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Goda grunder
för Parador

Filosofi

Vi lever för produkter som förvandlar varje hem till 
världens vackraste hem. Vår värde-kompass visar vägen 
för oss: Innovativ, uthållig och ekologisk eftersträvar vi i 
alla aspekter av vårt företagande de högsta kvalitets-
standards. Ändå lämnar vi aldrig golvet - basen för vårt 
lyckande.

Teknik

För att läggandet skall vara enkelt och snabbt erbjuder 
Parador, beroende på produkten, intelligenta klickkopp-
lingar eller högvärdiga limningssystem som båda 
garanterar långsiktig stabilitet. Från användning i våtrum 
fram till integrationen av golvvärme - Parador golv 
erbjuder i varje sammanhang den perfekta lösningen i 
premium-kvalitet.

Inspiration & Design

Till den moderna utformningen av våra golv kommer de 
senaste inflytanden från konst, design, arkitektur och 
lifestyle. Dessa inspirationer upptas av vårt designteam 
och omsätts i innovativa och särskilda looks som gör 
våra produkter till trendsetters i bostäders utformning 
med utmärkt ekobilans.

Boendehälsa

Framställning av miljövänliga produkter är ett av våra 
centrala mål och fast förankrad i företagets filosofi. Våra 
golv ger sunt boende, låga emissioner och ett behagligt 
boendeklimat. Vi använder i huvudsak naturliga råvaror 
som kontrolleras fortlöpande.

Kvalitet & Material

Parador erbjuder estetiska golvkoncept för alla använd-
ningsområden som framställs av högvärdiga och återvin-
ningsbara material. Autentisk optik, funktionell uppbygg-
nad och miljöanpassad materialval möjliggör utförandet av 
krävande boendeidéer ”Made in Germany and Austria“.

Uthållighet

Som traditionell träbearbetande företag är respekten för 
miljön grunden för vårt arbete. Därför vill vi utmärka oss 
i alla aspekter av ekologiskt ansvarsfull produktion - från 
råvarorna via den färdiga produkten ända fram till 
logistiken.
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02. / 05Goda grunder för Parador



Vinyl är, som modernt och innovativt material det första valet för estetiskt och funk-
tionellt högvärdiga rumsutformningar. Vinyl strålar både i privata och i företagssam-
manhang när det handlar om maximal belastningsförmåga. I Vinyl skapas autentiska 
kopior av naturliknande material med häpnadsväckande perfektion. I de tre sorti-
mentsvarianterna med HDF-bärplatta, som helmaterial och för limning erbjuder 
Paradors Vinyl den optimala lösningen för alla användningsbehov och skapar en 
dekorlikhet tvärsöver de olika produktvarianterna. 

Produktlinjerna Basic, Classic och Trendtime tillhandahåller för varje behov ett flertal 
dekorer som gör verklighet av individuella önskemål för utformningen av boendemil-
jön. Med det intelligenta klicksystemet kan Du snabbt och utan problem njuta av 
denna flexibla trendsetter ”Made in Germany“.

Vinyl –  
för höga 
prestationer

www.parador.de

Made in Germany
Kontrollerad 
friskt
Boendeklimat
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VinylParador



Ek Natural Mix grå 
Borstad struktur 

 
Classic 2030

Vinyl Perfekt inscenering av rummet



Vinyl med HDF-bärplatta

Produktlinjer

Vinyl för limning

Ytans utformning

Format

Profiler

Undergolv

Golvlister och kåpor

Sortimentsöversikt

Sortiment 12 / 15

16 / 17

18 / 31

32 / 41

42 / 47

48 / 49

50 / 51

58 / 59

60 / 61

56 / 57

52 / 53

Vinyl i helmaterial

08. / 10



Vi ser högvärdiga golv som helhet: Den perfekta sam-
verkan mellan alla element understryker systemtän-
kandet som utmärker Parador. Även vår tillbehörs 
utformning och kvalité fortsätter den högvärdiga linjen 
på våra elastiska golvbelägg Vinyl ända in i detaljerna. 
Med golvlister, avslutningskåpor, undergolv och den 
optimala skötseln blir Din golv till det den egentligen 
är: scenen för Ditt liv. 

Rumskänsla  
med system

08. / 11



Vinyl med  
HDF-bärplatta
Vinyl med HDF-bärplatta är den perfekta lösningen för besvärliga underlag där min-
dre ojämnheter skall jämnas ut. Den integrerade stegljudsdämpningen ger ett behag-
ligt rumsljud. Utöver det ger Vinyl med HDF-bärplatta alla innovativa egenskaper av 
materialet Vinyl, är robust, lättskött och ser, utöver det, ut perfekt med alla dekor. 
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7

7
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Antibakteriell och lättskött

Hög form- och dimensionsstabilitet

Snabbt läggande och hög kopplings- 
stabilitet

Hög kopplings- och dimensionsstabilitet Förbättrat rumsljud

Slitstark och strukturpräglad Briljant, autentisk optik

Transparent, slitstarkt  
UV-täckskikt

Stabiliserade  
Vinyl bärlager

Safe-Lock® PRO

Svällningsskyddad  
HDF-bärplatta

Korklager för  
stegljudsdämpning

Transparent  
Vinyl-slitlager

Tryckt Vinyl  
dekorlager

5

4

3

2

1

6

Parador Vinyl / 11



Vinyl i helmaterial

54

321

Vinyl i helmaterial är det första valet för alla golv som utsätts för höga belastningar 
och samtidigt alltid skall se bra ut. Lättskött och vattenfast rekommenderas Vinyl i 
helmaterial speciellt för våtrum som t.ex. badrum. Med sin låga påbyggnadshöjd är 
det den perfekta renoveringslösningen och avrundar dess användningsmöjligheter. 
Med vårt intelligenta Klick-system kan det läggas lika elegant som det ser ut. 

