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



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

2. Inspiraties uit kunst,  
architectuur en onze eigen samen-
leving verlenen onze producten  
karakter en persoonlijkheid. 

3. Wij onderscheiden ons  
door de hoogste normen en  
‘German Engineered Quality’. 

4. Innovatieve geest en uit- 
stekende technologie leiden tot 
wereldwijd erkende resultaten  
en onderscheidingen. 

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

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

Levenskunst
ontmoet prestaties
De wereld is in volle verandering. Steeds com- 
plexere uitdagingen en veelzijdige indrukken  
brengen verrassende bewegingen met zich mee, 
die uiteindelijk een geheel vormen en een nieuwe 
dimensie aan het aspect ‘wonen’ geven. 

Mensen die zich bezighouden met vormen van 
individueel wonen en zich opnieuw met hun huis 
identificeren, groeien uit tot gemeenschappen,  
die zorgvuldig met hun leefomgeving omspringen. 

De criteria voor het evalueren van de kwaliteit 
van leven en wonen zijn in volle verandering. 
Parador producten leveren hier een duurzame 
bijdrage aan. Zij combineren schoonheid, design en 
technologie, waardigheid en een lange levensduur 
tot een tastbare en emotionele basis die bestand is 
tegen de eisen van het dagelijks leven. 

Het is belangrijk om, bij alles wat we doen, het 
vertrouwen van onze klanten te winnen – met 
duidelijke waarden en een duidelijke houding: wij 
zijn echt, innovatief en veeleisend. Wij combineren 
met trots onze diensten in verband met waardevol 
wonen en artistiek leven.  

Living performance. 
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Natuurlijk zien we dingen vallen, 
maar geen enkel geluid verstoort 
ons welzijn. Dat is niet alleen  
zo vanwege de lichtheid van deze 
dingen, maar ook vanwege de  
uitstekende kwaliteit van de  
Modular ONE vloer: door zijn  
contactgeluidisolatie, het elastische 
oppervlak en het voor de voeten 
warme materiaal verandert hij elke  
plek in een comfortabel huis.

Wij zijn Parador

Innovatiecentrum en materiaal- 
werkplaats, trendsetter en design- 
leider: Parador is zo veelzijdig als  
de producten waar het bedrijf  
voor staat.

Op deze pagina’s laten we u  
zien wat ons brede assortiment  
zo bijzonder maakt: een ode aan  
de mogelijkheden van individuele 
ruimte-inrichting met Modular ONE 
van Parador.  

Niets fascineert ons zo als de 
natuur. Met Modular ONE hebben 
we een vloer ontwikkeld die zelfs 
natuurlijke materialen zoals hout  
of steen qua uitstraling, gevoel en 
functie overtreft. En hoe fijn de 
structuren op het oppervlak ook  
zijn: dankzij de productopbouw  
is Modular ONE een absolute all-
rounder – ook in de waterdichte 
versie, zoals Modular ONE Hydron, 
voor werkelijk elke ruimte.

Parador
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Wij zijn Parador

a, b De natuur fascineert door perfectie  
in vorm en fijnheid. Zij is ons rolmodel bij  
de ontwikkeling van innovatieve vloeren die 
met kop en schouders boven het origineel 
uitsteken qua gevoel en functie.  
c Voor velen belichaamt onze omgeving een 
moment van perfectie. Voor vloeren is het nog 
altijd een uitdaging. Modular ONE gaat deze 
uitdaging aan: hier gedraagt water zich zacht-
aardig en inschikkelijk.
d, e Wij bij Parador overtuigen met fijnge- 
voeligheid en pioniersgeest. Zo ontstaan  
vloeren die design en functie perfect  
combineren – en bestand zijn tegen de  
belastingen van het leven.

‘ Water is een vriendelijk en 
levensnoodzakelijk element.  
Het gebruik van water moet  
zorgvuldig worden overwogen  
bij het bouwen en wonen – voor  
een veilig en comfortabel huis.’

Een bijzondere uitdaging: Vloeren 
ontwikkelen die zelfs bestand zijn 
tegen de invloed van water. Modular 
ONE Hydron gaat deze uitdaging 
aan. Modular ONE Hydron is niet 
alleen een krachtige en vooruitstre-
vende meerlaagse vloer in authen-
tieke en eigentijdse designs. De 
vloer is waterdicht en daarom ook 
ideaal voor vochtige ruimtes & 
bestand tegen alle dagelijkse eisen 
– en is bovendien extreem slijtvast,  
woongezond en onderhouds- 
vriendelijk. 

