
Záleží nám
na čom stojíte

Dotyk prírody

Parkety
z masívneho
dreva



Tajomstvo dokonalej podlahy

Poznáte ten pocit, ktorý sa vynára v mysli pri nadýchnutí príjemnej 
lesnej vône? Slobodne sa necháte unášať a vychutnávate si každučký 
jeden okamih. 

Príroda nás obdarila mnohými zázrakmi. Už po stáročia sa obklopujeme jej 
úprimnou eleganciou, čistotou a vyzývavou krásou. Na našej púti krajinou nám 
svojou impozantnosťou vrážajú do očí rôzne premeny stromov, ich podoby, 
štruktúry a farby. Keď sa k nim bližšie prizrieme môžeme vidieť jasné línie, 
charakteristické odtiene a patinu, ktorá je neopakovateľná. Iste viete, že drevo 
ktoré vás obklopuje je úžasný materiál, ktorý v sebe spája všetko po čom túžite.

Naša úcta a rešpekt k tak vzácnej hmote sa prenáša do každej jednej par-
kety a jej prirodzeného vzhľadu, ktorý vytvára s nehou svet vášho domova, 
či kancelárie. S masívnymi drevenými parketami Novaland si vytvoríte okúz-
ľujúci domov podľa vášho najobľúbenejšieho stromu, ktorý vás vystihuje 
a charakterizuje s nadčasovým dotykom. Elegancia, ľahkosť a podmanivosť 
vás budú sprevádzať počas mnohých dekád a spokojne si poviete:

S láskou k prírode

Dotyk
prírody
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Parkety z masívneho dreva Novaland vám budú spríjemňovať 
priestor. Sú vyrábané len z tých najkvalitnejších kusov dreva, aby 
si zachovali svoj vzhľad.

Niektoré podlahy mávajú tak silnú vrstvu laku, že podlaha pôsobí umelo 
a stráca tým pocit pravého dreva. Preto používame šesťzložkovú lakovanú 
jedinečnú povrchovú úpravu kombinovanú s dvoma vrstvami ochranného 
náteru. Vďaka tomu získava parketa optimálnu ochranu a zachováva si priro-
dzený vzhľad. Univerzálna celodrevená hrúbka 18 milimetrov je ideálna pre 
všetky podkladové povrchy. Nezabudnite, že pri zakúpení našich parkiet 
vám zároveň pribalíme domov 25-ročnú záruku.

Je veľmi príjemné to, že vám za prvotriednu kvalitu ponúkame cenu, ktorú 
na Slovensku len ťažko nájdete. Vždy máme na mysli vašu spokojnosť a ce-
novú prístupnosť našich výrobkov.  

Cítite príjemnú lakovanú povrchovú úpravu. Jednoducho si ju zamilujete. 
Nielenže vám tým zjednodušíme starostlivosť o podlahu, ale zároveň ju 
optimálne chránime pred možnými poškodeniami. Vďaka tomu si drevo 
uchováva svoju farbu a lesk, a o to je váš pohľad na drevo sýtejší. 

Novaland
Najvyššia kvalita Vstúpte do sveta bosou nohou

Cena ako ušitá pre vás

Záleží nám
na čom stojíte
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Všetci túžime po niečom trvácnom, na čo sa postupom času 
môžeme s radosťou pozrieť, spokojne sa zamyslieť alebo po-
spomínať. Či už je to návšteva rodičov, prvé kroky nášho dieťaťa, 

bláznivé stretnutia s priateľmi alebo vášnivé chvíle s našimi drahými 
polovičkami. To všetko sa odohráva v našich životoch. Všetky okamžiky 
máme vryté do duše a pamäti. S potešením sa k ním časom vraciame 
a spomíname, a pritom nezabúdame, že to všetko sa odohralo na urči-
tom mieste.

