Parket

living performance

We combineren kwaliteitsbewustzijn met gevoel voor de tijd waarin
we leven. Zo is ons parketassortiment tot stand gekomen: edele
producten die het materiaal hout
perfect accentueren.

Elke plank is uniek, elke vloer is een
karakterstuk: door zijn gevoel en
natuurlijke warmte is Parador parket
een belevenis voor de zintuigen.
Onze exclusief geselecteerde en
gemakkelijk te leggen vloeren met
unieke uitstraling en hoogwaardige
opbouw openen mogelijkheden voor
individuele inrichting – en gaan
generaties lang mee.

Parketvloeren zijn emissiearm,
zorgen voor een aangenaam
woonklimaat en dragen actief bij
aan de klimaatbescherming.
Compromisloze perfectie bij de
vervaardiging en creatief leiderschap in het interieurontwerp –
daardoor onderscheiden wij
ons bij Parador.
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living

Living performance
is de kern van het merk Parador.
Leven betekent de schoonheid van de
dingen voelen. Performance betekent
prestaties leveren. Parador combineert
beide op het hoogste niveau – en
creëert zo een stevig fundament voor
individuele woonruimtes.

performance

Levenskunst
ontmoet prestaties
De wereld is in volle verandering. Steeds
complexere uitdagingen en veelzijdige indrukken
brengen verrassende bewegingen met zich mee,
die uiteindelijk een geheel vormen en een nieuwe
dimensie aan het aspect ‘wonen’ geven.
Mensen die zich bezighouden met vormen van
individueel wonen en zich opnieuw met hun huis
identificeren, groeien uit tot gemeenschappen,
die zorgvuldig met hun leefomgeving omspringen.
De criteria voor het evalueren van de kwaliteit
van leven en wonen zijn in volle verandering.
Parador producten leveren hier een duurzame
bijdrage aan. Zij combineren schoonheid, design en
technologie, waardigheid en een lange levensduur
tot een tastbare en emotionele basis die bestand
is tegen de eisen van het dagelijks leven.
Het is belangrijk om, bij alles wat we doen,
het vertrouwen van onze klanten te winnen – met
duidelijke waarden en een duidelijke houding: wij
zijn echt, innovatief en veeleisend. Wij combineren
met trots onze diensten in verband met waardevol
wonen en artistiek leven.

1. Ons standpunt is een duidelijk
kompas dat richting de toekomst
wijst.

Living performance.

4. Innovatieve geest en
uitstekende technologie leiden
tot wereldwijd erkende resultaten
en onderscheidingen.

2. Inspiraties uit kunst,
architectuur en onze eigen
samenleving verlenen onze
producten karakter en
persoonlijkheid.

3. De hoogste eisen aan
‘Made in Germany and Austria’
kwaliteit vormen de basis en
stimulans voor ons werk.

5. Onze vloeren zijn woongezond,
emissiearm en creëren een goed
ruimteklimaat.

6. Duurzaamheid is ons fundament
dat hand in hand gaat met onze
verantwoordelijkheid de natuur
voor de volgende generaties in
stand te houden.

Parador

Wij zijn Parador

Innovatiecentrum en materiaal
werkplaats, trendsetter en
designleider: Parador is zo
veelzijdig als de producten waar
het bedrijf voor staat.
Op de volgende pagina’s laten
wij zien wat ons brede assortiment
zo bijzonder maakt: een ode aan
de mogelijkheden van individuele
ruimte-inrichting met parket van
Parador.
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De wereld mag dan versnellen –
wij leven voor duurzame producten
die langer meegaan dan onze tijd.
Onze vloeren van echt hout zijn
daarvan het beste bewijs. Hun
tijdloze elegantie komt voort uit het
feit dat ze bestand zijn tegen het
leven, een uniek karakter ontwikkelen en daarbij steeds waardevollere
verhalen vertellen. Parketvloeren
van Parador staan voor waarde
groei door kwaliteit – ook voor
toekomstige generaties.

Niet alle parketvloeren zijn
hetzelfde. Ons productieproces
kenmerkt zich door hoogwaardige
grondstoffen, geavanceerde technologie en de ervaring van onze
medewerkers op de locaties in
Güssing en Coesfeld. Door
knowhow, fijngevoeligheid en
ervaring made in Germany en
Austria ontstaan producten die nooit
uit de mode raken. Ook de opbouw
van Parador parket is duurzaam en
maatvast: we vertrouwen op een
stevige middenlaag uit naaldhout,
een stabiele tegen laag en een
toplaag uit hoogwaardig echt hout,
die bovendien is voorzien is van een
lakafwerking of natuurgeolied oppervlak – waardebehoud gegarandeerd.

a, b Producten van Parador zijn een ode
aan de natuur: haar inspirerende kracht is de
beste basis voor het huis van onze klanten.
c Echt hout vertelt emotionele en
betekenisvolle verhalen zonder woorden –
met een rijp karakter dat decennialang is
gevormd.
d, e Op onze locaties in Coesfeld en
Güssing worden met veel fijngevoeligheid
unieke parketvloeren tot stand gebracht.

b

7

Parador

Wij zijn Parador
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‘Expertise, opmerkzaamheid
en verantwoordelijkheid zijn
stevig in ons begrip
van kwaliteit verankerd.’

d

e

c

Met het kostbare grondstof hout
springen we nooit lichtvaardig om.
Voor de productie van parket zien
we af van tropisch hout en
vertrouwen we op hout uit duurzame bosbouw en op materialen
uit Europa. Parket van Parador is
gezond om op te wonen. De ultramoderne technologie op de locatie
in Güssing stelt ons ook in staat
bijzonder zorgzaam om te springen
met de hulpbronnen van de natuur.
Deze actieve bijdrage aan de
klimaatbescherming en onze claim
op een transparant, geëngageerd
milieu management wordt regelmatig gecertificeerd door vooraanstaande instituten.