Als toonaangevende merkfabrikant  
in het premiumsegment voldoen  
we aan de eigen hoge normen van 
ons bedrijf op het gebied van pro-
ductieprocessen, materialen en 
milieubeheer. Alleen zo kunnen  
we producten aanbieden die qua  
kwaliteit en functie veel verder  
gaan dan de wettelijke eisen. Zoals  
Modular ONE, die indruk maakt als 
weekmakervrije en emissiearme 
vloer. Diverse certificeringen en 
onderscheidingen zoals de Blaue 
Engel bevestigen onze houding  
en ons handelen.

Parador
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1744550

Modular ONE
Eiken Linea natuur
4-zijdige V-voeg

Houtoptiek brengt warmte en  
comfort in moderne interieurs,  
maar ook dynamiek: zo ontstaan 
uitgebalanceerde interieurdesigns 
vol individualiteit en karakter –  
inclusief een ongeëvenaard  
gevoel aan de voeten.
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1730774

Modular ONE
Pijnboom rustiek grijs
4-zijdige V-voeg

Het is net zo authentiek als hout en 
andere rolmodellen uit de natuur – en  
is bestand tegen de hoogste eisen  
van het dagelijks leven: als duurzame, 
meerlaagse vloer definieert Modular ONE 
eigentijds wonen opnieuw. 

Met zijn verbazingwekkend realis- 
tische designs maakt de elastische 
vloer hetzelfde decor mogelijk voor  
verschillende ruimtesituaties – ook in  
de waterdichte Modular ONE Hydron- 
collectie. Modular ONE is duurzaam, 
woongezond en onderhoudsvriendelijk 
en is niet alleen bestand tegen de eisen 
van het leven, maar bereikt ook – voor  
wonen en leven het hoogste niveau.

Modular ONE inspireert veeleisende 
interieurontwerpers: de vloer staat 
voor wooncomfort, veelzijdigheid en 
woongezondheid. 

Modular ONE onderscheidt zich 
door robuuste, karakteristieke  
oppervlakken en een unieke  
combinatie van optische en  
haptische kenmerken. 

Modular ONE
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Edition
combineert exclusieve bijzon- 
dere collecties – gevormd door 
internationale trends en culture-
le invloeden. De vloeren, ont-
worpen door Parador zelf en in 
samenwerking met gerenom-
meerde designers, staan voor 
een unieke designkwaliteit  
met tegelijkertijd de hoogste  
functionaliteit. 
parador.de/nl/design-collection

Modular ONE-collecties
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Iconics Onze passie tilt 
de product ontwikkeling 

van een rationeel naar een 
sensueel niveau. Een uniek 
karakter wordt steeds 
belangrijker in de product- 
wereld: producten met een ziel. 
We dragen deze overtuiging  
uit met onze nieuwe ‘Iconics’- 
producten. Het zijn moderne 
symbolen meticonografisch 
potentieel – moedig, buiten- 
gewoon en tegelijkertijd 
relevant voor het ontwerp van 
prachtige ruimtes met een 
bijzonder karakter.

Parador

Modular ONE heeft met zijn 
vloeren de grenzen van inte- 
rieurinrichting opgeheven: de  
collecties Modular ONE en 
Modular ONE Hydron zijn  
geschikt voor vochtige ruimtes, 
slijtvast en onderhoudsvriende-
lijk: ‘Made in Germany’ voor 
veeleisende mensen.

Modular ONE
staat voor extreem authentieke 
oppervlakken – en voor vloeren 
die met hun elastische opper-
vlak en geïntegreerde kurkzijde 
voor een optimale ruimteakoes-
tiek, een aan de voeten warm 
loopcomfort en persoonlijk 
welzijn binnen uw eigen vier 
muren zorgen. Modular ONE, 
vervaardigd zonder week- 
makers, voldoet aan de hoogste 
kwaliteitsnormen – woonge-
zond en baanbrekend. 
Pagina 26

Modular ONE Hydron
is voorzien van een speciale 
kernplaat en een speciale 
akoestische tegenlaag en  
waterdicht; bovendien is  
Modular ONE Hydron bijzonder 
renovatievriendelijk dankzij de 
lage opbouwhoogte. Een  
selectie van designs uit de 
Modular ONE collectie is ook te 
vinden bij Modular ONE Hydron, 
zodat verschillende ruimtes  
met verschillende eisen op  
een uniforme manier kunnen  
worden ingericht. 
Pagina 40

http://parador.de/nl/design-collection
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Modular ONE – grensverleggende woonkwaliteit, 
woongezond en weekmakervrij.
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Grijs is meer dan een kleur: grijs verleent ruimtes een moderne en 
stijlvolle uitstraling en past perfect bij wit- en houttinten – zowel als 
interpretatie van levendige houtmodellen als in tijdloze steen- en 
betonlooks.

