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Důvody proč si vybrat Par-ky

1. Z pravého dřeva
Každá lamela Par-ky má
vrchní vrstvu ze skutečného dřeva. Z toho
důvodu naše podlahy vypadají jako masivní.
A stejně jako v přírodě neexistují dva stejné
stromy, neexistují ani dvě stejné Par-ky lamely,
každá je jedinečná.

2. Všechny výhody laminátu
S Par-ky máte všechny praktické výhody
laminátu, aniž byste skutečně ve Vaší
domácnosti laminát použili. Podlahy se snadno
udržují a jsou dodávány s praktickým zámkem
Uniclic. Další a vítaná výhoda: cena podlahy
Par-ky začíná na stejné ceně jako kvalitní
laminát.

3. Hygienická
Každá zkosená hrana mezi
dvěma Par-ky lamelami
má antibakteriální okraj. To znamená, že se
bakterie nemůžou usadit mezi lamelami.
Podlaha vypadá skvěle a také zůstane
hygienicky čistá.

4. Dýhovaná podlaha Par-ky
zlepšuje kvalitu ovzduší
Správně. Kvalita ovzduší je
lepší v místnostech, kde byla
nainstalována podlaha Par-ky.
Je to skutečně tak. Jak je to
možné? Pro povrchovou úpravu našich produktů
používáme vodou ředitelné mořidla, lepidla
bez VOC (těkavé organické sloučeniny) a laky
bez rozpouštědel. HDF desky (High Density
Fibreboard), používané jako základ našich
podlah, jsou toho nejvyššího stupně tvrdosti.
Tím si naše podlahy udržují značku kvality A a
naše Deluxe kolekce dokonce značku A+.

5. Naše podlahy jsou udržitelné
Značka Par-ky miluje dřevo, takže jsme velmi
opatrní s používáním tohoto cenného přírodního
zdroje. Optimalizujeme využití této suroviny
tím, že používáme skutečné dřevo pouze jako
tenkou vrchní vrstvu. Kromě toho veškeré naše
dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Toto je
zaručeno osvědčením "Pure Wood".
Osvědčení "Pure Wood"
Decospan, mateřská
společnost společnosti PAR-KY, se skutečně
zavázala respektovat přírodu. Je to dokonce
integrováno v našem každodenním provozu.
Žádáme dodavatele, aby respektovali osvědčení
"Pure Wood". Toto osvědčení uvádí, že dřevo pro
naše podlahy pochází z dobře spravovaných lesů.
Je to jasné znamení pro dodavatele a zákazníky,
že ochrana přírody je nedílnou součástí toho, jak
pracujeme.

6. Pracujeme s udržitelnou energií
Téměř třetina z energie, kterou potřebujeme
pro výrobu našich podlah je generován našimi
vlastními solárními panely. Snižujeme také
náš odpad sběrem pilin a dřevní štěpky, které
mohou být použity jako palivo v chladných
měsících. Méně odpadu, méně paliva, méně
emisí. A je tu další dobrá zpráva: výstavba
našich nových větrných turbín je v plném
proudu. To znamená, že náš výrobní proces
bude z hlediska CO2 neutrální již v roce 2015!

www.par-ky.com
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Odolnější než masivní podlaha

HDF
1050
kg/m

3

Par-ky podlaha je nejen pevná, ale také velmi odolná vůči protlakům.
Každá podlahová lamela je velmi odolná díky velmi tvrdé desce s vysokou
hustotou (HDF). Dýha je nalepena na tuto desku a spolu s 8 vrstvami
laku to vede k vyšší odolnosti vůči protlakům než u masivních dřevěných
podlah a nebo u podlah třívrstvých.

Skutečně unikátní systém
Tento univerzální, patentovaný systém
umožňuje naše podlahy nainstalovat stejně
snadno jako laminát a zaručuje perfektní
spojení mezi 2 lamelami.

Zvuk masivu
Kolekce Sound a Deluxe mají 2 mm
korkovou podložku, která při chůzi vytváří
zvuk masivu, srovnatelný s celoplošně
lepenou dřevěnou podlahou.