Wij denken als een fabriek –
en combineren deze houding met
een uitmuntende serieproductie.
De combinatie van houtsoorten en
kleuren, nerven en structuren,
sorteringen en afwerkingen resulteert in vloeren van echt hout die
net zo individueel zijn als de levensplannen van onze klanten.
Fascinerende producten met een
fantastisch gevoel, tot in de puntjes
ontworpen collecties: dat is onze
claim en tegelijkertijd onze plicht,
want expertise, opmerkzaamheid
en verantwoordelijkheid zijn stevig
verankerd in ons begrip van
kwaliteit.

Onze waaier aan keuzemogelijkheden is het resultaat van jarenlange expertise in design en
vakmanschap, die keer op keer
wordt bevestigd door de groeiende
vraag en door samenwerkingen met
gerenommeerde architecten van
onze tijd.
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Berg esdoorn grijs is de eigentijdse
interpretatie van een klassieker in
het scheepsvloerontwerp. De
exclusieve grijstint verleent het hout
een geheel nieuw visueel facet.
Tegelijkertijd creëren de vintagezaagstructuur en de lichte kalkafwerking een unieke rooster optiek
op de vloer – voor een elegante,
buitengewone vloer.

1744428
Trendtime 6
Berg esdoorn grijs
Vintagezaagstructuur
Living
lakafwerking extra mat

Parket

Op het vlak van authenticiteit, een
warm woongevoel en uitstekende
gevoelservaringen en designs is parket
van Parador een echte klassieker
onder de bijzonder duurzame vloeren.
Echt hout, tijdloos en modern tegelijk,
is een essentieel onderdeel van een
duurzame en waardevolle ruimteindeling. In de edele uitstraling van
de oppervlaktes van Parador parket
komen actuele invloeden uit kunst en
design, architectuur en levenskunst
samen.

1744423
Trendtime 3
Eiken Chalet
Living
lakafwerking extra mat

Met parket van Parador kan het
kostbare materiaal hout perfect
worden geaccentueerd – in een
grote verscheidenheid en in vier
productlijnen.

Voor alle collecties geldt: parket
van Parador staat voor een positief
ruimteklimaat, voor gezond leven en
warmte: voor kwaliteit en design die
generaties lang meegaan.
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Parador

Classic

Trendtime

Edition

is onze collectie voor iedereen
die prijsbewust is en geen
concessies wil doen op het
vlak van kwaliteit. In de
Basic-lijn vindt u een overtuigende selectie van aantrekkelijke parket vloeren die van
elk huis een echte thuis maken.
Pagina 24

is compromisloos wat betreft
kwaliteit, klassiek van design en
altijd stijlvol Basis voor waardevol wonen. De Classic-lijn is
gericht op mensen die hoge
eisen stellen aan design en
kwaliteit.
Pagina 32

inspireert iedereen voor wie
de vloer een uitdrukking van
houding is: de lijn combineert
een uniek aanbod van designs
voor een stijlvolle, trendy en
waardige inrichting van het
hoogste niveau.
Pagina 48

combineert exclusieve
bijzondere collecties – gevormd
door internationale trends en
culturele invloeden. De vloeren
zijn ontworpen door Parador in
samenwerking met gerenommeerde designers voor unieke
designkwaliteit gecombineerd
met maximale functionaliteit.
parador.de/nl/design-collection

Iconics Onze passie tilt
de productontwikkeling
van een rationeel naar een
sensueel niveau. Een uniek
karakter wordt steeds belangrijker in de productwereld: producten met een ziel. We dragen
deze overtuiging uit met onze
nieuwe ‘Iconics’-producten. Het
zijn moderne symbolen met
iconografisch potentieel –
moedig, buitengewoon en
tegelijkertijd relevant voor het
ontwerp van prachtige ruimtes
met een bijzonder karakter.
Pagina 42
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die van
elke
plaats een
echte
thuis
maken.

Parket made by Parador
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Basic

Wij
leven
voor
producten,

Echt houten vloeren van
Parador bieden een ruime keuze
aan parket in vier collecties.
De collecties Basic, Classic,
Trendtime en Edition zijn gericht
op verschillende doelgroepen.
Eén ding hebben ze gemeen: ze
verlenen ruimtes een bijzondere
sfeer – en staan voor gezond
wonen en waardebehoud over
de generaties heen.

Parketcollecties

Hout in al zijn facetten: onze
unieke parketvloeren maken van
elke plek een echte thuis.
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Parador

Highlights Parket
1739923
Parket Classic 3060
Lariks
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant
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1744431
Parket Trendtime 8
Beuken elephant skin
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1601582

Pure Wood
Hout belichaamt de natuur. Parket van Parador
brengt het beste van de natuur in de ruimte –
en interpreteert het levende materiaal hout op een
ongekunstelde en natuurlijke manier.

Parket Trendtime 3
Eiken
Living
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1744429
Parket Trendtime 8
Eiken Multiplank
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

Vind de vloer
die bij u past:
parador.de/nl/floorfinder

Parador

Highlights Parket
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1744423
Parket Trendtime 3
Eiken Chalet
Living
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant

1744426
Parket Trendtime 4
Eiken Askada
Living
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant

1744428
Parket Trendtime 6
Berg esdoorn grijs
Vintagezaagstructuur
Living
lakafwerking extra mat
4-zijdige V-voeg

Light Living
Lichte houtsoorten verlenen ruimtes lichtheid en
puristische schoonheid – en openen nieuwe perspectieven
voor de bijzondere verwerking van de oppervlaktes.

