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Levenskunst  
ontmoet  
prestaties
Levenskunst betekent voor ons,  
inspiratie uit grote en uit kleine 
momenten te halen en waardering 
voor de schoonheid der dingen te 
voelen. 

Performance is een vast onderdeel 
van ons leven. Dag na dag worden 
prestaties van ons verwacht. Wie ie-
dere dag presteert, heeft een vaste 
vloer onder zĳn of haar voeten nodig.
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Parador Laminaat

Performance elke dag

Woonruimtes zĳn een uitdruk-
king van de individuele levensin-
stelling en van onze eigen ver-
wachtingen. Hoge verwachtingen 
stellen betekent voor ons een be-
wustzĳn voor kwaliteit te heb-
ben. Dit bewustzĳn voor kwaliteit 
combineren wĳ bĳ Parador met 
de zin voor het klassieke en met 
een gevoel voor de tĳd waarin 
we leven. Het resultaat is een uit-
gebreid gamma producten, die 
door stĳlzekerheid tot in het de-
tail evenzeer overtuigen als door 
het natuurlĳk aandoende gevoel 
van het materiaal.



Filosofie
We hebben een waardekompas ontwikkeld dat ons bĳ alle beslissingen 
leidt. Het waardekompas bepaalt het handelen van Parador en geeft 
betrouwbaarheid aan onze handelingen. Dit geldt voor onze onderne-
ming en voor onze producten. Hierin komt onze interne houding tot uit- 
drukking. Wĳ leven voor producten die van elk thuis het mooiste thuis 
ter wereld maken. Liefde voor het detail, ontwikkelingsbereidschap en 
uitvindinggeest begeleiden onze producten. We werken dagelĳks eraan 
om veeleisende klanten enthousiast te maken.

Inspiratie
Vele mensen houden van de inspiratie, die de producten hebben, en 
voelen die ook. Daarom steken we veel energie en engagement in de 
creatie van nieuwe mogelĳkheden en de omzetting van overtuigende 
producten. Impulsgevende ontwikkelingen uit architectuur en woonvor-
ming, het ontdekken van trends, tips uit lifestyle, handwerk en kunst 
inspireren onze productontwikkelaars en ontwerpers keer op keer tot 
nieuwe ideeën. Zo ontstaan creatieve ontwerpen, legpatronen en opper-
vlakken die van onze producten trendsetters in de vloerinrichting maken.

Design
Voor ons is design een uitdrukking van persoonlĳkheid: het plaatst de 
mens met zĳn voorstellingen in het middelpunt. Fantasievolle grafische 
motieven en decors openen een grenzeloze veelzĳdigheid in vorm met 
compromisloze fabricatieperfectie. Garantie voor deze veelzĳdigheid zĳn 
ons interne designteam en de samenwerking met uitstekende persoon-
lĳkheden van de internationale designscène. Zo ontstaan overtuigende 
en buitengewone producten die de creatieve leidinggevende eis van 
Parador benadrukken.

Kwaliteit
Parador biedt topkwaliteit ›Made in Germany‹. Onze jarenlange ervaring 
vormt hiervoor de basis en verbindt zich met de prikkel om know-how 
op alle relevante gebieden permanent verder te ontwikkelen. De kwali-
teit van onze laminaatvloeren kunnen onze klanten aan de pracht van de 
decors en aan het zeer goede uitzettingsgedrag van de gebruikte kern-
platen en de perfecte klikverbindingen herkennen. Deze eigenschappen 
vormen op duurzame wĳze het karakter van het perfecte Parador-leg-
beeld.



Materiaal
Laminaat bestaat voor bĳna honderd procent uit hout en is zo materiaal 
en inspiratie tegelĳk. Samen met hoogdichte platen van houtvezel maken 
de decorpapieren de authentieke interpretatie van hoogwaardige hout-
soorten mogelĳk. Maar ook andere materialen zoals steen of beton wor-
den in onze natuurgetrouwe laminaatdecoren met hun verschillende 
formaten, legpatronen en voegbeelden gewaardeerd. 

Techniek
Parador laminaatvloeren onderscheiden zich door een functionele opbouw
en een intelligente techniek. Zo garandeert ons gepatenteerd kliksysteem
een eenvoudige plaatsing, kantenimpregnering beschermt tegen vocht - en 
de slĳtvaste deklaag uit melaminehars zorgt voor een zeer hoge belast-
baarheid. Onze gebruiksklassen tonen aan dat de vloeren ook goed 
geschikt zĳn voor sterke belasting. Beslissend voor een duurzaam belast-
baar resultaat zĳn onze solide verbindingen, die maatvastheid en de 
stabiliteit garanderen. 