Výhody podlahy Par-ky
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Horní vrstva ze skutečného dřeva dělá každou Par-ky
lamelu unikátní
Vyberte si ze dvou provedení:

// Brushed (kartáčovaná)
Podlaha s kartáčovanou povrchovou úpravou vyzdvihuje přirozenou
strukturu dřeva, která Vám ještě více zdůrazňuje vzhled a pocit
masivní podlahy. Díky otevřeným pórům podlaha není optimální do
kuchyňských prostorů.

// Sealed (lakovaná)
K získání hladkého povrchu uzavíráme póry dřeva voskem. To
poskytuje mimořádně silný ochranný povlak na povrchu přírodního
dřeva a vaše podlaha se stává vysoce odolnou proti vlhkosti a
nečistotám.
Naše mnohaleté zkušenosti a zaměření na inovace přispívá 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 podlahy!

Dokonale rovné lamely
Protitah z pravého dřeva zajišťuje stabilitu a udržuje prkno rovné.

Dvakrát tak odolná
Tajemství našich odolných podlah spočívá v systému DSI.
DSI je zkratka pro Double-Sided Impregnation (impregnace
ze dvou stran). Během procesu lisování, je lepidlo vlisováno
tak hluboko do dřeva, dokud není dosaženo úrovně saturace.
Následně se aplikuje lak na horní část dřevěné dýhy. Dřevo
absorbuje lak, který je v kontaktu s lepidlem. Díky této technice je dřevo zcela
nasyceno a horní vrstva se stává velmi odolnou.

Tak snadno se udržuje
Par-ky podlahy jsou lakovány 8 vrstvami ultra tvrdého laku, což
usnadňuje jejich údržbu. 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. Naleznete je na straně 51.

www.par-ky.com
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Kvalita na
všech úrovních

Exkluzivní
vzhled

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

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

Délka 1800 mm
Šířka 160 mm
Tloušťka 15 mm

integrovaná
korková
podložka

Par-ky DELUXE podlaha je ta nejlepší, kterou
si můžete pro Váš domov pořídit: nejkvalitnější
dřevo, nejatraktivnější designy které příroda
nabízí a vynikající povrch. Navíc, s Par-ky
DELUXE jste se rozhodli pro ekologickou
podlahu. Dýha, HDF a korek jsou v souladu s
hlavními ekologickými normami. Všechny dřeviny
v této kolekci (s výjimkou Sand Ash a Sucupira)
jsou FSC certifikované, což zaručuje, že dřevo
pochází z trvale udržitelných lesů

Délka 1800 mm
Šířka 124 mm
Tloušťka 12 mm

integrovaná
korková
podložka

Naše kolekce SOUND dělá podlahu z
exkluzivních dřevin překvapivě cenově
dostupnou. Vzhledem k unikátní konstrukci
podlahy Par-ky, zejména díky tenké vrchní
vrstvě dřeva, jsme schopni nabídnout kvalitní
podlahy ve dřevinách, které jsou běžně dostupné
pouze ve vysoké cenové kategorii. Takže pokud
chcete podlahu s exotickým nádechem, už
nikdy nebudete muset kupovat drahé masivní
podlahy. Všechny Sound podlahy mají korkovou
podložku, která vytváří pocit chůze po masivu,
stejně jako kolekce Deluxe.

4 kolekce

Náš parní stroj

Dřevo za
cenu laminátu

• Ultra odolná HDF deska
• Elegantní formát
• Široký sortiment

• Cena / kvalita
• Široká lamela
• Vynikající alternativa
laminátu

Délka 1203 mm
Šířka 124 mm
Tloušťka 8,3 mm

Délka 1203 mm
Šířka 190 mm
Tloušťka 7,2 mm
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HDF
1050
kg/m
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Rozsáhlá kolekce LOUNGE Vám nabízí všechny
výhody silné podlahy za "demokratickou" cenu.
Je to ideální volba pro intenzivní provoz. Díky
ultra odolnému HDF středu je lamela Lounge
odolná proti nárazu padajících předmětů
a protlaku vysokých podpatků a vykazuje
minimální tvarové změny při změně teploty a
vlhkosti. To je také důvod, proč je tato kolekce
LOUNGE nazývána naším "parním strojem".

