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1. Přátelská k přírodě
Podlaha Par-ky respektuje přírodu. Používáme pouze 0,6 mm 
tenkou nášlapnou vrstvu z pravého dřeva. Tak využíváme přírodní 
zdroje udržitelným způsobem. K výrobě dýhových podlah PAR-KY 
potřebujeme 25 krát méně dřeva než k výrobě masivních podlah. 
Navíc, všechno dřevo které používáme, pochází z trvale udržitelných 
lesů. Toto je zaručeno osvědčením “Pure Wood”, listinou podepsanou 
všemi našimi dodavateli. Tímto Vás můžeme ujistit, že naše dřevo 
je opravdu ekologické. Kolekce Par-ky DELUXE je také certifikována 
FCS certifikátem. 

7 přátelských důvodů proč 
si vybrat podlahu Par-ky....
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2. Přátelská k životnímu prostředí
V průměru 30% energie spotřebované v naší 
výrobě pochází se solárních panelů našich 
výrobních závodů. Zbývajících 70%, které 
kupujeme, je zelená elektřina. Také vytápíme 
naše stroje a budovy v zimě dřevěným odpadem z 
výroby. 
Značka Par-ky si dala za úkol snížit produkci CO2 
na nulovou hodnotu a to do roku 2015.

3. Přátelská ke zdraví
Naše podlahy jsou zdravé podlahy. Pokud jde 
o emise těkavých organických látek, dodržují 
nejpřísnější evropské normy. Emise formaldehydu 
jsou sníženy hluboko pod povinné minimum. 
Takže: naše podlahy zlepší kvalitu ovzduší Vašeho 
životního prostředí. 

7 přátelských důvodů proč 
si vybrat podlahu Par-ky....
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4. Přátelská k naším zaměstnancům
Všechny naše podlahy jsou vyráběny v Evropě a to zejména díky spolupráci 
mezi našimi firmami v Belgii a Chorvatsku. Naším skutečným pokladem 
je nejmodernější vybavení a naši zkušení pracovníci. Oni jsou ti, kteří 
nám umožňují udržet celou naši výrobu v Evropě. Každý rok investujeme 
do optimalizace zařízení a dolaďování pracovních podmínek pro naše 
zaměstnanace.
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5. Šetrná k rozpočtu
Díky optimálnímu využití dřeva, vyrábíme dýhované podlahy za  
velmi přijatelnou cenu. Zajisté aspoň jedna ze čtyř kolekcí  
obsahuje podlahu, která bude vyhovovat Vašemu rozpočtu. 

6. Snadná na instalaci
Díky zámkovému systému Uniclic® je instalace podlahy hračka. 
Instalace podlahy Par-ky s HDF středem je stejně snadná, jako 
instalace laminátové podlahy, přičemž si můžete navíc vychutnat  
krásu a teplo pravého dřeva. 

7. Snadná na údržbu
Podlaha Par-ky je dokončena 8 vrstvami ultra tvrdého laku, což 
usnadňuje její údržbu. Podlahový mop a správný čistící přípravek  
Par-ky je vše, co potřebujete pro optimální údržbu.
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1800 mm

15 mm

120 mm

Nechejte se inspirovat 
našimi 4 kolekcemi

1800 mm

15 mm

160 mm

• Dlouhá a široká lamela
• Výrazná podélná sražená hrana
• Zvuk masivu při chůzi
• 100% ekologické
•    

Technický popis najdete na str. 44-45

• Exkluzivní dřeviny
• Dlouhá elegantní lamela
• Jemně sražená hrana
• Zvuk masivu při chůzi
•   

Technický popis najdete na str. 46-47
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Nechejte se inspirovat 
našimi 4 kolekcemi
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1203 mm

8,3 mm

124 mm

• Široký sortiment
• Ultra odolný střed HDF 
• Elegantní velikost
•   

Technický popis najdete na str. 48-49

• Cena / kvalita
• Široká lamela
• Výborná alternativa za laminátovou podlahu
• 
Technický popis najdete na str. 50-51

190 mm

7,2 mm

1203 mm
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Moderní duby

Z dubu vyzařuje síla a odolnost, umělecky ztvárňuje každý 
interiérový design nadčasovým, elegantním, uklidňujícím a 
útulným způsobem. To je také důvod, proč je tato dřevina 
perfektní volbou pro Vaši podlahu. Dub sedne ke každému 
interiéru. Navíc, Par-ky drží krok s módními barvami a 
strukturami, které dělají Vaši dubovou podlahu krásnou a 
zároveň překvapující. Prostě zázrak ve výsledku.