Gezond wonen
Parador laminaatvloeren zĳn emissie- en allergiearm en zorgen voor een 
aangenaam klimaat in de woning. Dit bewĳzen we graag met het gebruik 
van uitsluitend materialen voor gezonde woningen. Keuringscertificaten 
door de LGA en de Blaue Engel geven onze klanten de nodige zekerheid. 
Verder vermindert een verhoogd afleidvermogen de elektrostatische 
oplading. Ons laminaat is zeer houdbaar en eenvoudig te reinigen, zodat 
het perfect geschikt is voor huishoudens met huisdieren, kinderen en 
allergische mensen.

Duurzaamheid
Als traditioneel houtverwerkend bedrĳf gaan we zeer respectvol met ons 
milieu om. Wonen met verwachtingen gaat daarbĳ voor ons hand in hand 
om met verantwoordelĳkheid, de natuur voor de volgende generaties goed 
te behouden. Wĳ nemen deze verantwoordelĳkheid met producten die 
met de gebruikte materialen en hun verwerking, productie, verpakking en 
logistiek op ecologisch gebied maatstaven zetten. Verder engageren we 
ons al jarenlang actief voor het behoud van het milieu.

LaminaatParador
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Classic
De klassieker

Basic
De instapper

Niveau en elegantie weerspiegelen zich in de klassieke en 
universeel bruikbare vloeren uit de Classic reeks voor 
hogere eisen. 

De productlĳn Parador Basic biedt een grote keuze aan 
aantrekkelĳke laminaatvloeren voor de prĳsbewuste koper 
die zowel door stĳl als doelmatigheid overtuigen. 

Parador creëert vloerwerelden die net zo verfĳnd en individueel zĳn als 
de mensen die erin wonen. Daarom bevat het Parador assortiment ook 
een grote waaier aan de meest uiteenlopende producten. Voor een eerste 
oriëntatie zĳn er vĳf zorgvuldig geselecteerde productlĳnen. Zĳ zorgen 
ervoor dat de klant gemakkelĳk en snel de juiste vloer vindt. 

Productlĳnen

LaminaatParador



Productlĳnen

Edition
De exclusieve

Eco Balance
De duurzame

Trendtime
De veeleisende

Edition van Parador staat 
voor waardevol inrichten in 
een heel bĳzondere archi-
tectuur. Ontworpen door 
bekende designers, biedt 
het Editiongamma een 
exclusieve keuze aan 
onmiskenbare laminaatde-
cors - voor individualiteit op 
het hoogste niveau.

Alle informatie over dit program-
ma vindt u in de brochures 
Parador Edition en Parador New 
Classics Design by Hadi Teherani.

Eco Balance brengt ecologie 
en stĳl perfect in evenwicht 
en houdt rekening met onze 
groeiende verantwoordelĳk-
heid voor de natuur. 
Duurzame productieproce-
dés en een bĳzonder 
milieuvriendelĳke omgang 
met de natuurlĳke grondstof 
hout duiden op onze inzet 
voor milieuvriendelĳkheid 
en natuurlĳkheid. 

Alle informatie over dit program-
ma vindt u in de brochure Parador 
Eco Balance.

Het breed uiteenlopende assortiment in het topsegment 
Trendtime biedt een groot aantal formaten en designs op 
het hoogste niveau en maakt een trendbewuste inrichting 
met modern design mogelĳk.
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Antiek grĳs tegeluitzicht
gevlamde structuur

Basic 500

Laminaat Basic
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Essen geslepen scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1426399)
Basic 200

Eiken patina wit scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1426413)
Basic 200

Beuken scheepsvloer 2-stroken
houtstructuur 0-V-voeg (1440984)
Basic 200

Ocean-Teak scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1426506)
Basic 400

Noten scheepsvloer 2-stroken
houtstructuur 0-V-voeg (1426416)
Basic 200

Scheepsvloer

Acacia grĳs scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1426414)
Basic 200

