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Levenskunst ontmoet prestaties
Levenskunst betekent voor ons
inspiratie halen uit grote en kleine
momenten en de meerwaarde te
voelen van de schoonheid van
dingen.
Performance is een vast onderdeel
van ons leven. Dag na dag worden
prestaties van ons verwacht. Wie
elke dag prestaties levert, moet
vaste grond onder de voeten
hebben.
Parador – living performance.

living performance
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Elke dag kwaliteit
Woonruimten zĳn expressie van
individuele levensopvattingen en
de eigen verwachtingen. Hoge eisen
stellen, betekent voor ons een bĳzonder oog voor kwaliteit hebben.
Parador biedt premium-producten
voor wonen met meerwaarde. De
kwaliteitvan Parador onderscheidt
zich door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen voor
gezond wonen, een perfecte afwerking en de absoluut natuurlĳke uitstraling en goed design.

Parador

Laminaat

Prestatie
Sterk met systeem
Parador richt zich bĳ de productie van laminaatvloeren consequent op de behoeften van
de meest veeleisende klanten. Hierbĳ ontstaan creatieve oplossingen met systeem - op
basis van eigentĳdse technologie, ambachtelĳke perfectie en immense ervaring. Dit
onderscheidt laminaat van Parador:
Gezond wonen
Laminaat van Parador heeft een houtaandeel van bĳna
100% en is daardoor een natuurlĳk en duurzaam product.
Onze vloeren zĳn antistatisch (Classic, Trendtime) en
emissiearm. Bĳ de productie worden uitsluitend gecontroleerde materialen toegepast voor gezond wonen. Door de
geringe opbouwdikte van 7 tot 9 mm bĳ gelĳktĳdige
optimale stabiliteit kan laminaat van Parador overal probleemloos worden toegepast.

Robuust
Verschillende gebruiksklassen bewĳzen dat laminaat van
Parador ook uitstekend geschikt is voor zware belasting.
Parador hecht veel waarde aan de bĳzonder hoog gecomprimeerde kernplaat, die betrouwbare vochtbescherming
garandeert en hoge belastbaarheid toelaat. Met de voortdurende ontwikkeling van overlays zet Parador maatstaven in
de duurzaamheid van laminaatvloeren.

Intelligent
Het nieuwe ontwikkelde gepatenteerde kliksysteem
Safe-Lock ® PRO zorgt voor nog eenvoudigere en snellere
legging van Parador laminaat, zonder gereedschap. Optimale maatvastheid en stabiliteit dankzĳ de unieke vormvastheid garanderen een duurzaam en perfect resultaat.

Renovatievriendelĳk
Door de geringe opbouwdikte, kwaliteitsafhankelĳk van 7 tot
9 mm bĳ gelĳktĳdige optimale stabiliteit, kan Parador
laminaat overal probleemloos worden toegepast.

Onderhoudsvriendelĳk
Het laminaat is uiterst eenvoudig te reinigen en is perfect
voor huishoudens met kinderen, allergische mensen en
huisdieren. Regelmatig droog reinigen met stofzuiger of
veger is doorgaans voldoende.

Made in Germany
Parador hecht waarde aan producten die op eigen locaties
in Duitsland worden vervaardigd - helemaal conform eigen
inzicht, om met onze eigen knowhow en vakkundigheid de
maximale kwaliteit te waarborgen.

Certificaten

Getest
Predicaat “Aanbevelenswaardig”
Om de kwaliteit van ons merk voortdurend te kunnen garanderen, ondergaan onze producten ook externe keuringen. Onze kwaliteitseisen gaan daarbĳ verder dan de wettelĳke
bepalingen (CE EN 14041:08, conformiteitskenmerk, Émissions dans l’air intérieur), hetgeen de verschillende vrĳwillige certificeringen indrukwekkend aantonen.

D O P L A - PA R A D O R

EN 14041:08
Dit CE-keurmerk wordt conform
EU-recht in samenhang met productveiligheid vereist.

LGA-kwaliteitscertificaat
De bouwfysische eigenschappen,
maar ook gebruik en hantering van
Parador laminaat worden getest door
het Landesgewerbeanstalt in Beieren
in samenwerking met TÜV-Rheinland.
Met het LGA-kwaliteitscertificaat
wordt ook bevestigd dat aan de
vereisten van die productnorm is
voldaan.
De blauwe engel
De “blauwe engel” certificeert Parador
laminaat als emissiearm product. Het
milieukenmerk RAL-UZ 176 wordt
toegekend door het Duitse Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung in
samenwerking met het Umweltbundesamt.

EPD
Tegen de achtergrond van energieefficiëntie, duurzaamheid en toenemende gebouwencertificeringen
wordt deze Environmental Product
Declaration (EPD), die wordt toegekend op basis van de ecobalans,
steeds belangrĳker.

eco-INSTITUT
Aan de toekenning van het Ü-keurmerk
liggen de principes voor gezondheidsbeoordelingenvan bouwmaterialen
(AgBB) ten grondslag. Dit keurmerk is
verplicht voor vloerbedekkingen net als
het CE-keurmerk.

LGA-schadelĳke stoffentest
De certificering van ecologische
productcontrole kenmerkt emissiearm
en op schadelĳke stoffen geteste
producten. Parador laminaat voldoet
niet alleen aan deze toekenningseisen,
maar presteert zelfs beter.

Émissions dans l’air intérieur (Klasse A)
Deze nationale Franse classificatie kenmerkt de luchtkwaliteit in interieurs.