1

COTTAGE OAK
deluxe brushed
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Kartáčovaná povrchová 
úprava zvýrazní strukturu dřeva
Všechny "Trendy duby" mají kartáčovaný povrch, 
vyzdvihující krásnou strukturu dřeva, která Vám ještě více 
zdůrazňuje vzhled a pocit masivní podlahy. Díky velkým 
otevřeným pórům podlaha není optimální do kuchyňských 
prostorů.
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MILK OAK
sound brushed

M
od
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DESERT OAK
deluxe brushed
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COTTAGE OAK

M
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y

lounge brushed
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Snadno nainstalujete sami
Díky zámkovému spojovacímu systému Uniclic® můžete 
snadno a rychle podlahu nainstalovat a to bez nutnosti 
použití jakéhokoliv lepidla. Každé balení obsahuje pokyny k 
instalaci, které jsou také ke stažení na www.par-ky.com
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DESERT OAK
sound brushed
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Moderní duby

IVORY OAK
deluxe brushed
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HAVANA OAK
lounge brushed
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EUROPEAN OAK
sound brushed

Naše kvalita je garantována
Dýhovaná podlaha Par-ky je výrobkem Decospan Group, evropské 
jedničky ve zpracování dýhy. Naše mnohaleté zkušenosti a naše 
zaměření na inovace přispívají ke kvalitě a spolehlivosti našich výrobků. 
To je také důvod, proč vám můžeme nabídnout 12 letou záruku na 
všechny kartáčované podlahy a dokonce 15 let na naše lakované kolekce.

Moderní duby
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CHOCOLATE OAK
deluxe brushed
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IVORY OAK
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pro brushed
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MYSTERY OAK

Moderní duby

deluxe brushed
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Desert Oak
Dub

Milk Oak
Dub

Chocolate Oak
Dub

Mystery Oak 
Dub

Havana Oak
Dub

Cottage Oak 
Dub

Ivory Oak 
Dub
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European Oak 
Dub

b bb b
Příklad na straně
K dispozici v

- 17 - -

b bb b
Příklad na straně
K dispozici v

- 10 - -

b bb b
Příklad na straně
K dispozici v

20 - - -

b bb
Příklad na straně
K dispozici v

8 - 12

b bb b
Příklad na straně
K dispozici v

15 - - 19

b bb b
Příklad na straně
K dispozici v

11 14 - -

b bb b
Příklad na straně
K dispozici v

18 - - -

b bb
Příklad na straně
K dispozici v

- - 16

Přehled našich "Trendy dubů"

b
b
b
b

DELUXE brushed

SOUND brushed

LOUNGE brushed

PRO brushed
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SMOKED WALNUT

Současná klasika2

Naše současné klasické podlahy jsou podlahy, které 
stojí na tradici. Dotyk dřeva se svojí zakořeněnou 
hřejivostí svádí lidi po generace. Nadčasové, avšak 
zároveň moderní. Nezničitelně krásné. Můžete si být 
jisti, že se Vám bude Vaše podlaha líbit zítra stejně 
jako se Vám líbí dnes.

deluxe sealed
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Není třeba brousit
Na rozdíl od masivních a třívrstvých podlah, podlaha Par-ky 
nepotřebujete díky 8 vstvám ultra tvrdého laku nikdy brousit – 
tím se vyhnete spoustě prachu, ušetříte čas a peníze. V případě, 
že je potřeba vyměnit lamelu, protože byla poškozena, lze toto 
snadno provést i uprostřed podlahy díky spojovacímu systému 
Uniclic®.
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AMERICAN MAPLE
lounge sealed
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Velká odolnost vůči nárazu
Vrstva dýhy je nalepená na velmi tvrdou desku s vysokou hustotou (HDF). Spolu 
s 8 vrstvami laku to vede k vyšší odolnosti vůči protlakům než u masivních 
podlah nebo u podlah třívrstvých. 

So
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COffEE BEECH
lounge sealed

Ideální pro podlahové vytápění
Všechny podlahy Par-ky umožňují rychlé vedení tepla,  
rychleji než jiné dřevěné podlahy, což z nich dělá  
dokonale vhodné pro podlahové vytápění. 
Pro více informací navštivte www.parky.com. 
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SMOKED WALNUT

Současná klasika

pro sealed
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GOLDEN ASH
sound brushed
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Smoked Walnut 
Ořech americký

s ss s

s

Příklad na straně
K dispozici v

22 - - 27

AMERICAN CHERRY

w
w

w
.p

ar
-k

y.c
om

Golden Ash 
Jasan

bb
Příklad na straně
K dispozici v

28 -

Coffee Beech
Buk

ss
Příklad na straně
K dispozici v

- 26

American Maple 
Javor americký

s
Příklad na straně
K dispozici v

25

DELUXE sealed

SOUND brushed

SOUND sealed

s

s
b

LOUNGE brushed

LOUNGE sealed

PRO sealed

s
s

b

Přehled naší "Současné klasiky" 

American Cherry
Třešeň americká

s
Příklad na straně
K dispozici v

29So
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lounge sealed
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 Exotika

TEMPERED fRAKÉ

Máte chuť na něco exotického? Pak si určitě najdete 
podlahu, která se Vám bude líbit, v naší kolekci “Exotika”.
Protože v Par-ky používáme  pouze tenkou vrstvu 
pravého dřeva,  můžete si dovolit i ty nejexkluzivnější 
dřeviny do Vaší domácnosti, například eben z Afriky, nebo 
olivovník, který Vás zanese rovnou zpět do Toskánska. 
Řekněte sbohem každodenní rutině a zvolte si něco 
jedinečného, vyberte si exotiku.

