vynilová prkna & dlažba

Spirit se hodí
do každé místnosti
100 %ný

voděodol

Vítejte.
á

Jednoduchá a tepl
podlaha

ou

Prkna se struktur
pravého dřeva

20zvukdB

Snadná
udžba

Máte chuť vypadat z přírodního kamene nebo ze skutečného dřeva
chráněného nezničitelnou vrstvou? Vinylové desky a obklady,
laminátové podlahy, podlahy z tvrdého dřeva a stěnové panely
BerryAlloc® dodávají každé místnosti vašeho domova osobitý
charakter. Z vašeho obývacího pokoje do vaší domácí kanceláře
a ze vstupní haly do koupelny: žijte svůj život naplno a bez obav,
s podlahou, která vyhovuje vašemu životnímu stylu.
Protože váš domov vypráví hodně o tom, kdo jste, BerryAlloc®
nabízí širokou škálu podlahových řešení a stěnových panelů
v různých rozměrech a barvách.
Naše inovativní kolekce rozvíjíme v souladu s nejnovějšími trendy
a na základě nejnovějších technologií. Každá z našich kolekcí nabízí
vysokou kvalitu, snadné použití a dokonalý estetický rodokmen.

Velká prkna
zvětšují prostor
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Vytvořte pro
dobrý život
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Žít život
naplno.
Módní styly, vkusné vzory a jednoduchá instalace: kolekce Spirit
obsahuje vinylové desky a dlaždice, které vyhovují všem vkusům,
od jednoduchosti po luxus a od přístupných po exkluzivní. Spirit
přidává mnohem víc do vašeho domova, než jen na podlahu:
vřelá a přívětivá nálada, silné prohlášení, a schopnost
si užívat svého domova bez obav.

home.

xl.

pro.

Objevte naše
Spirit podlahy

Naše podlahy s nízkou údržbou a odolné proti poškrábání vám,
vašim dětem a rodinným mazlíčkům poskytují
svobodu být sám sebou, v celé své kráse.
Nikdo vás nemůže zastavit od plného života!

To je spirit.
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Proč zvolit
Spirit?
Tento obrázek

chybí

Žijte
bez starostí.
Tento obrázek

chybí

Pokaždé, když trávíte úklid a drhnutí, je čas, kdy se nebudete bavit
s rodinou. To je důvod, proč jsme naše podlahy vyrobili pro děti
a domácí zvířata. Koneckonců: musí dojít k nehodám, zejména
s dětmi a zvířaty v okolí. Muddy tlapy, převrácené sklo nebo drcené
jídlo? Žádný problém - naše kolekce Spirit se velmi snadno udržuje.

Zůstat věrný sám sobě.
Buďte sami sebou v každé místnosti a v každém rohu vašeho
domova. Každé prkno vaší podlahy Spirit má akustickou podložku.
A díky své inovativní integrované podložce jsou prkna s komfortem
kliknutí a dlaždice minimalizují zvuk lidí, kteří jdou přes podlahu
o 20 decibelů. Tak vypadá bezstarostný a stresový život (a zní).
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Vaše podlaha drží
povrch
vždy rovnoměrný

Vše
o stabilitě.

Naše podlahy Spirit vyhovují domům v jakékoli zeměpisné oblasti:
od slunečného a exotického jihu po chladný, chladný sever si
vaše podlaha udrží svou stabilitu po celou dobu kolísání teploty.
Dokonce ani ve vlhkých místnostech nebo v blízkosti velkých oken
s přímým slunečním zářením nebudete mít žádné potíže s instalací
naší podlahové komfortní podlahy nebo lepidla. Inovativní
technologie a následná péče o prkna a dlaždice zajišťují, že vaše
podlaha si po celou dobu udržuje rovnoměrný povrch, a to
i po opakovaném vytápění a chlazení. Díky tomu je Spirit obzvláště
vhodný ve spojení s podlahovým vytápěním.

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY BROWN
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Další vrstva.

Vše, co potřebujete hned v okolí.

Elegantní design Spirit je kombinován s omezenou tloušťkou.
Chcete odstranit stávající podlahu a zároveň přestavovat
svůj domov? Není třeba - stačí na něj nainstalovat Spirit, což
vám ušetří problémy s rozbitím, prachem a spoustou drhnutí
a čištění. Dlaždice, dřevo nebo beton? Spirit se hladce integruje
do jakéhokoli typu stávající podlahy - i když existují malé
rozdíly ve výšce - a činí tak v rekordním čase.

Ať už si vyberete podlahu, která zacvakne na místo prakticky
automaticky, nebo nalepte instalaci, která vše dokonale udržuje
pohromadě: naše podlahy Spirit zajišťují rychlou, efektivní
a bezprašnou práci. Výsledkem je atraktivní interiér přes noc.