Antibakteriell och lättskött

Hög form- och dimensionsstabilitet

Hög utdragsfasthet och kopplingsstabilitet

Slitstark och strukturpräglad Briljant, autentisk optik

Transparent, slitstarkt  
UV-täckskikt

Vinyl-bärlager med  
integrerad glasfiber

Comfort-Click-System

Transparent  
Vinyl-slitlager

Tryckt  
Vinyl dekorlager
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Vinyl Sortiment



Vinyl för limning

4

321

Vinyl för limning är på grund av sin låga påbyggnadshöjd ideal för avancerade 
renoveringsprojekt och ger varje rum ett utseende av autentisk trä eller sten. I 
vinterträdgårdar och våtrum övertygar Vinyl för limning som lättskött, vattenfast 
och slitstarkt golv med utmärkta användningsegenskaper.

Antibakteriell och lättskött

Hög form- och dimensionsstabilitet

Slitstark och strukturpräglad Briljant, autentisk optik

Transparent, slitstarkt  
UV-täckskikt

Stabiliserade  
Vinyl bärlager

Transparent  
Vinyl-slitlager

Tryckt  
Vinyl dekorlager
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Ek Vintage natur 
Antik struktur 

 
Classic 2030

12 / 15Produktuppbyggnad



Produktlinjer
Parador Vinyl är en estetisk universallösning: med sina dekor och ytor ger våra Vinyl-
golv utrymmen en särskild atmosfär och antar alla renoveringstekniska utmaningar. 
Med de tre produktlinjerna Basic, Classic och Trendtime erbjuder Parador en urvals-
bredd som utgör en lämplig scen för kundens individualitet. För denmest personliga 
platsen i världen: hemmet.

Basic

Prismedvetna kunder som inte vill 
avstå kvalitet hittar inom Basic-Line 
ett övertygande urval att attraktiva 
Vinylgolv för ett vackert hem.

Garanti  
(privat): 10 år*

Användningsklass  
(privat): AK 23**

Användningsklass  
(företag): AK 31

Classic

Kompromisslös i sin kvalitet, klassisk i 
sin design och universellt användbar: 
Classic-Line har skapats för människor 
med höga krav på design och kvalitet.

Användningsklass  
(privat): AK 23

Användningsklass  
(företag): AK 33

Användningsklass  
(industriell): AK 42

Garanti  
(privat): Lifetime

Garanti  
(företag): 10 år

Trendtime

Användningsklass  
(privat): AK 23

Användningsklass  
(företag): AK 33

Användningsklass  
(industriell): AK 42

Garanti  
(privat): Lifetime

Garanti  
(företag): 10 år

Begeistrar alla som ser golvet som ett 
ställningstagande: Trendtime-Line 
erbjuder ett unikt design spektrum för 
trendmedvetna inredningar på högsta 
nivå. 

*Basic 20 – Garanti (privat): 5 år
**Basic 20 – användningsklass (privat): AK 22+

VinylParador / 15 16



Ek Memory natur  
Borstad struktur 

 
Basic 4.3

 / 17Produktlinjer 16



Vinyl
med  
HDF-bärplatta

Integrerad stegljudsdämpning i kork

Lämpad för något ojämna underlag

Tyst och fotvarm

Antibakteriell och hygienisk

Robust och lättskött

Produktfördelar

Lämpad för golvvärme

Stabil genom Safe-Lock® PRO Klickkoppling 

Bärplatta med förhöjt svällningsskydd

VinylVinylParador 18



Shufflewood harmony 
Rustik struktur 

 
Classic 2030

Vinyl 18 / 19Vinyl med HDF-bärplatta



Ek Skyline grå
Borstad struktur
1710666

Ek D057*

Ek Studioline slipad
Borstad struktur
1710664

Ek D051*

Ek natur
Borstad struktur
1710661

Ek D030*

Vildapel
Borstad struktur
1710662

Äppelträ D003*

Vildapel blekt
Borstad struktur
1710663

Äppelträ D002*

Ek pastellgrå
Borstad struktur
1710665

Ek D032*

Basic 20

Breda golvtiljor (L 1207 x B 216 x H 9,1 mm)

VinylParador 20



Ek Royal ljus kalkad
Trästruktur
1604831

Ek D034*

Ek grå blekt
Borstad struktur
1730560

Ek D036*

Ek Memory natur
Borstad struktur
1649300

Ek D081*

Ek natur
Borstad struktur
1649299

Ek D030*

Ek pastellgrå
Trästruktur
1513441

Ek D032*

Ek Memory slipad
Borstad struktur
1730621

Ek D020*

Basic 30

Breda golvtiljor (L 1207 x B 216 x H 9,4 mm)
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*Rekommendation listdekor
**Med synkronporer: Synkronporer ger känslan av det man ser och skapar en naturnära och autentisk boendekänsla.