3

sound sealed
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Tak snadné na údržbu
Par-ky podlahy jsou lakovány a proto se velmi snadno udržují.  
Navíc, impregnační systém Aqua Sealing Complete zajišťuje že 
sražené hrany (V-spáry) jsou mořeny a lakovány, což je chrání  
před vlhkostí. Naše speciální čistící prostředky jsou završením  
snadné a efektivní údržby.
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SHADOW MACASSARWENGÉ
sound sealedlounge sealed
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IMBUIA

 E
xo

tik
a

sound sealed
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Odolná podlaha díky unikátnímu systému 
lakování
Lamely mají povrchovou úpravu z 8 vrstev velmi tvrdého laku ve 3 verzích: 
• Hedvábný lak: 20 gloss, lakováno hedvábným lakem. Tato lamela má 
 nesmírně tvrdý povrch, vhodná pro intenzivní používání.  
• Matný lak: 10 gloss, lakováno matným lakem. podlaha vypadá jako by byla  
 olejována, ale bez nevýhod, které olejování přináší.  
• Matný lak, kartáč: 10 gloss, kartáčováno a lakováno matným lakem.  
 Struktura dřeva je zvýrazněna bez ovlivnění pevnosti podlahy.

Kartáčovaný povrch zdůrazňuje strukturu dřeva a poskytuje přirozenější 
výsledek, ale na druhou stranu je o něco méně odolná než lakovaná 
podlaha. Z tohoto důvodu záruka na kartáčované podlahy je 12 let a pro 
lakované je 15 let.
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Exotika

JATOBA
lounge sealed
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INDIAN APPLE ROSEWOOD SANTOS

Exotika

sound sealed sound sealed
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ZEBRANO
lounge sealed
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TEAK sound sealed

BAMBOO STEAMED lounge sealed
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SUCUPIRA
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tik
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lounge sealed
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ZebranoTeak

Afzelia DoussiéWengé

Rosewood Santos
Palissander Santos

Tempered fraké 
Black Fraké

Shadow Macassar 
Eben

ss
Příklad na straně
K dispozici v

32 -

ss
Příklad na straně
K dispozici v

- 37

ss
Příklad na straně
K dispozici v

40 -
ss

Příklad na straně
K dispozici v

- 32

ss
Příklad na straně
K dispozici v

36 -

ss s
Příklad na straně
K dispozici v

38 - -

s
Příklad na straně
K dispozici v

30

Přehled naší kolekce "Exotika"

AfZELIA DOUSSIÉ
sound sealed



41

ImbuiaJatoba

Indian Apple
Indické jablko

Olivewood 
Olivovník

Sucupira Bamboo Steamed
Bambus tmavý

s
Příklad na straně
K dispozici v

38

s
Příklad na straně
K dispozici v

35

s
Příklad na straně
K dispozici v

39

s
Příklad na straně
K dispozici v

33

s
Příklad na straně
K dispozici v

36
s

Příklad na straně
K dispozici v

-

s SOUND sealed

LOUNGE sealed 

PRO sealed
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Desert Oak / 13005 
Dub

Ivory Oak / 13020 
Dub

Mystery Oak / 13006 
Dub

Milk Oak / 13004 
Dub

Chocolate Oak / 13015 
Dub

Smoked Walnut / 13011 
Ořech americký

European Oak / 13002 
Dub

Cottage Oak / 13007 
Dub

Havana Oak / 13024 
Dub

S korkovou 
podložkou

deluxe brushed

deluxe sealed

Kartáčovaný, matný lak

Lakovaný, matný lak



45

Výjimečná péče o životní prostředí a Vaše zdraví
S Par-ky DELUXE jste se rozhodli pro ekologickou podlahu. Všechny suroviny, například 
dýha, HDF a korek, byly pečlivě vybrány pro svůj nízký dopad na životní prostředí.
•	 FCS	certifikát	zaručuje,	že	veškeré	dřevo	pochází	z	lesů	s	řízeným	hospodařením.
•	 Všichni	dodavatelé	musí	podepsat	osvědčení	“Pure	Wood”	a	tak	si	můžeme	být	jisti, 
 že jejich dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů.
•	 Kolekce	Par-ky	DELUXE	také	zajišťuje	kvalitu	ovzduší	ve	Vaší	domácnosti.	Naše 
	 lepidla	a	laky	neobsahují	žádný	přidaný	formaldehyd.	Také	ostatní	těkavé	organické	 
 látky byly sníženy na minimum, jsme daleko ve předu před Evropskou normou 
	 (EN	664	and	EN	717). 

Kvalita ve všech úrovních
Par-ky Deluxe je ukázkový exponát našich kolekcí. Top kolekce ve všech 
úrovních: silná, krásná a ohleduplná k životnímu prostředí. Tato kolekce 
nabízí špičkovou kvalitu, v nejstylovějším designu jaký může dřevo nabídnout. 
Každá z módních barev poskytuje Vašemu interiéru exkluzivní vzhled a  
právě tak je to i volba šetrná k životnímu prostředí. 

