
Toppmoderna träfasader 
– den långsiktiga lösningen
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Med en produkt av naturträ märks materialets 
värme och kvalitet tydligt. 

Parklex har tagit fram ett brett sortiment 
enastående paneler för extern användning, 
gjorda av naturträ. Samtliga genomgår en 
tillverkningsprocess som ger träet egenskaper 
utöver det vanliga i fråga om väderbeständighet 
och hållbarhet, vilket gör Parklex Facade 
idealiskt för byggnadsfasader. 

Regn, sol, kyla eller värme – Parklex 
täcker byggnadsfasader med naturträ som 
garanterat ger goda egenskaper och har litet 
underhållsbehov. Nöj dig inte med trä endast 
på insidan av byggnaden, utan bekläd den med 
naturligt vackra Parklex Facade.

Ytterfasadpaneler
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En byggnads kvalitet  
sett från utsidan.



5

Panel av högtryckslaminat  
för extern användning.

Parklex Facade är ett högtryckslaminat med ytskikt av 

träfaner, med en kärna av pappersibrer impregnerade med 
värmehärdade hartser. Dessa pressas samman vid hög 

temperatur och med högt tryck, och skyddas av ett ytskikt 

med god beständighet mot UV-strålning och förvittring.
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Gjord för att prestera.

I Parklex fasadpaneler inns Everlook®, en komponent som 
tillsatts i träet för varaktig färgbeständighet i all väderlek. 

Dessutom har vi kunnat ta fram och införa nya ytskikt i 

vårt träfanersortiment.
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Parklex- 
projekt
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St Johns Health 
Centre
London, Storbritannien 

Arkitekt: Buschow Henley
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Alhambra 
Information Points
Granada, Spanien. 

Arkitekt: Francisco Martínez Manso, 

Rafael Soler Márquez
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John Lennon 
Airport
Liverpool, Storbritannien 

Arkitekt: Leach Rhodes Walker
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The Waldron 
Health Centre
London, Storbritannien 

Arkitekt: Buschow Henley



19



20

St Pauls Square 

Liverpool, Storbritannien 
Arkitekt: RHWL Arkitekts 
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MUA  
Alicante University 
Museum
Alicante, Spanien 

Arkitekt: Alfredo Paya
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Mason Hall
Birmingham, Storbritannien 

Arkitekt: Aedas



27



28

Miradores I-II 
bostadshus
Pozuelo de Alarcón (Madrid), Spanien 
Arkitekt: Ramón Andrada
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Skyline Central
Manchester, Storbritannien 

Arkitekt: Jacobs Webber
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Privatbostad
Liendo, Spanien 

Arkitekt: Jesús Mari Mendiola
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Centre 
Sociosanitari  
El Cedre 

Santa Coloma, Andorra 
Arkitekt: Pau Iglesias Rodríguez
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Nuova Sede 
Bertozzini
Pesaro, Italien 

Arkitekt: Leone Pesaro
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La Peña  
Train Station
Bilbao, Spanien 

Arkitekt: Estudio GPD
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Clouds
Faqra Club, Libanon 

Arkitekt: Nabil Gholam

Tiara, bostadshus
Dubai, Förenade Arabemiraten 

Arkitekt: Dar Al Handasah
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Metro Hotel
Seoul, Sydkorea 

Arkitekt: Oh Moon-Seok (H&A)

Sjukhus
Seul, Sydkorea 

Arkitekt: Seo hae-chon
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Privatbostad
Sydkorea
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Morris Thompson 
Cultural & Visitors 
Center
Alaska, USA

Arkitekt: Charles Bettisworth  

& Company General

Entreprenör: Ghemm Company Inc

Fotograf: Preston Rudderow
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European Center 
for Business  
and Innovation
Granada, Spanien.

Arkitekt: Francisco Martínez Manso, 

Rafael Soler Márquez
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Privatbostad
Sydkorea 

Arkitekt: Lima Yae Yong (OCA)
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Tekniska  
egenskaper
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Om Parklex

Varje typ av Parklex-panel genomgår olika tillverknings-

processer beroende på användningsområde: interiörer, 

exteriörer, fuktiga miljöer och så vidare. Utgångspunkten 

är alltid faner av naturträ och en kärna av specialpapper, 

samtliga impregnerade med värmehärdade hartser och 

sammanpressade under högt tryck och hög temperatur.