Esdoorn natuur scheepsvloer 3-stroken
houtstructuur 0-V-voeg (1426411)
Basic 200

Appel barnsteen amber scheepsvloer 
2-stroken
houtstructuur 0-V-voeg (1426505)
Basic 400

Laminaat Basic

Parador Laminaat

Meer uitvoerige informatie over onze producten vindt u op www.parador.de



Basic

Walnoot landhuisvloer
houtstructuur 0-V-voeg (1426419)
Basic 200

Eiken Serenissima landhuisvloer
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1474397)
Basic 400

Pĳnboom Country landhuisvloer
houtstructuur 0-V-voeg (1440987)
Basic 400

Eiken zand landhuisvloer
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1474398)
Basic 400

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

Eiken antraciet landhuisvloer
zĳdematte structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1474399)
Basic 400

Baltic pĳnboom landhuisvloer
houtstructuur 0-V-voeg (1426510)
Basic 400

Eiken geslepen landhuisvloer
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1426462)
Basic 400

Eiken Colonial landhuisvloer
zĳdematte structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1474401)
Basic 400

Landhuisvloeren
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Eiken Atlantic landhuisvloer
geborstelde structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1467201)
Basic 600

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

Eiken gekalkt wit geolied landhuisvloer
zĳdematte structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1467203)
Basic 600

Eiken basaltgrĳs landhuisvloer
zĳdematte structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1467205)
Basic 600

Landhuisvloeren

Eiken Millennium landhuisvloer
geborstelde structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1467202)
Basic 600

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

Eiken Montmartre landhuisvloer
geborstelde structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1467204)
Basic 600

Eiken natuur landhuisvloer
houtstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg (1440988)
Basic 400

Parador Laminaat



Basic

Tegeluitzicht

Botticino tegeluitzicht 
steenstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg (1467178)
Basic 500

Leisteen antraciet tegeluitzicht
steenstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg (1467176)
Basic 500

Antiek wit tegeluitzicht
gevlamde structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1467173)
Basic 500

Leisteen grĳs tegeluitzicht
steenstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg (1467175)
Basic 500

Antiek grĳs tegeluitzicht
gevlamde structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1467174)
Basic 500
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Essen wit gekalkt
briljantstructuur

Classic 1050

Laminaat Classic
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Berg olm honing scheepsvloer 2-stroken
reliëfstructuur 0-V-voeg (1517575)
Classic 1050

Scheepsvloer

Laminaat Classic

Essen verouderd scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1505276)
Classic 1050

Eiken zilver scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1518079)
Classic 1050

Eiken natuur scheepsvloer 3-stroken
realistische structuur 0-V-voeg (1518081)
Classic 1050

Ceder scheepsvloer 2-stroken
fĳnhoutstructuur 0-V-voeg (1505277)
Classic 1050

Eiken Vintage gezaagd scheepsvloer 
2-stroken
zaagruwe structuur 0-V-voeg (1474075)
Classic 1050

Lariks antiek scheepsvloer 2-stroken
designstructuur 0-V-voeg (1518085)
Classic 1050

Eiken lava scheepsvloer 2-stroken
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1475584)
Classic 1050

Essen tropisch scheepsvloer 2-stroken
fĳnhoutstructuur 0-V-voeg (1475591)
Classic 1050

Parador Laminaat

Meer uitvoerige informatie over onze producten vindt u op www.parador.de



Classic

Scheepsvloer

Noten natuur geolied scheepsvloer 
3-stroken
briljantstructuur 0-V-voeg (1517650)
Classic 1050

Noten californisch scheepsvloer 3-stroken
briljantstructuur 0-V-voeg (1517577)
Classic 1050

Essen wit gekalkt scheepsvloer 3-stroken
briljantstructuur 0-V-voeg (1517646)
Classic 1050

Walnoot gekalkt scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1475592)
Classic 1050

Gerookt eiken scheepsvloer 3-stroken
fĳnhoutstructuur 0-V-voeg (1475594)
Classic 1050

Ocean-Teak scheepsvloer 3-stroken
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1475583)
Classic 1050

Noten antiek scheepsvloer 3-stroken
fĳnhoutstructuur 0-V-voeg (1475595)
Classic 1050
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Landhuisvloeren

Eiken donker gekalkt landhuisvloer
geborstelde structuur 0-V-voeg (1518082), 
4-zĳdige V-voeg (1475601)
Classic 1050