0.6 mm skutečného dřeva pro přirozený a exkluzivní vzhled

dvousložkové lepidlo neobsahující žádný přidaný formaldehyd

12 mm HDF pro dokonalý zámek Uniclic®

protitah ze skutečného dřeva pro dokonalou stabilitu

2 mm korek pro pocit chůze po masivu 

8 vrstev laku pro maximální ochranu
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15 mm

1800 mm  

160 mm
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European Oak / 12082 
Dub

Desert Oak / 12016 
Dub

Cottage Oak / 12007 
Dub

Ivory Oak / 12020 
Dub

Mystery Oak / 12006 
Dub

Havana Oak / 12024 
Dub

Milk Oak / 12084 
Dub

Chocolate Oak / 12014 
Dub

Golden Ash / 12015 
Jasan

Smoked Walnut / 12011 
Ořech americký

Teak / 12019 

Rosewood Santos / 12032 
Palissander Santos

0.6 mm skutečného dřeva pro přirozený a exkluzivní vzhled

dvousložkové lepidlo neobsahující žádný přidaný formaldehyd

12 mm HDF pro dokonalý zámek Uniclic®

protitah ze skutečného dřeva pro dokonalou stabilitu

2 mm korek pro pocit chůze po masivu 

8 vrstev laku pro maximální ochranu

sound sealedsound brushed
Kartáčovaný, matný lak Lakovaný, matný lak
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Smoked Walnut / 12011 
Ořech americký

Teak / 12019 

Rosewood Santos / 12032 
Palissander Santos

Exkluzivní vzhled

S korkovou 
podložkou

Coffee Beech / 12013 
Buk

Zebrano / 12046 

Imbuia / 12061

Shadow Macassar / 12047 
Eben

Tempered fraké / 12068 
Black	Fraké

Wengé / 12030 Afzelia Doussié / 12021 
Afzelie	Doussié

Olivewood / 12067 
Olivovník

Indian Apple / 12066 
Indické	Jablko

Hledáte něco speciálního? Exkluzivní dřeviny leží u zrodu naší 
kolekce SOUND. Tyto exkluzivní dřeviny jsou často nestabilní a 
poměrně drahé, tak jako masivní podlahy. Vzhledem k unikátní 
konstrukci podlahy Par-ky, zejména díky tenké vrchní vrstvě 
dřeva, jsme schopni nabídnout cenově dostupné a přitom 
vysoce kvalitní podlahy.
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15 mm

1800 mm  

120 mm
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European Oak / 10092 
Dub

Desert Oak / 10096 
Dub

Ivory Oak / 10089 
Dub

Mystery Oak / 10090 
Dub

Milk Oak / 10084 
Dub

Chocolate Oak / 10097
Dub

lounge sealed

lounge brushed

Cottage Oak / 10007 
Dub

Havana Oak / 10024 
Dub

Golden Ash / 10019 
Jasan

Coffee Beech / 10017 
Buk

American Cherry / 10048
Třešeň americká

Smoked Walnut / 10011 
Ořech americký

Kartáčovaný, matný lak

Lakovaný, hedvábný lak

American Maple / 10045 
Javor americký

Shadow Macassar / 10025
Eben

Teak / 10044
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0.6 mm skutečného dřeva pro přirozený a exkluzivní vzhled

dvousložkové lepidlo s minimálním obsahem přidaného formaldehydu

7,2 mm HDF pro dokonalý zámek Uniclic®

protitah ze skutečného dřeva pro dokonalou stabilitu

8 vrstev laku pro maximální ochranu

Náš parní stroj
Potřebujete podlahu pro intenzivně využívané interiéry? 
V takovém případě je kolekce LOUNGE ideální řešení,  
"parní stroj" v naší kolekci. Díky ultra odolnému HDF středu  
je lamela LOUNGE odolná proti nárazu a vykazuje minimální 
tvarové změny při změně vlhkosti. Osm vrstev ultra tvrdého 
laku odolnost dále zvyšuje. 
Naše kolekce LOUNGE je stejně odolná jako cenově dostupná, 
takže je to ideální podlaha pro stavební projekty.

HDF 1050 kg/m3
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8,3 mm

1203 mm  

124 mm

Rosewood Santos / 10023 
Palissander Santos

Bamboo Steamed / 10054
Bambus tmavý

Sucupira / 10052 Jatoba / 10046

Zebrano / 10022 Wengé / 10030 Afzelia Doussié / 10021
Afzelie	Doussié
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Desert Oak / 4455 
Dub

Ivory Oak / 4420 
Dub

Mystery Oak / 4456 
Dub

Milk Oak / 4454 
Dub

Chocolate Oak / 4465 
Dub

European Oak / 4452 
Dub

Smoked Walnut / 4233
Ořech americký

American Cherry / 4208 
Třešeň americká

Teak / 4219

pro brushed

pro sealed

Kartáčovaný, matný lak

Lakovaný, hedvábný lak
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Dřevo za cenu laminátu
Kolekce PRO nabízí kvalitu za překvapivě nízkou cenu. Tato kolekce nabízí 
výběr z krátkých, širokých lamel z aktuálních trendových dřevin jako je dub, 
ořech, třešeň a teak.

Můžete si vychutnat hřejivost a pohodlí pravého dřeva, spolu s jednoduchostí 
práce s laminátem: snadná údržba a instalace. Par-ky podlaha dodá Vašemu 
domovu atmosféru autentičnosti, nikoli imitace. Přesto je cena za tuto 
podlahu srovnatelná, nebo dokonce ještě levnější, než vzhledově odpovídající 
laminát.