Tillverkningsprocess Naturträ

Perfekt integrering i projektets design är ett absolut krav. 

Med vår patenterade teknik kan enastående ytskikt med 

naturträfaner introduceras i byggnadsmiljöer. Varje projekt 

är unikt, precis som utseendet på varje Parklex-panel.

För att kunna tillhandahålla service på internationell nivå har 

vi etablerat ett omfattande nätverk med Parklex-distributörer 

på alla fem kontinenter, vilket ger oss möjlighet att arbeta 

närmare våra klienter och ge utmärkt service på lokal nivå. 

Samtidigt innebär det att vi är insatta i de olika tekniska 

kraven på varje marknad.

Ytan består alltid helt av naturträ som har impregnerats uti-

från användningsområde – för att motstå viss väderlek eller 

för att tåla litig användning i slitageutsatta interiörer.

Vi på Parklex erbjuder en mängd olika ytskikt och färger 

tillverkade av faner både av naturligt och pigmenterat trä. 

Oavsett dina behov hänger Parklex med i marknadstren-

derna – idag och i framtiden.

Globala namn inom arkitektur speciicerar Parklex för 
sina mest prestigefyllda projekt. Varför? För att de har 

förtroende för våra produkter och är införstådda i deras 

tekniska och estetiska fördelar. Resultatet överträffar ofta 

förväntningarna. Vi på Parklex har arbetat dagligen i mer än 

femton år med arkitekter från hela världen, som Santiago 

Calatrava, Frank Gehry, Norman Foster, Jean Nouvel och 

Nicholas Grimshaw, och anpassar vårt sortiment så att 

det motsvarar deras krav.

Vår omfattande erfarenhet har gjort att Parklex beklädnader 

av naturträ valts för kända byggnader världen över. Vårt 

varumärke är synonymt med garanterat högkvalitativa 

material anpassade efter våra klienters behov och för-

väntningar. Se våra tekniska anvisningar för problemfria 

installationer.

Noggrann testning säkerställer Parklex utmärkta egens-

kaper.

Ytskikt

Internationellt

Garantier/kvalitetscertiikat

Sortiment

Arkitekter
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Lätt att montera.

Det lytande golvsystemet är enkelt och prisvärt. Övriga 
produkter är lätta att montera med tydliga anvisningar.

Kvalitet och prestanda är synonyma med Parklex 
produkter. De tekniska och praktiska fördelarna 
märks från att monteringen är klar och genom 
hela produktens livslängd. Välj Parklex för dina 

mest krävande projekt och njut – till skillnad 
från andra träprodukter – av naturträ som inte 
kräver särskilt underhåll.

Ljudabsorption.

Parklex 500 och Parklex 700 kan perforeras så att de blir 

idealiska material för ljudabsorption. De är särskilt framtagna 

för interiörer där den akustiska faktorn är viktig.

Hållfasthet.

Många ställen i interiörer utsätts för kraftigt slitage från 

fötter. Vår träimpregneringsprocess Gureprex® är utformad 
för att ge enastående fördelar i fråga om beständighet mot 

nötning, fukt och repor samt ge en hård yta som kräver 

lite underhåll. Rent praktiskt erbjuder våra paneler mycket 

större dimensionell och strukturell stabilitet än lackerade 

eller oljade produkter.

Fuktbeständighet.

Vår patenterade produktionsteknik säkerställer att varje 

Parklex-fasadpanel motstår de mest extrema väderförhål-

landen. Vår process skyddar mot snö, regn, sol, fukt och 

värme. Samma tillverkningsteknik används för våra interna 

produkter för att ge exceptionella prestanda i våtutrymmen 

som exempelvis ett duschrum, en bastu eller ett spa.

Underhåll.

Till skillnad från de lesta trämaterial kräver inte våra produkter 
slipning, lackering eller oljning för att behålla sitt utseende på 

sikt. De rengörs enkelt med lytande pH-neutrala lösningar 
och vatten. Klotter är relativt lätt att sanera.

Service.

Parklex gör stora investeringar i forskning och utveckling 

samt erbjuder direkt teknisk support som besvarar alla 

dina frågor om montering, certiiering eller standarder. Vi 
kan även ge råd om speciikationer för korrekt material 
för alla projekt.

