


• Rodinná firma po 3 generace

• Evropský lídr na trhu v oblasti 
zpracování dýhy

"Naše výrobky jsou mostem mezi 
skutečným dřevem, moderním 
designem interiéru a technickou 
dokonalostí."



Výrobních míst Zaměstnanců Druhů dřevin

m2 skladem Panelů za den Obrat za rok
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Působíme ve více než 50 zemích po celém světě

Centrála



Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?
Bezkonkurenční odolnost 
vůči nárazu
Podlahy Par-ky jsou nejen velmi kompaktní, 
ale jsou také mimořádně odolné vůči 
nárazu, díky svému ultra - odolnému HDF 
jádru (High-Density Fiberboard). 

Na velmi tvrdou HDF desku je nalisovaná 
dřevěná dýha 0,6 mm vytvrzená tzv. DSI 
systémem (Double Sided Impregnation - 
oboustranná impregnace): póry dřeva jsou 
zcela vyplněny lepidlem ze spodní strany a 
8 vrstvami matného laku z horní strany do 
tvrdého kompaktního celku s nezvykle 
velkou odolností proti protlakům a 
nárazům.  

Tato ojedinělá technologie zpracování 
dřevěných podlah umožňuje zařadit Par-ky 
do zátěžové třídy komerční zátěže 31, jako 
dosahují jenom vinyly a lamináty.



Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?

Nejlepší poměr cena – kvalita s Par-ky 0,6mm (vyrobeno v Belgii) z 
nejlépe vybraných zdrojů. Levná instalace díky plovoucí pokládce. 
Doporučujeme ale také pro Par-ky bez integrované korkové podložky 
celoplošné lepení – vysoký užitný a estetický komfort, žádné 
přechodové profily

Položená podlaha má přesně stejný vzhled jako třívrstvá podlaha.
Renovace Vaší nemovitosti za lepší cenu (hodnota zpracování)

Rychlá a jednoduchá pokládka se systémem UNICLIC v porovnání s 
pero-drážkou. Systém UNICLIC je v současné době jedním z nejlepších 
na trhu a může být znovu vícekrát „zakliknutý“. Bezprostředně po 
instalaci je možné podlahu běžně používat. 



Všechny zkosené hrany jsou obarvené, lakované a chráněné před 
vlhkostí díky systému Aqua Sealing Complete (prevence před 
poškozením podlahy vodou). V-drážka je ošetřena speciální 
antibakteriální vrstvou „Ultrafresh“. To znemožňuje šíření bakterií. 
Vaše podlaha zůstane nejen čistá, ale také hygienická.

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?

DSI systém – oboustranná impregnace. Během procesu stlačení je 
lepidlo vtlačováno do dřeva dokud jím dřevo není plně nasyceno. 
Horní vrstvy jsou dokončovány 8 tenkými vrstvami laku, které 
proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem je dřevo 
zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně 
odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje větší stabilitu a 
odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy. Tento proces je 
možný pouze u 0,6mm silné nášlapné vrstvy. 



Nejvíce ekologická volba ve srovnání s třívrstvou podlahou. 
Desetinová spotřeba dřeva na nášlap oproti běžnému 4 mm
řezanému nášlapu
Jednoduchá údržba: 8 vrstev laku

Nejvyšší odolnost vůči nárazu: HDF je mnohem odolnější proti
protlaku, než samotné dřevo. HDF absorbuje náraz a je
odolnější díky tenkému vytvrzenému dýhovému nášlapu.
Prvotřídní kvalitu dřeva je možné použít při tloušťce 0,6 mm
za výrazně dostupnější cenu, než u třívrstvé podlahy

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?



Ideální kombinace s PODLAHOVÝM TOPENÍM!
Všechny podlahy Par-ky umožňují rychlé vedení tepla, rychleji než jiné 
dřevěné podlahy, což z nich dělá dokonale vhodné podlahy pro 
podlahové vytápění. Opravdu všechny provedení Par-ky jsou ideální 
podlahy na podlahové vytápění!

Dýhovaná podlaha Par-ky zlepšuje kvalitu ovzduší
Používáme pouze vodou ředitelná mořidla, HDF a  lepidla bez VOC 
(Volatile Organic Compounds - těkavé organické sloučeniny) a laky s 
minimem rozpouštědel. Je vědecky ověřeno, že kvalita ovzduší je lepší v 
místnostech, kde byla nainstalována podlaha Par-ky. Díky tomu naše 
podlahy získaly emisní stupeň A+.

S hrdostí můžeme prezentovat, že Par-ky také prošel úspěšně  jako jeden 
z prvních evropských výrobců dřevěných podlah mezinárodními VOC 
testy, zejm.  BREEAM international, LEED v 4 (outside U.S.) a dalšími: M1 
EU, francouzský CMR, německý AGBB / ABG, belgický předpis Indoor Air 
"comfort",  EN717-1 třída E1,  CPDH.

Máme skladem většinu našeho zboží.
pokud urgentně potřebujete větší množství, dodáme Vám ho rychle.
VYROBENO V BELGII.