PEFC™
Dit handelsmerk wordt aan producten
toegekend die betreffende de documentatie en verbetering van duurzame
bosbouwen -beheer met het oog op
economische, ecologische en sociale
standaarden voldoen aan de eisen van
certificering.

living performance
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Design als expressie van
persoonlĳkheid
Het zĳn de grenzeloze mogelĳkheden
in vormgeving die Parador laminaat
zo aantrekkelĳk maken. Het decor,
de plankenoptiek, het plankformaat,
het voegdesign, de oppervlaktestructuur: geraffineerd op elkaar
afgestemd, ontstaan vloeren, die
overtuigen met hun schoonheid.
Zoals de parketvloeren van Parador
populaire uitgangspunten voor
hoogwaardige interpretaties van
houtmotieven zĳn, zo zĳn fantasie en
stĳlvastheid het uitgangspunt waarmee ons designteam samen met opvallende persoonlĳkheden uit de internationale designwereld elke vloer
een onmiskenbaar karakter en stĳl
weet te geven.

Groot aantal designs
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Eiken Rubik geslepen
oliestructuur
Trendtime 4

Parador

Laminaat

Oppervlaktestructuren
Voor een volmaakt beeld
Echte schoonheid verwent niet alleen de ogen: de verleidelĳk natuurlĳk ogende
optiek en echt aanvoelende Parador laminaatvloeren bieden een indrukwekkend sfeervolle beleving, waarin de eigenschappen van de grondstof, zĳ het hout, steen of beton,
tastbaar tot uiting komen. Hierbĳ liggen de verschillende structuren soms dieper, soms
wat vlakker, maar altĳd tastbaar en gastvrĳ voor iedereen die op blote voeten, met
schoenen of op vier poten loopt: ongevoelig en onderhoudsvriendelĳk.
Echte oppervlaktestructuren:
synchrone poriën

Endless Beauty:
voor een royaal ogende ruimte

De vingertoppen voelen wat de ogen zien. Bĳ een synchrone porie volgt de voelbare structuur van het oppervlak
exact de optische houtstructuur van het decor.
Dit maakt de vloeren tot een perfecte imitatie van de natuur.

Door de optisch doorlopende decors aan de kopse kanten,
heeft Endless Beauty een duidelĳk herkenbaar uiterlĳk. De
vloerdelen lĳken eindeloos lang en zorgen voor een
aanzienlĳke optische vergroting van de ruimte.

Voegdesign
Een belangrĳk detail
Het verschil zit in de details. Het karakteristieke profiel van een vloer wordt sterk door het
uiterlĳk van de voegen meebepaald. Terwĳl het voegloos leggen zoals bĳ “scheepsvloeren” een rustige, gesloten indruk maakt, beklemtoont het leggen met voegen het unieke
van de afzonderlĳke vloerdelen.
Zonder voeg

4-V-voeg

Bĳ het klassieke voegloos leggen sluiten de vloerdelen
zonder zichtbare tussenruimten tegenelkaar aan.

De rondom afgeschuinde langs- en kopse kanten zorgen voor
een legbeeld met de charme van een echte houten plankenvloer, omdat iedere afzonderlĳke plank geaccentueerd wordt.

› gesloten totaalindruk
› harmonisch beeld

› Voegen passend bĳ het decor in kleur gelakt
› Voegmaten passend bĳ het decor nadrukkelĳker of terughoudender gefreesd

Rustieke structuur

Elegante structuur

Zaagruwe structuur

Geborstelde structuur

Steenstructuur

Vintagestructuur

Houtstructuur

Briljantstructuur

Oliestructuur

Fĳnhoutstructuur

Natuurmat structuur

Antiekmat structuur
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Overzicht van de oppervlaktestructuren

Zĳdematte structuur

Rustieke structuur
De uitstraling van ruw
gezaagd hout, zoals men
dat bĳvoorbeeld graag
ziet in oude landhuizen,
wordt met deze
oppervlaktestructuur
nagebootst.

Elegante structuur
Geaccentueerde delen
met knoesten en
bloemen versterken het
natuurlĳke karakter van
het decor – optisch en
tastbaar.

Zaagruwe structuur
Deze structuur kenmerkt
zich door het karakteristiek poreus-ruw oppervlak van gezaagd hout en
door zĳn bĳzonder
actuele gebruikte uiterlĳk
met zaagsporen.

Zĳdematte structuur
Door de poreuze, fĳnaderige optiek oogt dit als
onbehandeld hout en
nodigt uit tot aanraken voor een buitengewoon
intensieve tastbare
beleving.

Geborstelde structuur
De geborstelde structuur
intensifieert het aangenaam natuurlĳke
aanvoelen van een
houtstructuur door de
werking van een
gezandstraald, geborsteld oppervlak.

Steenstructuur
Het oppervlak baseert
zich met een universele
reliëfstructuur op
moderne stenen vloeren.
Voelbare oneffenheden
zoals op echte steen!

Vintagestructuur
De onvergelĳkelĳke
charme van vervlogen
tĳden wordt door de
speciale houtoptiek
(knoesten, scheuren,o
zneffenheden) tastbaar.

Natuurlĳke structuur
De natuurlĳke structuur
maakt de nerf voelbaar.
Individuele houtnerven
zĳn dermate realistisch
dat het als echt aanvoelt.

Houtstructuur
Het oppervlak heeft het
reliëf van een universele
houtstructuur. Dit
versterkt de indruk van
echt hout zichtbaar en
tastbaar.

Briljantstructuur
De briljantstructuur
onderstreepthet karakter
in de tekening van
generfd hout en
beklemtoont de
afzonderlĳke stroken van
de scheepsvloer.

Oliestructuur
Door de hoogwaardige,
matte optiek van dit
oppervlak oogt het in de
karakteristieke uitstraling
van een geolied massief
hout.

Reliëfstructuur
Het duidelĳk zichtbare en
voelbare reliëf wekt de
indruk van echt hout en
geeft speelse matglans
effecten.

Fĳnhoutstructuur
Een terughoudende,
fĳnporeuzehoutstructuur
geeft het oppervlak van
dit laminaat vloerdeel
een levendige en tegelĳk
hoogwaardige uitstraling.

Natuurmat structuur
Het uitgesproken matte
uiterlĳk wekt de indruk
van een natuurlĳk
behandeld houtoppervlak. Het natuurlĳke
karakter van het hout
wordt geraffineerd
blootgelegd.