Kvalitet.

Parklex innebär kvalitet. Våra olika slags träfaner är hand-

plockade för att vara perfekta. Samtliga produkter är CE-
märkta och omfattas av minst tio års garanti. Exteriörpaneler 
tillverkas enligt de höga standarder som krävs för att uppfylla 

de stränga kraven i den europeiska standarden EN 438 
som gäller för högtryckslaminat (HPL). Faktum är att våra 

paneler i lera avseenden överträffar standarderna. 

Brandsäkerhet.

Hela vårt produktsortiment har testats enligt den euro-

peiska standarden EN 13.501-1:2002. Resultaten visar att 
Parklex uppnår högsta prestanda för organiska material. Vi 

har även landsspeciika testdata för andra internationella 
marknader – kontakta oss för mer information.

Egenskaper

Parklex – den idealiska lösningen
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Skiktat högtryckslaminat 

med ytskikt av träfaner 

för externt bruk.

Ytskikt i naturträ för  

helt åtkomliga  

upphöjda golv.

Naturträgolv för ytterst 

slitageutsatta miljöer.

Tak- och 

väggbeklädnader  

i naturträ.

Skiktade träpaneler för 

intern användning med 

hög fuktbeständighet.

Fasader

Golv

Väggar  
och tak

Fuktiga  
områden

Torra  
utrymmen

Flytande
parkett

Upphöjda
golv

InnenbereicheInnenbereiche

Aussenbere-Aussenbere-Utomhus

Parklex produktguide

Inomhus



53



54

Parklex tillverkas av int träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsnin-
gar är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varuprover innan du 
gör en beställning.

Ytegenskaper Panelkonstruktion

Parklex Facade är ett högtryckslaminat med ytskikt av 

träfaner, tillverkat av kraftpapper impregnerat med hartser 

som värmehärdats under högt tryck och hög temperatur. 

Fanerskiktet har god beständighet mot UV-strålning och 

aggressiva atmosfäriska ämnen.

Parklex Facade har Everlook®, en särskild beläggning som 
avsevärt förlänger panelens normala livslängd, ökar bestän-

digheten mot UV-strålning och ger bättre färgstabilitet. 

Dessutom möjliggörs utveckling av nya paneler med ett 

omfattande utbud av ytskikt.

Skiktat högtryckslaminat med ytskikt  
av träfaner för externt bruk.

Ytskiktssortiment

Slät. Traditionellt Parklex-ytskikt. 

Framhäver den enkla, naturliga 

skönheten hos den äkta träfaner 

panelen är gjord av.

PVDF-beläggning för enklare  

klottersanering

Everlook ®

Naturträfaner

HPL-kärna

Naturträfaner

Balanserande ilm
HPL-kärna

Vattenbeständigt.

Parklex har installerats framgångs-

rikt i en mängd klimatmiljöer världen 

över. Vår omfattande tillverknings-

erfarenhet och engagemang i fors-

kning och utveckling har gjort att vi 

kunnat utveckla ett unikt träbygg-

material som motstår de strängaste 

av väderförhållanden. Dessutom 

ger vår process träpaneler för an-

vändning i aggressiva miljöer som 

uppstår i och intill swimmingpooler, 

spaanläggningar och duschrum.

Solbeständighet.

En av förbättrade egenskaper-
na hos den nya fasadpanelen 

är dess höga beständighet mot 

UV-nedbrytning. Solsken är det 

strängaste naturelementet.  Som 

ett progressivt företag strävar vi på 

Parklex hela tiden efter att leverera 

överlägsna prestanda genom avan-

cerad tillverkningsteknik i panelpro-

duktionen. Våra material har högsta 

möjliga färgstabilitet samtidigt som 

den skönhet och de variationer som 

inns i träet bevaras.

Klottersanering och underhåll.

Det är ett tråkigt faktum att många 

av de bästa arkitekturprojekten 

vanpryds av klotter, något som 

ofta görs med cellulosabaserade 

sprejfärger. Parklex Facades yta 

är särskilt utformad för att vara lätt 

att klottersanera utan att panelens 

egenskaper eller utseende påver-

kas. Dessutom motstår Parklex 

Facade nedsmutsning av luftburna 

föroreningar och har litet rengö-

ringsbehov. Båda viktiga faktorer 

för fastighetsskötsels löpande 

kostnader.