Eiken oud geolied landhuisvloer
geborstelde structuur 2-zĳdige V-voeg 
(1475613), 4-zĳdige V-voeg (1475599)
Classic 1050

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

Eiken Country landhuisvloer
rustieke structuur 4-zĳdige V-voeg (1475607)
Classic 1050

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

Esdoorn landhuisvloer
houtstructuur 4-zĳdige V-voeg (1475614)
Classic 1050

Eiken Century natuur landhuisvloer
vintagestructuur 0-V-voeg (1517681),  
4-zĳdige V-voeg (1517690)
Classic 1050

Eiken Bohemia licht landhuisvloer
reliëfstructuur 0-V-voeg (1517648), 4-zĳdige 
V-voeg (1517687)
Classic 1050

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

Parador Laminaat



Classic

Landhuisvloeren

Eiken lichtgrĳs landhuisvloer
zĳdematte structuur 2-zĳdige V-voeg 
(1475612), 4-zĳdige V-voeg (1475597)
Classic 1050

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

Eiken gerookt landhuisvloer
geborstelde structuur 2-zĳdige V-voeg 
(1475619), 4-zĳdige V-voeg (1475603)
Classic 1050

Eiken gekalkt landhuisvloer
authentieke structuur 0-V-voeg (1475589)
Classic 1050

Eiken gerookt wit geolied landhuisvloer
geborstelde structuur 2-zĳdige V-voeg 
(1475615), 4-zĳdige V-voeg (1475596)
Classic 1050

Eiken Monterey licht wit gebleekt landhuis-
vloer zĳdematte structuur 0-V-voeg (1517647), 
4-zĳdige V-voeg (1517684)
Classic 1050

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

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

Eiken gezaagd natuur geolied landhuis-
vloer
zaagruwe structuur 2-zĳdige V-voeg (1517693)
Classic 1050
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Walnoot natuur landhuisvloer
reliëfstructuur 4-zĳdige V-voeg (1517689)
Classic 1050

Landhuisvloeren

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

Eiken rustiek landhuisvloer
geborstelde structuur 0-V-voeg (1474073)
Classic 1050

Pĳnboom zaagruw landhuisvloer
zaagruwe structuur 2-zĳdige V-voeg (1475606)
Classic 1050

Eiken natuur landhuisvloer
authentieke structuur 0-V-voeg (1475585), 
4-zĳdige V-voeg (1475609)
Classic 1050

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

Wildkersen licht landhuisvloer
geborstelde structuur 0-V-voeg (1517576)
Classic 1050

Eiken Tradition licht gekalkt landhuisvloer
elegante structuur 0-V-voeg (1517682), 
2-zĳdige V-voeg (1517692)
Classic 1050

Eiken Tradition grĳs-beige landhuisvloer
elegante structuur 0-V-voeg (1517683), 
4-zĳdige V-voeg (1517691)
Classic 1050

Parador Laminaat



Classic

Eiken Mix lichtgrĳs
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1474074)
Classic 1050

Eiken Mix
zĳdematte structuur 0-V-voeg (1518084)
Classic 1050

Individueel plankenoptiek

Eiken kopshout gekalkt
oliestructuur 0-V-voeg (1475582)
Classic 1050

Eiken kopshout natuur
oliestructuur 0-V-voeg (1518083)
Classic 1050

Eiken kopshout gerookt
Minipearl structuur 0-V-voeg (1475590)
Classic 1050

Eiken Mix Newport
reliëfstructuur 0-V-voeg (1517649)
Classic 1050
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Eiken Century gezeept
vintagestructuur

Trendtime 1

Laminaat Trendtime
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Trendtime 1

Eiken warmtebehandeld
fĳnhoutstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473915)
Trendtime 1

Eiken Tradition natuur
elegante structuur 2-zĳdige mini-V-voeg 
(1473920), 4-zĳdige mini-V-voeg (1473918)
Trendtime 1 

Eiken Century gezeept
vintagestructuur 2-zĳdige mini-V-voeg 
(1473912), 4-zĳdige mini-V-voeg (1473910)
Trendtime 1

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

Eiken Tradition gekalkt
elegante structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473919)
Trendtime 1

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

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

Eiken Goudporie
houtstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg (1473917)
Trendtime 1

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

Laminaat Trendtime

Parador Laminaat

Meer uitvoerige informatie over onze producten vindt u op www.parador.de



Trendtime

Trendtime 1 / Trendtime 2

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

Eiken warmtebehandeld
fĳnhoutstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473964) 
Trendtime 2