1744430
Parket Trendtime 8
Eiken Pinot Loftplank
Classic
natuurgeolied plus
4 -zijdige minivellingkant

Meer over actuele trends en veel
suggesties voor individuele
woonruimte vindt u op
parador.de/nl/inspiration/trends

Parador

Highlights Parket
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1518242
Parket Classic 3060
Eiken kerngerookt
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1739954
Parket Trendtime 8
Eiken smoked elephant skin
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

Deep
Elegance
Parketvloeren uit donker hout zien er dramatisch
en tegelijkertijd sfeervol en gezellig uit. Hun sublieme
elegantie laat ruimtes volledig tot hun recht komen.

1739943
1743195
Parket Trendtime 3
Walnoot
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

Parket Trendtime 6
Eiken noir Zaagstructuur
Living
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

Parador

Parket Basic

Onze Basis-collectie brengt
prijsbewustzijn en gedistingeerd
wonen in harmonie.
Alle producten uit de Basiccollectie zijn uitermate praktisch:
ze zijn zonder enig probleem
bestand de belasting van het
dagelijkse leven.
De uitgebreide selectie aantrekkelijke
houtsoorten, legvarianten en hoogwaardige kwaliteit vormen een
solide basis voor iedereen
inrichtingsstijl.

Parket made by Parador
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Impregnering voor verhoogde zwelbescherming

Geschikt voor vloerverwarming

1518261
Basic 11-5
Eiken
Rustikal
natuurgeolied wit

Automatic-Click-systeem

15

years

15 jaar garantie
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Basic 11- 5 – scheepsvloer 3-stroken

Basic 11- 5 – scheepsvloer 3-stroken

L 2 2 0 0 × B 18 5 × H 11, 5 m m
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Parket Basic

Canadese esdoorn
Natur
lakafwerking mat

1595164
Eiken Pure
Rustikal
lakafwerking mat

1518245
Eiken knoest
Rustikal
lakafwerking mat

1518248
Eiken
Rustikal
natuurgeolied wit

1569684
Beuken
Natur
lakafwerking mat

1518247
Eiken
Rustikal
natuurgeolied

1366061
Eiken
Rustikal
lakafwerking mat wit

1518246
Beuken
Rustikal
lakafwerking mat

1569685
Eiken
Rustikal
lakafwerking mat

1595130
Eiken witte porie
Rustikal
lakafwerking mat wit

parador.de/nl

1595132

1595131
Eiken
Natur
lakafwerking mat

1569686
Walnoot
Rustikal
lakafwerking mat

Het volstaat om het productnummer in het zoekveld op
onze website in te vullen om
schitterende gedetailleerde
afbeeldingen van elk decor
in groot formaat, zelfs in
3D-weergave, te bekijken.
Op onze website vindt u alles
wat u nodig heeft om u te
begeleiden bij het kiezen van
uw favoriete product, of het
nu gaat om een productvergelijking, materiaalcalculator
of technische gegevens.
parador.de/nl

Basic 11- 5 – landhuisvloer

Basic 11- 5 – grote vloerdelen

L 2 2 0 0 × B 18 5 × H 11, 5 m m

L 2 3 8 0 × B 2 3 3 × H 11, 5 m m
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Parket Basic

Eiken geborsteld
Rustikal
natuurgeolied wit
4-zijdige minivellingkant

1518250
Eiken
Rustikal
lakafwerking mat wit
4-zijdige minivellingkant

1518262
Eiken
Classic
natuurgeolied
4-zijdige minivellingkant

1595165
Eiken Pure
Classic
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1518264
Eiken geborsteld
Rustikal
natuurgeolied
4-zijdige minivellingkant

1518249
Eiken
Rustikal
natuurgeolied
4-zijdige minivellingkant

1518261
Eiken
Rustikal
natuurgeolied wit
4-zijdige minivellingkant

1396114
Eiken
Rustikal
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1697032
Eiken geborsteld
Rustikal
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1601463
Eiken
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1601464
Eiken
Rustikal
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

parador.de/nl

1595135

1643835
Eiken
Rustikal
natuurgeolied
4-zijdige minivellingkant

Parador onderscheidt zich door
het vermijden van emissies en
het terugbrengen van waardevolle
materialen in de productiecyclus,
korte transportroutes en het
gebruik van natuurlijke en
nagenoeg natuurlijke materialen:
met onze knowhow bieden we
parket aan dat afkomstig is uit
duurzaam beheerde bossen en
gecontroleerde bronnen.
Lees meer op pagina 72.
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Ondanks zijn geschiktheid voor
dagelijks gebruik verliest parket van
Parador niets van zijn natuurlijke
charme – voor iedereen die van echt
hout houdt en terecht verwacht
dat de soort en het oppervlak
harmoniëren met de individuele
inrichtings- en levensstijl.

1697032
Basic 11-5
Eiken geborsteld
Rustikal
lakafwerking mat

Parador

Parket Classic

Parador Parket Classic maakt een
groots entree bij iedereen die
geen rekening houdt met
inrichtingstrends, maar toch
waarde hecht aan individuele
ruimte-inrichting.
Classic verenigt tijdloze elegantie
met verwerkingskwaliteit – en vormt
de ideale vloer voor iedereen die
zich omringt met dingen die ook
na vele jaren mooi en waardevol
blijven.