Ambar Antra Copper Gold Onix 

Quartz Rubi Silver 

Kvalitet som syns
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Tjocklek 2 6 mm 

Tester Standard Egenskap eller attribut Mätenhet Resultat 

    Parklex Facade S 
(standard) 

Parklex Facade F 
(brandklass) 

    Rev: 06 (2009-09) Rev: 07 (2009-09) 

1. Inspektionskrav      

Färg, mönster och ytskikt 
 
 
 

EN 438-8 del 5.2.2.3 Eftersom trä är en naturprodukt kan varje faner sägas vara unik. Skillnader i färgnyans och struktur anses normalt. 
Oregelbundenheter som kvisthål och kådrester betraktas inte som defekter, utan som en del av dekoren. Det finns skillnader 
i ljushärdighet beroende på träslag och träets ursprung. 

2. Dimensionella toleranser   

Tjocklek (t) EN 438-2 del 5 6,0 ≤ t < 8,0 mm ± 0,40 

  8,0 ≤ t< 12,0  ± 0,50 

  12,0 ≤ :t< 16,0  ± 0,60 

  16,0 ≤ t< 20,0  ± 0,70 

  20,0 ≤ t < 25,0  ± 0,80 

Längd och bredd EN 438-2 del 6 - mm + 10/-0 

Kantrakhet EN 438-2 del 7 - mm/m 1,5 

Kanträtvinklighet 
 
 

EN 438-2 del 8 - mm/m 1,5 

3. Fysiska egenskaper      

Dimensionell stabilitet vid förhöjda temperaturer EN 438-2 del 17 Kumulativ dimensionell förändring (t ≥ 6_mm) % maxbelastning i längdriktning 0,3 

   
 

% maxbelastning i tvärriktning 0,6 

Stöttålighet mot boll med stor diameter EN 438-2 del 21 Maxhöjd utan synlig ytsprickning eller märke 
större än 10 mm (t≥ 6mm) 

mm ≥ 1.800 

Draghållfasthet EN ISO 527-2 Belastning i längdriktning MPa ≥ 60 

  Belastning i tvärriktning  
 

 
 

Fastställande av klotterbeständighet ASTM D 6578:2000 Rengörbarhet Permanent blå märkpenna 4 

   Röd sprejfärg 4 

   Svart vaxkrita 1 

 
 
 

  Vattenbaserad svart 
märkpenna 

2 

4. Väderbeständighetskrav      

Beständighet mot UV-strålning EN 438-2 del 28, 
klassificering enligt EN 
20105 - 
A02 

Kontrast Klassificering i gråskala ≥ 3 

  
 

Utseende Klassificering ≥ 4 

Beständighet mot artificiell förvittring (inklusive 
ljushärdighet) 

EN 438-2 del 29, 
klassificering enligt EN 
20105-A02 

Kontrast Klassificering i gråskala ≥ 3 

 
 
 

 
 

Utseende Klassificering ≥ 4 

5. CE-säkerhetskrav      

Ångpermeabilitet EN 438-7 del 4.4 Våtkoppsmetod  110 

  Torrkoppsmetod  250 

Fästhållfasthet EN 438-7 del 4.5 Skruvhållfasthet t ≥ 6_mm N > 2.000 

  Skruvhållfasthet t ≥ 8_mm  > 3.000 

  Skruvhållfasthet t ≥ 10_mm  > 4.000 

Böjbrottgräns EN ISO 178 Belastning i längdriktning MPa ≥ 80 

  Belastning i tvärriktning  ≥ 80 

Böjmodul EN ISO 178 Belastning i längdriktning MPa ≥ 9.000 

  Belastning i tvärriktning  ≥ 9.000 

Värmemotstånd/ledningsförmåga EN 12664 Värmeledningsförmåga (_) W/m K 0,261 0,263 