Eiken Tradition natuur
elegante structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473963)
Trendtime 2

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

Letters black
Minipearl structuur 4-zĳdige V-voeg (1473961)
Trendtime 2

Eiken Century antiek
vintagestructuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473962)
Trendtime 2

Walnoot
houtstructuur 4-zĳdige V-voeg (1473829)
Trendtime 2

Essen kontrast
zĳdematte structuur 4-zĳdige V-voeg 
(1473830)
Trendtime 2

Walnoot
houtstructuur 4-zĳdige V-voeg (1473907)
Trendtime 1
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Trendtime 2 / Trendtime 4

Patchwork
Minipearl structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473974)
Trendtime 4

Eiken Maritim natuur
oliestructuur 4-zĳdige mini-V-voeg (1473973)
Trendtime 4

Berken Multiplex
oliestructuur 4-zĳdige V-voeg (1174123)
Trendtime 4

Painted white
gemarmerde structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1254821)
Trendtime 4

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

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

Painted black
gemarmerde structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1254822)
Trendtime 4

Castello
Minipearl structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473977)
Trendtime 4

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

Parador Laminaat



Trendtime

Trendtime 4 / Trendtime 5

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

Kalksteen beige
steenstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg (1473981)
Trendtime 5

Scientific
Minipearl structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473976)
Trendtime 4

Zandsteen ecru
steenstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473984)
Trendtime 5

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

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

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

Effen wit
glansstructuur 4-zĳdige mini-V-voeg (1254823)
Trendtime 4

Rodeo
Minipearl structuur 4-zĳdige mini-V-voeg 
(1473975)
Trendtime 4
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Trendtime 5 / Trendtime 6

Eiken Chalet natuur helder
geborstelde structuur 2-zĳdige V-voeg 
(1473987), 4-zĳdige V-voeg (1473986)
Trendtime 6

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

Eiken blokhuis
zaagruwe structuur 4-zĳdige V-voeg (1473991)
Trendtime 6

Eiken Chalet antiek
geborstelde structuur 2-zĳdige V-voeg 
(1473990), 4-zĳdige V-voeg (1473989)
Trendtime 6

Eiken Castell gekalkt
geborstelde structuur 2-zĳdige V-voeg 
(1371178), 4-zĳdige V-voeg (1371173)
Trendtime 6

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

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

Eiken barrique
zĳdematte structuur 4-zĳdige V-voeg 
(1254824)
Trendtime 6

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

Parador Laminaat



Trendtime

Trendtime 6 / Trendtime 8

Eiken Versailles natuur
oliestructuur 2-zĳdige mini-V-voeg (1474076)
Trendtime 8

Eiken houthakker
zaagruwe structuur 2-zĳdige V-voeg (1371177), 
4-zĳdige V-voeg (1371172)
Trendtime 6

Eiken patina wit
zĳdematte structuur 4-zĳdige V-voeg 
(1254827)
Trendtime 6

Eiken Versailles antiek gekalkt
oliestructuur 2-zĳdige mini-V-voeg (1474077)
Trendtime 8

Eiken zilvergrĳs
zĳdematte structuur 4-zĳdige V-voeg 
(1298166)
Trendtime 6

Eiken lichtgrĳs
zĳdematte structuur 2-zĳdige V-voeg 
(1357368), 4-zĳdige V-voeg (1357370)
Trendtime 6

Noten Loft
zĳdematte structuur 4-zĳdige V-voeg 
(1254828)
Trendtime 6

Eiken zand
zĳdematte structuur 2-zĳdige V-voeg 
(1298163), 4-zĳdige V-voeg (1298164)
Trendtime 6

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

Laminaat 
Kwaliteit met 
systeem



De 2-in-1-ondervloer met vochtigheidsbe-
scherming en contactgeluid-isolatie in één.

 › Speciaal voor nieuwbouw: dubbele damp- 
en vochtigheidsbescherming tegen 
restvocht in beton- en estrikplafonds en 
tegels.

 › Hoge druksterkte en vormstabiliteit tot 
20.000 kg/m²

 › Tegen schimmelzwamaantasting geïmpreg-
neerd

De praktische contactgeluid-ondervloer uit 
natuurlĳke houtvezels.