Masívne drevené parkety Novaland sú tým pravým spoločníkom. Budú sa 
hrdo tešiť po mnohé roky z vašej prítomnosti a vôbec im nebude prekážať 
čulý ruch vášho života. Prezieravosť a dômyselnosť s akou sme ich pre vás 
pripravili vás nesklamú v žiadnom okamihu. Stáť na krásnych parketách 
je naozaj radosť. To sme ešte ani nespomenuli ako ľahko a prakticky sa 
udržiavajú.

Prvé
kroky

Parkety
pre všetky
generácie

Na dodávku našich masívnych drevených parkiet nemusíte čakať 
týždne, či nebodaj mesiace. Všetko máme pre vás vopred pripra-
vené, aby ste sa mohli z nového priestoru tešiť už hneď teraz.

Stačí ak si parkety objednáte a my zariadime, aby ste ich o 24 hodín* mohli 
držať pevne v rukách. Vieme ako vám na tom záleží.

Dodanie

*Skladové zásoby sú dopĺňané priebežne. V prípade 
zvýšeného počtu objednávok si vyhradzujeme 
predĺženie dodacej lehoty.
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Pár krokov
k skutočnému 
dielu

Každé dielo je jedinečné a neopakovateľné, tak ako to naše. Dobré 
je, že viete po čom túžite. 

          

Priestor, ktorý ste sa odhodlali zariadiť musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré 
doň vkladáte. Prajete si aby ste sa v ňom cítili príjemne aj po mnohých 
rokoch. Mal by byť osobitý, štýlový  a jedinečný. Každá naša parketa je nosi-
teľkou pravosti od hlavy až po päty. Nenájdete na nej ani kúsok iného ma-
teriálu okrem dreva. Špeciálna povrchová lakovaná úprava starostlivo chráni 
každú nepatrnú časť jej tela pred poškodením. Vďaka parketám Novaland si 
ten pocit môžete dopriať už aj vy. Prinášame vám jedinečné parkety vyro-
bené z pravého dreva, vysokú kvalitu za cenu, ktorá vás príjemne prekvapí.

Garancia

Ponúkame vám záruku kvality, ktorá vás bude  sprevádzať dosta-
točne dlhý čas, aby ste sa o nej sami presvedčili. 

Naše parkety sú spracovávané najnovšími technológiami zaručujúcimi 
prepracovaný systém povrchovej úpravy. Môžete si vybrať zo širokej palety 
lakovej úpravy, ktorá bude presne odrážať nielen vaše nároky na krásu, 
praktickosť, ale aj odolnosť voči nepriaznivým okolnostiam. 

Všetky naše výrobky získali medzinárodnú certifikáciu FSC, ktorá garantuje 
environmentálny prístup na ceste k spotrebiteľovi – od samotného stromu 
až po finálny výrobok. Zároveň získali certifikát nemeckej spoločnosti Tref-
fert, ktorá zaručuje spotrebiteľom ekologickú bezpečnosť našich podláh, 
a zároveň garantuje ich odolnosť voči UV žiareniu a opotrebovaniu. 
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Patrí medzi veľmi silný, odolný a krásny druh 
dreva. Je vysoko hodnotený a má široké 
uplatnenie v najrozmanitejších smeroch. 

Drevo má zvyčajne rovné vlákna. Pre svoju uni-
kátnu tvrdosť a odolnosť sa využíva okrem výroby 
parkiet na výrobu lodí, sudov, či nábytku. Kôra 
duba sa dokonca využíva k liečeniu rôznych dru-
hov kožných chorôb. Na prechádzke lesom sa s ním 
určite stretnete aj v našich končinách. Patrí medzi 
mohutné listnaté stromy, ktorých bohatá a mo-
hutná koruna siaha do obrovských výšok. Jeho 
vzrast dosahuje úctyhodných 20 až 40 metrov. 