1743536

Modular ONE
Graniet grijs 
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1730770

Modular ONE
Eiken Urban wit gekalkt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1743545

Modular ONE
Fusion grey
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744548

Modular ONE
Eiken Nordic grijs
Realistische structuur
4-zijdige V-voeg

1743544

Modular ONE
Beton Ornament donkergrijs
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743540

Modular ONE
Beton lichtgrijs
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

Cool Grey

Highlights Modular ONEParador
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Highlights Modular ONE

Als houtverwerkingsbedrijf kennen we het materiaal hout om zijn  
uitstraling, dat de binnen- en buitenwereld verbindt en overal kan  
worden gebruikt in zijn interpretatie door Modular ONE – voor  
individualiteit en warmte in interieurs met karakter.

Pure
Wood

1744544

Modular ONE
Eiken Atmosphere geslepen
Authentieke structuur
4-zijdige V-voeg

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

1730772

Modular ONE
Eiken Spirit natuur
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744545

Modular ONE
Eiken Atmosphere 
natuur
Authentieke 
structuur
4-zijdige V-voeg

1730767

Modular ONE
Eiken Pure licht
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744549

Modular ONE
Eiken Nordic beige
Realistische structuur
4-zijdige V-voeg

Parador

http://parador.de/nl/floorfinder
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Onze hoogwaardige designs brengen elegantie niet alleen visueel over: het 
samenspel met de structuren creëert een indruk van waarde en diepte –  
het resultaat van de balans tussen een exquise optiek, een buitengewoon 
gevoel en vloeren die meer zijn dan enkel oppervlaktes.

1744546

Modular ONE
Eiken Atmosphere omber
Authentieke structuur
4-zijdige V-voeg

1730768

Modular ONE
Eiken Pure parelgrijs
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744551

Modular ONE
Eiken Linea antiek
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730773

Modular ONE
Eiken Spirit gerookt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

Highlights Modular ONE

Deep 
Elegance

Meer informatie over actuele  
trends in design en vloeren op:
parador.de/nl/inspiration/trends

Parador

http://parador.de/nl/inspiration/trends
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1744553

Modular ONE
Cross Cut black
4-zijdige V-voeg

Kracht en schoonheid ook bij de 
hoogste belasting: Modular ONE 
Cross Cut black is een spannende 
uitnodiging voor hedendaags wonen 
en een ode aan de klassieke  
elegantie die vroeger voorbehouden 
was aan musea of lofts.
Meer op pagina 31.
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Met onze expertise en fijn gevoelig- 
heid door meer dan 40 jaar vloeront- 
werp hebben we bij Parador een 
geweldige elastische designvloer 
ontwikkeld, met een viervoudige  
topscore: Modular ONE is woonge-
zond, authentiek, stil en waterbe-
stendig. 

Naast zijn onnavolgbare realistisch 
ogende uiterlijk en gevoel inspireert 
Modular ONE als een extreem stille 
vloer. Modular ONE, dat is ‘made  
in Germany’ – baanbrekend en in  
perfecte vorm.

Modular ONE

1730773

Modular ONE
Eiken Spirit gerookt 
4-zijdige V-voeg
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Commerciële gebruiksklasse NK 33

life

Lifetime (garantieperiode voor privégebruik)
10 jaar (garantieperiode voor commercieel  
gebruik)

Woongezond en weekmakervrij

Waterbestendig

Parador
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L 128 5 × B 19 4 × H 8 mm
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Eiken wit*
Realistische structuur**
4-zijdige V-voeg

1744547

Eiken Nordic beige*
Realistische structuur**
4-zijdige V-voeg

1744549

Eiken Nordic grijs*
Realistische structuur**
4-zijdige V-voeg

1744548

Eiken Urban wit gekalkt*
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730770

** Met synchrone structuur voor een authentieke look en feel.

Modular ONE – Landhuisvloer

Eiken Urban licht gekalkt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730769

pa
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* Ook als waterdichte vloer ‘Modular ONE Hydron’ vanaf pagina 40.