 › Inzetbaar op houtvloeren, legspaanderpla-
ten, PVC- vloeren, linoleumvloeren etc.

 › Optimale effening van kleine vloeroneffen-
heden bĳ gelĳktĳdig hoge druksterkte

 › Puur natuurproduct uit houtvezels

De hoog belastbare ondervloer voor alle droge 
ondergronden.

 › Inzetbaar op houtvloeren, legspaanderpla-
ten, PVC-vloeren, linoleumvloeren etc. 

 › Hoge druksterkte en vormstabiliteit tot 
20.000 kg/m²

 › Tegen schimmelzwamaantasting geïmpreg-
neerd

 › zonder vochtblokkering

Plan-ProtectDuo-ProtectUno-Protect

De high-tech-akoestiekmat.

 › Speciaal ontwikkeld voor gebruik onder 
zwevend gelegde laminaat-, parket- en 
massief houten vloeren

 › Aluminium kleefband voor het afdichten van 
de voegen tussen de banen inclusief

 › Aluminiumbeklede achterzĳde voor 
verbeterde vochtbescherming langs 
beneden

De ruimte- en contactgeluidsdempende 
high-tech-akoestiekmat.

 › Speciaal ontwikkeld voor gebruik onder 
zwevend gelegde laminaat-, parket- en 
massief houten vloeren

 › Optimale contactgeluidsdemping – geen 
verdere contactgeluidsdemping nodig

 › Zonder vochtblokkering
 › Niet op mineralen ondergronden

De ruimte- en contactgeluidsdempende 
high-tech-akoestiekmat.

 › Speciaal ontwikkeld voor gebruik onder 
zwevend gelegde laminaat-, parket- en 
massief houten vloeren

 › Optimale contactgeluidsdemping – geen 
verdere contactgeluidsdemping nodig

 › Aluminiumbeklede achterzĳde voor ver- 
beterde vochtbescherming langs beneden

 › Damp- en vochtigheidsbescherming

Akustik-Protect 300Akustik-Protect 200Akustik-Protect 100

Verhoogde antistatica
Dankzĳ het uitstekende afleidvermogen 
wordt het gevaar voor elektrostatische 
oplading van de vloer duidelĳk vermin-
derd.

Safe-Lock®
Door het gepatenteerde klikmechanisme met 
Safe-Lock® profiel klikken de planken zonder 
problemen in en kunnen zo snel en onge-
compliceerd samengevoegd worden.

Microkrasbestendigheid
Een door en door robuust oppervlak 
beschermt tegen beschadigingen en zorgt 
voor een positieve gevoel in de woon-
ruimte.

Geschikt voor vloerverwarming
Parador laminaatvloeren kunnen zonder 
problemen met warmwatervloerverwarmin-
gen gecombineerd worden, en beperken zo 
de verwarmingskosten tot een minimum.

Kantenbescherming tegen 
uitzetten
Tegen uitzetting beschermde kernplaten 
en kantenimpregnering rondom zorgen 
voor betrouwbare bescherming tegen 
uitzetting van de kanten.

Ondervloeren

Producteigenschappen



Een overzicht van het assortiment Basic
De instapper

Stĳl Tĳdloos

Assortiment Basic 200 Basic 400 Basic 500 Basic 600

Uitzicht Designs 7 Designs 14 Designs 5 Designs 5 Designs 

Oppervlakken 2 structuren 2 structuren 2 structuren 2 structuren

Plankenoptiek 1 Landhuisvloer
2 Scheepsvloer 2-stroken
3 Scheepsvloer 3-stroken
4 Individueel plankenoptiek
5 Tegeluitzicht
6 Breedstrook
7 Strook
8 Groot formaat
9 Kasteelvloer
10 Smal groot formaat

Voegbeeld Planken sluiten zonder duide- 
lĳke tussenruimtes bĳ elkaar 
aan, gesloten totale indruk

Langse kanten voor een 
authentiek karakter en 
optische diepte.