Vyberte sa do lesa v apríli alebo v máji. Uvidíte jed-
noduché kvietky roztrúsené v jeho listnatej korune. 
Neskôr ich vystriedajú žalude. Určite si všimnite 
ich impozantnosť, ktorou váš zrak upútajú na prvý 
pohľad. Vyskytuje sa v nížinách ako aj v podhor-
ských oblastiach. Dokáže vytvoriť krásnu scenériu 
- dúbravu, ale znamenite sa vynímajú aj samostatne 
na voľných priestranstvách. Prirodzene sa vyskytuje 
v rôznych oblastiach sveta či už v Európe, na Kaukaze, 
alebo v niektorých častiach severnej Afriky a Ázie. 
Duby sa dožívajú úctyhodného veku 300 až 1000 
rokov.  Možno ani netušíte, ale dub objavíte všade 
okolo seba.

Masívne drevené dubové parkety patria medzi 
najobľúbenejšie v krajinách Európy ako aj Ameriky. Sú 
priateľské, vytvoria vám útulnú atmosféru, po ktorej 
túžite a dožičia vám dostatok príjemnej pohody. 
V Anglicku, Nemecku, Poľsku, USA, Francúzsku, či 
Litve si ho vybrali za národný strom. Predstavuje silu 
a odolnosť. Dub bol v klasickej mytológii posvät-
ným stromom a symbolom najvyššieho boha – Dia. 

Dub a jeho
variácie

Akácia a jej 
variácie

Prvýkrát bola popísaná švédskym botanikom 
Carlosom Linnaeusom v roku 1773, ktorý 
ju objavil v Afrike. Dodnes bolo nájdených 

na svete takmer 1300 jej druhov, z toho približne 
960 rastie v Austrálii. Ostatné druhy sú rozšírené 
vo všetkých oblastiach s teplým podnebím ako je 
Afrika, južná Ázia alebo Amerika. 

Drevo akácie patrí medzi vzácne a najmenej rozší-
rené. Je obľúbené vďaka vysokému lesku a osobitej 
patine, preto sa využíva aj pri vytváraní drevených 
ornamentov. Pri pozornom pohľade na drevo akácie 
sa vám spomalí dych. Podmaní si vás svojou osobi-
tosťou a prítulnosťou, ktorá sa len ťažko hľadá. Akácia 
predstavuje v niektorých mystických náboženstvách 
symbol zmŕtvychvstania a nesmrteľnosti. 

Využíva sa aj na výrobu vonných tyčiniek, ktoré sa 
používajú pri rôznych rituáloch najmä v Nepále, Indii, 
Tibete a Číne. Miestny obyvatelia veria, že dym vychá-
dzajúci z tyčinky odoženie zlých duchov a démonov 
a zlepší božstvu náladu. Veľká väčšina druhov dreva 
akácie sa využíva v drevárskom priemysle. Medzi 
najrozšírenejšiu odrodu v Európe patrí agát biely 
odborne nazvaný Robinia pseudoacacia, ktorý je len 
vzdialený príbuzný akácie. Kvety väčšiny druhov aká-
cie majú žltú, krémovú farbu a niektoré sú sfarbené 
do ružova, či červena. Dokonca v niektorých krajinách 
Ázie, napríklad v Laose, či Thajsku ju využívajú na príp-
ravu polievok, či omeliet. Stromy akácie patria medzi 
obľúbené u včelárov. Med z jej kvetov patrí medzi 
najlahodnejší a je obľúbený pre jemnú chuť, vláčnu 
štruktúru a priehľadný vzhľad. Akácia sa využíva aj 
v medicíne pre svoje liečivé účinky.

Pri výbere masívnych drevených parkiet akácie nikdy 
nezaváhate. Dobre sa na ne postavte a nechajte sa 
unášať do končín tisíce kilometrov vzdialených od 
vášho domova. Započúvajte sa do bubnov miest-
nych kmeňov v Afrike ...
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Highland SmokeNatural

Vítame vás vo svete skutočnej krásy                                                                              

Dub a jeho variácie

Natural Red Wine Tabacco

Akácia a jej variácie

Breza a jej variácie Jaseň

Bronze Blend Jacobean

Fruit Wood Golden Wheat Gun Stock Harvest Highland Smoke

Walnut Red Wine Rose Wood

Natural Cappucino Harvest Gun Stock
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→  Hovorí Ing. arch. Kudjáková