Pokud chcete kvalitní dřevěnou podlahu za
cenu laminátu, je tu pro Vás naše kolekce PRO.
Tato kolekce nabízí výběr z krátkých, širokých
lamel. Můžete si vychutnat hřejivost a pohodlí
pravého dřeva, atmosféru autentičnosti, spolu s
jednoduchostí instalace a údržby jako je tomu u
laminátové podlahy.
Dýhová parketa za cenu kvalitního laminátu?
To je kolekce PRO od Par-ky!

U projektů nad 1000 m² Vám můžeme podlahu PAR-KY vyrobit zakázkově,
vyberte si z 165 dřevin a různých povrchových úprav

www.par-ky.com
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deluxe

RUSTIC IVORY OAK
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Moderní duby
Dub vypadá skvěle v každém interiéru a symbolizuje sílu a odolnost.
Umělecky ztvárňuje každý interiérový design nadčasovým, uklidňujícím
a útulným způsobem. To je také důvod, proč je tato dřevina perfektní
volbou pro Vaši podlahu. Navíc, Par-ky drží krok s módními barvami a
trendy, které dělají Vaši dubovou podlahu krásnou a zároveň překvapující.
Moderní duby sednou do každého interiéru.
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sound

RUSTIC MANHATTAN OAK

Moderní duby

deluxe

13

DESERT OAK

14

lounge
MILK OAK

Moderní duby

15

16

sound

DESERT OAK

Moderní duby

deluxe
IVORY OAK

17

18

pro

BRONZE OAK

Moderní duby

19

deluxe

EUROPEAN OAK

www.par-ky.com
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deluxe

CHOCOLATE OAK

Moderní duby

pro

IVORY OAK
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deluxe

MYSTERY oak

Moderní duby

// Brushed (kartáčovaná, matný lak)

European Oak

Ivory Oak

K dispozici v:

K dispozici v:

Dub

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 19

pro

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 17 a 21

Desert Oak

Mystery Oak

K dispozici v:

K dispozici v:

Dub

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 16

pro

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 22

Rustic ManhATTAN Oak

K dispozici v:

K dispozici v:

Dub

Projekt na stránce 20

Dub

K dispozici v:

pro

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 12

pro

Dub

K dispozici v:

pro

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 18

pro

Rustic IVORY Oak

Dub

pro

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 14-15

Bronze Oak

Dub

Chocolate Oak
deluxe sound lounge

Milk Oak

Dub

Dub

K dispozici v:

pro

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 10

pro

23

24

deluxe

SMOKED WALNUT

25

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

SAND ASH

Současná klasika

27

www.par-ky.com

28

lounge

Coffee Beech

Současná klasika

pro

SMOKED WALNUT

29

30

sound

GOLDEN ASH

Současná klasika

// Brushed (kartáčovaná, matný lak)

SAND ASH

GOLDEN ASH

K dispozici v:

K dispozici v:

Jasan

Jasan

deluxe sound lounge

sound lounge

Projekt na stránce 26-27

Projekt na stránce 30-31

// Sealed (lakovaná, hedvábný lak)

SMOKED WALNUT

COFFEE BEECH

Ořech americký

Buk

K dispozici v:

deluxe sound lounge

Projekt na stránce 24 a 29

K dispozici v:

pro

sound lounge

Projekt na stránce 28

31

lounge
WENGÉ

33

Vybraná exotika
Pokud hledáte podlahu s exkluzivní dřevinou, která je cenově dostupná,
máme pro Vás zde ideální řešení. Luxusní eben z Afriky, nebo olivovník,
který Vás zanese rovnou zpět do Toskánska: Par-ky toto všechno
zvládne. Můžete si navodit pocit exotické dovolené doma, bez zbytečného
utrácení. Vybraná exotika Vám umožní vytvořit skutečně jedinečné
podlahy.
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lounge
ROSEWOOD SANTOS