Antiekmat structuur
De antieke houten vloer
vindt hier een hoogwaardige, realistische
interpretatie. Rustiek
reliëf met bewerkings- en
gebruikssporen geeft een
matte antieke structuur.

Natuurlĳke structuur

Reliëfstructuur

Oppervlakken en voegen
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Basic
De instap in de kwaliteit van Parador

Classic
Tĳdloze elegantie voor de verfĳnde
smaak

Wie prĳsbewust is maar toch kwaliteit wil, vindt in de
Basic-lĳn een overtuigende collectie aantrekkelĳke
laminaatvloeren.

Compromisloze kwaliteit, klassiek design en universeel
toepasbaar: De Classic-lĳn is ontworpen voor mensen met
een heldere visie op meerwaarde.

Kantenbescherming tegen uitzetten

Aqua-Proof kernplaat

Garantie (particulieren): 12 jaar

Kantenbescherming tegen uitzetten

Microkrasbestendigheid

Antistatisch

Garantie (particulieren): Lifetime

Productlĳnen
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Productlĳnen
Thuis is waar men
zich goed voelt
Met Parador laminaat openen zich vele
inrichtingsmogelĳkheden. Want even individueel als mensen hun woonvoorstellingen
zĳn, zo groot is ook de keuze uit het Parador
laminaat assortiment.
Vĳf productlĳnen, drie basisassortimenten
en twee speciale collecties, de design-collectie Edition en de duurzame Eco Balance
collectie bieden een goede orientatie om
eenvoudig en trefzeker de juiste vloer te
vinden.

Trendtime
Eigentĳds woondesign op het
hoogste niveau

Speciale collectie
Expressie van buitengewone individualiteit

Bezielt iedereen voor wie de vloer een statement is: De
Trendtime-lĳn biedt unieke formaat- en designspectra voor
trendy inrichten op het hoogste niveau.

Voor meer informatie over en meer ruimtelĳke inspiratie bĳ
onze speciale collecties activeert u de betreffende QR-code,
of bezoekt u onze virtuele showroom op: www.parador.de.

Aqua-Proof kernplaat

Edition
De designercollectie

Kantenbescherming tegen uitzetten

Microkrasbestendigheid

Antistatisch

Garantie (particulieren): Lifetime

Eco Balance
Ecologie in stĳl

Parador

Laminaat

Formaten
Het ritme van de esthetiek

1

2

3

4

5

6

Landhuisvloer

Scheepsvloer
2-stroken

Scheepsvloer
3-stroken

Individuele
plankenoptiek

Tegeloptiek

Breedstrook

Basic 200:
1285 × 194 × 7 mm
Basic 400:
1285 × 194 × 8 mm

Basic 200:
1285 × 194 × 7 mm
Basic 400:
1285 × 194 × 8 mm

Basic 200:
1285 × 194 × 7 mm
Basic 400:
1285 × 194 × 8 mm

Classic 1050:
1285 × 194 × 8 mm

Trendtime 5:
638 × 330 × 8 mm

Trendtime 1:
1285 × 158 × 8 mm

Classic 1050:
1285 × 194 × 8 mm

Classic 1050:
1285 × 194 × 8 mm

Classic 1050:
1285 × 194 × 8 mm

Formaten

1,80 m
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7

8

9

10

11

Strook

Groot formaat

Kasteelvloer

Extra brede plank

Brede landhuisvloer

Trendtime 2:
850 x 95 x 8 mm

Trendtime 4:
1285 × 400 × 8 mm

Basic 600:
2200 ×243 × 8 mm

Trendtime 8:
1285 × 330 × 8 mm

Basic 600:
1285 × 243 × 8 mm

Trendtime 6:
2200 × 243 × 9 mm

Parador

Laminaat

Basic
De instap in de
kwaliteit van
Parador

Basic
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Eiken natuurgrĳs
zĳdematte structuur
Basic 400

Parador

Laminaat

Basic 200
Scheepsvloer 2-stroken, 3-stroken (L 1285 x B 194 x H 7 mm)

Beuken scheepsvloer 2-stroken
houtstructuur
zonder voeg (1440984)
Basic 200

Eiken zaagruw wit scheepsvloer 2-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1593573)
Basic 200

Kastanje Vintage bruin scheepsvloer
2-stroken, zĳdematte structuur
zonder voeg (1593726)
Basic 200

Noten scheepsvloer 2-stroken
houtstructuur
zonder voeg (1426416)
Basic 200

Esdoorn natuur scheepsvloer 3-stroken
houtstructuur
zonder voeg (1426411)
Basic 200

Acacia grĳs scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1426414)
Basic 200

Eiken natuur scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1593733)
Basic 200

Essen geslepen scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1426399)
Basic 200

Basic
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Eiken geslepen
zĳdematte structuur 4-V-voeg (1593997),
zonder voeg (1593564)
Basic 200

Eiken History
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1593998)
Basic 200

Eiken Horizont natuur
zĳdematte structuur 4-V-voeg (1594001),
zonder voeg (1593723)
Basic 200

Eiken lichtgrĳs
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1594000)
Basic 200

Eiken natuurgrĳs
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1594002)
Basic 200

Walnoot
zĳdematte structuur, houtstructuur 4-V-voeg
(1593999), zonder voeg (1426419)
Basic 200

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Landhuisvloer (L 1285 x B 194 x H 7 mm)

Parador

Laminaat

Basic 400
Scheepsvloer 2-stroken, 3-stroken (L 1285 x B 194 x H 8 mm)

Appel barnsteen amber scheepsvloer
2-stroken houtstructuur
zonder voeg (1426505)
Basic 400

Ocean-Teak scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1426506)
Basic 400

Kastanje Vintage bruin scheepsvloer
2-stroken zĳdematte structuur
zonder voeg (1593815)
Basic 400

Eiken natuur scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1593812)
Basic 400

Basic
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Baltic pĳnboom
houtstructuur
zonder voeg (1426510)
Basic 400