0.6 mm skutečného dřeva pro přirozený a exkluzivní vzhled

dvousložkové lepidlo s minimálním obsahem přidaného formaldehydu

7,2 mm HDF pro dokonalý zámek Uniclic®

protitah ze skutečného dřeva pro dokonalou stabilitu

8 vrstev laku pro maximální ochranu

w
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7,2 mm

1203 mm  

190 mm
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Instalace pro kutily 
nebyla nikdy snadnější
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Instalační souprava
Podlaha Par-ky se snadno instaluje. S naším 
instalačním nářadím máte všechno, co 
potřebujete, abyste rychle a bez poškození 
instalovali naši podlahu: rozpěrky, dorážecí 
špalík, narážecí přípravek.

Parozábrana
Tato parozábrana se používá na podlahy s integrovanou 
korkovou vrstvou. Abychom předešli poškození 
podlahových lamel, vždy přelepíme okraje pásů 
parozábrany vodovzdornou samolepící páskou. 

•	Tloušťka	0,15	mm	-	25	m2	v	balení	
•	K	použití	pro

Podložka	opatřená	hliníkovou	fólií 
Tato podložka snižuje odraz hluku a částečně srovnává 
drobné	nerovnosti.	Podlahu	vždy	pokládejte	hliníkovou	
fólií směrem nahoru a přelepte okraje folie vodovzdornou 
páskou tak, abychom předešli poškození podlahových 
desek vodou. 
 
•	Role	15,07	m2	 
•	K	použití	pro

Standardní	podložka	
Tato	standardní	podložka	(2mm)	sestává	z	pěnového	
PE a parozábrany a má samolepící proužek určený 
ke	vzájemnému	slepení	okrajů	jednotlivých	pásů.	
Doporučujeme přichytit okraje vodotěsnou páskou. 
 
•	Role	50	m2	nebo	15	m2	
•	K	použití	pro

w
w

w
.p

ar
-k

y.c
om

Kvalitní podložka
Vzhledem k tomu, že dobrý začátek je klíčem k úspěchu, dýhové podlahy musí být ze spodu 
chráněny proti vlhkosti odolnou fólií. Tímto zajistíme, že si dýhovou podlahu můžeme užívat 
dlouhou dobu.
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Profily: 1 profil- 3 aplikace
Kromě toho nabízíme také univerzální podlahový profil „3 in 
one“ ve všech dřevinách. Tento profil se hodí pro následující 
použití: jako ukončovací profil (ukončení bez soklové lišty), 
vyrovnávací profil (přechod k nižší podlaze), T-profil (přechod 
mezi 2 podlahami). T-profil může být použitý jako dilatační 
profil.

Rozměr profilu '3 in one': 2150 x 47 x 11 mm

Vyrovnávací profil T-profil Ukončovací profil

Výška 80 mm Výška 60 mm Výška 25 mm

Dokončovací práce: třešnička na dortu

Lišty 
Po pokládce dýhované podlahy musíte provést 
konečnou úpravu podlahy pomocí barevně sladěných 
dřevěných soklových lišt.Par-ky poskytuje módní 8 
cm vysoké lišty „3 in one“, které lze snadno snížit na 
6cm, nebo dokonce 2,5 cm. Díky kráječi na lišty, který 
je k dispozici a jednoduchosti krájení se stane snížení 
výšky lišty dětskou hrou a všechny způsoby dokončení 
budou snadné.

    
Rozměry soklové lišty: 2150 x 80 x 14 mm
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Jak udržovat podlahu? 

Snadná oprava
Pro každý druh laku, Par-ky vyvinula Seal Spray, který snadno opraví 
případné škrábance a také zabraňuje pronikání nečistot. Škrábance na 
lakované podlaze po aplikaci našeho spreje opticky takřka zmizí.

Snadná údržba
Čistič Protective cleaner a Intensive cleaner jsou 
vítězným týmem v péči o podlahu Par-ky:  
• Protective Cleaner chrání  
• Intensive Cleaner odstraňuje i nejodolnější skvrny

Doporučuje podlahu aspoň jednou týdně očistit ochranným 
čističem Protective cleaner.  Vaše podlaha díky ochranné 
složce bude vypadat déle jako nová. 
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Údržba podlahy Par-ky začíná 
odstraněním prachu a špíny, buďto za 
pomoci	vysavače,	jemného	smetáku,	
nebo	suché	útěrky.	

Nastříkejte	Par-ky	Cleaner	přímo	na	
podlahu, nebo na čistící hadřík. 
 