Ek Infinity natur**

Livfull struktur
1730634

Ek D078*

Ek Infinity grå**

Livfull struktur
1730635

Ek D079*

Ek Infinity antik**

Livfull struktur
1730636

Ek D080*

Vinyl  / 2120Vinyl med HDF-bärplatta



VinylParador 22



Ornamentic colour 
Mineralstruktur 

 
Trendtime 5.50

 / 2322



Ek Sierra natur
Borstad struktur
1730632

Ek D026*

Pinje vit oljad
Råsågad struktur
1730633

Pinje D003*

Basic 30

Ek Variant slipad
Borstad struktur, Ind. brädmönster
1730622
 Ek D015*

Breda golvtiljor/ individuellt brädmönster (L 1207 x B 216 x H 9,4 mm)

Ek Studioline slipad
Trästruktur
1601336

Ek D051*

Ek Skyline vit
Trästruktur
1601338

Ek D015*

Pinje skandinaviskt vitt
Borstad struktur
1730627

Ek D049*

VinylParador 24



Ek Skyline vit
Trästruktur
1730554 (4V)**

Ek D015*

Ek Royal ljus kalkad
Trästruktur
1730553 (4V)**

Ek D034*

Ek grå blekt
Trästruktur
1730551 (4V)**

Ek D036*

Ek Memory natur
Trästruktur
1730555 (4V)**

Ek D081*

Ek natur
Trästruktur
1730552 (4V)**

Ek D030*

Ek Skyline grå
Trästruktur
1730556 (4V)**

Ek D057*

Basic 30

Slottsplank (L 2200 x B 216 x H 9,4 mm)
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*Rekommendation listdekor
**Fasdesign: 4V = 4-sidig fas

Vinyl  / 2524Vinyl med HDF-bärplatta



Mineral grey
Mineralstruktur
1730558

Uni vit D001 / rostfritt stål D001*

Betong grå
Stenstruktur
1730557

Uni vit D001 / rostfritt stål D001*

Mineral black
Mineralstruktur
1730559

Uni vit D001 / rostfritt stål D001*

Klinker (L 598 x B 292 x H 9,4 mm)
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Basic 30

*Rekommendation listdekor

VinylParador 26



Pinje vit oljad 
Råsågad struktur 

 
Basic 30

Vinyl  / 2726Vinyl med HDF-bärplatta



Ek Vintage natur
Antik struktur
1730637

Ek D082*

Ek Natural Mix grå
Trästruktur 
1730640

Ek D085*

Ek Skyline grå
Trästruktur
1601386

Ek D057*

Ek Vintage grå
Antik struktur
1730638

Ek D083*

Gammalt trä blekt 
Trästruktur
1513466

Ek D050*

Ek slipad
Trästruktur
1442052

Ek D020*

Ek Royal vit kalkad
Borstad struktur
1513465

Ek D036*

Ek Studioline natur
Trästruktur
1601385

Ek D019*

Ek Natural Mix ljus
Trästruktur
1730639

Ek D084*

Breda golvtiljor (L 1207 x B 216 x H 9,6 mm)

Classic 2030

VinylParador 28



Boxwood vintage brun 
Borstad struktur
1513468

Ask D002*

Shufflewood harmony
Rustik struktur 
1601384

Ek D005*

Shufflewood wild
Rustik struktur 
1601383

Ek D073*

Classic 2030

Individuellt brädmönster (L 1207 x B 216 x H 9,6 mm)
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*Rekommendation listdekor

Vinyl  / 2928Vinyl med HDF-bärplatta



Mineral black 
Mineralstruktur 

 
Trendtime 5.30

VinylParador 30



Ornamentic grey
Mineralstruktur
1602123 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Mineral black
Mineralstruktur
1602129 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Mineral grey
Mineralstruktur 
1602124 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Ornamentic colour
Mineralstruktur 
1602122 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Betong grå
Stenstruktur
1730647 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Stora klinker (L 903 x B 395 x H 9,6 mm)

Trendtime 5.30
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*Rekommendation listdekor
**Fasdesign: 4V = 4-sidig fas

Vinyl  / 3130Vinyl med HDF-bärplatta



Vinyl
i
helmaterial

Låg påbyggnadshöjd

Tyst och fotvarm

Antibakteriell och hygienisk

Robust och lättskött

Produktfördelar

Lämpad för golvvärme

Lättlagd med Comfort Klicksystem

Vattenfast

32VinylParador



Ek Natural Mix grå 
Borstad struktur 

 
Classic 2030

32 / 33Vinyl i helmaterial



Ek Memory natur
Borstad struktur 
1730656

Ek D081*

Ek Royal ljus kalkad
Borstad struktur
1601398

Ek D034*

Ek grå blekt
Borstad struktur
1590989

Ek D036*

Ek Memory slipad
Borstad struktur 
1590992

Ek D020*

Ek natur
Borstad struktur
1601421

Ek D030*

Basic 4.3

Breda golvtiljor (L 1209 x B 219 x H 4,3 mm)