Eiken Atmosphere geslepen*
Authentieke structuur**
4-zijdige V-voeg

1744544

Eiken Pure licht
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730767 
Eiken Pure natuur
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730766

Pijnboom rustiek grijs
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730774

Alle hout- en steendecors zijn schitterende replica’s.

Synchrone structuur

De synchrone structuren van  
Parador zijn bijzonder natuurlijk. De 
texturen zijn precies afgestemd op 
de weergave van het decorbeeld en 
imiteren levendig bijvoorbeeld 

knoesten of fijne scheurtjes in hout. 
Verschillende dieptes bepalen de 
variatie en verlenen de vloeren een 
bijzonder authentieke uitstraling.

http://parador.de/nl


3130

Parador Iconics

Eiken Atmosphere natuur*
Authentieke structuur**
4-zijdige V-voeg

1744545 

Eiken Spirit natuur*
Houtstructuur
4-zijdige voeg

1730772

Eiken Urban grijs gekalkt*
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730771

Eiken Pure parelgrijs
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730768 

Eiken Atmosphere omber*
Authentieke structuur**
4-zijdige V-voeg

1744546 

Eiken Spirit gerookt*
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730773 

L 128 5 × B 19 4 × H 8 mm

aan de hoogste belasting. De nieuwe  
Modular ONE Cross Cut original en 
Modular ONE Cross Cut black zijn  
een spannende uitnodiging voor een 
stedelijke uitstraling met de stijl van  
de nieuwe klassiekers.

Fabrieken en musea kennen al lang 
de klassieke elegantie van oude 
kopshouten vloeren. Als cultureel 
bemiddelaar tussen de eeuwen 
tonen ze de dynamische schoonheid 
van een natuurlijk, door de tijd heen 
afgezet ringpatroon bij blootstelling 

‘Stedelijke uitstraling 
met de stijl van nieuwe 
klassiekers.’ 

Modular ONE – Landhuisvloer
M
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* Ook als waterdichte vloer ‘Modular ONE Hydron’ vanaf pagina 40.Alle hout- en steendecors zijn schitterende replica’s. ** Met synchrone structuur voor een authentieke look en feel – meer op pagina 29.

http://parador.de/nl
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L 128 5 × B 19 4 × H 8 mm

Modular ONE - Individuele plankenoptiek

Studio grey
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744554 

Cross Cut original
Poriestructuur
4-zijdige V-voeg

1744552 

Eiken Linea natuur
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744550 

Eiken Linea antiek
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744551 

Cross Cut black
Poriestructuur
4-zijdige V-voeg

1744553 

Wat vroeger als onderlegplank voor  
het schilderen werd gebruikt in 
studio’s, kan door upcycling tot een 
geavanceerde nieuwe vloer uit- 
groeien. Het ontwerp van onze 
Modular ONE Studio grey Iconics- 
vloer illustreert dit idee van duur-
zaam materiaalgebruik, waardoor 
waardevolle bronnen zo lang  

mogelijk in de cyclus worden gehou-
den. De kleur van de vloer lijkt als  
bij toeval het resultaat te zijn van  
gebruik en geschiedenis; de vloer 
verleent woningen een buitenge- 
wone uitstraling die meestal in  
galerijen en op tentoonstellingen 
wordt aangetroffen.

‘ Duurzaam  
materiaalgebruik 
en upcycling:  
inspiratie voor 
een vloer die 
de uitstraling 
van het buiten-
gewone in zich 
draagt.’

Parador Iconics
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e/
nl

Alle hout- en steendecors zijn schitterende replica’s.

http://parador.de/nl
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Geïnspireerd door de uitstraling  
en ruimtelijkheid van industriële 
ruimtes brengt Modular ONE Beton 
internationaliteit en understatement 
op de vloer – inclusief topprestaties 
voor de hoogste eisen. 

1743540

Modular ONE
Beton lichtgrijs
4-zijdige V-voeg
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L 220 0 × B 235 × H 8 mm

Eiken Nordic wit
Realistische structuur**
4-zijdige V-voeg

1744558

Eiken Nordic grijs
Realistische structuur**
4-zijdige V-voeg

1744559

Eiken Nordic beige
Realistische structuur**
4-zijdige V-voeg

1744560

Eiken Atmosphere geslepen
Authentieke structuur**
4-zijdige V-voeg

1744555

Eiken Urban wit gekalkt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730806 

Eiken Urban licht gekalkt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730805 

Eiken Pure licht
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730803 

Eiken Pure natuur
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730802 

Eiken Atmosphere natuur
Authentieke structuur**
4-zijdige V-voeg

1744556 

Modular ONE – Kasteelvloer

Eiken Spirit natuur
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730808 

Eiken Urban grijs gekalkt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730807 