Parket made by Parador
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Impregnering voor verhoogde zwelbescherming

Geschikt voor vloerverwarming

1739923
Classic 3060
Lariks
Rustikal
natuurgeolied plus

Automatic-Click-systeem

25
years

25 jaar garantie
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Classic 3025 – grote vloerdelen/landhuisvloer

Classic 3025 – landhuispatroon

L 2 3 8 0 × B 2 3 3 × H 13 m m / L 2 2 0 0 × B 18 5 × H 13 m m

L 117 0 × B 12 0 × H 13 m m
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Parket Classic

Eiken Soft structuur
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant
Grote vloerdelen

1744853
Eiken geborsteld
Rustikal
natuurgeolied wit plus
4-zijdige minivellingkant
Landhuisvloer

1744854
Eiken geborsteld
Rustikal
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant
Landhuisvloer

1744844
Eiken
Rustikal
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant
Grote vloerdelen

1744851
Eiken geborsteld
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant
Landhuisvloer

1744852
Eiken geborsteld
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant
Landhuisvloer

1744845
Eiken
Natur
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant
Grote vloerdelen

1744847
Eiken
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1744849
Eiken
Natur
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1744848
Eiken
Living
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

parador.de/nl

1744846

1744850
Eiken
Living
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

De productfoto’s tonen slechts
een kleine selectie van de
natuurlijke houtelementen
en kleuren. Gedetailleerde
beschrijvingen van de sorteringen
en producten vindt u in onze
technische gegevensbladen op
parador.de/nl/services/downloads/
parket

Classic 3060 – scheepsvloer 3-stroken

Classic 3060 – scheepsvloer 3-stroken

L 2 2 0 0 × B 18 5 × H 13 m m
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Parket Classic

Berg esdoorn
Natur
lakafwerking mat

1518086
Canadese esdoorn
Natur
lakafwerking mat

1270338
Essen
Living
lakafwerking mat wit

1518088
Beuken
Natur
lakafwerking mat

1518121
Essen Finelinepatroon
Natur
lakafwerking mat wit

parador.de/nl

1518122

1518103
Beuken
Living
lakafwerking mat

1518103
Classic 3060
Beuken
Living
lakafwerking mat

1247127
Eiken
Living
lakafwerking mat wit

1739899
Beuken Mont Blanc
Living
lakafwerking mat

1739901
Eiken graphit
Living
lakafwerking mat

Classic 3060 – scheepsvloer 3-stroken

Classic 3060 – scheepsvloer 3-stroken

L 2 2 0 0 × B 18 5 × H 13 m m
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Parket Classic

Eiken
Select
lakafwerking mat

1739905
Eiken
Living
natuurgeolied plus

1518117
Walnoot
Natur
lakafwerking mat

1518101
Eiken
Natur
lakafwerking mat

1518102
Eiken knoest
Living
lakafwerking mat

1518118
Walnoot
Living
lakafwerking mat

1247126
Eiken
Living
lakafwerking mat

1518115
Europees kersen gestoomd
Natur
lakafwerking mat

1518113
Eiken kerngerookt
Living
lakafwerking mat

1518112
Eiken Finelinepatroon
Natur
lakafwerking mat

parador.de/nl

1518089

1518116
Europees kersen gestoomd
Living
lakafwerking mat

Parador biedt naast de
oppervlakteafwerking ‘lakafwerking mat’, een extra matte
glansgraad en de hoogwaardige
‘lakafwerking extra mat
professional’ voor alle intensief
belaste gebieden.
Lees meer op pagina 67.
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Lichtheid, licht en zon: Parador
Iconics Indian Breeze toont de
dimensies van onbeperkte ontwerpmogelijkheden in een ambachtelijk
vervaardigde, perfecte gravure.

1744434
Classic 3060
Eiken Indian Breeze sanded
Natur
lakafwerking extra mat
Iconics

Parador Iconics

Classic 3060 – landhuisvloer
L 2 2 0 0 × B 18 5 × H 13 m m
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1518125
Eiken
Natur
lakafwerking mat wit
4-zijdige minivellingkant

1518128
Eiken
Living
lakafwerking mat wit
4-zijdige minivellingkant

1501312
Eiken
Rustikal
lakafwerking mat wit
4-zijdige minivellingkant

‘Hout wordt in
combinatie
met perfect
vakmanschap
en design een
kunstwerk dat
de vloer vormt.’

De veer belichaamt lichtheid en
combineert symbolisch de kracht
van licht en zon met de kracht
van het natuurlijke. De Indian
Breeze-vloer, die uit deze inspiratie
is voortgekomen, is licht en
levendig.

1601485
Eiken Pure
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

Hij toont de dimensies van onbeperkte ontwerpmogelijkheden in
een ambachtelijk vervaardigde,
perfecte gravure.

1744434
Eiken Indian Breeze sanded
Natur
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant
Iconics

1739912
Eiken Pure
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1739925
Eiken geborsteld
Rustikal
natuurgeolied wit plus
4-zijdige minivellingkant

1739911
Eiken Muscat
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1744433
Eiken sanded
Natur
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant

parador.de/nl

1739929 natuurgeolied wit plus

Classic 3060 – landhuisvloer

Classic 3060 – landhuisvloer

L 2 2 0 0 × B 18 5 × H 13 m m
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Parket Classic

Essen
Living
natuurgeolied wit plus
4-zijdige V-voeg

1739903
Eiken
Natur
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1739922
Essen
Living
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1739902
Eiken Soft structuur
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1739923
Lariks
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1739910
Eiken geborsteld
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1744417
Eiken
Natur
lakafwerking extra mat professioneel
4-zijdige minivellingkant

1739907
Eiken lichtjes gerookt
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1739906
Eiken
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1739904
Lariks kerngerookt
Soft structuur
Rustikal
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1288415
Eiken
Rustikal
lakafwerking
4-zijdige minivellingkant

1739924
Eiken warmtebehandeld medium
geborsteld
Living
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1368979 lakafwerking mat

1518123
Eiken
Select
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1518124
Eiken
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1358529
Eiken
Rustikal
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1518242
Eiken kerngerookt
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1518243
Eiken kerngerookt
Rustikal
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

174443 6
Eiken Indian Breeze kerngerookt
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant
Iconics

parador.de/nl

1739926
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Klassieke schoonheid: Parador
Parket Classic verleent het interieur
een stijlvol tintje en staat voor
comfort met karakter - bij heel
verschillende levensstijlen.