Vybraná exotika

sound
IMBUIA

35

36

Vybraná exotika

lounge
JATOBA

37

38

sound
AFZELIA DOUSSIÉ

Vybraná exotika

39

lounge
ZEBRANO

www.par-ky.com
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Vybraná exotika

sound
TEAK

41

42

sound

INDIAN APPLE

sound

OLIVE WOOD

Vybraná exotika

lounge

BAMBOO STEAMED

43

44

Vybraná exotika

45

lounge

SUCUPIRA

www.par-ky.com
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sound

SHADOW MACASSAR

Vybraná exotika
// Brushed (kartáčovaná, matný lak)

WENGÉ

AFZELIA DOUSSIÉ

K dispozici v:

K dispozici v:

Wengé

sound lounge

Projekt na stránce 32

Afzelie Doussié

sound lounge

Projekt na stránce 38

// Sealed (lakovaná, hedvábný lak)

SUCUPIRA

TEAK

SHADOW MACASSAR

ZEBRANO

K dispozici v:

K dispozici v:

K dispozici v:

K dispozici v:

Sucupira

deluxe sound lounge

Teak

sound lounge

Projekt na stránce 44-45

Projekt na stránce 41

ROSEWOOD SANTOS
K dispozici v:

Palissander Santos

sound lounge

sound lounge

IMBUIA

OLIVE WOOD

INDIAN APPLE

K dispozici v:

K dispozici v:

K dispozici v:

Imbuia

sound

BAMBOO STEAMED

Jatoba

K dispozici v:

K dispozici v:

Projekt na stránce 43

sound lounge

Projekt na stránce 39

Projekt na stránce 35

lounge

pro

Zebrano

Projekt na stránce 46

Projekt na stránce 34

Bambus tmavý

Eben

Jatoba

lounge

Projekt na stránce 36-37

Olivovník

sound

Projekt na stránce 42

Indické jablko

sound

Projekt na stránce 42
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Instalace pro kutily
nebyla nikdy snadnější

Instalace

Ideální pro podlahové vytápění
Všechny podlahy Par-ky umožňují rychlé vedení tepla, rychleji
než jiné dřevěné podlahy, což z nich dělá dokonale vhodné
podlahy pro podlahové vytápění. Naše užitečné rady pro instalaci
naleznete na www.par-ky.com/en/downloads.

Instalační souprava
Instalace podlahy Par-ky je opravdu velmi snadná.
S naší montážní sadou budete mít všechno co
potřebujete k rychlé instalaci bez poškození podlahy:
rozpěrky, dorážecí špalík, narážecí přípravek.

Kvalitní podložka
Všechny dýhové podlahy musí být ze spodu chráněny proti vlhkosti. Děláte to tak, že pod
podlahu položíme podložku zabraňující prostupu vodních par. To zajišťuje dlouhodobý
bezporuchový provoz podlahy Par-ky.

Standardní podložka

Podložka s hliníkovou fólií

Parozábrana

• Role  50 m2 nebo 20 m2
• K použití pro

• Role 15,07 m2
• K použití pro

• 150 mikronů - 25 m2 v balení
• K použití pro

Tato standardní podložka (2
mm) sestává z pěnového PE a
parozábrany a má samolepící
proužek určený ke vzájemnému
slepení okrajů jednotlivých pásů.
Doporučujeme přichytit okraje
vodotěsnou páskou.

Tato podložka snižuje odraz hluku
a částečně srovnává drobné
nerovnosti. Podložku vždy pokládejte
hliníkovou fólií směrem nahoru a
přelepte okraje fólie vodovzdornou
páskou tak, abychom předešli
poškození podlahových desek vodou.

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

Montáž lišt
Třešnička na dortu: 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. Pomocí
přiloženého kráječe snížíte snadno řezem podle
předřezaných drážek lištu na požadovanou výšku.
Rozměry soklové lišty: 2150 x 80 x 14 mm

Výška 80 mm

Výška 60 mm

Výška 25 mm

1 profil - 3 aplikace
Každý kutil ocení naše „3-in-1“ profily, který jsou k dispozici
ve všech odpovídajících 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).
Rozměr profilu "3-in-1" : 2150 x 47 x 11 mm

Ukončovací profil

Vyrovnávací profil

T-profil

Údržba

Tak snadné na údržbu
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 dlouho jako nová.