Eiken Spirit gerookt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730809 

Modular ONE – Kasteelvloer
M
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Het volstaat om het product- 
nummer in het zoekveld op  
onze website in te vullen  
om schitterende gedetailleerde 
afbeeldingen van elke vloer  
in groot formaat, zelfs in 
3D-weergave, te bekijken.  
Op onze website vindt u alles 
wat u nodig hebt om u te 
begeleiden bij het kiezen van 
uw favoriete product, of het  
nu gaat om een productver- 
gelijking, materiaalcalculator  
of technische gegevens.
parador.de/nl.

pa
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nl

Alle hout- en steendecors zijn schitterende replica’s. ** Met synchrone structuur voor een authentieke look en feel – meer op pagina 29.

Eiken Pure parelgrijs
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1730804 

Eiken Atmosphere omber
Authentieke structuur**
4-zijdige V-voeg

1744557 

http://parador.de/nl
http://parador.de/nl
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L 8 5 3 × B 4 0 0 × H 8 mm

Modular ONE – Grote tegel

De Modular ONE en Modular ONE 
Hydron collecties zijn echte 
allrounders – niet alleen gezond  
en extreem stil, maar ook 
weekmakervrij, ecologisch 
baanbrekend en beproefd. 
Meer over onze productiemethode  
en over duurzaamheid bij Parador  
leest u op pagina 60 en 61. 

Beton wit*
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743539 

Beton Ornament wit
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743542 

Beton Ornament lichtgrijs
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743543 

Beton lichtgrijs*
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743540 

Fusion grey*
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1743545

Graniet parelgrijs
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743537 

Graniet grijs
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743536 

Beton donkergrijs*
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743541 

Beton Ornament donkergrijs
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743544 

Graniet antraciet*
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1743538 

Modular ONE – Grote tegel
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* Ook als waterdichte vloer ‘Modular ONE Hydron’ vanaf pagina 40.Alle hout- en steendecors zijn schitterende replica’s.

http://parador.de/nl
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1744855

Modular ONE Hydron
Graniet antraciet
4-zijdige V-voeg

Modular ONE Hydron
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Modular ONE Hydron combineert 
knowhow en esthetiek in één 
innovatieve strategie voor uiterlijk en 
functie in vochtige ruimtes.  
Alle componenten van Modular ONE 
Hydron zijn waterdicht.

Hierdoor kunnen verbazingwek-
kend echt ogende houtdecoren in de 
badkamer worden geïnstalleerd.

Ook tegellooks worden gereali-
seerd met de uitstekende eigenschappen  
van deze vloer die met zijn warmte 
zorgt voor een goede ruimteakoes-
tiek en een prettig loopgevoel.

Parador

Commerciële gebruiksklasse NK 33

life

Lifetime (garantieperiode voor privégebruik)
10 jaar (garantieperiode voor commercieel  
gebruik)

Woongezond en weekmakervrij

Waterdicht

Lage opbouwhoogte
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Modular ONE Hydron – Landhuisvloer

Eiken Nordic wit
Realistische structuur**
4-zijdige V-voeg

1744841 

Eiken Nordic grijs
Realistische structuur**
4-zijdige V-voeg

1744842 

Eiken Nordic beige
Realistische structuur**
4-zijdige V-voeg

1744843

Eiken Atmosphere geslepen
Authentieke structuur**
4-zijdige V-voeg

1744838 

Eiken Urban wit gekalkt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744834 

Eiken Urban grijs gekalkt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744835 

Eiken Spirit gerookt
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744837 

L 129 0 × B 19 6 × H 5 ,5 mm

Modular ONE Hydron – Landhuisvloer

Eiken Atmosphere omber
Authentieke structuur**
4-zijdige V-voeg

1744840 

Modular ONE Hydron is waterdicht.
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** Met synchrone structuur voor een authentieke look en feel – meer op pagina 29.Alle hout- en steendecors zijn schitterende replica’s.

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

Eiken Atmosphere natuur
Authentieke structuur**
4-zijdige V-voeg

1744839 

Eiken Spirit natuur
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744836 

http://parador.de/nl
http://parador.de/nl
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Modular ONE Hydron brengt de 
charme en warmte van hout in de 
moderne badkamerarchitectuur –  
en combineert ze met de voordelen 
van een waterdichte vloer in een 
absoluut eigentijdse look. 
Meer op pagina 54.