Eiken gerookt wit geolied
zĳdematte structuur 4-V-voeg (1593796),
zonder voeg (1593816)
Basic 400

Eiken geslepen
zĳdematte structuur 4-V-voeg (1426542),
zonder voeg (1426462)
Basic 400

Eiken History
zĳdematte structuur 4-V-voeg (1593795),
zonder voeg (1593814)
Basic 400

Eiken Horizont natuur
zĳdematte structuur 4-V-voeg (1593797),
zonder voeg (1593813)
Basic 400

Eiken kristalwit
houtstructuur
4-V-voeg (1474400)
Basic 400

Eiken lichtgrĳs
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1426530)
Basic 400

Eiken natuurgrĳs
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1593798)
Basic 400

Teak gebleekt
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1426529)
Basic 400

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Landhuisvloer (L 1285 x B 194 x H 8 mm)

Parador

Laminaat

Basic
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Eiken Montana gekalkt
natuurlĳke structuur
Basic 600

Parador

Laminaat

Basic 600
Brede landhuisvloer (L 1285 x B 243 x H 8 mm)

Eiken Askada wit gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1593828)
Basic 600

Eiken Avant geslepen
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1593829)
Basic 600

Eiken geslepen
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1593841)
Basic 600

Eiken Horizont natuur
zĳdematte structuur**
4-V-voeg (1593845)
Basic 600

Eiken lichtgrĳs
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1593842)
Basic 600

Eiken Montana gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1593830)
Basic 600

*Bĳzonderheid: synchrone poriën, zie pagina 10 **Bĳzonderheid: Endless Beauty, zie pagina 10

Basic
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Eiken Askada wit gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1593847)
Basic 600

Eiken Avant geslepen
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1593849)
Basic 600

Eiken geslepen
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1593851)
Basic 600

Eiken Horizont natuur
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1593853)
Basic 600

Eiken lichtgrĳs
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1593852)
Basic 600

Eiken Montana gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1593850)
Basic 600

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Kasteelvloer (L 2200 x B 243 x H 8 mm)

Parador

Laminaat

Classic
Tĳdloze elegantie
voor de verfĳnde
smaak

Classic
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Eiken Vintage gezaagd
zaagruwe structuur
Classic 1050

Parador

Laminaat

Classic 1050
Scheepsvloer 2-stroken, 3-stroken (L 1285 x B 194 x H 8 mm)

Berg olm honing scheepsvloer 2-stroken
reliëfstructuur
zonder voeg (1517575)
Classic 1050

Eiken lava scheepsvloer 2-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1475584)
Classic 1050

Eiken Vintage gezaagd scheepsvloer
2-stroken, zaagruwe structuur
zonder voeg (1474075)
Classic 1050

Essen tropisch scheepsvloer 2-stroken
fĳnhoutstructuur
zonder voeg (1475591)
Classic 1050

Lariks antiek scheepsvloer 2-stroken
reliëfstructuur
zonder voeg (1601436)
Classic 1050

Ceder scheepsvloer 2-stroken
fĳnhoutstructuur
zonder voeg (1505277)
Classic 1050

Eiken natuur scheepsvloer 3-stroken
houtstructuur
zonder voeg (1601437)
Classic 1050

Eiken zilver scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1518079)
Classic 1050

Essen verouderd scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1505276)
Classic 1050

Classic
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Essen wit gekalkt scheepsvloer 3-stroken
briljantstructuur
zonder voeg (1517646)
Classic 1050

Noten antiek scheepsvloer 3-stroken
fĳnhoutstructuur
zonder voeg (1475595)
Classic 1050

Noten californisch scheepsvloer 3-stroken
briljantstructuur
zonder voeg (1517577)
Classic 1050

Noten natuur geolied scheepsvloer
3-stroken, briljantstructuur
zonder voeg (1517650)
Classic 1050

Ocean-Teak scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1475583)
Classic 1050

Gerookt eiken scheepsvloer 3-stroken
fĳnhoutstructuur
zonder voeg (1475594)
Classic 1050

Walnoot gekalkt scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur
zonder voeg (1475592)
Classic 1050

Beuken landhuisvloer
houtstructuur
4-V-voeg (1475605)
Classic 1050

Eiken oud geolied landhuisvloer
geborstelde structuur
4-V-voeg (1475599)
Classic 1050

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Scheepsvloer 2-stroken, 3-stroken / landhuisvloer (L 1285 x B 194 x H 8 mm)

Parador

Laminaat

Classic 1050
Landhuisvloer (L 1285 x B 194 x H 8 mm)

Eiken Artdéco vanille
rustieke structuur
4-V-voeg (1517686)
Classic 1050

Eiken Bohemia licht
reliëfstructuur
4-V-voeg (1517687)
Classic 1050

Eiken donker gekalkt
geborstelde structuur
4-V-voeg (1475601), zonder voeg (1518082)
Classic 1050

Eiken gebleekt
geborstelde structuur
4-V-voeg (1475602)
Classic 1050

Eiken gerookt
geborstelde structuur
4-V-voeg (1475603)
Classic 1050

Eiken gerookt wit geolied
geborstelde structuur
4-V-voeg (1475596)
Classic 1050

Eiken geslepen
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1475604)
Classic 1050

Eiken grafietwit
geborstelde structuur
4-V-voeg (1517685)
Classic 1050

Eiken Heritage natuur
rustieke structuur
4-V-voeg (1517688)
Classic 1050

Classic
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Eiken lichtgrĳs
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1475597)
Classic 1050

Eiken Monterey licht wit gebleekt
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1517684)
Classic 1050

Eiken Prestige natuur
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1601440)
Classic 1050

Eiken Skyline parelgrĳs
natuurmat structuur*
4-V-voeg (1601448), zonder voeg (1601439)
Classic 1050

