


NATURCLAD–W:
Panely NATURCLAD–W jsou vyrobené z vrstev sulfátového papíru syceného fenolovými pryskyřicemi, které jsou slisovány pod vysokým tlakem  
a teplotou. Povrch desek tvoří kresba dřevěné dýhy, která je ošetřena speciálními třívrstvými fóliemi, které zabezpečují ochranu proti mechanickému 
poškození, atmosférickým vlivům a barevnou stálost. Panely jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a jsou UV  
stabilní. Splňují třídu reakce na oheň (B-s1, d0; C-s1,d0)  a jejich údržba je velmi snadná. Obklady lze přizpůsobit jakémukoliv druhu 
architektonického požadavku. Obklady NATURCLAD-W lze využít i jako lamely na žaluziích. Jsou flexibilní, díky jádru je lze přizpůsobit určitým 
poloměrům zakřivení. NATURCLAD–W jsou k dispozici ve 14 dekorech, některé dekory lze dodat v matném provedení. 

Jelikož je dřevo přírodní produkt, je i každá dýha považována za jedinečnou. Proto přítomnost drobných rozdílů v barvách nebo struktuře jsou 
normální. Uzly, inkluze pryskyřice jsou součástí dekorace, a tudíž nejsou považovány za vady. 

NATURCLAD–W panely se nabízí v tloušťkách 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 mm a v základních rozměrech: 1220 x 2440, 2700 mm.

Exteriérové produkty 

Dekor:

Quartz

Chestnut

Ambar

Nux

Antra

Onix

Boreal

Pale

Cocoa

Rubi

Coffee

Rustik

Hazel Silver

CLADDING - Fasádní obklady
• NATURCLAD-W
• NATURCLAD-B

SOFFIT - Podhledy
• NATURSOFFIT-W

SIDING - Lamely
• NATURSIDING-W
• NATURSIDING-B

DECKING - Terasy 
• NATURDECK-B



NATURCLAD–B:
NATURCLAD–B jsou super texturované panely bez nutnosti údržby do provětrávaných fasád. Panely nabízí jedinečné textury na povrchu, které 
nevytváří žádné opakované vzory. Při výrobě je použito přírodní dřevo, aby měl výrobek jeho vlastnosti. NATURCLAD–B  poskytuje panelům větší 
odolnost a chrání desku před slunečním zářením, atmosférickými vlivy a nečistotami. NATURCLAD–B jsou k dispozici ve 13 dekorech. Mohou být 
vyrobeny i jako jednostranné či oboustranné. Panely lze použít i pro vnitřní aplikace.

Parklex Prodema NATURCLAD–B obklady se nabízí v tloušťkách 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 mm a v základních rozměrech: 1220 x 2440, 2700 mm.

Dekor:

Black

Red

Cinder

Sesame

Cinnamon

Stone Gray

Green

Tobacco

Grey

White

Chia Mustard Olive Green



NATURSIDING–W:
Jedná se o systém obkladových panelů ve formě lamel, díky kterým vznikne bezúdržbová dřevěná fasáda s dlouhou dobou životnosti. 
NATURSIDING–W je tvořený z pravého dřeva bez nutnosti údržby a do jakéhokoliv klimatu. 
NATURSIDING–W je povrchově upravený tak, aby chránil přírodní dřevěnou dýhu před povětrnostními podmínkami,  eliminuje tak potřebu  
jakékoliv údržby (broušení, lakování, olejování apod.). Obkladové panely jsou UV stabilní, nenasákavé a odolné vůči opotřebení a mechanickým 
nárazům. NATURSIDING–W  jsou k dispozici v 14 dekorech, které jsou získávány z přírodního dřeva. Snadno se tedy přizpůsobí jakékoliv 
architektonické představě.  

NATURSIDING–W obklady se nabízí v tloušťce 8 mm a v základních rozměrech 2440 x 86, 136, 188, 290 mm.

Dekor:
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NATURSIDING-B:
NATURSIDING–B jsou super-texturované, předem opracované panely pro fasády bez nutnosti údržby. Skládají se z HPL jádra s vysokou hustotou 
a jedinečnou texturou na povrchu, která nevytváří opakované vzory a třívrstvé vnější fólie, která poskytuje panelům větší odolnost a chrání panel 
před slunečním zářením, atmosférickými činiteli, znečištěním a má antigraffiti vlastnosti. Jsou k dispozici ve 13 různých dekorech. Panely lze 
použít i pro vnitřní aplikace.

NATURSIDING–B obklady se nabízí v tloušťce 8 mm a v základních rozměrech 2440 x 86, 136, 188, 290 mm.





NATURSOFFIT–W:
NATURSOFFIT-W je HPL panel určený pro horizontální aplikace, jako jsou podhledy nebo přístřešky. Panely nemohou být přímo vystaveny 
ultrafialovému záření nebo vodě, ale lze je aplikovat i venku v oblasti chráněné před těmito dvěmi vlivy. Nevyžadují žádnou údržbu a poskytují 
krytým venkovním prostorům teplo a designovou všestrannost přírodního dřeva. Jsou k dispozici v 22 dekorech. 