1739901
Classic 3060
Eiken graphit
Living
lakafwerking mat

Parador

Parket Trendtime

Met Trendtime verandert de keuze
voor een echte houten vloer in
een statement voor onconventioneel
wonen in lijn met de designtrends
van onze tijd.
De collectie tovert elke woning
met zijn karakteristieke vloeren in
verschillende formaten, kleuren en
structuren om tot een persoonlijk
thuis.
Trendtime zet maatstaven – voor
een zelfbewuste eigen stijl in edele
producten.

Parket made by Parador
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Impregnering voor verhoogde zwelbescherming

Geschikt voor vloerverwarming

1744430
Automatic-Click-systeem*

Trendtime 8
Eiken Pinot Loftplank
Classic
natuurgeolied plus

Ambachtelijk vervaardigde oppervlakken

25
years

* Trendtime 3 met Allround-Click-systeem

25 jaar garantie
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Trendtime 3 – strook (visgraat-plaatsing)

Trendtime 3 – strook (visgraat-plaatsing)

L 5 7 0 × B 9 5 × H 10 , 5 m m
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Parket Trendtime

Eiken
Living
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1744423
Eiken Chalet
Living
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant

1739932
Eiken cream
Living
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1744422
Eiken Castle
Living
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant

1601582
Eiken
Living
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1743195
Walnoot
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1601580
Eiken Pure
Living
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1744419
Eiken kerngerookt
Natur
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant

1739933
Eiken nougat
Living
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

parador.de/nl

1739935

1601584
Eiken zwart
Living
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

Naast grootformaat planken en
de actuele scheepsvloeroptiek
zijn de formaten loftplank en
multiplank en hun legmogelijkheden de hoogtepunten van het
assortiment. Het visgraat-legpatroon beleeft een heropleving en
zet als tijdloze klassieker ook
zelfbewuste en trendgerichte
maatstaven.
Lees meer op pagina 62.

Trendtime 4 – landhuisvloer

Trendtime 4 – landhuisvloer

L 2 0 10 × B 16 0 × H 13 m m
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Parket Trendtime

Eiken Askada
Living
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant

1744427
Eiken Chalet
Living
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant

1739937
Eiken cream
Living
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1744425
Eiken Castle
Living
lakafwerking extra mat
4-zijdige minivellingkant

1257371
Amerikaans kersen
Natur
lakafwerking
4-zijdige V-voeg

parador.de/nl

1744426

1739938
Eiken nougat
Living
lakafwerking mat
4-zijdige minivellingkant

1739938

1257369
Walnoot
Natur
lakafwerking mat
4-zijdige V-voeg

1518200
Walnoot Antique
Living
lakafwerking mat
4-zijdige V-voeg

Trendtime 4
Eiken nougat
Living
lakafwerking mat

Trendtime 6 – landhuisvloer/scheepsvloer 3-stroken

Trendtime 8 – landhuisvloer

L 2 2 0 0 × B 18 5 × H 13 m m

L 18 8 2 × B 19 0 × H 14 m m
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Parket Trendtime

Beuken wit Zaagstructuur
Living
lakafwerking mat wit
4-zijdige V-voeg
Scheepsvloer 3-stroken

1744428
Berg esdoorn grijs
Vintagezaagstructuur
Living
lakafwerking extra mat
4-zijdige V-voeg
Scheepsvloer 3-stroken

1739943
Eiken noir Zaagstructuur
Living
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg
Landhuisvloer

1744431
Beuken elephant skin
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1739944
Eiken handcrafted
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1739950
Eiken limed handcrafted
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1739945
Eiken smoked handcrafted
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1744432
Eiken smoked stone handcrafted
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

173995 1
Eiken smoked grey handcrafted
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

Parador biedt voor elke vloer
visueel bijpassende plinten.
Het volstaat om het product
nummer van uw favoriete vloer
in het zoekveld op onze website
in te vullen om de passende
plinten te vinden. parador.de/nl

parador.de/nl

1739940

Trendtime 8 – landhuisvloer

Trendtime 8 – landhuisvloer

L 1882 × B 190 × H 15 mm
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Parket Trendtime

Eiken Pinot Loftplank
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

1739957
Eiken tree plank
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1739959
Eiken handscraped geborsteld
Classic
natuurgeolied wit plus
4-zijdige V-voeg

1739958
Seaport Oak
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1739953
Eiken handscraped geborsteld
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1739954
Eiken smoked elephant skin
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1739952
Eiken elephant skin
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1739955
Eiken smoked handscraped geborsteld
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

1744429
Eiken Multiplank
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige minivellingkant

parador.de/nl

1744430

1739956
Eiken smoked tree plank
Classic
natuurgeolied plus
4-zijdige V-voeg

Het volstaat om het
productnummer in het zoekveld
op onze website in te vullen om
schitterende gedetailleerde
afbeeldingen van elke vloer in
groot formaat, zelfs in
3D-weergave, te bekijken. Op
onze website vindt u alles wat u
nodig hebt om u te begeleiden
bij het kiezen van uw favoriete
product, of het nu gaat om een
productvergelijking, materiaalcalculator of technische
gegevens.
parador.de/nl
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De moderne interpretatie van
beukenhout onderscheidt zich door
zijn intensieve en harmonieuze
borsteling als een echte vloer voor
blote voeten met een unieke
gevoelservaring. Het samenspel
van de karakteristieke structuur, een
bijzondere vulling en het natuurgeoliede oppervlak verlenen deze
traditionele houtsoort een moderne
glans – en een eigen, eigentijds
karakter.