Vítame vás vo svete skutočnej krásy                                                                      

Každý priestor, v ktorom trávime čas, by mal na 
nás pôsobiť príjemným dojmom. Podľa feng 
šuej drevo patrí medzi  päť základných elemen-

tov, ktoré tvoria svet. Predstavuje nápaditosť, tvori-
vosť a obdobie jari. Drevo je prispôsobivé a ohybné, 
alebo nepoddajné ako dub. Podľa feng šuej je drevo 
spoločenské , reprezentuje narodenie a ranné det-
stvo. Geograficky predstavuje východ. Tento smer 
ovláda zdravie, rast a rodinný život. Napríklad vo 
východnej časti zakázaného mesta − v Pekingu boli 
domy zelenej farby, keďže ich obývali mladí princo-
via a práve drevo je symbolom tejto farby. Preto pri 
výbere správnych okien, farby stien, kobercov, záclon, 
či sedačky nezabúdame, že dominantnou plochou 
v každom priestore tvorí práve drevená podlaha. Je 
veľmi dôležité, aby sme citlivo zhodnotili, ktoré par-
kety – jej farebné variácia, účel a kvalita budú najviac 
vhodné pre náš priestor. 

„Každodenne sa stretávam s protichodnými požiadavkami mno-
hých našich klientov. Nájsť vhodné riešenie, pre každého z nich 
býva zväčša dlhodobým procesom. Ideálnym východiskom je 
keď s klientom nájdeme prienik praktickosti a krásy. Univerzál-
nosť masívnych drevených podláh Novaland je zárukou práve 
tejto spokojnosti. Teší ma, keď vidím výsledok, z ktorého majú 
klienti radosť.“ 

My a 
priestor 
okolo 
nás
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Najlepšie sa jej darí na slnku a preto ju nechajte žiariť vo vašom pries-
tore. Drevo brezy je bledé, častokrát s veľmi atraktívnym saténovým 
nádychom. Niektoré odrody dreva sa vyznačujú zaujímavou vlnovitou 
štruktúrou  kombinovanou s tmavými prúžkami a čiarami. Patrí medzi 
najobľúbenejšie dreviny pre svoj výnimočný jednoduchý vzhľad a fle-
xibilnosť využitia v priestore. Ak sa podarí a podmienky jej to umožnia 
dokáže dorásť až do výšky 30 metrov. Jej listy sú relatívne dlhé a nie-
ktoré môžu dosiahnuť až 7 centimetrov. Možno vás prekvapí, že rastie 
v mnohých odtieňoch ako napríklad červená, biela, žltá alebo tmavá. 
Strieborná breza je dokonca fínskym národným stromom. Fíni využívajú 
konáre brezy ako masážne metličky pri saunovaní. Majú relaxačný efekt 
na svalstvo. Jej odrody sa využívajú pri stavbe kánoí a nádob, pre jej silu, 
odolnosť voči vode a ľahkosť. Väčšina druhov brezy rastie v nížinách 
na rozľahlých priestranstvách. Je známe, že je nenáročná na ekologické 
podmienky. Ak hľadáte trvácny jemný tón, ktorý dodá vášmu priestoru 
lesk a svetlosť, tak ste na správnej ceste. 

Breza a jej variácie

Pri pohľade na Jaseň si možno poviete, že to je ono. Okrem základných 
atribútov ako je krása, patina a lesk vám ponúka aj unikátne vlastnosti, ktoré 
u iných stromoch možno nenájdete. Drevo jaseňa patrí medzi tvrdé, veľmi 
silné, pričom si však zachováva potrebnú pružnosť. Pre svoje prednosti sa 
využíva okrem výroby parkiet, aj na výrobu ručných nástrojov a všade tam 
kde sa vyžaduje vysoká sila a elastickosť. Jeho nezameniteľná farebnosť 
a štruktúra si nájdu cestu k vašim nohám. Jaseň patrí medzi stredne vysoké 
listnaté opadavé stromy. Niektoré  druhy sú celoročne zelené a ich listy 
pôsobia jednoduchým dojmom. V škandinávskej mytológii má jaseň svoje 
dôležité miesto. Podľa pradávnych mýtov existuje svetový strom 
Yggdrasil, ktorý sa nachádza v strede vesmíru, a tým stromom je práve 
jaseň. V gréckej mytológii má rovnako silno zapustené korene, a zmienku 
o ňom nájdeme v rôznych príbehoch a starodávnych rituáloch. Je dobré 
vedieť, že na čom stojíte je obľúbené a obdivované už po tisícročia. Prečo je 
to tak? Skloňte hlavu a prizrite sa.