Langs- en kopse kant 
genereren het uitzicht van een 
echte houten plankenvloer

Kwaliteit Garantie Garantieperiode voor 
privégebruik 12 jaar 12 jaar 12 jaar 12 jaar

Garantieperiode voor 
commercieel gebruik 

Gebruiksklasse Gebruiksklasse voor 
privégebruik Gebruiksklasse 23 Gebruiksklasse 23 Gebruiksklasse 23 Gebruiksklasse 23

Gebruiksklasse voor 
commercieel gebruik Gebruiksklasse 31 Gebruiksklasse 32 Gebruiksklasse 32 Gebruiksklasse 32

Techniek Formaat 1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 638 × 330 mm 2200 × 194 mm

Plankdikte 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Kantenbescher- 
ming tegen 
uitzetten

Rondom geïmpregneerde 
kanten voor betrouwbare 
bescherming tegen uitzetten

Microkras-
bestendigheid

Het oppervlak is zeer 
krasbestendig

Antistatica Verhoogd afleidvermogen 
vermindert elektrostatische 
oplading

Safe Lock® Klik-mechaniek voor 
eenvoudige en zekere 
plaatsing

Vloerverwar-
ming Geschikt voor plaatsing op een 

vloerverwarming

Meer informatie:

FAQsToebehorenPlintenOndervloerenTechniekKwaliteitOptiek

Parador Laminaat
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Producteigenschappen

Classic
De klassieker

Trendtime
De veeleisende

Klassiek, elegant Modern, trendbewust designgeoriënteerd

Classic 1050 Trendtime 1 Trendtime 2 Trendtime 4 Trendtime 5 Trendtime 6 Trendtime 8

60 Designs 12 Designs 9 Designs 12 Designs 6 Designs 21 Designs 2 Designs

15 structuren 6 structuren 7 structuren 6 structuren 2 structuren 3 structuren 1 struktuur

25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar

5 jaar 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 23

Gebruiksklasse 32 Gebruiksklasse 32 Gebruiksklasse 32 Gebruiksklasse 32 Gebruiksklasse 32 Gebruiksklasse 32 Gebruiksklasse 32

1285 × 194 mm 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 8 mm 9 mm 8 mm

2 31 4 6 7 8 5 9 10
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4-V-voeg / mini-4-V-voeg
De rondom afgeschuinde langs- en kopse kanten zorgen 
voor een legbeeld met de charme van een echte houten 
plankenvloer, omdat iedere afzonderlĳke plank beklem-
toond wordt.

2-V-voeg / mini-2-V-voeg
Afgeschuinde langskanten ondersteunen de ruime 
lengtewerking van de planken en hun authentieke 
indruk. Ze verhogen de plasticiteit en vergroten de 
optische diepte in de ruimte.

Zonder voeg
Bĳ de klassieke voegloze plaatsing sluiten de planken 
zonder herkenbare tussenruimtes op elkaar aan. Zo 
ontstaat een gesloten totale indruk en een rustig, 
harmonisch beeld.

Naast decor en plankformaat, legpatroon en oppervlakkenstructuur bepaalt ook het voegbeeld de 
karakteristieke look van de vloer. Terwĳl de plaatsing zonder voegen een rustige, gesloten indruk 
wekt, benadrukt een plaatsing met voegen het individuele karakter van de planken. Met de mogelĳk-
heid om te kiezen tussen verschillende voegbeelden, vergroot Parador laminaat eens te meer de 
individuele vormingsspeelruimte. 

Voegdesign



Producteigenschappen

Gepatenteerd klikmechanisme

Renovatievriendelĳk door beperkte opbouw-
hoogte

Vochtafstotende achterzĳde

Productopbouw

Hoogslĳtvaste deklaag uit melaminehars-
overlay

Decorlaag bedrukt met verfĳnd gereprodu-
ceerde decors

Speciale tegen uitzetting beschermde 
kernplaat

1

1

2

3

2

3

4

5

6

4

5

6



Niets fascineert ons meer dan de perfecte imitatie van natuurlĳke materi-
alen. Verleidelĳk echt werkende haptiek en optiek in buitengewone kwali-
teit geven in het Parador oppervlakkendesign resultaten die enthousiast 
maken - of het nu om met materiaal hout gaat of om klassiekers zoals 
steen of beton authentiek om te zetten.

