a jednoduchá na údržbu
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Podložka Akustik Protect 100

Soklové lišty

Prvky k lištám SL 3, SL 5, SL 18 

Integrovaná parozábrana SD:  75 m
Montáž: striebornou stranou nahor           cena s DPH €/m² 

cena s DPH €/bal

4,99

cena s DPH €/ks 

2,50

cena s DPH €/bm

4,99

cena s DPH €/bm

10,99

cena s DPH €/bm

3,99

cena s DPH €/bm

3,99

3,99

cena s DPH €/bm

2,49

Úchyty na soklové lišty 
cena s DPH €/bal 

10,99
Balenie: 
• postačuje na montáž cca 10 bm líšt
• obsahuje 24 uchýtov, 24 hmoždiniek, 24 skrutiek a prípravok na presné vŕtanie dier

Inštalácia:
• úchyty sa montujú podľa nerovnosti steny 30 - 50 cm od seba
• cez úchyty je možnosť viesť kábel do priemeru 5 mm

Vhodná na 
podlahové kúrenie
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• biela P1437075
• v dekoroch podláh

• biela P1698054
• oceľ P1731700

• biela P1138297

• nerez P1138267

SL 3 SL 5 SL 18

P1427275
K lište SL 3

cena s DPH €/bal 

12,99

P475751
K lištám SL 5 a SL 18

Emisie vo vzduchu
v interiéri

Redukuje priestorový 
a kročajový hluk

Tepelný odpor podložky

Originálne príslušenstvo

Vyrobené z kvalitného MDF nosiča, ktorý je vhodný aj do vlhkých priestorov, sú stabilné a s vynikajúcou kvalitou povrchu.
Lišty je možné montovať na úchyty, alebo nalepiť na stenu.
Obrázky profilov líšt sú v reálnych rozmeroch. Dĺžka líšt je 2570 mm.

Ceny uvedené v katalógu sú nezáväzné odporúčané maloobchodné ceny s DPH. Zmena cien vyhradená, obrázky sú ilustračné. Predávajúci si vyhradzuje právo 
dočasnej nedostupnosti tovaru. Za tlačové chyby nezodpovedáme.

2. 4.1. 3.
2.

4.
1.

3.

Polyuretánovo-minerálna Hi-tec podložka s vysokou zaťažiteľnosťou a redukciou hluku, 
integrovanou hliníkovou vrstvou (slúži ako parozábrana) s veľmi nízkym tepelným odporom. 
Ideálna na podlahové kúrenie. Spoje je potrebné prelepiť metalickou páskou kvôli zabráneniu 
prieniku vlhkosti z podkladu do podlahy.
Podložka je vhodná pod laminátové, vinylové, drevené aj kompozitné plávajúce podlahy.

Rozmery:
1,8 x 1000 x 7500 mm

Rozmery: 50 mm x 50 m

7,50 m²/bal

Objednávkové kódy soklových líšt SL 3 vo 
farbách dekorov podláh sú uvedené v katalógu 
pri podlahách.

Vnútorný roh Vonkajší roh Spojka Ukončenie

Biela

Striebro

P1602608 P1602609 P1602611 P1602610

P1602614P1602615P1602613P1602612

Metalická páska k podložke
Páska je vhodná na prelepenie spojov podložiek pod podlahy, proti prieniku vlhkosti 
z podkladu a zabráneniu pohybu podložky pri inštalácii podlahy.

Zaťažiteľnosť 
24 t/m² (240 kPa)

Balenie obsahuje 2 prvky.
(ukončenia 1 ks ľavý a 1 ks pravý)

P1253998

8410000

16
mm

40 m
m

16
mm

50 m
m

16,5
mm

70 m
m• oceľ P1536806



Sortiment

 

Prehľad vlastností podláh
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* Odolnosť podlahy proti stojatej vode až do 1 hodiny. Nosná doska zaisťuje 2x lepšiu ochranu proti napučaniu ako bežný laminát (dodržujte pokyny týkajúce sa pokládky).
** Odolnosť podlahy proti stojatej vode až do 4 hodín (dodržujte pokyny týkajúce sa pokládky).
*** Celková hodnota tepelného odporu podlahy s integrovanou podložkou. 