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?



Proč Par-ky 0.6mm – SNADNÁ OPRAVA …

Opravná pera
Malé škrábance lze snadno opravit. Par-ky vyvinula "opravné pero" pro 
každou podlahu. S tímto perem jdou snadno opravit drobné škrábance na 
podlaze. Je k dispozici balení s 1, nebo 2 pery, v závislosti na odstínu Vaší 
Par-ky podlahy. Po opravě se již špína nedostane do poškrábaného místa. 

Opravný vosk
Malá prasklinka, snadná oprava. Par-ky také vyvinula opravný vosk pro 
hlubší díry. To umožňuje opravu hlubších, lakem prostupujících děr, čímž 
chrání podlahu proti průniku vlhkosti. Sada opravného vosku obsahuje 7 
kostek vosku, tavící nástroj, čistící hřeben. Instrukce na použití sady lze 
nalézt na obalu.

Rozsáhlejší poškození, žádná katastrofa
Díky zámkovému spoji Uniclic® můžete i v případě většího poškození 
snadno nahradit lamelu uprostřed podlahy a to za pomoci nástroje Par-ky 
Bulldog. Obraťte se na svého prodejce



Par-ky Pro 06     0.6mm: konstrukce



Par-ky řady



Par-ky řada Pro 06



European Oak Premium



European Oak Rustic Light



Essence Oak Premium



Essence Oak Rustic Light



Ivory Oak Premium



Ivory Oak Rustic Light



Umber Oak Premium



Umber Oak Rustic Light



Milk Oak Premium



Milk Oak Rustic Light



Desert Oak Premium



Desert Oak Rustic Light



Manhattan Oak Premium



Antique Oak Premium



Chocolate Oak Premium



PAR-KY nabízí díky lištám 3 in one řešení pro každou situaci v interiéru. Soklové lišty 
přesně barevně sladěné s každou položkou v nabídce PAR-KY se vyrábí v elegantní a 
luxusní výšce 80 mm. Přitom velmi snadno a rychle je pouhým pizza kolečkem podle 
předřezaných drážek můžete snížit na výšku 60, nebo 25 mm a dokonce při sklopení 
na výšku 14 mm. 

PAR-KY 3 in one – Soklové lišty dýhované

Soklová lišta 8 cm



PEDROSS – Soklové lišty dýhované

LištA 16 X 40 Cubica od firmy PEDROSS se smrkovým jádrem obalované dýhou 
dodávané v barvách Trendy Oaks Park-ky Pro 06 je alternativou. 
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JEDNODUCHÁ POKLÁDKA
Plovoucí pokládka je standard, ale pro nejvyšší celkovou 
kvalitu podlahy doporučujeme  celoplošné lepení.



TECHNICKÝ LIST

Nášlapná vrstva tloušťka: 0,6 mm (1/32 inch)
Rozměry délka: 1203 mm (47 23/64 inch)

šířka: 190mm (7 31/64 inch)
tloušťka: 7,2mm (9/32 inch)

Střed HDF
Zkosená hrana kartáčování: 4 stranná minifáze (4x0,5mm)

bez kartáčování: podélná minifáze a 
příčná mikrofáze (2x0,5mm + 2x0,1mm)

Stupeň lesku kartáčování: matný lak (10 gloss)
bez kartáčování: hedvábný lak (20 gloss)

Povrchová úprava kartáčování/bez kartáčování
Protitah dřevěná dýha
Hustota >950 kg/m3

Hmotnost/m2 7kg
Spojovací systém Uniclic
Typ instalace plovoucí nebo celoplošné lepení
Standardní barvy Trendy Oaks: European, Ivory, Umber, Milk, Desert, 

Manhattan, Antique, Chocolate
Character Woods: Smoked Walnut



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Klasifikace bytové zátěže 23
Klasifikace komerční zátěže 31
CE certifikace EN14342:2013
Záruka kartáčování 15 let, bez kartáčování 20 let
Emise formaldehydu E1
PCP (pentachlorofenol) neobsahuje
Podlahové topení vysoká vhodnost s tepelným odporem

0,043 m2K/W pro minimální odpad energie
Tepelný odpor 0,043 m2K/W 
Tepelná vodivost 0,203W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře Cfl-s1
Údržba týdenní čištění s „Par-ky wood floor cleaner“
Balení 11 lamel

2,514 m2 (27.06 sq.ft)
hmotnost brutto 16,3kg (35.94 lbs)

Paleta 65 balení
163,41 m2 (1758,93 sq.ft)
hmotnost brutto 1073,50kg (2366.66 lbs)



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

K čištění Par-ky podlahy bez poškození laku 
doporučujeme používat náš Par-ky cleaner. Byl 
speciálně vyvinut pro odstranění nečistot a zároveň k 
ochraně dřeva. Par-ky čistič je k dispozici ve 2 
provedeních přizpůsobených Vašim preferencím: 

• Cleaner (1000 ml): DCleaner musí být ředěn vodou. 
Čistěte vlhkým mopem. 