Meer dan een oppervlak

Gemarmerde structuur

Gevlamde structuur

Elegante structuur

Houtstructuur

Geborstelde structuur

Designstructuur

Glansstructuur

Oliestructuur

Authentieke structuur

Parador Laminaat



Oppervlakken

Minipearl structuur

Steenstructuur

Rustieke structuur

Reliëfstructuur

Briljantstructuur

Zĳdematte structuur

Realistische structuur

Vintagestructuur

Zaagruwe structuur

Fĳnhoutstructuur
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Doorsnede plint

ToebehorenPlinten

Bekĳk ook het verdere uitgebreide assortiment toebehoren:

Perfecte afwerking

Plint SL 2
Lĳstenclip groen

Kwartrond
universeel bruikbaar

Plint ASL 3
Lĳstenclip oranje

Plint SL 18
Lĳstenclip rood

Plint SL 4
Lĳstenclip rood

Van A als Afzelia tot Z als Zebrano: Parador heeft een uitgebreid aanbod 
passende plinten voor elk laminaatdecor. Alternatief bieden de speciale 
kleuren roestvrĳ staal, wit en zwart en de Hamburger plint de mogelĳk-
heid om bewust accenten te leggen en de woning individueel te vormen.

Voor welk formaat u ook kiest: Alle plinten met hoogwaardige HDF-kern 
zĳn geschikt voor vochtige ruimtes, zĳn volledig ommanteld aan de kan-
ten en beschikken over een uitstekende oppervlaktekwaliteit. Verder is de 
bevestiging van de plinten door middel van de praktische kliptechniek 
eenvoudig en montagevriendelĳk. De lĳstenclips 5 mm of 10 mm kabelin-
voerdiepte zĳn ideaal geschikt voor het afgedekt leggen van kabels. 

Eind- en overgangskappen en binnen- en buitenhoeken in verschillende 
optieken ronden het Parador-aanbod af.

Parador Laminaat



Plinten

Hamburger plint 3
Lĳstenclip groen

Hamburger plint 2 
Lĳstenclip groen

Hamburger plint 1
Lĳstenclip groen
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›FLOOR‹ bericht over mensen die 
hun mooiste thuis ter wereld ge-
vonden hebben, de basis voor het 
leven en het wonen. Op meer dan 
100 pagina’s vindt u reportages en 
foto’s over heel bĳzondere vloeren, 
met een oog voor de fantastische 
momenten gefotografeerd en veel-
eisend uitgewerkt – spannend, fas-
cinerend en exclusief. 

Nu bestellen op: www.parador.de of bĳ 
uw Parador handelaar

Het magazine 
van Parador!

Parador Laminaat
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Als traditioneel houtverwerkend bedrĳf hebben wĳ een bĳzondere ver-
antwoordelĳkheid voor het milieu en voor een duurzame omgang met 
de natuur. Actieve herbebossing en innovatieve productieketens onder-
scheiden de productie bĳ Parador. Met onze know-how kunnen we de-
corpapieren aanbieden die compleet uit gerecycled papier bestaan - of 
uit houtsoorten van duurzaam bosbeheer. Onze producten worden 
regelmatig door onafhankelĳke instituten getest op hun milieuvriende-
lĳkheid en goed bevonden. Om te voldoen aan onze hoge ecologische 
en kwalitatieve maatstaven, ontwikkelen en produceren we deze uitslui-
tend in Duitsland. Zo verzekeren wĳ, dat laminaatvloeren van Parador 
niet alleen onze eisen qua kwaliteit en duurzaamheid over de hele lĳn 
vervullen. Ook met betrekking tot de werkvoorwaarden produceert 
Parador fair en eerlĳk.

Bovendien ondersteunt Parador het initiatief Plant-for-the-Planet, dat 
door boomplantacties wereldwĳd tekens voor klimaatbewustzĳn zet. 
Parador steunt de talrĳke kinderacademies, waar jonge deelnemers 
opgeleid worden tot ambassadeurs van de klimaatbescherming.

Maatstaven zetten.  
Verantwoordelĳkheid beleven.

LaminaatParador
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Meer informatie over ons, onze aanspraak aan kwaliteit en design en 
over onze assortimenten, vindt u in het internet op: www.parador. Bĳ 
vragen staan wĳ u steeds ter beschikking, of u kunt zich wenden tot 
een van onze talrĳke Parador dealers. Wĳ verheugen ons ook over 
elke bezoeker op onze facebook-pagina www.facebook.com/parador.

Laminaat  
Laminaat Eco Balance  
Vinyl  
Eco Balance PUR  
Parket  
Parket Eco Balance  
ClickTex  
ClickBoard  
Wand- en plafondpanelen

Parador GmbH & Co. KG 
Millenkamp 7–8 
48653 Coesfeld
Duitsland

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de 
www.facebook.com/parador
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