1744431
Trendtime 8
Beuken elephant skin
Classic
natuurgeolied plus

Parador

Sortering

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

Oppervlakteafwerking

Plankenlook

1
2
3
4
5

Scheepsvloer 3-stroken
Landhuisvloer
Grote vloerdelen
Landhuispatroon
Strook (visgraat-legpatroon)

1  

2  

3

2  

3  

4

1  

2

5

2

1  

2

2

Voegbeeld
4-zijdige minivellingkant (M4V)

4-zijdige V-voeg (4V)

Kwaliteit

De producten van Iconics zijn een
symbool van Parador’s designkunst en vakmanschap.
Garantie

Technologie
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Optiek

Assortiment

Overzicht parketassortiment

Formaat

25
years

Plankdikte
Opbouw

3-laagse sandwichopbouw

Middenlaag

Middenlaag van massief naaldhout

Toplaag
Zwelbescherming

Klikmechanisme

15 jaar

25 jaar

25 jaar

25 jaar

25 jaar

25 jaar

25 jaar

(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

ca. 2,5 mm

ca. 2,5 mm

ca. 3,6 mm

ca. 2,5 mm

ca. 3,6 mm

ca. 3,6 mm

ca. 3 mm/4 mm

Omlopende lamellen- en
toplaagimpregnering
Automatic-Clic-systeem met
vergren deling aan de langs- en
kopse kanten
Allround Clic-systeem zonder
linker- of rechterstroken voor een
bijzonder eenvoudige installatie

Vloerverwarming/-koeling

Geschikt voor plaatsing op
vloerverwarming en -koeling*
Individuele optiek, door
ambachtelijk uitgevoerde
oppervlaktebehandeling

Lakafwerking

Lakafwerking mat

Lakafwerking mat wit

Natuurgeolied

Natuurgeolied wit

Na het leggen van Parket Basic 11-5 ‘natuurgeolied/ natuurgeolied wit’ wordt een eerste onderhoudsbehandeling met
professionele onderhoudsolie aanbevolen.
*V
 oor Trendtime 8 Beuken (1744431) moeten speciale instructies in acht worden genomen. Raadpleeg de Parket Adviseur voor
deze instructies. U vindt deze in het downloadcentrum op onze website: parador.de / nl / downloads-parket

Natuurgeolied plus

Natuurgeolied plus wit

Lakafwerking extra mat

Lakafwerking extra mat professional

Na het leggen van parket ‘natuurgeolied plus/natuurgeolied plus wit’ hoeft geen eerste onderhoudsbehandeling te worden
uitgevoerd.
Regelmatig onderhoud is echter nodig voor langdurig waardebehoud, afhankelijk van het gebruik.
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Parador

Plankformaten parket

Grote vloerdelen

2500 mm

Landhuisvloer

Landhuisvloer

Landhuisvloer

Scheepsvloer
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2000 mm

Landhuispatroon

1500 mm

Strook (visgraat-legpatroon)

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

Technologie

Geen enkele parketvloer lijkt op een
andere.
Hoe uitgebreid ons assortiment van
structuren, sorteringen en kleurstellingen ook is, één ding hebben alle
Parador parketvloeren gemeen: ze
combineren stabiliteit, vakmanschap en
natuurlijke schoonheid in een vloer voor
generaties lang.
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Hout is een natuurlijk product
en elke plank is uniek.

Parador parket
Parador parketvloeren zijn bijzonder maatvast dankzij hun drielaagse opbouw. De
stevige middenlaag van naaldhout en de
stabiele tegenlaag vormen een solide basis
voor de duurzame toplaag van hoogwaardig echt hout. Dankzij het gepatenteerde
klikmechanisme kunnen onze vloeren snel
en gemakkelijk worden gelegd.

Omlopende lamellen- en toplaag
impregnering voor verhoogde zwelbescherming

De lamellenimpregnering aan de kopse
kant en de omlopend geïmpregneerde
toplaag zorgen voor een verhoogde zwelbescherming. De planken zijn voorzien van
een lakverzegeling of natuurgeolied oppervlak – voor een blijvende mooie vloer.
parador.de/nl/your-floor/productkennis

1 Toplaag
2 Middenlaag van naaldhout
3 Tegenlaag

Geschikt voor plaatsing
op vloerverwarming

4 Klikverbinding

Automatic-Click-systeem met
vergrendeling van de langs- en kopse kant*

1
2
3

* Trendtime 3 met Allround-Click-systeem

4

Parador

Productkennis

Onze afwerkingen
Bij Parador heeft u de keuze tussen natuurgeolied, natuurgeolied plus en
een meerlaagse lakverzegeling. Of u nu kiest voor gelakt of natuurgeolied
parket is eerder een kwestie van smaak. Hieronder volgen de voordelen
in één oogopslag.
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Elephant Skin

Geborstelde structuur

Handscraped

natuurgeolied
Het oorspronkelijke karakter van
het hout komt goed tot zijn
recht. De eigen patina van het
hout ontvouwt zich met
optimale bescherming.