Setřete podlahu mopem a nechte 
uschnout bez toho, aniž byste po 
podlaze chodili, abyste se vyhnuli 
skvrnám. 
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Náš kompletní sortiment v jedné tabulce

DELUXE brushed

DELUXE sealed

SOUND brushed

SOUND sealed

s

s

b

b

LOUNGE brushed

LOUNGE sealed

PRO brushed 

PRO sealed

s

s

b

b

ssOLIVEWOOD 
Olivovník

INDIAN APPLE  
Indické Jablko

ss ssZEBRANO 
Zebrano

WENGÉ 
Wengé

AfZELIA DOUSSIÉ 
Afzelie Doussié

ssROSEWOOD SANTOS 
Palissander Santos

ss

EUROPEAN OAK 
Dub

b bb bb bb bIVORY OAK 
Dub

b bb bb bb bMILK OAK*
Dub

DESERT OAK*
Dub

b bb b bbCOTTAGE OAK 
Dub

HAVANA OAK 
Dub

b bb bb bb bMYSTERY OAK* 
Dub

CHOCOLATE OAK* 
Dub

ssCOffEE BEECH 
Buk

AMERICAN CHERRY 
Třešeň americká

s ss sbb s sGOLDEN ASH 
Jasan

SMOKED WALNUT* 
Ořech americký

ss s sTEMPERED fRAKÉ* 
Black Fraké

TEAK 
Teak

s ssAMERICAN MAPLE 
Javor americký

SHADOW MACASSAR* 
Eben

s sJATOBA 
Jatoba

IMBUIA 
Imbuia

SUCUPIRA 
Sucupira

ssBAMBOO STEAMED 
Bambus tmavý

Dub
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brushed brushed brushed brushedsealed sealed sealed sealed

Makrofáze  ± 1,5 mm
Mikrofáze ± 0,5 mm

Stupeň lesku
Povrchová úprava
Podkladní vrstva 

1800 x 160 mm 
15 mm
6 lamel 
1,728 m2

60 balení 
103,68 m2 

Rozměry  
Tloušťka 

# lamely 
# m2

# balení 
# m2

1800 x 120 mm 
15 mm
6 lamel 
1,296 m2

70 balení 
90,72 m2 

1203 x 124 mm 
8,3 mm

10 lamel 
1,492 m2

49 balení 
73,1 m2 

1203 x 190 mm 
7,2 mm

11 lamel 
2,51 m2

60 balení 
150,6 m2 

2
2

Matný lak
Kartáč 
Korek

2
2

Matný lak
Lak 

Korek

-
4

Matný lak
Kartáč
Korek

-
4

Matný lak
Lak

Korek

-
4

Matný lak
Kartáč 

Skutečné dřevo

-
2

Hedvábný lak
Lak

 Skutečné dřevo

-
4

Matný lak
Kartáč

 Skutečné dřevo

-
-

Hedvábný lak
Lak

 Skutečné dřevo

LAMELA

BALENÍ

PALETA

Moderní duby 
 EUROPEAN OAK (Dub) 13002   12082   10092   4452  

 IVORY OAK (Dub) 13020   12020   10089   4420  

* MILK OAK (Dub) 13004   12084   10084   4454  

* DESERT OAK (Dub) 13005   12016   10096   4455  

* MYSTERY OAK (Dub) 13006   12006   10090   4456  

* CHOCOLATE OAK (Dub) 13015   12014   10097   4465  

 COTTAGE OAK (Dub) 13007   12007   10007    

 HAVANA OAK (Dub) 13024   12024   10024    

Současná klasika 
 GOLDEN ASH (Jasan)   12015   10019    

* SMOKED WALNUT (Ořech americký)  13011   12011   10011   4233

 COffEE BEECH (Buk)    12013   10017   

 AMERICAN CHERRY (Třešeň americká)      10048   4208

 AMERICAN MAPLE (Javor americký)      10045  

 
Exotika 
* SHADOW MACASSAR (Eben)    12047   10025   

* TEMPERED fRAKÉ (Black Fraké)    12068

 TEAK (Teak)    12019   10044   4219

 ZEBRANO (Zebrano)    12046   10022  

 WENGÉ (Wengé)    12030   10030  

 AfZELIA DOUSSIÉ (Afzelie Doussié)    12021   10021  

 ROSEWOOD SANTOS (Palissander Santos)    12032   10023  

 BAMBOO STEAMED (Bambus tmavý)      10054  

 SUCUPIRA (Sucupira)      10052  

 JATOBA (Jatoba)      10046  

 IMBUIA (Imbuia)    12061

 OLIVEWOOD (Olivovník)    12067

 INDIAN APPLE (Indické jablko)    12066

*
Těchto 8 trendových barev bylo vyvinuto 
speciálně pro nábytkové dýhované desky 
Shinnoki. Vzhledem k tomu, že jak Shinnoki 
tak kolekce PAR-KY jsou založeny na 
stejných barvách, můžete snadno stylově 
sjednotit všechny prvky v interiéru: podlahy, 
stěny, nábytek ... (www.shinnoki.com)

colours by

w
w

w
.p

ar
-k

y.c
om



58

sealed brushed

OBECNÉ 
VLASTNOSTI

 
KLASIfIKAČNÍ 

VLASTNOSTI

 

DALŠÍ 
VLASTNOSTI

BEZPEČNOSTÍ 
VLASTNOSTI

Dřevěná dýha podlahové krytiny
Klasifikace bytové zátěže
Klasifikace komerční zátěže
Záruka
CE certifikace

Obsah vlhkosti
Rozměry podlahových desek
Tloušťka svrchní vrstvy
Odchylka od tloušťky
Odchylka od kolmosti
Vydutí v příčném směru
Odchylka v rovině
Vnitřní vazba
Lepící přilnavost dýhy
Mechanický spojovací systém
Maximální spára
Pevnost v tahu na krátkém konci
Hustota
Hmotnost/m²