Ek Infinity grå**

Livfull struktur
1730660

Ek D079*

Ek pastellgrå
Borstad struktur
1730658

Ek D032*

Ek Infinity natur**

Livfull struktur
1730659

Ek D078*

Ek Infinity antik**

Livfull struktur
1730661

Ek D080*

VinylParador 34



Ek Skyline vit
Borstad struktur
1601426

Ek D015*

Ek Studioline slipad
Borstad struktur
1601424

Ek D051*

Ek Sierra natur
Borstad struktur
1590988

Ek D026*

Pinje skandinaviskt vitt
Borstad struktur
1590993

Ek D049*

Ek Variant slipad
Borstad struktur, Ind. brädmönster
1590990

Ek D015*

Pinje vit oljad
Råsågad struktur
1730657

Pinje D003*

Basic 4.3

Breda golvtiljor/ individuellt brädmönster (L 1209 x B 219 x H 4,3 mm)
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*Rekommendation listdekor
**Med synkronporer: Synkronporer ger känslan av det man ser och skapar en naturnära och autentisk boendekänsla.

Vinyl  / 3534Vinyl i helmaterial



Betong grå 
Stenstruktur
1590995

Uni vit D001 / rostfritt stål D001*

Mineral black
Mineralstruktur 
1730649

Uni vit D001 / rostfritt stål D001*

Mineral grey
Mineralstruktur 
1730648

Uni vit D001 / rostfritt stål D001*

Klinker (L 598 x B 294 x H 4,3 mm)
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*Rekommendation listdekor

Basic 4.3

VinylParador 36



Ek natur 
Borstad struktur 

 
Basic 30

Vinyl  / 3736Vinyl i helmaterial



Ek Vintage natur
Antik struktur
1730641

Ek D082*

Ek Natural Mix grå
Borstad struktur 
1730644

Ek D085*

Ek Skyline grå
Borstad struktur
1601391

Ek D057*

Ek Vintage grå
Antik struktur
1730642

Ek D083*

Gammalt trä blekt
Borstad struktur
1513565

Ek D050*

Ek slipad
Borstad struktur
1442063

Ek D020*

Ek Royal vit kalkad
Borstad struktur
1513564

Ek D036*

Ek Studioline natur
Borstad struktur
1601390

Ek D019*

Ek Natural Mix grå
Borstad struktur
1730643

Ek D084*

Classic 2050

Breda golvtiljor (L 1209 x B 219 x H 5 mm)

VinylParador 38



Boxwood vintage brun
Borstad struktur
1513567

Ask D002*

Shufflewood harmony
Rustik struktur 
1601389

Ek D005*

Shufflewood wild
Rustik struktur 
1601388

Ek D073*

Classic 2050

Individuellt brädmönster (L 1209 x B 219 x H 5 mm)
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*Rekommendation listdekor

Vinyl  / 3938Vinyl i helmaterial



Mineral grey 
Mineralstruktur 

 
Trendtime 5.50

VinylParador 40



Ornamentic grey
Mineralstruktur
1602133 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Mineral black
Mineralstruktur
1602136 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Mineral grey
Mineralstruktur 
1602134 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Ornamentic colour
Mineralstruktur
1602132 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Betong grå
Stenstruktur
1730646 (4V)**

Uni vit D001 / rost fritt ståloptik*

Stora klinker (L 904 x B 396 x H 5 mm)

Trendtime 5.50
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*Rekommendation listdekor
**Fasdesign: 4V = 4-sidig fas

Vinyl  / 4140Vinyl i helmaterial



Vinyl
för
limning

Låg påbyggnadshöjd

Tyst och fotvarm

Antibakteriell och hygienisk

Robust och lättskött

Produktfördelar

Lämpad för golvvärme

För limning

Vattenfast

Vinyl 42Parador



Ek Royal ljus kalkad 
Borstad struktur 

 
Basic 2.0

Vinyl 42 / 43Vinyl för limning



Ek Memory natur
Borstad struktur 
1730796

Ek D081*

Ek Royal ljus kalkad
Borstad struktur
1730780

Ek D034*

Ek grå blekt 
Borstad struktur
1730777

Ek D036*

Ek Memory slipad
Borstad struktur
1730778

Ek D020*

Ek natur
Borstad struktur
1730779

Ek D030*

Basic 2.0

Breda golvtiljor (L 1219 x B 229 x H 2,0 mm)

Ek Infinity grå**

Livfull struktur
1730800

Ek D079*

Ek pastellgrå
Borstad struktur
1730798

Ek D032*

Ek Infinity natur**

Livfull struktur
1730799

Ek D078*

Ek Infinity antik**

Livfull struktur
1730801

Ek D080*

VinylParador 44



Ek Skyline vit
Borstad struktur
1730792

Ek D015*

Ek Studioline slipad
Borstad struktur
1730793

Ek D051*

Ek Sierra natur
Borstad struktur
1730791

Ek D026*

Pinje skandinaviskt vitt
Borstad struktur
1730795

EK D049*

Ek Variant slipad
Borstad struktur, Indiv. brädmönster
1730794

Ek D015*

Pinje vit oljad
Råsågad struktur
1730797

Pinje D003*

Basic 2.0

Breda golvtiljor/ individuellt brädmönster (L 1219 x B 229 x H 2,0 mm)
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*Rekommendation listdekor
**Med synkronporer: Synkronporer ger känslan av det man ser och skapar en naturnära och autentisk boendekänsla.