Eiken Skyline wit
natuurmat structuur*
4-V-voeg (1601447)
Classic 1050

Eiken Studioline geslepen
natuurmat structuur*
4-V-voeg (1601446), zonder voeg (1601438)
Classic 1050

Eiken Studioline natuur
natuurmat structuur*
4-V-voeg (1601445)
Classic 1050

Eiken Tradition gekalkt
elegante structuur*
4-V-voeg (1601450)
Classic 1050

Eiken Tradition grĳs-beige
elegante structuur*
4-V-voeg (1517691)
Classic 1050

*Bĳzonderheid: synchrone poriën, zie pagina 10

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Landhuisvloer (L 1285 x B 194 x H 8 mm)

Parador

Laminaat

Classic
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Eiken Vintage grĳs
antiekmat structuur
Classic 1050

Parador

Laminaat

Classic 1050
Landhuisvloer (L 1285 x B 194 x H 8 mm)

Eiken Tradition natuur
elegante structuur*
4-V-voeg (1601449)
Classic 1050

Eiken vergrĳsd
geborstelde structuur
4-V-voeg (1475600)
Classic 1050

Eiken Vintage grĳs
antiekmat structuur
4-V-voeg (1601444)
Classic 1050

Eiken Vintage natuur
antiekmat structuur
4-V-voeg (1601442)
Classic 1050

Eiken Vintage wit
antiekmat structuur
4-V-voeg (1601443)
Classic 1050

Lariks wit
reliëfstructuur
4-V-voeg (1601441)
Classic 1050

Merbau
houtstructuur
4-V-voeg (1475611)
Classic 1050

Walnoot natuur
reliëfstructuur
4-V-voeg (1517689)
Classic 1050

*Bĳzonderheid: synchrone poriën, zie pagina 10

Classic
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Eiken kopshout gekalkt
oliestructuur
zonder voeg (1475582)
Classic 1050

Eiken kopshout gerookt
oliestructuur
zonder voeg (1601435)
Classic 1050

Eiken kopshout natuur
oliestructuur
zonder voeg (1518083)
Classic 1050

Eiken Mix
zĳdematte structuur
zonder voeg (1518084)
Classic 1050

Eiken Mix lichtgrĳs
zĳdematte structuur
zonder voeg (1474074)
Classic 1050

Eiken Mix Newport
reliëfstructuur
zonder voeg (1517649)
Classic 1050

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Individuele plankenoptiek (L 1285 x B 194 x H 8 mm)

Parador
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Trendtime
Eigentĳds woondesign op het
hoogste niveau

Trendtime
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Eiken Castell
gekalkt
geborstelde structuur
Trendtime 6

Parador
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Trendtime 1
Breedstrook (L 1285 x B 158 x H 8 mm)

Banaan Abaca
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1473906)
Trendtime 1

Eiken Century antiek
vintagestructuur*
4-V-voeg (1473914)
Trendtime 1

Eiken Century gezeept
vintagestructuur*
4-V-voeg (1473910)
Trendtime 1

Eiken Century natuur
vintagestructuur*
4-V-voeg (1601432)
Trendtime 1

Eiken Century zand
vintagestructuur*
4-V-voeg (1601431)
Trendtime 1

Essen verouderd natuur
rustieke structuur
4-V-voeg (1473903)
Trendtime 1

Globetrotter modern light
rustieke structuur
4-V-voeg (1601429)
Trendtime 1

Globetrotter urban nature
rustieke structuur
4-V-voeg (1473921)
Trendtime 1

Shufflewood harmony
antiekmat structuur
4-V-voeg (1601434)
Trendtime 1

*Bĳzonderheid: synchrone poriën, zie pagina 10

Trendtime
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Trendtime 1 / 2
Breedstrook (L 1285 x B 158 x H 8 mm) / strook (L 850 x B 95 x H 8 mm)

Walnoot breedstrook
houtstructuur
4-V-voeg (1473907)
Trendtime 1

Wine & Fruits black strook
rustieke structuur
4-V-voeg (1473828)
Trendtime 2

Wine & Fruits white strook
rustieke structuur
4-V-voeg (1473827)
Trendtime 2

Wine & Fruits strook
rustieke structuur
4-V-voeg (1473922)
Trendtime 2

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Shufflewood wild breedstrook
antiekmat structuur
4-V-voeg (1601433)
Trendtime 1

Parador
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Trendtime 4
Groot formaat (L 1285 x B 400 x H 8 mm)

Beton
steenstructuur
4-V-voeg (1174127)
Trendtime 4

Castello
oliestructuur
4-V-voeg (1601147)
Trendtime 4

Castello grey
oliestructuur
4-V-voeg (1599267)
Trendtime 4

Eiken Louvre gekalkt
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1473972)
Trendtime 4

Eiken Rubik geslepen
oliestructuur
4-V-voeg (1601143)
Trendtime 4

Eiken Rubik elegant
oliestructuur
4-V-voeg (1601110)
Trendtime 4

Painted black
steenstructuur
4-V-voeg (1601144)
Trendtime 4

Painted white
steenstructuur
4-V-voeg (1601145)
Trendtime 4

Ruw staal
oliestructuur
4-V-voeg (1174126)
Trendtime 4

Trendtime
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Trendtime 4 / 5

Scientific groot formaat
oliestructuur
4-V-voeg (1601146)
Trendtime 4

Antiek wit tegeloptiek
oliestructuur
4-V-voeg (1601078)
Trendtime 5

Ferrostone tegeloptiek
steenstructuur
4-V-voeg (1473980)
Trendtime 5

Modern Onyx tegeloptiek
steenstructuur
4-V-voeg (1473979)
Trendtime 5

Leisteen achatgrĳs tegeloptiek
steenstructuur
4-V-voeg (1473982)
Trendtime 5

Leisteen antraciet tegeloptiek
steenstructuur
4-V-voeg (1601079)
Trendtime 5

Zink 30 tegeloptiek
oliestructuur
4-V-voeg (1473978)
Trendtime 5

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Groot formaat (L 1285 x B 400 x H 8 mm) / tegeloptiek (L 638 x B 330 x H 8 mm)

