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Parklex® nabízí obklady pro exteriér i interiér a podlahy:

• Parklex® Facades
• Parklex® Walls and Ceilings
• Parklex® Floors – Block Tek a Hy Tek
• Parklex® Skin

Fasády
Stěny a podhledy
Podlahy
Tenkostěnné obklady



Parklex® Facades
Fasádní obklady Parklex® představují cnosti dřeva, jeho 
přirozené teplo a krásu. Desky jsou vyrobené z vrstev 
sulfátového papíru syceného fenolovými pryskyřicemi, které 
jsou slisovány pod vysokým tlakem a teplotou. Povrch desek 
tvoří kresba dřevěné dýhy, je ošetřen dvěma speciálními 
fóliemi, které zabezpečují ochranu proti mechanickému 
poškození, atmosférickým vlivům a barevnou stálost.

Parklex® je odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči 
úderům i otěrům, UV stabilní. Splňuje požární bezpečnost 
a jeho údržba je velmi snadná.

Fasádní obklady Parklex jsou vhodné pro větrané fasády 
a je možné je instalovat i jako podhled či je využít i na různě 
zakřivených stěnách. Obklady lze přizpůsobit jakémukoli 
druhu architektonickému požadavku. Obklady Parklex lze 
využít i jako lamely na žaluziích. Parklex® je flexibilní, díky 
jádru se lze přizpůsobit určitým poloměrům zakřivení. 

Parklex® fasades jsou k dispozici v 9 odstínech, které jsou 
získávány z přírodního dřeva. 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.

Parklex® fasades nabízíme v provedení STANDARD a MATT.

Parklex® Walls and Ceilings
Parklex® nabízí pro interiéry jak pro stěny,  
tak pro podhledy dřevěné panely:

Parklex® Dry Internal

Parklex® Acoustic

Parklex® Wet Internal

Parklex® Walls and Ceilings nepotřebují žádnou údržbu 
(broušení, lakování, olejování apod.), jsou odolné proti 
poškrábaní, zaručují světelnou stálost. Panely je možné také 
získat s antibakteriálním povrchem.

Dřevěné panely nabízí jedinečné teplo, tón a živý organický 
materiál a k dispozici je 15 druhů dřeva. S povrchem 
Woodskin panely poskytují jemný saténový vzhled.

Parklex® Dry Internal jsou dřevěné panely navržené pro 
prostředí podléhající vysoké úrovni provozu a oděru, vhodné 
použití pro vnitřní stěny a podhledy do muzeí, kanceláří 
nebo do hotelů. 

Dřevěné panely Parklex® Wet Internal jsou vysoce odolné 
proti vodě, proto se hodí právě do prostoru s vysokou 
vlhkostí jako jsou koupelny, tělocvičny, sauny a bazény, kde 
vytváří pocit tepla.

Fasáda

Parklex® obklady se nabízí v tloušťkách 6, 8, 10, 
12, 14, 18, 20, 22  mm a v základních rozměrech:

1220 x 2440 mm

Konstrukce panelu

Interiérové obkladyStěny a podhledy

Parklex® Acoustic jsou panely pro projekty které vyžadují 
absorpční vlastnosti zvuku jako jsou kongresové sály, 
hlediště, přednáškové sály a divadla. A jsou nabízeny i se 
speciálními povrchy s žebrováním, perforací apod.

Parklex® Wet Internal panely se nabízí v tloušťkách 
6, 8, 10, 12, 14, 18, 22 mm a v základních rozměrech:

1220 x 2440 mm

Parklex® Acoustic panely se nabízí v tloušťkách  
12, 18 mm a v základních rozměrech:

1220 x 2440 mm

1. PVDF antigtaffiti folie
2. Everlook
3. Přírodní dřevěná dýha
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Konstrukce panelu

4. HPL jádro
5. Přírodní dřevěná dýha
6. Protitahová fólie

Parklex® Dry Internal panely se nabízí v tloušťkách  
8, 11, 14, 17, 20, 26 mm a v základních rozměrech:

1220 x 2440 mm
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Parklex® Floors – Block Tek a Hy Tek
Parklex® Floors nabízí podlahy pro exteriér a interiér:

Parklex® Block Tek

Parklex® Hy Tek

Parklex® Block Tek je kompozitní podlaha s vysokou 
hustotou pro exteriéry, které jsou odolné vůči atmosférickým 
vlivům, vlhkosti, teploty, odpuzuje skvrny, plísně a bakterie. 
Block Tek je vhodný pro použití na terasy a oblast kolem 
bazénů. 

Podlaha nepotřebuje žádnou údržbu, je protiskluzová, 
antiseptická.

Parklex® Block Tek je jedinečný, žádný vzor není generovaný, 
proto u každého panelu se textura liší. 

Panely Block Tek je k dispozici v 6 různých provedeních.

Parklex® Hy Tek to je dřevěná podlaha určená do interiérů, 
je vhodná do prostředí s vysokým provozem, jako jsou 
hotely, kanceláře, muzea, letiště, obchody apod. 

Hy tek jsou odolné vůči opotřebení, proti nárazu, proti 
poškrábání, má podobné vlastnosti jako vysoce odolné 
materiály (např. keramika), jsou světelně stálé, UV stabilní, 
protiskluzové a bezúdržbové. 

Parklex® Hy Tek se nabízí v 15 různých provedeních 
a dvěma povrchovými úpravami:

• Satin s hladkým povrchem, jemně saténový, odrážející 
světlo méně než lesklé povrchy.

• Woodskin Matt textura má „otevřené póry“, kde lze 
cítit zrna či uzly ze dřeva. Textura získává vzhled 
naolejovaného povrchu, tak matný jako v přírodě.

Podlahy

Konstrukce panelu

Struktura

Block Tek

Parklex® Skin
Parklex® Skin je tenký plášť z vrstveného 
přírodního dřeva o vysoké hustotě vhodný 
pro interiéry a exteriéry či podlahy.  Díky své 
malé tloušťce je flexibilní a umožňuje použití 
na dveře, sloupy, nábytek.

Je odolný vůči povětrnostním podmínkám, vůči 
změnám (vlhkost, teplota), je UV stabilní. 

Parklex® Skin nabízí různé možnosti použítí:

• Skin Internal, který nabízí povrch Woodskin 
umožňující cítit a vnímat zrna či uzly 
z původní dřevěné dýhy, díky tomu je 
i jedinečný. Vhodný pro použití na dělící 
stěny, nábytek, zaobalené plochy. Skin 
Internal je k dispozici v tloušťce 1 mm 
a rozměru 2440 x 1200 mm.

• Skin External s povrchem Smooth, který 
odhaluje jednoduchost přirozené dýhy, 
rozlišující změny tónu dřeva. Skin External 
je k dispozici v tloušťce 2 mm a rozměru 
2440 x 1200 mm.

• Skin Floor disponující povrchem Smooth 
který odhaluje jednoduchost přirozené 
dýhy, rozlišující změny tónu dřeva. Skin Floor 
je k dispozici v tloušťce 1 mm a rozměrech 
610 x 610 mm, 2440 x 1220 mm. 

Tenkostěnné 
obklady

Parklex® Block Tek panely se nabízí v tloušťkách  
10, 14 mm a v základních rozměrech:

2440 x 300 mm

2440 x 130 mm

2440 x 198 mm

Parklex® Hy Tek panely se nabízí v tloušťkách  
14 mm a v základních rozměrech:

2450 x 540 mm

2450 x 290 mm

2450 x 188 mm

Hy Tek
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1. Gureprex® opotřebení odolná vrstva
2. Přírodní dřevěná dýha
3. HPL protitahová vrstva
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