Vinyl  / 4544Vinyl för limning



Betong grå 
Stinstruktur
1730650

Uni vit D001 / rostfritt ståhl D001*

Mineral black
Mineralstruktur 
1730652

Uni vit D001 / rostfritt stål D001*

Mineral grey
Mineralstruktur 
1730651

Uni vit D001 / rostfritt stål D001*

Klinker (L 610 x B 305 x H 2,0 mm)
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*Rekommendation listdekor

Basic 2.0
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Ek Infinity natur 
Livfull struktur 

 
Basic 2.0
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Utan fas
Vid klassisk läggning ansluter plankor-
na utan tydliga mellanrum till varandra. 
Golvets harmoniska utseende ger ett 
slutet helhetsintryck.

4-sidig fas
De runtom fasade längs- och huvud-
kanterna ger ett läggningsintryck med 
charmen av ett äkta trä-, sten- resp. 
klinkergolv där den enskilda plankan 
lyfts fram.

Fasdesign

Ytans utformning
Verklig skönhet smeker inte bara ögat: de naturligt verkande ytor på Parador Vinylgol-
ven ger. Tillsammans med fasbilden, ett imponerande harmoniskt helhetsintryck. 
Medan fasdesignen tecknar golvets karakteristiska profil lyfter materialets struktur-
prägling fram materialkänslan av dekor som trä, sten eller betong på ett kännbart 
sätt. Den är ibland djupare och ibland slätare men alltid kännbar och vänlig mot alla 
som beträder den barfota, med skor eller på fyra tassar: okänslig och lättskött.
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Mineralstruktur
Med en rå porig yta förmedlas karaktären av 
ett fint stengolv mycket naturnära.

Råsågad struktur
Utseendet av sågad virke med Used-Look 
med gallerspår återskapas i denna struktur.

Livfull struktur*

Den strukturen betonar trätypiska element 
som kvistar och blommig, kännbar ådring för 
en livfull struktur. 

Borstad struktur
Den borstade ytan intensiverar den 
angenämt naturliga känslan.

Rustik struktur 
Bearbetnings- och slitningsspår ger charmen 
av gammalt trä.

Trästruktur
Trästrukturpräglingen ger en förvånande äkta 
träintryck som är kännbar.

Stenstruktur
Karaktären av moderna stengolv med 
kännbara ojämnheter återskapas på denna 
yta.

Antik struktur
Den ädla charmen av äkta trä betonas i 
denna struktur och omsätts särskilt 
autentisk.

Strukturer

**Med synkronporer: Synkronporer ger känslan av det man ser och skapar en naturnära och autentisk boendekänsla.
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Måttsytt rumskänsla 

Breda golvtiljor /  
Individuellt brädmönster

HDF-bärplatta:
1207 x 216 mm 

Helmaterial:
1209 x 219 mm

För limning:  
1219 x 229 mm

Klinker

HDF-bärplatta:  
598 x 292 mm

Helmaterial: 
598 x 294 mm

För limning:  
610 x 305 mm

Stora klinker 

HDF-bärplatta:
903 x 395 mm 

Helmaterial: 
904 x 396 mm

Slottsplank 

HDF-bärplatta:
2200 x 216 mm

4321
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Ek Vintage grå 
Antik struktur 

 
Classic 2050
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Överblick av sortimentet Vinyl med HDF-bärplatta Vinyl av solitt material Vinyl för limning

Basic Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime Basic

Sortiment Basic 20 Basic 30 Classic 2030 Trendtime 5.30 Basic 4.3 Classic 2050 Trendtime 5.50 Basic 2.0

Optik Typer av brädmönster 1 Breda golvtiljor
2 Individuellt brädmönster
3 Klinker
4 Slottsplank
5 Stora klinker

 

Fogbild Fasade lång- och kortsidor 
ger intrycket av ett äkta 
bräd- eller klinkergolv

 (Slottsplank)

Kvalitet Garanti Garantitid för privat 
användning 5 år 10 år Lifetime Lifetime 10 år Lifetime Lifetime 10 år

Garantitid för kommersiell 
användning 10 år 10 år 10 år 10 år

Använd-
ningsklass

Användningsklass för  
privat användning NK 22+ NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Användningsklass för 
kommersiell användning NK 31 NK 33 NK 33 NK 31 NK 33 NK 33 NK 31

Användningsklass för  
industriell användning NK 42 NK 42 NK 42 NK 42

Teknik Format
(1) 1207 × 216 mm

(1,2) 1207 × 216 mm 
(3)    598 × 292 mm 
(4) 2200 × 216 mm

1207 × 216 mm 903 × 395 mm (1,2) 1209 × 219 mm 
(3)      598 × 294 mm 1209 × 219 mm 904 × 396 mm (1,2) 1219 × 229 mm

(3)      610 × 305 mm

Plankans tjocklek 9,1mm 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Vinylskikt inklusive slitskikt 1,5 mm 1,8 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Slitskikt 0,2 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm

Bärplatta HDF-bärplatta HDF-bärplatta HDF-bärplatta HDF-bärplatta Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl

Svällskydd
Bärplatta med ökad 
svällskydd

Lämpade för 
våtrum Okänsligt för vatten och 

idealiskt för badrum och kök

Anti- 
bakteriell Verkar avvisande mot smuts 

och bakterier

Stegljuds-
dämpning

Integrerad korklager 
förstärker ytans redan goda 
akustik

Golvvärme
Lämpat för läggning över 
golvvärme

Comfort-
Click

Klickmekanik för enkel, 
säker och läggning med 
exakt passning

Safe-Lock® 

PRO
Klickmekanik för enkel, säker 
och läggning med exakt 
passning

1 2 51 42 31
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Överblick av sortimentet Vinyl med HDF-bärplatta Vinyl av solitt material Vinyl för limning

Basic Basic Classic Trendtime Basic Classic Trendtime Basic

Sortiment Basic 20 Basic 30 Classic 2030 Trendtime 5.30 Basic 4.3 Classic 2050 Trendtime 5.50 Basic 2.0

Optik Typer av brädmönster 1 Breda golvtiljor
2 Individuellt brädmönster
3 Klinker
4 Slottsplank
5 Stora klinker

 

Fogbild Fasade lång- och kortsidor 
ger intrycket av ett äkta 
bräd- eller klinkergolv

 (Slottsplank)

Kvalitet Garanti Garantitid för privat 
användning 5 år 10 år Lifetime Lifetime 10 år Lifetime Lifetime 10 år

Garantitid för kommersiell 
användning 10 år 10 år 10 år 10 år

Använd-
ningsklass

Användningsklass för  
privat användning NK 22+ NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Användningsklass för 
kommersiell användning NK 31 NK 33 NK 33 NK 31 NK 33 NK 33 NK 31

Användningsklass för  
industriell användning NK 42 NK 42 NK 42 NK 42

Teknik Format
(1) 1207 × 216 mm

(1,2) 1207 × 216 mm 
(3)    598 × 292 mm 
(4) 2200 × 216 mm

1207 × 216 mm 903 × 395 mm (1,2) 1209 × 219 mm 
(3)      598 × 294 mm 1209 × 219 mm 904 × 396 mm (1,2) 1219 × 229 mm

(3)      610 × 305 mm

Plankans tjocklek 9,1mm 9,4 mm 9,6 mm 9,6 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Vinylskikt inklusive slitskikt 1,5 mm 1,8 mm 2 mm 2 mm 4,3 mm 5 mm 5 mm 2 mm

Slitskikt 0,2 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,3 mm

Bärplatta HDF-bärplatta HDF-bärplatta HDF-bärplatta HDF-bärplatta Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl

Svällskydd
Bärplatta med ökad 
svällskydd

Lämpade för 
våtrum Okänsligt för vatten och 

idealiskt för badrum och kök

Anti- 
bakteriell Verkar avvisande mot smuts 

och bakterier

Stegljuds-
dämpning

Integrerad korklager 
förstärker ytans redan goda 
akustik

Golvvärme
Lämpat för läggning över 
golvvärme

Comfort-
Click

Klickmekanik för enkel, 
säker och läggning med 
exakt passning

Safe-Lock® 

PRO
Klickmekanik för enkel, säker 
och läggning med exakt 
passning

1 21 2 3 1 2 35
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Ek Royal ljus 
Borstad struktur 

 
Classic 2050
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Golvlister och kåpor
Parador erbjuder för alla dekorer ett brett sortiment på optiskt anpassade sockellister 
för ett harmoniskt utseende. Alternativt erbjuder färgerna rostfritt, vit och svart och 
en grunderad yta för individuell målning möjligheten för medvetna accenter.

För den optimala väggmonteringen finns, anpassad till underlagets beskaffenhet 
(muren) clip- eller limkopplingar. Parador golvlister är i båda fallen förberedda för enkel 
montage: med clipsystem eller spår för limmad montage. Inner- och ytterhörn samt 
avslutnings och övergångskåpor döljer sågsnitt och ersätter geringssnitt. Enkelt  
perfekt!

Kåpor

De praktiska, variabla golvlistkåporna 
ger rena övergångar, hörnlösningar 
och avslut för golvlisterna SL3, SL5, 
SL6 och SL18. Kåporna finns i 
alu-optik och i vit.

Även för de Hamburger listerna HL1, 
HL2 och HL3 erbjuder Parador ett 
nytt, höjdjusterbart kåpsortiment i uni 
vit.  
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Golvlister

Golvlist SL 3

Listclip orange  
eller för limning

Golvlist SL 21

För limning;  
täcker befintliga lister och klinker

Hamburger list HL 3

Listclip grön  
eller för limning

Hamburger list HL 2

Listclip grön  
eller för limning

Hamburger list HL 1

Listclip grön  
eller för limning

Golvlist SL 5

Listclip röd  
eller för limning;  
finns även som vattenfast 
version

Golvlist SL 6

Listclip blå eller för limning

Golvlist SL 18

Listclip röd 
eller för limning
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Profiler
Parador profiler kopplar, överbryggar och skapar avslut för ett golvintryck som är 
perfekt på alla sätt. Som övergångsprofiler kopplar de lika höga golvbeläggningar  
och expansionsfogar. För övergången mellan olik höga golvbeläggningar används 
anpassningsprofiler. Avslutningsprofiler skapar rena gränser mot klinker, trösklar  
samt vid balkongdörrar.