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 hadr.

Setřete podlahu mopem a nechte
uschnout bez toho, aniž byste po
podlaze chodili, abyste se vyhnuli
skvrnám .

Snadná oprava
Pro každý druh laku, Par-ky vyvinula opravný sprej, který snadno
opraví drobné škrábance a také zabraňuje pronikání nečistot.
Škrábance na lakované podlaze po aplikaci našeho spreje opticky
takřka zmizí.
Zámkový spoj Uniclic také umožňuje snadnou výměnu celého prkna v
případě vážného poškození.

51
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Moderní duby

European Oak

Ivory Oak

Milk Oak

Desert Oak

Mystery Oak

Bronze Oak

Chocolate Oak

Rustic ManhATTAN Oak

Rustic IVORY Oak

GOLDEN ASH

SMOKED WALNUT

COFFEE BEECH

WENGÉ

AFZELIA DOUSSIÉ

SUCUPIRA

TEAK

SHADOW MACASSAR

ZEBRANO

ROSEWOOD SANTOS

IMBUIA

OLIVE WOOD

INDIAN APPLE

BAMBOO STEAMED

Jatoba

Současná klasika

SAND ASH

Vybraná exotika

Přehled

brushed
Makrofáze

± 1,5 mm

Mikrofáze

± 0,5 mm

Stupeň lesku
Povrchová úprava
Podkladní vrstva

sealed

2
2
2
2
Matný lak Hedvábný lak
Kartáč
Lak
Korek
Korek

brushed

sealed

4
4
Matný lak Hedvábný lak
Kartáč
Lak
Korek
Korek

brushed

sealed

brushed
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sealed

4
2
Matný lak Hedvábný lak
Kartáč
Lak
Skutečné dřevo Skutečné dřevo

4
Matný lak Hedvábný lak
Kartáč
Lak
Skutečné dřevo Skutečné dřevo

LAMELA

Rozměry
Tloušťka

1800 x 160 mm
15 mm

1800 x 124 mm
12 mm

1203 x 124 mm
8,3 mm

1203 x 190 mm
7,2 mm

BALENÍ

# lamely
# m2

6 lamel
1,728 m2

9 lamel
2,009 m2

11 lamel
1,641 m2

11 lamel
2,514 m2

PALETA

# balení
# m2

66 balení
114,05 m2

80 balení
160,72 m2

77 balení
126,36 m2

60 balení
150,84 m2

Moderní duby
European OAK (Dub)

13002

		

22002

		

10092

		

4452

Ivory OAK (Dub)

13020

		

22020

		

10089

		

4420

Milk Oak (Dub)

13004

		

22004

		

10084

		

4454

Desert Oak (Dub)

13005

		

22005

		

10096

		

4455

Mystery Oak (Dub)

13006

		

22006

		

10090

		

4456

BRONZE OAK (Dub)

13071

		

22071

		

10071

		

4471

Chocolate Oak (Dub)

13015

		

22015

		

10097

		

4465

RUSTIC MANHATTAN OAK (Dub)

13074

		

22074

		

10074

		

4474

		

RUSTIC IVORY OAK (Dub)

13075

		

22075

		

10075

		

4475

		

13033

		

22059

		

10059

			

22019
		

		

10019

			

22011

		

10011

		

		

10017

		

Současná klasika
SAND ASH (Jasan)
GOLDen Ash (Jasan)
SMOKED Walnut (Ořech americký)
Coffee Beech (Buk)

13022

		

22017
			

4233

Vybraná exotika
Wengé (Wengé)

22030
		

		

10076

Afzelia Doussié (Afzelia Doussié)

22021
		

		

10077

13052
Sucupira (Sucupira)		
		 22052

		

10052

Teak (Teak)

22044
			

		

10044

		

SHADOW Macassar (Eben)

22025
			

		

10025

		

Zebrano (Zebrano)

22022
			

		

10022

Rosewood Santos (Palissander Santos)

22023
			

		