• Instant cleaner (sprej): praktické použití, můžete 
nastříkat přímo na podlahu, nebo čistící hadr. 



ANTIMIKROBIÁLNÍ TECHNOLOGIE

Zkosené hrany Par-ky 
jsou ošetřeny



KOMPATIBILNÍ S PODLAHOVÝM TOPENÍM



PROJEKTY S PAR-KY



PROJEKTY S PAR-KY



Crowne Plaza
Istanbul

Rosewood Santos







LOUNGE + korek 13.000 m2

Na obrázku fotografie pokoje nemocnice Riviera
Chablais v Rennaz (Švýcarsko) s dřevěnou 
podlahou Par-ky Lounge (speciální výroba).

12 rue des Arts et Métiers 
CS 70069 - 38026 Grenoble cedex 1 
T+33 (0)4 76 96 45 90
F+33 (0)4 76 21 97 29
M+33 (0)6 76 15 72 37
yves.tailfer@groupe-6.com
www.groupe-6.com















Vybrané reference 
Česká a Slovenská republika v bytové výstavbě k březnu 2019
Podlahovina:   Par-ky Pro 06, Lounge O6, Deluxe 06

Česká a Slovenská republika v bytové výstavbě k březnu 2019
Podlahovina:   Par-ky Pro 06, Lounge O6, Deluxe 06

• 2005 3.000 m2 Bytový dům Petrohradská, Praha, 

• 2007 4.000 m2 Bytový dům Nový Vinohrad, Praha, Hochtief a.s.

• 2007 1.000 m2 Apartmánový dům LARA, Čeladná

• 2008 2.300 m2 Rodinné domy na Kačence, Praha, Hochtief a.s.

• 2008 3.200 m2 Vila Park za Klánovickým lesem, Praha, P.H.A., a.s.

• 2008 1.500 m2 Rodinné domy, Brtnice, DORINT

• 2009       3.000 m2 BD Tyršův vrch, Praha, ORCO 

• 2009,10  2.200 m2 BD  Hostivařský Dvůr, Praha, Hochtief a.s.

• 2012       7.800 m2 Bytový komplex Kejřův Park 1,  Praha, Star Group a.s.

• 2012       1.000 m2 AP Bydlení nad jezerem , Máchovo jezero, REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o.

• 2012       2.500 m2 Rezidence Na Santince , Praha, P.H.A., a.s.

• 2012       1.000 m2 BD Nuselská , Praha, , Swietelski

• 2013       2.300 m2 Lofty Křižíkova , Praha , Česká Investiční, a.s.  

• 2013       7.800 m2 BD Devonská, Praha Barrandov, MOTA-ENGIL CE ČR, a.s. 

• 2013       4.800 m2 Bytový komplex Kejřův Park 2,  Praha, Star Group a.s.

• 2013,14  1.900 m2 RD Tri Vody, Malinovo u Bratislavy 



Vybrané reference

• 2014       8.600 m2     Nové Chabry, Praha, Viladomy A,B,  Star Group a.s
• 2015,16 35.000 m2   Panorama City, Bratislava, SK, J&T REAL ESTATE
• 2015       6.900m2      Nové Chabry, Praha, Viladomy C,D,  Star Group a.s. 
• 2015      1. 300 m2     BD Nuselská II, Praha, GD Swietelsky 
• 2016       2.750 m2        Bydlení Vidoule ,Praha,  Intertrade Group 
• 2016      2.250 m2      Waltrovka, Praha, Domy B1,B2 , PENTA REAL ESTATE
• 2017      2.500 m2      Waltrovka, Praha, Domy B3,B4 , PENTA REAL ESTATE
• 2017       5.600m2      Nové Chabry, Praha, Viladomy E, Star Group a.s.
• 2018       6.000m2      Blumental Rezidencia, Bratislava, Corwin, 
• 2018        8.800 m2      Waltrovka II, Praha, PENTA REAL ESTATE
• 2018,19   2.000m2     Belaria Koliba, Bratislava, WBA Property Development , ve výstavbě
• 2018-19  8.700m2     REZIDENCE PARK MASARYKOVA, Liberec, DEVELOP INDUSTRY a.s., ve výstavbě 
• 2019        2.000m2     Bezručova Residence, Bratislava, Bezručova Invest, ve výstavbě  
• 2019        2.500m2     Grand Koliba  Rezidence, Bratislava, NAY a.s., ve výstavbě 
• 2019        1.500m2     Rezidence Na Plachtě,IV.etapa, Hradec Králové, Rezidence na Plachtě s.r.o.., ve výstavbě    
• 2019        4.000 m2      Waltrovka III, Praha, PENTA REAL ESTATE, ve výstavbě
• 2019,20  42.000m2    SKY PARK RESIDENCE, Bratislava, PENTA REAL ESTATE, ve výstavbě     

Česká a Slovenská republika v bytové výstavbě k březnu 2019
Podlahovina:   Par-ky Pro 06, Lounge O6, Deluxe 06