Parador

Laminaat

Trendtime
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Eiken Studioline natuur
natuurmat structuur
Trendtime 8

Parador

Laminaat

Trendtime 6
Kasteelvloer (L 2200 x B 243 x H 9 mm)

Bouwhout
zaagruwe structuur
4-V-voeg (1473988)
Trendtime 6

Brushboard white
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1567475)
Trendtime 6

Eiken Askada wit gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1567470)
Trendtime 6

Eiken Avant geslepen
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1567467)
Trendtime 6

Eiken Castell gekalkt
geborstelde structuur
4-V-voeg (1371173)
Trendtime 6

Eiken Castell gerookt
geborstelde structuur
4-V-voeg (1371174)
Trendtime 6

Eiken Castell wit geglazuurd
geborstelde structuur
4-V-voeg (1473985)
Trendtime 6

Eiken cognac
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1254825)
Trendtime 6

Eiken lichtgrĳs
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1357370)
Trendtime 6

Trendtime
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Eiken Mistral grĳs
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1567466)
Trendtime 6

Eiken Montana gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1567473)
Trendtime 6

Eiken Nova gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1567468)
Trendtime 6

Eiken Nova licht gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1567469)
Trendtime 6

Eiken Skyline parelgrĳs
natuurmat structuur*
4-V-voeg (1601103)
Trendtime 6

Eiken Studioline natuur
natuurmat structuur*
4-V-voeg (1601102)
Trendtime 6

Eiken Valere donker gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1567472)
Trendtime 6

Eiken Valere parelgrĳs gekalkt
natuurlĳke structuur*
4-V-voeg (1567471)
Trendtime 6

Eiken Vintage grĳs
antiekmat structuur
4-V-voeg (1601101)
Trendtime 6

*Bĳzonderheid: synchrone poriën, zie pagina 10

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Kasteelvloer (L 2200 x B 243 x H 9 mm)

Parador
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Trendtime 6 / 8

Eiken Vintage natuur kasteelvloer
antiekmat structuur
4-V-voeg (1601100)
Trendtime 6

Eiken houthakker kasteelvloer
zaagruwe structuur
4-V-voeg (1371172)
Trendtime 6

Noten Galant natuur kasteelvloer
zĳdematte structuur
4-V-voeg (1567474)
Trendtime 6

Eiken Studioline geslepen
»extra brede plank« natuurmat structuur*
4-V-voeg (1601098)
Trendtime 8

Eiken Studioline natuur
»extra brede plank«natuurmat structuur*
4-V-voeg (1601097)
Trendtime 8

Eiken Versailles antiek gekalkt
»extra brede plank« oliestructuur
zonder voeg (1474077)
Trendtime 8

Eiken Versailles natuur
»extra brede plank« oliestructuur
zonder voeg (1474076)
Trendtime 8

*Bĳzonderheid: synchrone poriën, zie pagina 10

Alle hout- en steendecors zĳn briljante imitaties.

Kasteelvloer (L 2200 x B 243 x H 9 mm) / Extra brede plank (L 1285 x B 330 x H 8 mm)

Trendtime
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Eiken Skyline parelgrĳs
natuurmat structuur
Trendtime 6
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Een overzicht van het assortiment

Basic
De instap in de kwaliteit van Parador

Classic
Tĳdloze elegantie

Stĳl

Universeel

Klassiek, elegant

Assortiment
Optiek

Basic 200

Basic 400

Basic 600

Classic 1050

Designs

17 designs

17 designs

12 designs

53 designs

Oppervlakken

2 structuren

2 structuren

2 structuren

12 structuren

Plankenoptiek

1 Landhuisvloer
2 Scheepsvloer 2-stroken
3 Scheepsvloer 3-stroken
4 Individuele plankenoptiek
5 Tegeloptiek
6 Breedstrook
7 Strook
8 Groot formaat
9 Kasteelvloer
10 Extra brede plank
11 Brede landhuisvloer

Voegbeeld

Zonder voeg
Vloerdelen sluiten zonder
zichtbare voegen bĳ elkaar aan,
gesloten totale indruk

1

2

3

1

2

3

9

11

1

2

3

4

4-V-voeg
Langs- en kopse kant
genereren optisch een echte
houten plankenvloer
Kwaliteit

Garantie

Garantieperiode bĳ particulier
gebruik

12 jaar

12 jaar

12 jaar

Garantieperiode bĳ professioneel gebruik
Gebruiksklasse

Techniek

Gebruiksklasse
23

Gebruiksklasse
23

Gebruiksklasse
23

Gebruiksklasse 23

Gebruiksklasse bĳ commercieel gebruik

Gebruiksklasse
31

Gebruiksklasse
32

Gebruiksklasse
32

Gebruiksklasse 32

1285 × 194 mm

1285 × 243 mm
2200 × 243 mm

1285 × 194 mm

8 mm

8 mm

1285 × 194
mm

Plankdikte

7 mm

®

Kliksysteem voor eenvoudig,
trefzeker en nauwkeurig
leggen

Aqua-Proof
kernplaat

Speciale kernplaat zorgt voor
tweemaal betere vochtbescherming dan bĳ normaal
laminaat

Kantenbescherming tegen
uitzetten

Rondom geïmpregneerde
kanten voor betrouwbare
vochtbescherming

Microkrasbestendigheid

Het oppervlak is zeer
krasbestendig

Antistatisch

Verhoogde geleidbaarheid
vermindert elektrostatische
oplading

Vloerverwarming

5 jaar

Gebruiksklasse bĳ particulier
gebruik

Formaat

Safe-Lock
PRO

Lifetime

Geschikt voor plaatsing op
vloerverwarming

8 mm

Overzicht
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Trendtime
Eigentĳds woondesign
Modern, trendbewust design-georiënteerd
Trendtime 1