10023

22061
Imbuia (Imbuia)		
		
22067
Olive wood (Olivovník)		
		

Indian Apple (Indické jablko)		

22066
		

Bamboo SteAmed (Bambus tmavý)		

10054
				

10046
Jatoba (Jatoba)		
				

4219
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ZKUŠEBNÍ METODA

OBECNÉ
VLASTNOSTI

KLASIFIKAČNÍ
VLASTNOSTI

DALŠÍ
VLASTNOSTI

BEZPEČNOSTÍ
VLASTNOSTI

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

EN14354
EN685
EN685
DECOSPAN nv
EN14342

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

EN322
EN14354
EN14354
EN14354
EN324-2
EN14354

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
VOC ztráta
Emise formaldehydu
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)

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
French legislation ISO16000
E1 (EN 717-1)
E1 (EN 717-2)
ASTM E 1333-96
EN 665
CEN/TR 14823
EN 438-2,18
EN 13501-1
DIN 51131
EN 1339 (pendule)

brushed

sealed

Třída 23
Třída 31
12 let
EN 14342:2005 + A1

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 %
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
>3000 otáček
>1200 (EC2)
Třída <2
Stupeň 4*

≤6 %
≥30 Newtonů/mm2
>5000 otáček
>1200 (EC2)
Třída <2
Stupeň 4*

ok
ok
10 % (matný vzhled)
20 % (hedvábný vzhled)
3 Newtonů
3 Newtonů
<0,05 mm
<0,05 mm
>5 Newtonů
>8 Newtonů
2 Hb
2,5 Hb
Stupeň >6
Stupeň >6
Bez viditelných změn
Bez viditelných změn
Třída 3**
Třída 3**
ok
ok
0,0997 m2K/W
0,0997 m2K/W
0,100 W/mK
0,100 W/mK
Třída D (85 db)
Třída D (85 db)
60 dB
60 dB
16 dB
16 dB
< 2 kV (antistatická)
< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo
čisté dřevo
FCS certifikováno (optional) FCS certifikováno (optional)
Dobrá
Dobrá
Ultrafresh
Ultrafresh
ok
ok
<2,1 %
A+

<2,1 %
A+

E1 bez formaldehydu
E1 bez formaldehydu
CARB 2 bez formaldehydu
<1 %
bez PCP
Třída 3**
Třída Cfl s1
Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV)

E1 bez formaldehydu
E1 bez formaldehydu
CARB 2 bez formaldehydu
<1 %
PCP free
Třída 3**
Třída Cfl s1
Třída R11 (average)
Třída ≥15 (USRV)

Technické specifikace

brushed

sealed

brushed

sealed

brushed

sealed

Třída 23
Třída 31
12 let
EN 14342:2005 + A1

Třída 23
Třída 31
15 let
EN 14342:2005 + A1

Třída 23
Třída 31
12 let
EN 14342:2005 + A1

Třída 23
Třída 31
15 let
EN 14342:2005 + A1

Třída 23
Třída 31
12 let
EN 14342:2005 + A1

Třída 23
Třída 31
15 let
EN 14342:2005 + A1

≤6 %
1800 x 124 x 12 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
600 kg/lm
>850 kg/m3
10 kg

≤6 %
1800 x 124 x 12 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
600kg/lm
>850 kg/m3
10 kg

≤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

≤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

≤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

≤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

≤12 %
≥20 Newtonů/mm2
>3000 otáček
>1200 (EC2)
Třída <2
Stupeň 4*

≤12 %
≥30 Newtonů/mm2
>5000 otáček
>1200 (EC2)
Třída <2
Stupeň 4*

≤8 %
≥20 Newtonů/mm2
>5000 otáček
>1200 (EC2)
Třída <2
Stupeň 4*

≤8 %
≥30 Newtonů/mm2
>5000 otáček
>1200 (EC2)
Třída <2
Stupeň 4*

≤8 %
≥30 Newtonů/mm2
>5000 otáček
>1200 mm (EC2)
Třída <2
Stupeň 4*

≤8 %
≥30 Newtonů/mm2
>5000 otáček
>1200 mm (EC2)
Třída <2
Stupeň 4*

ok
10 % (matný vzhled)
3 Newtonů
<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
FCS certifikováno (optional)
Dobrá
Ultrafresh
ok

ok
20 % (hedvábný vzhled)
3 Newtonů
<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
FCS certifikováno (optional)
Dobrá
Ultrafresh
ok