1744835

Modular ONE Hydron
Eiken Urban grijs gekalkt
4-zijdige V-voeg
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L 8 5 6 × B 4 0 3 × H 5 ,5 mm

Modular ONE Hydron

Beton wit
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1744856

Beton lichtgrijs
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1744857

Fusion grey
Houtstructuur
4-zijdige V-voeg

1744859

Beton donkergrijs
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1744858

Graniet antraciet
Steenstructuur
4-zijdige V-voeg

1744855

1744835 

Modular ONE Hydron
Eiken Urban grijs gekalkt 
4-zijdige V-voeg

Modular ONE Hydron – Grote tegel
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Modular ONE Hydron is waterdicht.Alle hout- en steendecors zijn schitterende replica’s.

http://parador.de/nl
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Het kleurenschema lijkt bij toeval  
tot stand te komen – op een  
vloer als die in studio’s: Studio  
grey Iconics maakt indruk met  
zijn inspirerende, karakteristieke  
houtstructuur en met een door  
en door artistieke indruk.
Meer op pagina 32.

1744554

Modular ONE
Studio grey
4-zijdige V-voeg
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Assortiment Modular ONE Modular ONE Hydron
Plankenlook

1 Landhuisvloer
2 Individuele plankenoptiek
3 Kasteelvloer 
4 Grote tegel

Voegbeeld Omlopend afgeschuinde langs-  
en kopse kanten creëren de  
uitstraling van een echte houten 
planken- en tegelvloer

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

Garantie

life
Garantieperiode voor  
privégebruik Lifetime Lifetime

10
years

Garantieperiode voor  
commercieel gebruik 10 jaar 10 jaar

Gebruiks-
klasse

NK 23

Gebruiksklasse voor  
privégebruik NK 23 NK 23

Gebruiksklasse voor  
commercieel gebruik NK 33 NK 33

Formaat (1,2) 1285 × 194 mm 
(3) 2200 × 235 mm 
(4) 853 × 400 mm 

(1) 1290 × 196 mm 
(4) 856 × 403 mm

Plankdikte 8 mm 5,5 mm

Kernplaat Speciale kernplaat Polymeer kernplaat

Zwelbescher-
ming Kernplaat met  

verhoogde zwelbescherming

Geschikt 
voor voch-
tige ruimtes

Waterbestendig
Maakt gebruik in vochtige ruimtes 
mogelijk met tot vier uur bescher-
ming tegen stilstaand water.*

Waterdicht
Maakt gebruik in vochtige ruimtes 
met stilstaand water mogelijk 
zonder tijdsbeperkingen –  
100% waterdicht.

Contactgelui-
disolatie Geïntegreerde tegenlaag versterkt 

de toch al goede akoestiek van het 
oppervlak

Vloerverwar-
ming/-koe-
ling

Geschikt om te leggen op  
vloerverwarming en  
vloerkoeling

Comfort-
Click Klikmechanisme voor eenvoudige, 

veilige en nauwkeurige installatie

Safe-Lock® 
PRO Klikmechanisme voor eenvoudige,

veilige en nauwkeurige installatie

Parador

2 3 4 4 1 1 

*let op de installatie-instructies

O
pt

ie
k

Kw
al

ite
it

Te
ch

no
lo

gi
e

Assortimentoverzicht en plankformaten van Modular ONE

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

Modular ONE 
1285 × 194 × 8 mm

Modular ONE Hydron
1290 × 196 × 5,5 mm

Modular ONE
853 × 400 × 8 mm

Modular ONE Hydron
856 × 403 × 5,5 mm
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Modular ONE 
2200 × 235 × 8 mm
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Technologie

Parador Modular ONE onderscheidt zich 
door een functionele opbouw en 
intelligente technologie. Zo staan onze 
gepatenteerde klik verbindingen garant 
voor een eenvoudige installatie.

Zijn opbouw verleent de vloer een 
bijzondere elasticiteit die de gewrich-
ten spaart en een fluisterstille ruimtea-
koestiek ondersteunt.

Modular ONE, dat is baanbrekende 
kwaliteit – woongezond en weekma-
kervrij, met een absoluut authentieke 
look en feel, met een elastisch opper-
vlak en een geïntegreerde kurklaag 
voor stil wooncomfort en een bijzonder 
prettig loopgevoel en geschiktheid voor 
vochtige ruimtes.