Handcrafted

Zaagstructuur

Vintagezaagstructuur

Soft structuur

natuurgeolied wit
Bovenop natuurgeolied:
afstemming van kleur en
structurele nuances in het
hout door witte kleuring.

natuurgeolied plus
De speciale bescherming
zorgt voor een voller gevoel
met meer veiligheid en
meer kracht voor een
woonklare vloer.
natuurgeolied wit plus
Bovenop natuurgeolied plus:
afstemming van kleur en
structurele nuances in het
hout door witte kleuring.

lakafwerking
Het edele, zijdeglanzende
lakoppervlak biedt optimale
bescherming tegen vuil en
belasting.
lakafwerking mat
De beschermende lakverzegeling met de natuurlijk matte
look van een oliebehandeling
benadrukt kleur en structuur.
lakafwerking mat wit
Bovenop lakafwerking mat:
afstemming van kleur en
structurele nuances in het
hout door de witte kleuring.

Meer dan een oppervlak
Het karakter van het materiaal hout komt volledig tot zijn recht door verschillende oppervlaktebehandelingen. In onze Elephant Skin oppervlaktestructuur zijn bijvoorbeeld nerven, knoesten en scheuren
met een specifieke techniek uitgehouwen; bij de geborstelde structuur worden roestvrijstalen
borstels gebruikt voor een authentiek gevoel.
Handscraped zijn oppervlaktes die door handmatig schaven een origineel karakter hebben gekregen.
Handcrafted zorgt voor subtiele kenmerken; de zaagstructuur en de vintagezaagstructuur, waar ook
in de lengterichting lopende structuren te zien zijn, staan voor een archaïsche uitstraling.
De Soft structuur maakt indruk door zijn diepe, intensieve borsteling met zachte overgangen.
Voor waardevol wonen tot in het kleinste detail.

Afgeschuind ontwerp
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lakafwerking extra mat
De extra matte lakverzegeling
maakt indruk met een nog
mattere glansgraad.
lakafwerking extra mat
professional
De lakverzegeling, ideaal voor
openbare ruimtes, combineert
de hoogst mogelijke langdurige
bescherming met een extra
matte uitstraling. Een
hoogwaardige verzegelings
prestatie voor alle zwaarbelaste
ruimtes.

Goed gesorteerd
Niet alleen het houtsoort maar ook de sortering bepaalt de uitstraling
van de vloer. Hout vertoont de meest uiteenlopende kenmerken van
harmonieus (Select) over evenwichtig (Natur), levendig (Classic) en
dynamisch (Living) tot bijzonder authentiek (Rustikal).

Select

Natur

Living

Rustikal

Classic

Bij plaatsing zonder voegen
sluiten de vloerplanken bijna
naadloos op elkaar aan, wat tot
een harmonieus legpatroon leidt.

Bij de 4-zijdige V-voeg en de
mini-voeg benadrukken de
schuine kanten het natuurlijke karakter van de vloer, waarbij
de 4-zijdige V-voeg voor een
sterke accentuering zorgt.

Meer informatie
vindt u op
parador.de/nl/your-floor/
productkennis/parket

Parador

Toebehoren

68

69

Ondervloeren
Parador vloeren kunnen bij elke toepassing optimaal worden
gelegd: onze ondervloeren compenseren kleine oneffenheden in
de vloer en bieden tegelijkertijd een hoge drukvastheid. Dankzij
een geïntegreerde dampremmende laag zorgt het juiste product
bij minerale ondergronden voor de noodzakelijke vochtbescherming.
parador.de/nl/services/faq/undervloeren

Systematische service: Een perfecte
algemene indruk blijkt uit de details.
Daarom beschikt Parador over
gelijkende op elkaar afgestemde
toebehoren, gereed voor installatie en
onderhoud – voor vreugde op de vloer.
Vanaf het prille begin.
Waardevolle informatie over toebehoren
vindt u op
parador.de/nl/your-floor/how-to

Gereedschap
Parador vloeren kunnen
met een paar extra middelen
eenvoudig worden gelegd:
parador.de/nl/your-floor/
productkennis/parket

Parador

Toebehoren
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Profielen
Parador profielen overbruggen, verbinden en creëren grenzen
voor een perfecte vloeresthetiek. Als overgangsprofielen verbinden ze vloerbedekkingen van dezelfde hoogte en zorgen ze voor
de nodige uitzettingsvoegen. Aanpassingsprofielen worden
gebruikt voor de overgang tussen vloerbedekkingen van verschillende hoogtes. Eindprofielen creëren een nette randafwerking bij tegels of deuren. Trapneusprofielen zorgen voor
verende overgangen op trappen.
parador.de/nl/your-floor/productkennis/plinten-en-profilen

Handige tips voor het
eenvoudig leggen van
Parador parket vindt u hier:
parador.de/nl/services/faq

Plinten
Parador biedt een breed assortiment aan optisch afgestemde plinten voor
een harmonieuze uitstraling van elk product. Er is keuze uit de kleuren
roestvrij staal, wit en zwart of een met grondverf behandeld oppervlak voor
individueel kleurontwerp voor bewuste accentuering. Parador plinten overtuigen door eenvoudige montage met Clip-technologie (optioneel verlijmen
in lijmgroeven). Onze selectie kappen maakt het assortiment compleet.
Gewoon perfect!
parador.de/nl/plinten-accessoires

Reiniging en verzorging

Reparatie

Ons toebehoren is gericht op de reiniging en
verzorging van de hoogwaardige lijn Parador
vloeren tot in het kleinste detail: De Parador
onderhoudstoebehoren zorgen voor een
bijzonder lange levensduur.
parador.de/nl/your-floor/productkennis

Met de Parador premium reparatieset
worden kleine beschadigingen snel hersteld –
omdat lang plezier hebben van onze producten
belangrijk voor ons is, zelfs als er een kleine
beschadiging aan de vloer zou optreden.
parador.de/nl/your-floor/productkennis

Parador

Duurzaamheid
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Maatstaven zetten. Verantwoordelijkheid nemen.