Aluminium Profil

Aluminium Profiler i eloxerad silver eller rostfritt ger 
lyckade övergångar mellan rummen, kopplar samman 
golvbelägg med olika höjder och ger rena avslut och  
sätter samtidigt eleganta och avancerade accenter.

Med det innovativa 3-i-1 HDF-Profil Vinyl skapas fulländad 
golvharmoni. Universell användningsbar som övergångs-, 
anpassnings- och avslutningsprofil och absolut identisk 
med Vinylgolvets dekor och struktur ger den ett särskilt 
harmoniskt golvintryck. 

3-i-1 HDF-Profil Vinyl 
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34 44 22

Utföranden

Avslutningsprofil  
Aluminium eloxerad silver / rostfritt

Övergångsprofil  
Aluminium eloxerad silver / rostfritt

3-i-1 HDF-Profil Vinyl 
här som övergångsprofil
absolut identisk med Vinylgolvets dekor 
och struktur

3-i-1 HDF-Profil Vinyl 
här som anpassningsprofil 
absolut identisk med Vinylgolvets dekor 
och struktur

3-i-1 HDF-Profil Vinyl
Här som avslutningsprofil 
absolut identisk med Vinylgolvets dekor 
och struktur

Anpassningsprofil  
Aluminium eloxerad silver / rostfritt
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Undergolv
Parador har för alla användningar den optimala lösningen: undergolv jämnar ut mindre 
ojämnheter och ger samtidigt en hög tryckfasthet. Med integrerad ångspärr ger det 
rätta undergolvet på mineraliska underlag det erforderliga fuktighetsskyddet. Parador 
rekommenderar för Vinyl i helmaterial det speciellt för det utvecklade undergolvet 
Solid-Protect. 

Hightech-lösning eller Allrounder. Paradors undergolv är bäst på att lyfta fram golvbe-
läggningens kvalitet. 

Produktegenskaper

Stegljud / rumsljud
Parador undergolv ger stegljudsdämpning 
i tre steg – en, två eller tre vågor står för 
en särskild effektiv stegljudsdämpning.

Fuktighetsresistens
Parador undergolv har en fuktighetsresis-
tens i två steg som markeras med en 
eller två droppar (högt skydd).

Tryckfasthet / formstabilitet
Parador undergolv utmärker sig genom 
hög formstabilitet och tryckfasthet i tre 
steg – från 20.000 kg/m2 över  
45.000 kg/m2 upptill 50.000 kg/m2. 

Lämpad för golvvärme
Parador undergolv är optimalt kompatibla 
med golvvärmesystem.

Lämpad för ojämna underlag
Parador undergolv jämnar ut punktuella 
ojämnheter och rekommenderas för 
renoveringar.

För limning
Tack vare den praktiska limningstekniken 
kan speciellt Vinylgolv limmas enkelt och 
rent med Dryback av Parador.
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Utförande

Stick-Protect
För alla underlag, 
speciell för Vinyl med Dryback 
tryckfasthet upptill 45.000 kg/m2

Tjocklek: 1,8 mm

Duo-Protect
Mineraliska underlag 
Fuktspärr och stegljudsdämpning i ett
Tryckfasthet upptill 20.000 kg/m2 
Tjocklek: 2,5 mm

Solid-Protect
speciell för Vinyl med Dryback 
tryckfasthet upptill 50.000 kg/m2

Tjocklek: 1 mm

Uno-Protect
Icke-mineraliska underlag / träunderlag
Stegljudsundergolv 
tryckfasthet upptill 20.000 kg/m2

Tjocklek: 2,2 mm

Akustik-Protect 200
Icke-mineraliska underlag / träunderlag
High-Tech-Akustikmatta 
Tjocklek: 2 mm

Akustik-Protect 100
Mineraliska underlag
High-Tech-Akustikmatta
Tjocklek: 1,8 mm

Akustik-Protect 300
Mineraliska underlag
High-Tech-Akustikmatta
Tjocklek: 2,8 mm
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Ek Natural Mix ljus 
Borstad struktur 

 
Classic 2050
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Parador Service  
med system 

Lim

Rengöring och skötsel

Handmönsterbeställning

Mervärde på www.parador.se

Verktyg

Ett perfekt helhetsintryck avgörs genom detaljer: som systemleverantör erbjuder 
Parador tillbehör för läggandet och underhållet som är exakt anpassade till varandra. 
Lätt montage och lättskött underhåll ger långvarig glädje i golvet - från första början.

På www.parador.se presenterar vi ett utomordentligt bekvämt serviceerbjudande 
som underlättar den individuella rumsplaneringen samt beslut om dekor och material. 
Den stora produktöversikten, användbara tipps och många nyttiga tools förvandlar 
hanteringen av Parador golv till ett sant nöje.