Bobtnavost HDF
Odolnost proti protlakům
Odolnost vůči otěru
Odolnost vůči nárazu
Přilnavost laku
Odolnost vůči chemickým přípravkům

Vzhled laku
Lesk
Tvrdost laku
Trvalé deformace po statickém zatížení
Odolnost vůči nárazu podle Wegnera
Elasticita laku
Stálost barvy
Odolnost proti otáčivému kolečku židle
Popálení cigaretou
Podlahové topení/chlazení
Tepelný odpor 
Tepelná vodivost
Zvuk kroků
Akustický útlum 
Snížení vlivu hluku
Antistatické působení
Biologická životnost
Dobře spravované lesy
Odolnost vůči termitům
Odolnost vůči bakteriím
Recyklace

VOC ztráta
Emise formaldehydu
Emise formaldehydu
Emise plasticizerů
PCP (pentachlorofenol)
Popálení cigaretou
Reakce na oheň a tvoření kouře
Odpor proti prokluzu (za sucha)
Odpor proti prokluzu (za mokra)

EN14354 
EN685
EN685

PARKY	N.V.
EN14342

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

EN319
EN204/205

EN14354
ISO24334

EN323/EN672

 
EN	13329	annex	G

EN	1534
EN	14354//EN112,73.XX

EN	438-2.21EC2
EN	ISO	2409
EN	423/part	2

EN	438/2-5
EN	2813
DIN	53154
EN	433

EN	438-2/11
CEN/TC112	(Brinell)

EN	105-B02
EN	425

EN	438-2,18

EN	12667
EN	12667	

NF	S	31-074
EN	140-8/EN717-2(Ln,w)
EN	140-8/EN717-2	(∆Lw)

EN	1815
EN	335-1/EN335-2

EN	664
E1	(EN	717-1)
E1	(EN	717-2)

EN	665
CEN/TR	14823
EN	438-2,18
EN	13501-1
DIN	51131

EN	1339	(pendule)

ZKUŠEBNÍ METODA

*	1=destrukce	povrchu,	5=bez	viditelných	změn	/	**	třída	3	=	mírmá	změna	úrovně	lesku	a	/nebo	mirmě	hnědé	skvrny		

Třída 23
Třída 31

12 let
EN	14342:2005	+	A1

≤6 %
1800	x	160	x	15	mm

0,6 mm
≤0,5 mm 
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3	N/mm2

≥1	N/mm2 
Systém	Uniclic

≤0,2 mm
625 kg/lm

>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥20	Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200	(EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10%	(matný	vzhled)

3	Newtony
<0,05 mm
>5	Newtonů

2 Hb
Stupeň >6

Bez viditelných změn
Třída 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100	W/mK

Třída	D	(85	db)
60 dB
16 dB

<	2kV	(antistatická)
čisté	dřevo

FCS	certifikováno
Dobrá

Microban
ok

<2,1 % 
E1 bez formaldehydu
E1 bez formaldehydu 

<1 %
bez	PCP
Třída 3**

Třída	C1	Bfl	s1
Třída	R11	(průměr)
Třída	≥15	(USRV)

Třída 23
Třída 31

15 let 
EN	14342:2005	+	A1

≤6 %
1800	x	160	x	15	mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3	N/mm2

≥1	N/mm2

Systém	Uniclic
≤0,2 mm

625 kg/lm
>850 kg/m3

12 kg

≤6 %
≥30	Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200	(EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10%	(matný	vzhled)

3	Newtony
<0,05 mm
>8	Newtonů

2,5 Hb
Stupeň >6

Bez viditelných změn
Třída 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100	W/mK

Třída	D	(85	db) 
60 dB
16 dB

<	2	kV	(antistatická)
čisté	dřevo

FCS	certifikováno
Dobrá

Microban
ok

<2,1 %
E1 bez formaldehydu
E1 bez formaldehydu 

<1 %
bez	PCP
Třída 3**

Třída	C1	Bfl	s1
Třída	R11	(průměr)
Třída	≥15	(USRV)



59

sealed brushed

*	1=destrukce	povrchu,	5=bez	viditelných	změn	/	**	třída	3	=	mírmá	změna	úrovně	lesku	a	/nebo	mirmě	hnědé	skvrny		

Třída 23
Třída 31

12 let
EN	14342:2005	+	A1

≤6 %
1800	x	120	x	15	mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3	N/mm2

≥1	N/mm2 
Systém	Uniclic

≤0,2 mm
625 kg/lm

>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥20	Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200	(EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10%	(matný	vzhled)

3	Newtony
<0,05 mm
>5	Newtonů

2 Hb
Stupeň >6

Bez viditelných změn
Třída 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100	W/mK

Třída	D	(85	db)
60 dB
16 dB

<	2	kV	(antistatická)
čisté	dřevono

no 
Dobrá

Microban
ok

<2,1 %
Třída	E1	(<0,13	ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h)	
0 %

bez	PCP
 Třída 3**

Třída	C1	Bfl	s1
Třída	R11	(průměr)
Třída	≥15	(USRV)

