ClickBoard –

novinka na českém trhu

ClickBoard

Obkladové stěnové a stropní panely
s ﬁnální povrchovou úpravou

Obkladové stěnové a stropní panely
ClickBoard – interiér Vašich snů
Stěnové a stropní panely ClickBoard s patentovaným zámkovým systémem SAFE-LOCK zaručují snadnou
cestu k řešení vysokého standardu Vašeho bydlení. Spojují ﬁlozoﬁi tradiční vysoké kvality výrobků ﬁrmy
Parador a cenově příznivé investice do hodnotného a praktického značkového výrobku.
Chcete-li renovovat bez stresu, hluku a prašného prostředí, mít moderní interiér a navíc ušetřit čas, využijte
naší skvělé nabídky stěnových panelů ClickBoard od Paradoru. Konstrukce zámku u jednotlivých panelů přináší mnoho předností, např. optimální výškovou přesnost a dlouhou životnost. Na trvanlivý a odolný povrch
při minimálních nárocích na údržbu poskytuje ﬁrma Parador záruku 10 let.

ClickBoard – čtyřnásobně výhodný
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Alternativa k běžné výstavbě zdí suchým způsobem
Hledáte rychlou, jednoduchou a cenově dostupnou alternativu k běžné výstavbě zdí suchým obkladovým způsobem a k panelovým systémům? Pak desky ClickBoard od Paradoru jsou právě tím pravým
řešením pro Vás. S ClickBoardem můžete realizovat vaše nápady rychle a bez problémů, jelikož
ClickBoard není jen tou pravou volbou z důvodu funkčnosti a praktičnosti, ale má také 4 výhody:

1. Ideální jak pro nové budovy, tak i renovace
Výstavba suchým způsobem ve všech obytných i ostatních místnostech s vyšší vlhkostí (koupelny apod.)
Pro omítané i neomítané zdi a půdní vestavby
Přesvědčivá funkčnost s pěkným designem

2. Snadná instalace zámkovým systémem
Patentovaný zámkový systém s proﬁlem SAFE-LOCK
pro rychlou, jednoduchou a bezpečnou montáž
Desky jsou díky svým formátům snadno manipulovatelné
Při montáži i následném užívání nevzniká žádný prach
nebo jiné nečistoty
Robusní spojení zaručuje uzavřené a pevné spoje

3. Šetří čas i peníze
Výstavba interiéru probíhá ve velmi krátkém čase:
úspora až 50 % času oproti suché výstavbě
Kompletní instalace zahrnuje jen pár kroků
Prostory jsou ihned obyvatelné bez nutnosti lepení,
broušení, natírání nebo tapetování

4. Snadná údržba, dlouhá životnost a vysoká odolnost
Povrch je odolný proti oděru a škrábancům, lze jej čistit
vlhkou textilií
Vrtání, přibíjení nebo šroubování není problém,
nosnost do 50 kg
Po několika letech může být bez obtíží renovován

ClickBoard – interiérové desky k okamžitému použití
Velmi těsné spoje bez viditelných spár

Ideální pro veškeré renovace

Velká přesnost zaručená nejmodernějšími výrobními

Různé povrchové struktury v mnoha barvách, mistrně

technologiemi

zpracované a srovnatelné s originálem

Vysoce odolná krycí vrstva z melaminové
pryskyřice se zvýrazněnou
strukturou
Dekorativní vrstva
zušlechtěná
barevnou strukturou

Tloušťka
- 12 mm

Ochranná vrstva

Nabídka formátů
Spodní vrstva tvořící
ochranu proti vlhkosti
Nosná deska z materiálu HDF

Patentovaný zámkový
systém „SAFE LOCK“

1285 x 389 mm
2585 x 389 mm
2585 x 492 mm

ClickBoard – montáž
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Jednoduše a rychle; ušetříte až 50 % pracovního času
ClickBoard umožňuje jednoduchou a rychlou montáž stěn, příček, případně možnost renovace ve velmi krátkém
čase s minimálním pracovním úsilím. Kompletní montáž ClickBoardu je provedena v několika krocích na sebe
navazujících, bez pracovních operací jako je tmelení, broušení, tapetování nebo malování. Podívejte se sami.
Montáž - ClickBoard
1. Zhotovení konstrukce 2. Montáž panelů

3. Montáž proﬁlů

Hotový interiér

Bez spárování, broušení,
tapetování, malování.

