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Podlaha je fyzickým prepojením človeka s priestorom, ovplyvňuje 
jeho pocity aj vizuálne vnímanie prostredia, v ktorom sa pohybuje..

Drevo je zdrojom pozitívnej energie, prináša do každého interiéru 
pohodu a teplo, vytvára v akomkoľvek priestore harmonickú 
atmosféru.

Drevené podlahy sú tu už stáročia, sú prirodzene krásne, príjemné, 
dokonalé, jedinečné a nadčasové...

PODLAHA a PRIESTOR
výzor a atmosféra interiéru je zrkadlom fantázie, 
postoja k životu, citu pre dokonalosť, je súladom 
farieb a tvarov...



PODLAHA a jej TVORCA
príroda je s tvorcom drevenej podlahy prepojená naveky, 
preto k nej pristupujeme s najväčším rešpektom... 

Spoločnosť PRO PARKET, spol. s r.o. bola založená ľuďmi s dlhoročnými 
praktickými skúsenosťami z oblasti drevárskeho priemyslu so špecializáciou 
na výrobu drevených masívnych podláh a veľkoplošných parkiet.

Výrobu parkiet realizujeme výlučne z drevín ťažených v Európe, v lesoch 
s kontrolovanou ťažbou, v súlade s ochranou prírody a dodržiavaním 
ekologických zásad.

Drevené podlahy z našej produkcie dotvárajú krásu a dokonalosť mnohých 
interiérov nielen na Slovensku, ale aj v Belgicku, Holandsku, ČR, Taliansku, 
Veľkej Británii…



Technické parametre
VEĽKOPLOŠNÉ
3-VRSTVOVÉ PARKETY

výška šírka dĺžka nášlapná vrstva stredová vrstva protiťahová vrstva špecifikácia
12 135 1 100 dub – 4 mm dub – 6 mm dub – 2 mm pre vykurované podlahy
14 155/180 1 100 – 2 100 dub – 4 mm smrek – 8 mm smrek – 2 mm
21 155/180 1 100 – 2 100 dub – 6 mm smrek – 13 mm smrek – 2 mm

olej hladká jemne česané hrubo česané
lak hladká

Typ spoja
	pero-drážka

Povrchové úpravy

Technické parametre

Profil nášľapnej vrstvy
	so skosenou hranou
	s kolmou hranou

Veľkoplošné 3-vrstvové parkety sa z konštrukčného hľadiska skladajú z dubovej jednolamelovej nášlapnej vrstvy v hrúbkach 4 alebo 6 mm, 
stredovej smrekovej alebo dubovej latovky a spodnej protiťahovej vrstvy, ktorú tvorí smreková alebo dubová dýha. Dubová stredová priečna 
spolu s dubovou spodnou protiťahovou vrstvou sa používa pre 3-vrstvové parkety s celkovou konštrukčnou výškou 12 mm, ktoré sú vďaka 
výbornej priepustnosti tepla určené pre podlahy so sálavým vykurovaním. Naturálna, dymom alebo termicky upravená nášlapná vrstva sa 
finálne upravuje priamo vo výrobe niekoľkými vrstvami transparentného laku alebo širokou farebnou škálou olejov najvyššej kvality.

Tri kvalitatívne triedy SELECTION, TREND a CLASSIC vo všetkých farebných odtieňoch.



V triede SELECTION je pre výrobu nášľapnej vrstvy 
vyberané najčistejšie rezivo s pravidelnou kresbou 

dreva. Táto selekcia reziva zaručuje, že parkety majú 
čisté očká do priemeru max. 5 mm, čím sa vytvára 

jednoliata štruktúra podlahy.

Pre triedu TREND sa pri výrobe nášľapnej vrstvy 
vyberá dub s čistou štruktúrou dreva. 

Túto triedu charakterizujú čisté aj vytmelené očká vo 
farbe parkety do priemeru max. 30 mm.

Nášlapná vrstva v triede CLASSIC ukáže dubové 
drevo v jeho plnej prirodzenosti a kráse s výraznou 
kresbou a s čistými a vytmelenými očkami vo farbe 

parkety do priemeru max 60 mm.

NATUR DYM DARKDYM MEDIUM ANTIK EBENSNOW

HOLUBIA ŠEĎ DYM MEDIUM SNOW MAHAGON COGNAC THERMODYM DARK SNOW



Masívne parkety patria od nepamäti medzi najtradičnejšie podlahové materiály. Modernizácia výroby a nové technologické postupy pridali 
klasickým parketám iné dimenzie z pohľadu výroby, rozmerov, spôsobov pokládky a možnosti povrchových úprav. V našom portfóliu môžete 
nájsť masívne dubové parkety rôznych rozmerov, od typu „lam“, cez klasické „vlysy“, až po veľkoplošné, ktoré sú obľúbené hlavne v Holandsku 
a Belgicku. Precízne výrobné postupy a spokojnosť našich zákazníkov sú zárukou najvyššej kvality.

Všetky druhy sú v ponuke v 2 triedach:
NATUR Čistá povrchová štruktúra s očkom do priemeru 3mm vo farbe dreva.
RUSTIK Zábeh bele v povrchovej štruktúre do 30% šírky parkety s očkami v priemere od 5 do 10 mm.

MASÍVNE
PARKETY

Druh parkety Hrúbka v mm Šírka v mm Dĺžka v mm
Lamparketa 10 50 250
Lamparketa 10 60 300
Pero - drážka 15 70 400, 450, 500
Pero - drážka 22 70 400, 450, 500
Pero - drážka 22 130 - 180 1000 - 2000

Technické parametre



Jaseňové drevo získava procesom termickej úpravy v peciach krásnu hnedú farbu a hlavne vynikajúce fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré 
sú porovnateľné s exotickými drevinami ako napríklad teak. Drevo je vysoko odolné voči poveternostným vplyvom a preto je vhodné pre 
exteriérové použitie.
Krása drevenej terasy z THERMO jaseň vynikne tak v prirodzenom stave dreva bez povrchovej úpravy, ako aj s povrchovou úpravou 
transparentným parafínovým olejom, ktorý dodá termicky upravenému jaseňovému drevu ebenovo hnedú farbu.

Technické parametre:
DECKING (nášlapné dosky)
	rozmery (v x š x d) 21 x 120 x 1600 - 2800 mm
	profil hladký alebo vrúbkovaný 2 typy

PODKLADOVÉ HRANOLY (možnosť úpravy podľa zadania zákazníka)
	základný rozmer (v x š x d) 70 x 40 x 2800 mm

Pokládka:
Viditeľné uchytenie nehrdzavejúcimi skrutkami zn. SPAX
Zakryté uchytenie klipmi zn. TIGER CLAW

EXTERIÉROVÉ DREVENÉ
TERASY – THERMO JASEŇ



Podlahy PRO PARKET sú vďaka svojej kvalite a pestrej farebnej škále dokonalým doplnkom akéhokoľvek interiéru.
Doprajte si aj vy očarujúcu krásu a najvyššiu európsku kvalitu v podobe drevených podláh PRO PARKET.

OFFICE
PRO PARKET, spol. s r. o.,
Javorova 277/14, 958 04 Partizánske
Mobil: +421 911 357 457
E-mail: info@proparket.sk
Tel/Fax: +421 38 749 1753
Web: www.proparket.sk

SHOWROOM
Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava
Mobil: +421 903 446 677
E-mail: bratislava@proparket.sk
Tel.:  +421 02 43 636 230 – 43 636 231
Fax.: +421 02 43 636 227
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