Jaseň a jeho
variácie
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Inteligentná
Radi sa obklopujeme inteligentnými vecami. Preto sme naše masívne dre-
vené parkety spracovali tak, aby si poradili s teplotnými výkyvmi a kolísavou 
vlhkosťou v miestnostiach počas rôznych ročných období.

Povrch
Rozhodujúci a určujúci. Ktorú z našich masívnych drevených parkiet si vy-
beriete? Každá lakovaná povrchová úprava zvýrazňuje prirodzenú štruktúru 
dreva. Je dostatočne tenká a zároveň unikátne odolná, tak aby sme vás 
neukrátili o jej vzhľad. Drevo časom získava na kráse. Ako príroda aj ono 
má svoj život plný farebnosti. Farba, štýl, ojedinelá patina sú tým, čo vám 
ponúkame.

Láska k originálu
Kúpili ste si nedávno obraz, krásny šperk, drevenú alebo kamennú sošku, 
či iné dielo? Viete oceniť pravosť a jedinečnosť toho čo máte v rukách? Tak 
potom sú naše masívne drevené parkety ako stvorené pre vás. Vďaka tomu, 
že náš sortiment zahŕňa mnoho nádherných druhov dreva pochádzajú-
cich z rôznych kútov sveta, sa môžete tešiť z toho najlepšieho. Vieme, že 
presnosť v spracovaní a zachovanie prirodzeného vzhľadu majstra stromu si 
zaslúži úctu. Ako celok vám vytvoria nádhernú a neopakovateľnú scenériu 
vášho domova, pečať vášho dotyku, ktorý nezovšednie. Je radosť mať pravé 
majstrovské dielo pod nohami a nie jeho kópiu.  
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Technické údaje

Štruktúra dreva
Povrch parkety

šesťzložkový UV lak 
a dve náterové vrstvy

18 mm hrúbka 
parkety

Perodrážka pre 
jednoduché 
položenie

Zložky laku
 

UV-izolačný plášť
UV-filter
UV tesniaca vrstva Duro
UV-akrylový plášť odolný voči poškriabaniu

 
✓  Naše parkety sú antistatické a majú vysokú akustickú izolačnú schopnosť

✓ Sú chránené proti vlhkosti špeciálnou úpravou

✓ Vhodné pre podlahové kúrenie

✓ Vedenie tepla je približne 0.17 W/mK

Tvrdosť dreva
+                                        -

Hodnota zaťaženia 
dreva

Akácia  165 - 195 Mpa

Dub          100 - 130 Mpa

Jaseň                    90 - 120 Mpa

Breza                            65 - 100 Mpa
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Neradi trháte putá, ktoré starostlivo budujete. My sa snažíme o to isté. Spoje 
masívnych drevených parkiet Novaland sú svojim spracovaním jedinečne 
trvácne a odolné. Nemusíte sa báť zbytočných škár a medzier. Vďaka 
perodrážke po celom obvode parkiet je ich zacvaknutie veľmi jednoduché 
a trvácne. Ďalšou výhodou je, že hneď po položení parkiet sa môžete spo-
kojne vybrať na prechádzku po jej zákutiach. Pevnejšie to už jednoducho 
nejde. Je to uzavreté puto na desaťročia.

Puto
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Naše 
parkety
znesú 
naozaj
všetko
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