Suchá výstavba
1. Zhotovení konstrukce 2. Montáž panelů

3. Spárování

4. Broušení

5. Tapetování

6. Malování

7. Vysychání

Hotový interiér

První interiérový dílec k okamžitému použití
ClickBoard má univerzální použití - jako např. tenká stěnová příčka, dekorativní obložení stěn, stropů a inte-

Stropy

Interiéry půdních vestaveb

Tenké stěnové příčky

Dekorativní obložení stěn

riérů půdních vestaveb. Pro všechny oblasti použití panelů je třeba instalace na dřevěný nebo kovový rošt.

Dekory a struktura povrchu panelů
Obkladové stěnové a stropní panely jsou dodávány v různých barevných odstínech, v 5-ti povrchových
úpravách od tzv. „hrubé struktury“ až po jemnou perličku, které uspokojí požadavky i toho nejnáročnějšího
zákazníka. Jednotlivé barevné dílce lze mezi sebou kombinovat dle Vašich záměrů.

Bílá - struktura jemná perlička

Bílá - struktura sklovitá

Bílá - struktura hrubá

Creme - struktura jemná perlička

Creme - struktura sklovitá

Creme - struktura hrubá

Lemone - struktura jemná perlička

Saharská žlutá - struktura jemná perlička

Žlutá - struktura vláknitá Stucco

Orange - struktura vláknitá Stucco

Cotto - struktura vláknitá Stucco

Rosso - struktura vláknitá Stucco

ClickBoard – dekory a příslušenství

Modrá - struktura vláknitá Stucco
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Základní - struktura šedá

Proﬁly a systém zakončení
Obkladový systém ClickBoard nabízí
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řadu doplňků, vč. plastových proﬁlů,

5

příchytek a čistících přípravků.

1

2

3

1

Určen pro plochy
do pravého úhlu - vnitřní
rohy v místnosti, stropní hrany.

2

Určen pro začištění
vnějších rohů v místnosti
- např. skříní či parapetních desek.

3

Určen pro všechny
plochy s jiným než pravým úhlem tvořící vnitřní
roh - např. zešikmené
stropy či zárubně.

30
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4

Určen pro všechny
plochy s jiným než pravým
úhlem
tvořící
vnější roh - např. vikýř,
štít apod.

5

Určen pro dokonalé
zakrytí dilatačních spár.
Může být použit jako spojovací proﬁl nebo ﬂexibilní
vnitřní rohový proﬁl

22,5
22,5

30

Ukončovací proﬁl

Vnější roh

Flex. vnitřní roh

Flex. vnější roh

Přechodový proﬁl

Obkladové stěnové a stropní panely s ﬁnální povrchovou úpravou ClickBoard jsou pravidelně kontrolovány
nezávislými instituty a jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí.
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ClickBoard - jedinečné konstrukční panely
Parador Vám nabízí záruku kontrolovaného značkového výrobku
ClickBoard je první interiérový stavební dílec ideální pro novostavby i renovace, na stěny, stropy
i jako tenké příčky.
Praktická technologie desek s patentovaným zámkovým systémem a výběr z několika formátů
umožňuje snadnou a rychlou montáž.
Pevné a velmi přesné zámkové spojení zajišťuje maximální těsnost spoje.
Žádné stěrkování, spárování, tapetování a malování díky povrchu s ﬁnální úpravou.
ClickBoard je snadno udržovatelný s dlouhou životností a vysokou nosností.
Široký sortiment příslušenství vhodný ke všem typům povrchových struktur a barevným odstínům.

Váš prodejce stěnového systému ClickBoard