Laminátové podlahy Kompozitné podlahy

Modular ONE Basic 5.3Basic 400 Basic 600 Classic 1050

Garancia

Trieda 
záťaže

Rozmery 
lamely

použitie 
v domácnosti

drážky po všetkých 
stranách lamely 
vytvárajú dojem 
skutočnej drevenej 
podlahy

1     Klasická 1-lamela 
2     Široká 1-lamela

použitie v komerčných 
priestoroch

v domácom 
prostredí

v komerčnom 
prostredí

4V mini

Vzhľad a vzor parkety

4V 

12 rokov 10 rokov12 rokov doživotne doživotne

5 rokov 10 rokov

 23 23 23 23 23

32 32 32 33 31

Formát

Hrúbka

zaklikávací mechanizmus 
pre rýchlu a jednoduchú 
inštaláciu

špeciálna nosná doska 
s ochranou proti 
napučaniu

zvýšená odolnosť 
proti napučaniu

Ochrana impregnované 
hrany

impregnované 
hrany

impregnované 
hrany

zvýšená odolnosť 
nosnej dosky a hrán 

100 %
vodeodolná 

zvýšená odolnosť
proti mikroškrabancom

zloženie podlahy
odpudzuje nečistoty
a baktérie

Antistatická

Antibakteriálna

Podlahové 
kúrenie

zvýšená vodivosť 
znižuje tvorbu
elektrostatického náboja

vhodné pre inštaláciu 
podlahového kúrenia

vhodné aj pre 
vlhké priestory 
(kuchyne a kúpeľne)  

vďaka integrovanej 
podložke výborne tlmí 
zvuk krokov

tepelný odpor

8 mm 5,3 mm8 mm8 mm8 mm

Click systém Safe-Lock ® PRO Safe-Lock ® PRO Safe-Lock ® PRO Safe-Lock ® PRO Comfort-Click

years

years

1285 x 194 mm 1209 x 225 mm1285 x 194 mm1285 x 243 mm1285 x 194 mm

Komfort

1 12 1 1

0,048 m²K/W 0,048 m²K/W 0,048 m²K/W 0,075 m²K/W *** 0,024 m²K/W ***

* **

**



Dôvody pre Parador

Filozofia Technológia

Inšpirácia a dizajn Zdravé bývanie

Kvalita a materiály Udržateľnosť

Obj. kód:  ID08554
ver. 06/2020

Žijeme pre produkty, ktoré robia z každého 
priestoru ten najkrajší domov na svete. 
Ukazovatele našich hodnôt nás vedú cestou 
inovácií, udržateľnosti a ekológie. Musíme 
dodržať tie najväčšie mierky kvality vo všetkých 
oblastiach nášho podnikania. Pritom zostávame 
vždy pri zemi, kde je základ nášho úspechu.

Aby šla pokládka od ruky, ponúka Parador 
v jednotlivých produktoch inteligentné 
zaklikávacie spoje a lepiace systémy, 
ktoré zaručujú dlhodobú stabilitu. Od použitia 
vo vlhkých priestoroch po integráciu 
podlahového kúrenia - podlahy od spoločnosti 
Parador ponúkajú perfektné riešenia pre každú 
situáciu v špičkovej kvalite.

Výroba ekologických produktov je našim 
hlavným záujmom, ktorý je silne zakotvený 
vo firemnej filozofii našej spoločnosti. Naše 
podlahy sú zdravotne nezávadné, bez emisií 
a zaručujú príjemné prostredie na bývanie. 
Používame predovšetkým prírodné materály, 
ktoré podliehajú stálym kontrolám.

Pre nás, ako tradičný drevospracujúci podnik, je  
dôležitá vysoká angažovanosť v oblasti životného 
prostredia. Z tohoto dôvodu chceme byť príkladom 
vo všetkých oblastiach ekologickej výroby - od 
materiálov cez hotový výrobok až po oblasť logistiky.

V súčasnej podobe sa v našich podlahách 
odrážajú aktuálne vplyvy z oblasti umenia, 
dizajnu, architektúry a životného štýlu. Túto 
inšpiráciu si zobral za vlastné náš tím dizajnérov 
a realizuje inovatívny a neobvyklý vzhľad našich 
produktov, ktoré sa stávajú predstaviteľmi 
najnovších trendov. 

Parador ponúka estetické podlahové koncepty, 
pre každú oblasť použitia, ktoré sú vyrobené 
z vysoko kvalitných a recyklovateľných materiálov. 
Autentický vzhľad, funkčnú štruktúru a ekologický 
výber materiálov umožňuje realizovať náročné 
idey z oblasti bývania „Made in Germany and 
Austria”.