Trendtime 2

Trendtime 4

Trendtime 5

Trendtime 6

Trendtime 8

11 designs

3 designs

10 designs

6 designs

21 designs

4 designs

5 structuren

1 structuur

3 structuren

2 structuren

6 structuren

2 structuren

6

7

8

5

9

10

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Lifetime

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

Gebruiksklasse 23

Gebruiksklasse 23

Gebruiksklasse 23

Gebruiksklasse 23

Gebruiksklasse 23

Gebruiksklasse 23

Gebruiksklasse 32

Gebruiksklasse 32

Gebruiksklasse 32

Gebruiksklasse 32

Gebruiksklasse 32

Gebruiksklasse 32

1285 × 158 mm

850 × 95 mm

1285 × 400 mm

638 × 330 mm

2200 × 243 mm

1285 × 330 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

9 mm

8 mm
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Laminaat
Functie en techniek
Naast de indrukwekkende optiek overtuigen Parador laminaatvloeren door hun functionele constructie en gebruiksgemak. Het resultaat van dit kwaliteitsproduct “made in
Germany”: hoge belastbaarheid, vochtbescherming en vormvastheid. Bĳ het leggen
inspireren Parador laminaatvloeren bovendien door de intelligente techniek, die eenvoudigetoepassing mogelĳk maakt zonder gereedschap.

1

2
3

5

4

Functie en techniek

1
Overlay
De uiterst slĳtvaste, waterdichte
deklaag van melaminehars beschermt
de Parador laminaatvloer tegen de
normale dagelĳkse belasting, microkrassen en vallende voorwerpen. Dit
komt door het hoge korundaandeel,
dat in hardheid alleen door diamant
wordt overtroffen.

4
Achterkant
De achterkant van de laminaatvloer
bestaat uit onderpapier, dat spanningen compenseert en voorkomtdat het
vloerdeel kan kromtrekken. Dit
geïmpregneerde onderpapier beschermt tegelĳkertĳd de kernplaat van
onder tegen vocht.
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2
Decorpapier
De gedetailleerd gereproduceerde
decors fascineren met verbluffend
echte nabootsingen van vele natuurlĳke materialen. De decordruk bekoort
door de uitzonderlĳke glans met
oplosmiddelvrĳe kleuren. De impregnering met melaminehars beschermt
nog extra tegen vocht.

5
Safe-Lock® PRO
Het verbeterde gepatenteerde kliksysteem Safe-Lock ® PRO wordt
rechtstreeks in de speciale kernplaat
gefreesd en onderscheidt zich door
meervoudig gebruiksgemak:
› nauwkeurige pasvorm voor onzichtbare contactvlakken tussen vloerdelen en absoluut vlakke,
› uiterst stabiele verbindingen voor
duurzame maatvastheid,
› nauwkeurig, trefzeker en snel gelegd,
› moeiteloze toepassing: markeringen
op de klikverbinding bepalen de
startpunten voor het aanschuiven
van het vloerdeel.

Stap 1: tegen het groene punt aanleggen
Stap 2: in de verbinding schuiven

3
HDF-kernplaat
De hoog gecomprimeerde, vochtbestendige kernplaat biedt hoge vormvastheid en minimaliseert hierdoor de
invloed van wisselende atmosferische
condities of uitzonderlĳkewoonbelasting. De rondom impregnering van de
kanten zorgt bovendien voor uitstekende vochtbescherming van de
kanten. Bĳ de productlĳnen Classic en
Trendtime wordt de vochtbescherming
van de speciale kernplaat bovendien
bĳna verdubbeld door het Aqua-Proof
procedé.

Parador

Laminaat

Accessoires
Schoonheid met systeem
Wie langdurig enthousiast wil blĳven over zĳn Parador laminaatvloer, kiest consequent
voor kwaliteit. Als systeemleverancier biedt Parador nauwkeurig onderling afgestemde
accessoires aan voor het leggen en goed onderhoud: van plinten, clips en eindkappen
via ondervloeren tot aan onderhoud, biedt Parador kwaliteit onder één dak: doordachte
perfectie.

Plinten
Voor de finishing touch

Ondervloeren
Welbehagen, overal en altĳd

Van A als Afzelia tot Z als Zebrano:
Parador heeft een uitgebreid assortiment passende plinten voor elk
laminaatdecor. Alternatief bieden de
kleuren roestvrĳ staal, wit en zwart de
mogelĳkheid om bewust accenten te
leggen en de woning individueel vorm
te geven.

Parador biedt voor elke ondergrond de
passende ondervloer, voor elke
toepassing het optimale systeem.

› Decorplinten met hoogwaardige
MDF-kern
› Geschikt voor vochtige ruimten
› Torsievrĳ
› Volledig ommanteld in kantenbereik
› Uitstekende kwaliteit van het
oppervlak
De bevestiging van de lĳsten met
behulp van de handige cliptechniek is
eenvoudig en montagevriendelĳk.
Eind- en overgangskappen en binnenen buitenhoeken in verschillende
optieken ronden het Parador assortiment af.

Akoestische ondervloeren uit het
Akustik-Protect assortiment, zĳn
speciaal voor zwevend leggen ontwikkeld. Deze hightech akoestische
matten zĳn ruimte- en contactgeluiddempend en verhogen het welbehagen.
Parador ondervloeren compenseren
kleine oneffenheden in de vloer, bĳ
gelĳktĳdig een hoge drukvastheid. Bĳ
minerale ondergrond zorgt het
geïntegreerde condensschild voor de
noodzakelĳke vochtbescherming.

Accessoires
Voor het juiste onderhoud en
veilig bewerken
Parador adviseert en biedt speciaal op
de vloerbedekking afgestemde
producten aan voor duurzaam onderhoud. Dat biedt de zekerheid de vloer
goed te behandelen.
Passend gereedschap en overige
accessoires maken het assortiment
compleet. Met dit uitgebreide aanalles-gedacht pakket kan genieten en
het behoud van de vloer heel lang
doorgaan.