<2,1 %
A
Třída E1 (<0,13 ppm)
Třída E1 (<3,5mg/m3h)
CARB 2
0%
PCP free
Třída 3**
Třída Cfl s1
Třída R11 (average)
Třída ≥15 (USRV)

<2,1 %
A
Třída E1 (<0,13 ppm)
Třída E1 (<3,5mg/m3h)
CARB 2
0%
PCP free
Třída 3**
Třída Cfl s1
Třída R11 (average)
Třída ≥15 (USRV)

ok
ok
10 % (matný vzhled)
20 % (hedvábný vzhled)
3 Newtonů
3 Newtonů
<0,05 mm
<0,05 mm
>5 Newtonů
>8 Newtonů
2 Hb
2,5 Hb
Stupeň >6
Stupeň >6
Bez viditelných změn
Bez viditelných změn
Třída 3**
Třída 3**
ok
ok
0,0820 m2K/W
0,0820 m2K/W
0,122 W/mK
0,122 W/mK
Třída D (85 db)
Třída D (85 db)
62 dB
62 dB
16 dB
16 dB
< 2 kV (antistatická)
< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo
čisté dřevo
FCS certifikováno (optional) FCS certifikováno (optional)
Dobrá
Dobrá
Ultrafresh
Ultrafresh
ok
ok
<2,1 %
A
Třída E1 (<0,13 ppm)
Třída E1 (<3,5mg/m3h)
CARB 2
0%
PCP free
Třída 3**
Třída Cfl s1
Třída R11 (average)
Třída ≥15 (USRV)

<2,1 %
A
Třída E1 (<0,13 ppm)
Třída E1 (<3,5mg/m3h)
CARB 2
0%
PCP free
Třída 3**
Třída Cfl s1
Třída R11 (average)
Třída ≥15 (USRV)

ok
ok
10 % (matný vzhled)
20 % (hedvábný vzhled)
3 Newtonů
3 Newtonů
<0,05 mm
<0,05 mm
>5 Newtonů
>8 Newtonů
2 Hb
2,5 Hb
Stupeň >6
Stupeň >6
Bez viditelných změn
Bez viditelných změn
Třída 3**
Třída 3**
ok
ok
0,0493 m2K/W
0,0493 m2K/W
0,203 W/mK
0,203 W/mK
Třída D (85 db)
Třída D (85 db)
65 dB
65 dB
15 dB
15 dB
< 2 kV (antistatická)
< 2 kV (antistatická)
čisté dřevo
čisté dřevo
FCS certifikováno (optional) FCS certifikováno (optional)
Dobrá
Dobrá
Ultrafresh
Ultrafresh
ok
ok
<2,1 %
A
Třída E1 (<0,13 ppm)
Třída E1 (<3,5mg/m3h)
CARB 2
0%
PCP free
Třída 3**
Třída Bfl s1
Třída R11 (average)
Třída ≥15 (USRV)

<2,1 %
A
Třída E1 (<0,13 ppm)
Třída E1 (<3,5mg/m3h)
CARB 2
0%
PCP free
Třída 3**
Třída Bfl s1
Třída R11 (average)
Třída ≥15 (USRV)

* 1=destrukce povrchu, 5=bez viditelných změn / ** třída 3 = mírmá změna úrovně lesku a /nebo mirmě hnědé skvrny
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Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 40
fax +32 56 52 88 43
info@par-ky.com

www.par-ky.com

Stáhněte si QR reader přes www.mobilebarcodes.com, naskenujte kód Vaším
smartphonem, nebo tabletem a objevte
naše přátelské podlahy Par-ky!

Tyto obrázky různých dřevin v této brožuře jsou reprodukcí
jedinečných partií dřeva a proto nejsou nikdy závazné pro
budoucí objednávky.