Modular ONE 

Authentieke look  
en feel

Bijzonder stil  
en warm aan  
de voeten

Duurzaam  
en gemakkelijk te 
onderhouden

Geïntegreerde  
contactgeluidisolatie

Verlijming over het  
volledige gebied mogelijk

Safe-Lock® PRO 
klikverbinding

Waterbestendig

Bijzonder  
maatvast

Geschikt voor licht  
oneffen oppervlakken

Geschikt voor 
vloerverwarming

Renovatievriendelijk

Parador

1 Hoogwaardig decoratief oppervlak,  
zeer slijtvast van polypropyleen

2 Speciale kernplaat: maatvast en  
geschikt voor vochtige ruimtes

3 Akoestische tegenlaag in kurk

4 Safe-Lock® PRO klikverbinding
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Vellingdesign

Oppervlaktestructuren Synchrone poriën

Echte schoonheid met alle  
zintuigen ervaren: ontdek de 
interactie tussen oppervlakken  
en structuren in alle Modular 
ONE-producten.

4-zijdige V-voeg 
Door het benadrukken van de  
individuele planken creëren de 
rondom afgeschuinde langs- en 
kopse kanten een legpatroon met  
de charme van een echte houten  
of tegelvloer.

Lees meer op
parador.de/nl/your-floor/ 
productkennis/modular-one

Productkennis

Modular ONE Hydron

Authentieke look  
en feel

Bijzonder stil en  
warm aan de voeten

Duurzaam en gemak- 
kelijk te onderhouden

Geïntegreerde  
contactgeluidisolatie

In combinatie met het extra matte oppervlak 
doen de oppervlaktestructuren van Modular 
ONE recht aan het bijzonder authentieke 
karakter van de look en feel. Modular ONE 
voelt in alle structuren aan als de natuurlijke 
of nagenoeg natuurlijke bron die aan de 
basis van het decor ligt.

Bij de synchrone poriën volgt het reliëf exact 
het verloop van de siernerven. Hierdoor ontstaat 
een uitstraling die nauwelijks van die van echt 
hout te onderscheiden is.

Lees meer op
parador.de/nl/your-floor/productkennis/ 
modular-one

Verlijming over het  
volledige gebied mogelijk

Comfort-Click  
klikverbinding

Waterdicht

Lage opbouwhoogte

Bijzonder  
maatvast

Geschikt voor licht  
oneffen oppervlakken

Geschikt voor 
vloerverwarming

Renovatievriendelijk

Parador

Authentiek Hout Real Stenen/Poriën

Modular ONE Hydron is door zijn 
waterdichte componenten – van het 
decoratieve oppervlak over de kern-
plaat tot de tegenlaag – uitstekend 
te gebruiken in badkamers. Door de 
geringe opbouwhoogte is de vloer 
een renovatiewonder – voor vreugde 
op de vloer van uw hoofd tot uw 
voeten, vanaf het prille begin.

1 Hoogwaardig decoratief oppervlak,  
zeer slijtvast van polypropyleen

2 Waterdicht, maatvaste 
kernplaten van polymeer

3 Akoestische tegenlaag in polymeer

4 Comfort-Click klikverbinding

http://parador.de/nl/your-floor/productkennis/modular-one
http://parador.de/nl/your-floor/productkennis/modular-one
http://parador.de/nl/your-floor/productkennis/modular-one
http://parador.de/nl/your-floor/productkennis/modular-one
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Toebehoren

Systematische service: Een perfecte 
totaalindruk blijkt uit details. Daarom 
beschikt Parador over precies op 
elkaar afgestemde toebehoren, ge- 
reed voor installatie en onderhoud – 
voor vreugde op de vloer. Vanaf  
het prille begin.

Waardevolle informatie over toebehoren  
vindt u op parador.de/nl/your-floor/how-to

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

Ondervloeren

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

Gereedschap

Parador

http://parador.de/nl/your-floor/how-to
http://parador.de/nl/services/faq/undervloeren
http://parador.de/nl/your-floor/productkennis/modular-one
http://parador.de/nl/your-floor/productkennis/modular-one
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Toebehoren

Profielen

Plinten

Reiniging en verzorging Reparatie

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

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

Onze toebehoren zijn gericht op de reiniging en 
verzorging van de hoogwaardige Parador vloeren 
tot in het kleinste detail: de Parador onderhoud-
stoebehoren zorgen voor een bijzonder lange 
levensduur. 
parador.de/nl/your-floor/productkennis