Ongeacht in nieuwbouw of bĳ renovatie, of hightech systemenof een zuiver
natuurproduct uit houtvezels: ondervloeren van Parador brengen de
kwaliteit van elke vloerbedekking tot
leven.

Meer informatie:

Optiek

Kwaliteit

Techniek

Ondervloeren

Plinten

Accessoires

FAQ's

Accessoires
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Overzicht plinten
Profielen en decors in vele varianten

Kwartrond
Universeel toepasbaar

Plint SL 2
Clip voor plinten groen

Plint SL 4
Clip voor plinten rood

Bescheiden afwerking,
zeer plaatsbesparend

Enigszins afgerond
voor elke ambiance

Gebogen voor een
klassiek huiselĳke ambiance

Plint SL 3
Clip voor plinten oranje

Plint SL 6
Clip voor plinten blauw

Plint SL 18
Clip voor plinten rood

Recht, rank voor een
elegante, moderne ambiance

Recht, rank voor een
elegante, moderne ambiance

Recht, rank voor een
elegante, moderne ambiance

Hamburger-lĳst HL 1
Clip voor plinten groen

Hamburger-lĳst HL 2
Clip voor plinten groen

Hamburger-lĳst HL 3
Clip voor plinten groen

Geaccentueerde,
elegante afwerking voor
een stĳlvolle ambiance

Geaccentueerde,
elegante afwerking voor
een stĳlvolle ambiance

Geaccentueerde,
elegante afwerking voor
een stĳlvolle ambiance

Parador

Duurzaamheid

Maatstaven zetten
Verantwoordelĳkheid nemen
Als traditioneel houtverwerkend bedrĳf hebben wĳ een buitengewoon bewustzĳn van
ons milieu. Voor ons bĳ Parador is verfĳnd wonen onlosmakelĳk verbonden aan de
verantwoordelĳkheid de natuur te behouden voor volgend generaties. Hierbĳ hoort het
duurzaam omgaan met onze natuurlĳke bronnen - door actieve herbebossing. Elk houten product levert daarmee een bĳdrage aan de klimaatbescherming. Bomen splitsen,
als enig gemakkelĳk voortplantend organisme, het voor de klimaatopwarming verantwoordelĳke broeikasgas CO2 in zuurstof en koolstof.
Als voor overleving essentiële opslagbuffers voor koolstof zullen houtproducten, met
name in de bouw en renovatie, steeds meer doordringen in het menselĳk bewustzĳn.
Producten van hout en houtgrondstoffen zĳn duurzaam en helpen de toekomst van
volgende generaties te waarborgen.

FSC® -certificering
Met dit symbool worden uitsluitend
houtproducten onderscheiden die
komen uit optimaal beheerde bossen.
Hiertoe hanteert de Forest Stewardship Council (FSC®) mondiaal
strenge milieueisen en hoge sociale
en economische standaarden.
Parador conformeert zich hieraan
vrĳwillig uit overtuiging.

PEFC™-certificering
PEFC™ is een mondiale organisatie die
wereldwĳd duurzaam bosbeheer
nastreeft. Elk product dat voorzien is
van het PEFC-label™ komt uit een
gecertificeerd productieproces, waarin
bosbeheer, inclusief het houttransport
tot aan het bospad, wordt onderscheiden.

Parador
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Verantwoordelĳkheid
in de samenleving
Als internationaal opererende onderneming zĳn wĳ ons bewust van onze maatschappelĳke verantwoordelĳkheid. Al sinds 2011 zetten wĳ ons in voor de stichting Plant-for-thePlanet.
Kinderen uit de hele wereld hebben zich onder de vlag van leerlinginitiatieven aangesloten bĳ een netwerk - met het doel de klimaatcrisis te stoppen. Hun route naar dat doel:
onmiddellĳk handelen, omdat breedsprakige discussies het verdwĳnen van gletsjers en
regenwouden niet stopt. In plaats daarvan plant Plant-for-the-planet bomen als symbool
van klimaatbewustzĳn - tot 2020 zal wereldwĳd een biljoen nieuwe bomen groeien.
Als houtverwerkende onderneming is met name de actieve herbebossing een belangrĳk
onderdeel van onze sociale verantwoordelĳkheid. Wĳ ondersteunen dit initiatief met
boomplantacties, kinderacademies en vele andere activiteiten. Met groot succes: inmiddels hebben wĳ bĳna 400 kinderen opgeleid tot klimaatambassadeurs en meer dan
100.000 bomen geplant.

Verantwoordelĳkheid
in de productie
Beginnend bĳ de productie zetten wĳ met onze innovatieve vloeren en panelen maatstaven die de hele levenscyclus omvatten. Wĳ ontwikkelen en produceren dan ook
uitsluitend op locaties in Duitsland en Oostenrĳk. Centraal staat hierbĳ: een milieuvriendelĳke productie met natuurlĳke materialen. Het hout, onze primaire grondstof, halen
wĳ voornamelĳk uit duurzaam beheerde bossen. Hierdoor kunnen wĳ echt hout aanbieden dat uitsluitend uit controleerbare bronnen wordt betrokken. De door ons gedefinieerde milieunormen gelden voor de hele productieketen, beginnend bĳ onze toeleveranciers.

Duurzaamheid

Productiecyclus

Herbebossing

Productie in Duitsland en Oostenrĳk

Parador productielocaties
Korte transportwegen

Verpakking uit gerecycleerd
papier

Milieuvriendelĳke productie met
natuurlĳke materialen

Al onze werkzaamheden worden gekenmerkt door het ontzien van natuurlĳke bronnen. Wĳ vermĳden emissies en voeren
herbruikbare grondstoffen terug in de productiecyclus. Terwĳl het gebruik van voornamelĳk inheemse houtsoorten in de
parketproductie korte wegen garandeert, bestaat het kernmateriaal van onze andere vloeren en panelen geheel uit herbruikbare grondstoffen.
Het decorpapier van onze laminaatvloeren bestaat uit gecertificeerd materiaal.
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