Panely se nabízí v tloušťkách 8, 10 mm a v základním rozměru 1220 x 2440 mm.

Dekor:
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NATURDECK–B:
NATURDECK–B jsou kompozitní terasy s vysokou hustotou, která je odolná vůči atmosférickým vlivům, vlhkosti, teplotě, odpuzuje skvrny, plísně  
a bakterie. NATURDECK–B je vhodný pro použití v exteriéru, na terasy, chodníky a oblast kolem domů/budov. NATURDECK–B nepotřebuje žádnou 
údržbu, je protiskluzový a antiseptický. NATURDECK – B je jedinečný, žádný vzor není generovaný, proto se u každé lamely liší textura. Lamely 
NATURDECK – B jsou k dispozici v 6 různých dekorech. 

Parklex NATURDECK–B se nabízí v tloušťkách 10, 14 mm a v základních rozměrech: 2440 x 130, 300, 198 mm.

Dekor:

Cinder Cinnamon Chia Mustard Sesame Tobacco



NATURFLOOR–W:
NATURFLOOR–W to je bezúdržbová podlaha určená do interiérů, vhodná do prostředí s vysokým provozem, jako jsou hotely, kanceláře, muzea, 
letiště, obchody apod. NATURFLOOR–W disponuje voděodolným povrchem, a tím umožňuje instalaci podlah i do oblastí s častým kontaktem  
s vodou spolu s možností protiskluznosti, dále je podlaha odolná vůči opotřebení, proti nárazu, proti poškrábání (stupeň 4), má podobné vlastnosti 
jako vysoce odolné materiály (např. keramika), je světelně stálá, UV stabilní, protiskluzová a bezúdržbová. NATURFLOOR–W se nabízí v 17 různých 
dekorech. Panely lze instalovat 3 různými systémy jako plovoucí, stěrkovou či lepenou podlahu.

NATURFLOOR–W se nabízí v tloušťce 14 mm a v základních rozměrech: 2450 x 188, 290, 590 mm, disponuje různými povrchovými úpravami jako 
hladké či texturované matné povrchy.

Interiérové produkty 

Dekor:

FLOORING - Podlahy
• NATURFLOOR-W

INTERIOR PANELING - Vnitřní obklady
• NATURHARDPANEL-W
• NATURPANEL-W

American Oak
Quartered

Eucalyptus

Sand Oak

American Walnut

European Ash

Bamboo

Graphite

Beech

Grey Quercus

Caramel Bamboo

Maple

Country Oak

Nordic Ash

Driftwood

Olivier Ash

Rustic Oak

Rustic Walnut



Dekor:

Grey Quercus

Eucalyptus

Rustic Walnut

American Oak

European Ash

American Wallnut

Graphite

Bamboo

Maple

Beech

Nordic Ash

Caramel Bamboo

Olivier Ash

Country Oak

Rustic Oak

Driftwood

Sand Oak

NATURPANEL–W:
NATURPANEL–W jsou vysoce odolné panely pro použití na vnitřních stěnách a stropech. Panely byly navrženy pro oblasti s vysokým provozem, 
jako jsou hotely, nemocnice, kanceláře či muzea. Jsou odolné proti mechanickému poškrábání a použití je možné i v oblastech ve styku s vodou. 
Panely lze perforovat pro projekty, které požadují speciální požadavky jako určitá úroveň zvukové pohltivosti v prostorech kongresových sálů, 
poslucháren či divadel.

NATURPANEL–W nabízí jedinečné teplo, tón a živý organický materiál. K dispozici je 17 druhů dekorů. Panely je možné dodat jako jednostranné či 
oboustranné.

Panely se nabízí v tloušťkách 8, 11, 14, 17, 20, 26 mm a v základním rozměru 1220 x 2440 mm.



NATURHARDPANEL – W:
NATURHARDPANEL–W panely jsou extrémně odolné proti vlhkosti a vysokým teplotám (třída reakce na oheň B-s1,d0), určené pro vnitřní stěny  
a stropy. Díky své odolnosti se hodí právě do prostoru s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, tělocvičny, sauny a bazény, kde vytváří pocit tepla. 
Panely byly navrženy pro oblasti s vysokým provozem, jako jsou hotely, nemocnice, kanceláře či muzea. Panely lze perforovat pro projekty, které 
požadují speciální požadavky jako je určitá úroveň zvukové pohltivosti v prostorech kongresových sálů, poslucháren či divadel. Panely lze také 
předem zakřivit. 

Panely nabízí jedinečné teplo, tón a živý organický materiál, k dispozici je 17 druhů dekorů. Panely je možné dodat jako jednostranné či oboustranné.

Panely se nabízí v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm a v základním rozměru 1220 x 2440 mm.

Dekor:

Grey Quercus

Eucalyptus

Rustic Walnut

American Oak

European Ash

American Wallnut

Graphite

Bamboo

Maple

Beech

Nordic Ash

Caramel Bamboo

Olivier Ash

Country Oak

Rustic Oak

Driftwood

Sand Oak
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