Beständighet mot klimatchock EN 438-2 del 9 Utseende Klassificering ≥ 4 

  Böjbrottgräns Ds-klassificering ≥ 0,95 

  Elasticitetsmodul Dm-klassificering ≥ 0,95 

Densitet EN ISO 1.183 Densitet g/cm3 ≥ 1,35 

Beständighet mot väta EN 438-2 del 15 Absorberad fukt % ≤ 5 ≤ 8 

  Utseende Klassificering ≥ 4 

6. CE-säkerhetskrav – reaktion på brand      

Reaktion på brand EN 13.501-1 Euroclass t ≥ 3 mm Klassificering - C-s2,d0 

  Euroclass t ≥ 6_mm  D-s2,d0 B-s2,d0 

  Euroclass t ≥ 8_mm  C-s1,d0 B-s2,d0 

Paneldimensioner      

Längd (fiberriktning) × bredd 2 440 × 1 220 mm (Tjocklek* 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 och 22 mm  

 
* 3 och 6 mm kan endast användas för speciella användningsområden. Andra tjocklekar kan vara tillgängliga på begäran. 
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Parklex tillverkas av int träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsningar 
är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varuprover innan du gör en 
beställning.

(1)  

Paneler av sammanfogad trä-

faner. Varje panel kan innehålla 

upp till 12 fanerbitar (16 för 

pigmenterade ytskikt).

(2)  

Finns endast med slätt ytskikt

Parklex 700 är ett skiktat högtryckslaminat, gjord av kraftpapper 

som har impregnerats med värmehärdade hartser som sam-

manpressats under högt tryck och hög temperatur och med 

ytskikt av naturträfaner.

Ytskiktssortiment

Skiktade träpaneler för intern användning 
med hög fuktbeständighet.

Woodskin®. Ett ytskikt som gör att 
du kan känna träets ina ådrighet.

Slät. Traditionellt Parklex-ytskikt. 

Framhäver den enkla, naturliga 

skönheten hos den äkta träfaner 

panelen är gjord av.

Speciella ytskiktYtegenskaper

Monteringssystem * Panelkonstruktion

Fuktbeständig beläggning 

Naturträfaner

HPL-kärna

Naturträfaner

Balanserande ilm

HPL-kärna

Synliga fästen. Parklex-panelerna 

fästs med skruvar eller nitar av 

rostfritt stål i underkonstruktionen 

av impregnerat trä eller metall. 

Dolda fästen, med lim. Parklex-pane-

lerna fästs med lim mot underkons-

truktionen av impregnerat trä eller 

metall.

Dolda fästen, med särskilda upphäng-

ningsproiler. Parklex-panelerna 

fästs till underkonstruktionen av 

aluminium med styrproiler och 
upphängningsstift. 

Dolda fästen, med lock. Parklex-

panelerna fästs med skruvar dolda 

av lock med en diameter på 10,75 

mm och ett tvärsnitt på 2 mm samt 

av samma material och ytskikt som 

panelen.

Durkplåtsgummi Slätt gummi Durkplåt Perforerat

* För mer information om montering, se Parklex katalog för intern monte-

ring eller vår webbplats (www.parklex.com).

Övriga Parklex-produkter

Ambar Antra 
(2)

Ayous Natural Black 
(2)

Cherry (1) Copper 
(2)

Eucalyptus (1) Museum Ash (1)

Gold 
(2)

Grey Beech (1) Natural Beech (1) Green Beech (1) Maple (1)

Silver 

Walnut (1) Onix 
(2)

Quartz (2)

Natural Oak (1) Reconstituted Oak (1) Rubi Sapelli (1) Wengue (1) Natural Zebrano (1)
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Privatbostad

(Guipúzcoa, Spanien)

Interiördesign:  
Javier Machimbarrena

Fotograf:  
Susana Aréchaga  

und Luis M. Ambrós

Parklex 700
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Övriga Parklex-produkter

Parklex tillverkas av int träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsnin-
gar är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varuprover innan du 
gör en beställning. 

Parklex 500 är en träpanel gjord helt av naturträibrer som 
pressats samman i hög temperatur och impregnerats 

med värmehärdade hartser med hjälp av vårt exklusiva 

Gureprex-system.

Ytskiktssortiment

Tak- och väggbeklädnader i naturträ.

Woodskin®. Ett ytskikt som gör att du 
kan känna träets ina ådrighet.

Parklex 500 Acoustic är framta-

gen för innerväggar och -tak som 

kräver god ljudabsorption.