Třída 23
Třída 31

15 let 
EN	14342:2005	+	A1

≤6 % 
1800	x	120	x	15	mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

3 %
>1,3	N/mm2

≥1	N/mm2 
Systém	Uniclic

≤0,2 mm
625 kg/lm

>850 kg/m3

12 kg

≤12 %
≥30	Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200	(EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10%	(matný	vzhled)

3	Newtony
<0,05 mm
>8	Newtonů

2,5 Hb
Stupeň >6

Bez viditelných změn
Třída 3**

ok
0,0997 m2K/W
0,100	W/mK

Třída	D	(85	db)
60 dB
16 dB

<	2	kV	(antistatická)
čisté	dřevo

no
Dobrá

Microban
ok

<2,1 %
Třída	E1	(<0,13	ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h)	
0 %

bez	PCP
 Třída 3**

Třída	C1	Bfl	s1
Třída	R11	(průměr)
Třída	≥15	(USRV)

Třída 23
Třída 31

12 let
EN	14342:2005	+	A1

≤6 %
1203	x	124	x	8,3	mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4	N/mm2

≥1	N/mm2 
Systém	Uniclic

≤0,2 mm
550 kg/lm

>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥20	Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200	(EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10%	(matný	vzhled)

3	Newtony
<0,05 mm
>5	Newtonů

2 Hb
Stupeň >6

Bez viditelných změn
Třída 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203	W/mK

Třída	D	(85	db)
65 dB
15 dB

<	2	kV	(antistatická)
čisté	dřevo 

no
Dobrá

 -
ok

<2,1 %
Třída	E1	(<0,13	ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h)
0 %

bez	PCP
 Třída 3**

Třída	C1	Bfl	s1
Třída	R11	(průměr)
Třída	≥15	(USRV)

Třída 23
Třída 31

15 let 
EN	14342:2005	+	A1

≤6 %
1203	x	124	x	8,3	mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4	N/mm2

≥1	N/mm2 
Systém	Uniclic

≤0,2 mm
550 kg/lm

>950 kg/m3

8 kg

≤8 %
≥30	Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200	(EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
20%	(hedvábný	vzhled)

3	Newtony
<0,05 mm
>8	Newtonů

2,5 Hb
Stupeň >6

Bez viditelných změn
Třída 3**

ok
0,0493 m2K/W
0,203	W/mK

Třída	D	(85	db)
65 dB
15 dB

<	2	kV	(antistatická)
čisté	dřevo

no
Dobrá

 -
ok

<2,1 %
Třída	E1	(<0,13	ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h)	
0 %

bez	PCP
 Třída 3**

Třída	C1	Bfl	s1
Třída	R11	(průměr)
Třída	≥15	(USRV)

Třída 23
Třída 31

12 let
EN	14342:2005	+	A1

≤6 %
1203	x	190	x	7,2	mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4	N/mm2

≥1	N/mm2 
Systém	Uniclic

≤0,2 mm
500 kg/lm

>950 kg/m3 
7 kg

 
≤8 %

≥30	Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200	mm	(EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
10%	(matný	vzhled)

3	Newtony
<0,05 mm
>5	Newtonů

2 Hb
Stupeň >6

Bez viditelných změn
Třída 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230	W/mK

Třída	D	(85	db)
65 dB
15 dB

<	2	kV	(antistatická)
čisté	dřevo

no
Dobrá

 -
ok

<2,1 %
Třída	E1	(<0,13	ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h)	
0 %

bez	PCP
 Třída 3**

Třída	C1	Bfl	s1
Třída	R11	(průměr)
Třída	≥15	(USRV)

Třída 23
Třída 31

15 let 
EN	14342:2005	+	A1

≤6 %
1203	x	190	x	7,2	mm

0,6 mm
≤0,5 mm
≤0,2 mm
≤0,2 %

4 %
>1,4	N/mm2

≥1	N/mm2 
Systém	Uniclic

≤0,2 mm
500 kg/lm

>950 kg/m3 
7 kg

 
≤8 %

≥30	Newtonů/mm2

>5000 otáček
>1200	mm	(EC2)

Třída <2
Stupeň 4*

ok
20%	(hedvábný	vzhled)

3	Newtony
<0,05 mm
>8	Newtonů

2,5 Hb
Stupeň >6

Bez viditelných změn
Třída 3**

ok
0,043 m2K/W
0,230	W/mK

Třída	D	(85	db)
65 dB
15 dB

<	2	kV	(antistatická)
čisté	dřevo

no
Dobrá

 -
ok

<2,1 %
Třída	E1	(<0,13	ppm)

Třída E1 (<3,5mg/m3h)	
0 %

bez	PCP
 Třída 3**

Třída	C1	Bfl	s1
Třída	R11	(průměr)
Třída	≥15	(USRV)

sealed sealed brushed  brushed
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w
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Tyto obrázky různých dřevin v této brožuře jsou  
reprodukcí jedinečných kousků dřeva a proto  
nejsoui nikdy závazné pro budoucí objednávky.

PAR-KY nv
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 (0)56 52 88 40
fax +32 (0)56 52 88 43
info@par-ky.com
www.par-ky.com

Stáhněte si QR reader přes www.mobile-barcodes.com, 
naskenujte kód Vaším smartphonem a sledujte náše 
produktové video online.
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