Katalogbeställning

Rums- och materialplanerare

Tillgänglighetskontroll
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Laminate flooring  I  Resilient floor coverings I   Engineered wood flooring  
 ClickBoard  I   Panels  I  Mouldings and accessories

www.parador.eu

Resilient floor coverings

Eco Balance PUR
Resilient floor coverings

Modular ONE
Resilient floor coverings

Vinyl flooring

Parador programmet för  
elastiska golvbelägg 
Ett underlag med personlighet: Paradors elastiska golvbelägg uppfyller individuella 
krav på boendekomfort, tålighet, mångsidighet och ekologi. Med det mångsidiga 
Vinyl, det innovativa Modular ONE och viskningstysta Eco Balance PUR erbjuder 
Parador elastiska golvbelägg som understryker de boendens personligheter.

Vinyl – för höga prestationer. Med 
HDF-bärplatta, som helmaterial eller 
för limning - det ideala golvbelägget 
för alla användningsbehov.

Modular ONE – den innovativa 
allrounder. Mjukgörarfri multilager-
teknologi för robusta golv med 
naturliga, autentiska design. 

Eco Balance PUR – det viskartysta 
alternativet. I mjukgörarfri polyuretan 
för maximal boendekomfort, boende-
hälsa och design.
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Sätta 
uthålliga 
gränsvärden

Parador Produktionsverkstad

Miljöskonande produktion med 
naturliga material

Återplantering av skog

Korta transportvägar

Förpackning i 
återvunnet papper

Produktion i Tyskland och 
Österrike
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Certifierad säkerhet med  
ansvar
Som märkesleverantör certifieras Parador på eget begäran omfattande och 
löpande av oberoende institutioner. Produktionsprocesser, material, resurs- och 
miljömanagement samt produktkvalitén uppfyller långt utöver de lagliga kraven 
de höga, företagsinterna gränserna för ett märke med ansvar. Våra kvalitetskrav 
på elastiska golvbelägg Vinyl sträcker sig långt utöver de gällande lagkraven som 
intygas av olika certifieringar.

MMFA
Parador är en av grundarna för 
MMFA – förbundet för flerlagiga 
modulära golvbeläggningar e.V. 

EN 14041:2004 / AC:2006
CE-märkningen är enligt EU-rätten 
bindande i samband med produkt- 
säkerheten.

Émissions dans l’air interieur  
(Klass A+)
Denna nationella franska klassifice-
ringen bedömmer luftkvalitén i 
utrymmen inomhus.

TÜV Rheinland
TÜV-klassificeringen får Parador 
Vinyl för felfri produktkvalité, 
produktsäkerhet, lättläst användar-
dokumentation och den oberoende 
övervakningen av det objektiva 
institutet TÜV Rheinland 
Deutschland.

PEFC™

Med det varumärket utmärks 
produkter som uppfyller certifie-
ringssystemets krav beträffande sin 
dokumentation och förbättring av 
uthållig skogsbruk för både ekono-
miska, ekologiska samt sociala 
standards.
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Gröna anledningar för Parador

Inställningen

Som ett traditionell träbearbetande företag är vi särskilt 
medvetna om vår miljö. För oss på  Parador går högvärdigt 
boende hand i hand med ansvaret att skonsamt bevara 
naturen för kommande generationer. Till det hör en uthållig 
hantering av våra resurser. Varje produkt av trä är ett aktivt 
bidrag för att skydda klimatet. Som överlevnadsviktiga 
kollager spelar träprodukter speciellt inom byggandet och 
renoveringarna en allt större roll i människornas medvetan-
de. Produkter av trä och trämaterial är uthålliga och hjälper 
till att säkra kommande generationers framtid.

Samhället

Vi har sedan 2011 varit engagerade i stiftelsen ”Plant for the 
Planet“ som har som mål att stoppa klimatkrisen. Med det 
som bakgrund har Plant-for-the-Planet åtagit sig att framtill 
2020 på hela jorden plantera en biljon nya träd. Parador 
stödjer initiativet med trädplanteringsaktioner och genom att 
arrangera barnakademier. Vi har hittills utbildad 550 barn till 
klimatambassadörer och planterad 110.000 träd.

Produktion

Vårt huvudmaterial trä utvinns främst ur skogar med 
uthålligt skogsbruk. Vi levererar endast äkta trä av kontrol-
lerad härkomst. Kravet på transparens omfattar alla delar 
av företagets ekonomi och har dokumenterats i definierade 
miljöstandards för våra leverantörer. Vår produktion 
utmärker sig med undvikande av emissioner, återföring av 
råvaror till produktionsprocessen, korta transportvägar och 
användning av återvinningsbara material.

Engagemang

Parador är som första och hittills enda producent av 
golvbelägg certifierad enligt EMAS. Med det lovar vi att 
löpande optimera vår miljömanagement: EMAS krav och 
beståndsdelar omfattar integrationen av företagets alla 
medarbetare, en transparant och uthållig kommunikation 
med allmänheten, löpande förbättring av det egna miljöar-
betet och att följa de gällande rättsföreskrifterna. EMAS 
anses vara världens mest krävande system för uthålligt 
miljömanagement.

Vinyl Uthållighet
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www.parador.se

Laminat  I  Elastiska golvbeläggningar  I  Parkett   
ClickBoard  I  Panel  I  Lister och tillbehör

Parador GmbH 
Millenkamp 7–8 
48653 Coesfeld
Germany

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

Version: 1 / 2018 © Parador
Misstag och ändringar förbehålles
Mediemärkning 1740375