Den bearbetas i olika former och 

dimensioner för önskad nivå av 

akustiska prestanda.

Springor Perforerad

PanelkonstruktionYtegenskaper

* För mer information om montering, se Parklex katalog för intern mon-

tering  

Slittålig Gureprex-beläggning

Naturträfaner

Kärna av hartsbunden WBP-

plywood

HPL-balanseringsmedel

Synliga fästen. Parklex-panelerna 

fästs med skruvar eller nitar av 

rostfritt stål i underkonstruktionen 

av impregnerat trä eller metall. 

Dolda fästen, med lim. Parklex-pane-

lerna fästs med lim mot underkons-

truktionen av impregnerat trä eller 

metall.

Dolda fästen, med särskilda upphäng-

ningsproiler. Parklex-panelerna 

fästs till underkonstruktionen av 

aluminium med styrproiler och 
upphängningsstift. 

Dolda fästen, med lock. Parklex-

panelerna fästs med skruvar dolda 

av lock med en diameter på 10,75 

mm och ett tvärsnitt på 2 mm samt 

av samma material och ytskikt som 

panelen.

(1)  

Paneler av sammanfogad träfa-

ner. Varje panel kan innehålla upp 

till 12 fanerbitar (16 för pigmen-

terade ytskikt).

Monteringssystem *Akustik

Ambar Antra Ayous Natural Bamboo (1) Black Cherry (1) Eucalyptus (1)

Grey Beech (1) Natural Beech (1) Green Beech (1) Maple (1) Walnut (1) Onix Natural Oak (1) Reconstituted Oak 
(1)

Rubi Sapelli (1) Wengue (1)

Museum Ash (1)

Natural Zebrano (1)
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Entréhall

(Pamplona, Spanien)

Arkitekt:  
Iñigo Beguiristaín  

und Iñaki Bergara

Parklex 500
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Parklex tillverkas av int träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsnin-
gar är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varuprover innan du 
gör en beställning.

Matt. Ett ytskikt med det kvalitativa, 
behagliga utseende som bara naturträ 

kan ge.

Slittålig Gureprex-beläggning

Naturträfaner

Kärna av hartsbunden WBP-

plywood

HPL-balanseringsmedel

Slittålighet ≥ AC4 Flytande parkett. Flytande installati-

on av limmade brädor med not och 

fjäder över ett lager isolering.

Parkett över golvvärme. Installa-

tion som lytande parkett över 
golvvärme.

Limmat. Installation av brädor med 

not och fjäder som fästs till vatten-

tätt MDF med limsträngar.

Underhåll. Eftersom ytan inte är 
porös är den ogenomtränglig för 

smuts. Parklex 2000 kräver ingen 

särskild polishborttagning eller 

renovering.

Rengöring. Moppa med vatten och 

(neutral) såpa.

Ytegenskaper Underhåll och rengöring

Slittålighet Monteringssystem *

Panelkonstruktion

Parklex 2000 är ett lytande trägolv av högkvalitativ faner som 
impregnerats med vårt exklusiva Gureprex-system. Detta 

ger egenskaper utöver det vanliga i fråga om dimensionell 

stabilitet och beständighet mot både nötning och fukt.

(1)  

Paneler av sammanfogad trä-

faner. Varje panel kan innehålla 

upp till 12 fanerbitar (16 för 

pigmenterade ytskikt).

Naturträgolv för ytterst 
slitageutsatta miljöer.

* För mer information om montering, se Parklex katalog för intern 

montering  

Övriga Parklex-produkter

Ytskiktssortiment

Ambar Antra Ayous Natural Bamboo (1) Black Cherry (1) Eucalyptus (1) Museum Ash (1)

Grey Beech (1) Natural Beech (1) Green Beech (1) Maple (1) Walnut (1) Onix Natural Oak (1) Reconstituted Oak 
(1)

Rubi Sapelli (1) Wengue (1) Natural Zebrano (1)
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Puerta de América Hotel  

(Madrid, Spanien)

Arkitekt:  
Jean Nouvel

Parklex 2000

La Perla Hotel 

(Pamplona, Spanien)

Arkitekt:  
Javier Martínez Oroquieta

Projektledare:  
César Caicoya

Parklex 500 Walnut,  

Parklex 2000 Walnut
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Parklex tillverkas av int träfaner och därför uppvisar olika partier naturliga variationer i färgnyans och ådrighet. På grund av trycktekniska begränsnin-
gar är de återgivna ytskikten i katalogen endast ett efterliknande av deras verkliga färg. Kontakta därför helst våra försäljare för varuprover innan du 
gör en beställning.