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

Parador profielen overbruggen, verbinden en 
creëren afsluitingen voor een perfect ogende 
vloer. Overgangsprofielen verbinden vloerbedek-
kingen van dezelfde hoogte en zorgen voor de 
nodige uitzettingsvoegen. Pasprofielen worden 
gebruikt voor de overgang tussen vloerbedekkin-
gen van verschillende hoogtes. Afsluitprofielen 
creëren strakke grenzen voor tegels, drempels  
en openslaande deuren. Een vloer in perfecte  

harmonie dankzij overgangs- en pasprofielen die  
qua decor en structuur identiek zijn aan de vloer.  
parador.de/nl/your-floor/productkennis/ 
plinten-en-profilen

Parador

http://parador.de/nl/your-floor/productkennis
http://parador.de/nl/services/faq
http://parador.de/nl/your-floor/productkennis
http://parador.de/nl/plinten-accessoires
http://parador.de/nl/your-floor/productkennis/plinten-en-profilen
http://parador.de/nl/your-floor/productkennis/plinten-en-profilen
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TÜV Rheinland 
Met het TÜV-keurmerk beves-
tigt Parador de onafhankelijke 
bewaking van de kwaliteit, 
fabricage en functionaliteit  
van de producten.

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

FloorScore®

FloorScore® is één van de 
bekendste Amerikaanse certifi-
ceringsprogramma’s dat vloerbe-
dekkingen en aanverwante pro-
ducten certificeert voor naleving 
van de binnenluchtemissies.

Der Blaue Engel
‘Der Blaue Engel’ certificeert  
Parador producten als emissie-
arm op basis van de huidige 
toepassingscriteria.

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

Duurzaamheid

Maatstaven zetten. Verantwoordelijkheid nemen.

Wij handelen duurzaam, nemen verant- 
woordelijkheid voor de toekomst en 
zetten alles op alles om ecologische, 
sociale en verantwoorde bedrijfspraktij-
ken in perfecte balans te brengen.

Wij gebruiken beproefde grondstoffen voor de 
fabricage van woongezonde producten. Bij de 
vervaardiging van alle Parador producten gebrui-
ken we naast echt hout ook andere hoogwaardi-
ge, recyclebare en milieuvriendelijke materialen 
uit gecontroleerde bronnen; uiteraard vervaardi-
gen wij parket ook uit hout uit duurzaam beheer-
de bossen.

Wij zijn toegewijd aan onze bijzondere  
verantwoordelijkheid voor het milieu. Hout is  
duurzaam en draagt actief bij aan de klimaat- 
bescherming. Na hun plaatsing onderscheiden 
alle Parador producten zich door een lange leven-
scyclus. Waar mogelijk gebruiken we materialen 
die gemakkelijk te recyclen zijn wat betreft  
energie en grondstoffen. 

We laten onszelf continu door onafhankelijke 
instanties certificeren. Productie, materialen en  
producten van Parador voldoen aan de normen 
van een merk met verantwoordelijkheid die ver-
der gaan dan de wet. We zijn sinds 2015 als 
eerste en enige vloerenfabrikant in Duitsland  
EMAS-gecertificeerd: EMAS is het meest veelei-
sende systeem voor milieumanagement waar 
ook ter wereld.

Plant-for-the-Planet. Parador is sinds 2011  
partner van de stichting ‘Plant-for-the-Planet’,
die wereldwijd campagne voert voor herbebos-
sing en klimaatrechtvaardigheid. Wij ondersteu-
nen het initiatief met boomplantacties, waarbij 
Parador alleen al bijna 200.000 bomen heeft  
geplant.

Parador

We zeggen ja tegen 
de reductie van de 
CO2-uitstoot

Recyclebare 
verpakking

Productie  
in Duitsland  
en Oostenrijk

Gecombineerde  
transportroutes  
trein/vrachtwagen

Verantwoordelijkheidsbewuste  
productie

PEFC™
Dit keurmerk wordt toe gekend 
aan producten die met betrekking 
tot de documentatie en verbete-
ring van duurzaam bosbeheer  
aan de economische, ecologische 
en sociale eisen van het certifice-
ringssysteem voldoen.



Service en contact

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

+49 (0) 2541 736 678

Maandag tot vrijdag 8 - 19 uur
tegen het lokale Duitse telefonietarief 

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

Floor Finder

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

Ruimtedesigner

Service-hotline

Klik op  
het pictogram 

Ruimtedesigner  
op de Pagina  

Productdetails

62 63

Parador

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

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

Inspiratie

http://parador.de/nl/floorfinder
http://parador.de/nl/your-floor/room-designer
http://parador.de/nl/your-floor/room-designer
http://parador.de/nl
http://parador.de/nl
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