We zeggen ja tegen
de reductie van de
CO2-uitstoot

Wij handelen duurzaam, nemen verantwoordelijkheid voor de toekomst en zetten alles
op alles om ecologische, sociale en
verantwoorde bedrijfspraktijken in
perfecte balans te brengen.
Wij gebruiken beproefde grondstoffen voor de
fabricage van woongezonde producten. Bij de
vervaardiging van alle Parador producten gebruiken we naast echt hout ook andere hoogwaardige, recyclebare en milieuvriendelijke materialen
uit gecontroleerde bronnen; uiteraard vervaardigen wij parket ook uit hout uit duurzaam beheerde bossen.
Wij zijn toegewijd aan onze bijzondere
verantwoordelijkheid voor het milieu. Hout
is duurzaam en draagt actief bij aan de klimaatbescherming. Na plaatsing onderscheiden alle
Parador producten zich door een lange levenscyclus. Waar mogelijk gebruiken we materialen
die gemakkelijk te recyclen zijn wat betreft
energie en grondstoffen.

Productie
in Duitsland
en Oostenrijk

We laten onszelf continu door onafhankelijke
instanties certificeren. Productie, materialen
en producten van Parador voldoen aan de normen
van een merk met verantwoordelijkheid die
verder gaan dan de wet. We zijn sinds 2015 als
eerste en enige vloerenfabrikant in Duitsland
EMAS-gecertificeerd: EMAS is het meest
veeleisende systeem voor milieumanagement
waar ook ter wereld.
Plant-for-the-Planet. Parador is sinds 2011
partner van de stichting ‘Plant-for-the-Planet’,
die wereldwijd campagne voert voor herbebossing en klimaatrechtvaardigheid. Wij ondersteunen het initiatief met boomplantacties, waarbij
Parador alleen al bijna 200.000 bomen heeft
geplant.

Gecombineerde
transportroutes
trein/vrachtwagen

Recyclebare
verpakking

Real Wood
Alleen massieve en meerlaagse
vloeren van echt hout die garant
staan voor de authenticiteit van
het product dragen het ‘Real
Wood’-zegel.

eco-Institut
Producten met dit zegel voldoen
aan de eisen van de door het
eco-INSTITUT gespecificeerde
strengste eisen voor vervuilende
stoffen en emissie.

Der Blaue Engel
(De Blauwe Engel)
‘Der Blaue Engel’ certificeert
Parador producten als
emissiearm volgens de huidige
toepassingscriteria.

EPD
Een EPD (Environmental Product
Declaration) is gebaseerd op ISO
14025. Kernelement van het
EPD is de levenscyclusanalyse,
waarin de volledige levenscyclus
van een product wordt
beschreven.

FloorScore®
FloorScore® is één van de
bekendste Amerikaanse
certificeringsprogramma’s dat
vloerbedekkingen en
aanverwante producten
certificeert voor naleving van
de binnenluchtemissies.

PEFC™
Dit keurmerk wordt toegekend
aan producten die met betrekking
tot de documentatie en
verbetering van duurzaam
bosbeheer aan de economische,
ecologische en sociale eisen van
het certificeringssysteem
voldoen.

TÜV Rheinland
Het TÜV-keurmerk bevestigt
Parador’s onafhankelijke
bewaking van de kwaliteit,
fabricage en functionaliteit
van de producten.

Émissions dans l’air intérieur
(klasse A +)
Deze Franse nationale
classificatie kenmerkt de
kwaliteit van de binnenlucht.

Verantwoordelijkheidsbewuste
productie
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Parador
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Service en contact

Meer informatie over ons, onze
kwaliteits- en designnormen en onze
producten vindt u op parador.de/nl.
Bij vragen helpen wij u graag verder.
Wij kijken uit naar uw bezoek!
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Floor Finder

Klik op
het pictogram
Ruimtedesigner
op de Pagina
Productdetails

Welke vloer past in uw huis? Met de
Floor Finder helpen wij u het juiste
Parador product voor uw behoeften
te vinden. Het volstaat om een paar
vragen te beantwoorden en onze
Floor Finder zal de perfecte vloer
voor u aanbevelen.
parador.de/nl/floorfinder

Service-hotline
Inspiratie

Ruimtedesigner

Laat u inspireren door internationale
designtrends en de elegantie van
tijdloze inrichtingsstijlen: alles over
ons uitgebreide aanbod, over het
bedrijf en over nieuwigheden en
innovaties van Parador
vindt u op parador.de/nl

Beleef met één klik de vloer van uw
keuze in uw eigen woning. U heeft
alleen maar een smartphone nodig
om elke ruimte in uw huis van een
nieuwe Parador vloer te voorzien.
parador.de/nl/your-floor/
room-designer

Heeft u hulp nodig bij uw productkeuze of hebt
u technische vragen over onze producten? Bel
ons dan even. Ons adviesteam helpt u graag
verder.

+49 (0) 2541 736 678
Maandag tot vrijdag 8 - 19 uur
tegen het lokale Duitse telefonietarief

Vinyl | Modular ONE | Parket
Laminaat | ClickBoard | Panelen
Lijsten en toebehoren
Parador GmbH
Millenkamp 7– 8
48653 Coesfeld
Germany

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