Matt. Ett ytskikt med det kvalitativa, behag-

liga utseende som bara naturträ kan ge.

Panelkonstruktion

Ytegenskaper Monteringssystem *

* För mer information om montering, se Parklex katalog för intern mon-

tering  

   eller vår webbplats (www.parklex.com).

Slittålig Gureprex-beläggning

Naturträfaner

HPL-balanseringsmedel

Dolda fästen, med lim. Parklex-

panelerna fästs till olika typer av 

stöd med hjälp av lim.

(1)  

Paneler av sammanfogad trä-

faner. Varje panel kan innehålla 

upp till 12 fanerbitar (16 för 

pigmenterade ytskikt).

Parklex 3000 är en skiktat högtryckslaminat med ytskikt av 

träfaner som impregnerats med vårt exklusiva Gureprex-sys-

tem. Den kan fästas på alla typer av stödmaterial (iberskiva, 
MDF, ibercement, galvaniserat stål och så vidare) som 
normalt används för att bygga helt åtkomliga golv.

Ytskikt i naturträ för helt åtkomliga 
upphöjda golv.

Övriga Parklex-produkter

Ytskiktssortiment

Ambar Antra Ayous Natural Bamboo (1) Black Cherry (1) Eucalyptus (1) Museum Ash (1)

Grey Beech (1) Natural Beech (1) Green Beech (1) Maple (1) Walnut (1) Onix Natural Oak (1) Reconstituted Oak 
(1)

Rubi Sapelli (1) Wengue (1) Natural Zebrano (1)
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Beroa Bar 

(Guipúzcoa, Spanien)

Design:  
Estudio Formak

Parklex 500, Parklex 2000



Parklex produkter kan installeras i både inom- och utom-

husmiljöer. De utsätts hela tiden för slitage från sol, fukt 

och förvittring i traiktäta områden. Därför gör vi stora 
ansträngningar och investeringar i forskning och utveck-

ling för att säkerställa Parklex-beklädnadernas hållbarhet 

och stabilitet. Sedan 2003 har Parklex implementerat 

kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 för att säkerställa att 

våra produkter och vår kundservice hela tiden lever upp 

till förväntningarna.

Parklex fasadpaneler genomgår grundlig testning både 

på vår egen avdelning för forskning och utveckling såväl 

som på oberoende, ackrediterade laboratorier världen 

över. Vår strävan efter kvalitet borgar för våra produkters 

enastående prestanda. Parklex Facade överensstämmer 

med (och överträffar ofta) kraven i de standarder som 

framlagts av internationella certiieringsprogram, inklusive 
DIT plus (Spanien), AVIS Technique (Frankrike), Zulassung 

(Tyskland), CWCT och BBA (Storbritannien) såväl som andra 

nationella program världen över.

Parklex är mycket medvetna om vikten av att värna om 

miljön genom ansvarsfull, hållbar produktion och är PEFC-
certiierade. Den här åtråvärda certiieringen med fullständig 
spårbarhet (CoC) är en garanti för att Parklex arbetar med 

hållbar förvaltning och förbättring av skogar och miljön.

Med den här certiieringen visar Parklex tydligt sitt engage-

mang för ansvarsfulla inköp av de råmaterial som används 

i våra produkter. Vi vill arbeta i harmoni med naturen, inte 

utsätta den för risker. Dessutom kommer alla tekniska 

innovationer i nya produktlinjer att överensstämma med 

vår ilosoi om respekt för miljön och hållbara produkti-
onsprocesser. Parklex tillverkas av trä och träbaserade 

material, och följaktligen är det långsiktiga skyddet av den 

här naturresursen fundamental för vår verksamhet.

Kvalitet och miljö
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Marmoroc AB
Box 274
731 26  Köping

www.marmoroc.se
info@marmoroc.se

Återförsäljare för Sverige / Distributor for Sweden,

Telefon
Fax

0221-36600
0221-16860