Tento obrázek

chybí

Tento obrázek

chybí

tegruje
Spirit se hladce in
u
do jakéhokoli typ
stávající podlahy

Jednoduchá instalace.

ci:
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slepte
a
te
ě
n
k
a
v
c
za
,
tí
u
na zacvakn

Okamžitá proměna.
Spirit poskytuje rychlou a snadnou instalaci. Nainstalujte
svou podlahu v krátkém okamžiku, díky pohodlnému
systému cvaknutí nebo samolepící podložce, pokud se
rozhodnete pro lepení dolů. Případně můžete prkna nebo
dlaždice přilepit přímo na stávající podlahu. Vaše podlaha
slouží jako vrchol vašeho domova
- je to doslova a obrazně základ každé místnosti ve vašem
domě. Potřebujete okamžité proměny? Vyberte si novou
barvu, originální nový design nebo teplý, přirozený dotek
pod nohama. Duch je přímo k vašim službám!

Vyberte si své pohodlí.

Tento obrázek

chybí

Jednoduchá instalace ve čtyřech krocích.
Nainstalováním podlahy Spirit získáte okamžitou spokojenost díky snadnosti používání a rychlosti instalace.
Prkna nebo dlaždice můžete nainstalovat pouze ve 4 krocích:
01. Nechte prkna nebo
dlaždice přizpůsobit
se prostředí
po dobu 48 hodin.
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02. Vyčistěte podlahu.
Použijte příslušnou
podložku podle
potřeby: DreamTec pro
Click prkna a FastTec pro
lepenou instalaci.
Comfort Click je
vybaven integrovanou
podložkou.

03. Namontujte
skutečnou podlahu.
Způsob instalace závisí
na zamykacím systému
(2G nebo 5G), nebo lze
podlahu nalepit.

Spirit je k dispozici ve verzi click, click a comfort a glue-down. Volba je
na tobě. Komfort kliknutí zahrnuje vždy integrovanou podložku.
To je to, čemu říkáme win-win! Lepidlo Spirit se lepí na samolepící
podložku FastTec nebo může být přilepeno přímo na stávající
podlahu. Použijte FastTec k odstranění vaší vinylové podlahy
v případě potřeby později, aniž by došlo k poškození stávající podlahy.
Pro kolekci Spirit Home 30 Click doporučujeme nainstalovat podložku
DreamTec před instalací prken.

Tento obrázek

chybí

Naskenujte QR kód a shlédněte instruktážní videa pro snadnou instalaci vaší
podlahy.

04. Dokončete podlahu
lištami a profily, abyste
dosáhli nejlepších
výsledků.

Click

Lepená
11

100%
voděodolná
podlaha
Spirit
Naše 100% vodotěsná podlaha Spirit je
nezničitelná a zachovává si svůj tvar.
Můžete si odpočinout v horké lázni, aniž
byste se museli bát rozlití vody na podlahu.
Vaše děti si mohou v zimě bez problémů
svléknout své nasáklé rukavice uvnitř domu.
Podlahu Spirit lze dokonce nainstalovat
do sklepa, protože je dokonale doma
i ve vlhkých prostorách. Vaše nová podlaha
to vezme jako šampion... a to je slib! Takže
splňte svou novou pevnou podlahu, která
vám poskytne dlouhodobé uživatelské
pohodlí. Pro elegantní domov nebo
úspěšné podnikání: okamžité a dlouhodobé.

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – CEMENT LIGHT GREY
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Tento obrázek

chybí

100%
bez ftalátů.
Lepší pro vás, lepší pro životní prostředí. Spirit je 100% podlaha bez
obsahu ftalátů, která překonává evropskou normu, aby mohla učinit
silné prohlášení bez kompromisů. Ftaláty jsou chemické sloučeniny
běžně používané při výrobě vinylových podlah. Zajistili jsme tedy,
aby se u našich podlah Spirit nepouštěly žádné škodlivé látky.
Děláme to nikoli proto, že to musíme udělat, ale protože jsme
přesvědčeni, že je to důležité. Náš certifikát A+ mluví za sebe.
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Mysli
ve
velkém!
SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55
VULCANO DARK GREY

Spirit XL vám umožní vytvořit si svůj vysněný
domov a přidat objem a vytvořit tak přitažlivý
vzhled. Podlouhlá prkna (1830 × 228 mm)
zvyšují prostor a dodávají luxusní nádech,
protože věříme, že váš domov si zaslouží
jen to nejlepší.

Jedinečná velikost dlaždic.
LPokud hledáte kachlová pohled, dostanete
abyste mohli těžit z naší jedinečné velikosti
dlaždic.
Dlaždice o rozměrech 600 x 900 milimetrů
dodají vašemu domovu nadčasový vzhled
a dojem. Kvalitní povrchová úprava zajišťuje
roky domácího i komerčního pohodlí pohodlí v mimořádně velkém balení.

Mysli,
Spirit XL!

SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – YOSEMITE
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NEREÁLNÁ struktu
skutečného dřeva

Jako
pravé
dřevo.
Nemilujete nic jiného než dobrou výzvu?
Vyzýváme vás, abyste oddělili podlahu Spirit
a pravou podlahu z tvrdého dřeva. Spirit
spojuje autentický vzhled a dojem z přírodních
materiálů se snadným používáním a pevností
vinylové podlahy. Proto naše kolekce Pro a XL
mají své vlastní dřevěné struktury. Dekory
a struktury jsou dokonale synchronizovány.
Pocítíte každé viditelné zrno ve vaší podlaze
a dáte svému domovu pravost, kterou hledáte.
SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY CARAMEL

Dokončovací dotek.

Užijte si ticho.

Milovníci módy vědí lépe než kdokoli jiný, že
příslušenství je klíčové, a vaše podlaha není
výjimkou! Pokud používáte odpovídající lišty
a profily z hliníku nebo identický design pro
vaše prkna nebo dlaždice, každý roh vaší
podlahy bude dobrý.

Spirit vám umožňuje udržovat ticho
a vyrovnanost ve vašem domě. Integrovaná
podložka absorbuje hrboly a další
nedokonalosti z vašeho spodního patra
a současně snižuje dopadový zvuk o 20
decibelů. I když tančíte kolem podlahy
v obývacím pokoji na své oblíbené melodie
na svých nových bodcích, nebo pokud
náhodou rozbijete talíř během mytí nádobí.

soklová lišta
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ra
Pro & XL: struktu
skutečného dřeva

integrovaná podložka

odpovídající T-profil

hliníková redukce
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spirit.
home.
30 CLICK PRKNA
40 CLICK COMFORT PRKNA

Domov kombinuje stylový design se smyslem pro teplo a
domáckost. Nabízíme to pravé dlaždice nebo prkno pro jakýkoli
domov a jakoukoli místnost. Název říká vše: Home nabízí takové
podlahy, které z vašeho domu udělají skutečný domov. Ale
vypadalo by to také dobře v každém hotelovém pokoji,
pokud chcete svým hostům vřele přivítat.
Četné dekory a barvy jsou navrženy ve 12 různých prken
a 6 různých dlaždic. Vždy najdete podlahu,
která vyhovuje interiéru vašeho pokoje.

Stylový design
+ pocit rozmarů
+ pocit domova

SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – COSY NATURAL 43
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spirit. home.

30 CLICK PRKNA | 40 CLICK COMFORT PRKNA

ROZMĚRY: click 30: 1210 x 176,60 mm | click comfort 40: 1210 x 176,60 mm

CANYON BROWN

VINTAGE DARK

click 30: 60001358 | click comfort 40: 60001405
soklová lišta 63002248 | T-proﬁl: 63002304

click 30: 60001359 | click comfort 40: 60001406
soklová lišta 63002249 | T-proﬁl: 63002305

MOUNTAIN BROWN

PALMER CHOCOLATE

click 30: 60001357 | click comfort 40: 60001404
soklová lišta 63002247 | T-proﬁl: 63002303

click 30: 60001361 | click comfort 40: 60001408
soklová lišta 63002251 | T-proﬁl: 63002307

PALMER NATURAL

FRENCH BLACK

click 30: 60001360 | click comfort 40: 60001407
soklová lišta 63002250 | T-proﬁl: 63002306

click 30: 60001356 | click comfort 40: 60001403
soklová lišta 63002246 | T-proﬁl: 63002302

SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – GRACE GREIGE

spirit. home.

30 CLICK PRKNA | 40 CLICK COMFORT PRKNA

ROZMĚRY: click 30: 1210 x 176,60 mm | click comfort 40: 1210 x 176,60 mm
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COSY NATURAL

FRENCH LIGHT

lclick 30: 60001365 | click comfort 40: 60001412
soklová lišta 63002255 | T-proﬁl: 63002311

click 30: 60001328 | click comfort 40: 60001401
soklová lišta 63002243 | T-proﬁl: 63002300

GRACE NATURAL

GRACE GREIGE

click 30: 60001362 | click comfort 40: 60001409
soklová lišta 63002252 | T-proﬁl: 63002308

click 30: 60001363 | click comfort 40: 60001410
soklová lišta 63002253 | T-proﬁl: 63002309

LOFT NATURAL

FRENCH GREY

click 30: 60001364 | click comfort 40: 60001411
soklová lišta 63002254 | T-proﬁl: 63002310

click 30: 60001355 | click comfort 40: 60001402
soklová lišta 63002245 | T-proﬁl: 63002301

SPIRIT HOME – CLICK 30 – VINTAGE DARK
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spirit.
pro.
55 LEPENÁ PRKNA
55 CLICK COMFORT PRKNA
55 LEPENÁ DLAŽBA
55 CLICK COMFORT DLAŽBA

Prkna a dlaždice z naší kolekce Pro se vyznačují luxusním
vybavením, kde jsou hmatatelné i ty nejjemnější zrno a nejmenší
detaily. To vše díky skutečné struktuře dřeva. Struktura dokonale
ladí s dekorem designu. Nebudete moci říct Spirit Pro z pravého
tvrdého dřeva.
Vyberte si vinylovou podlahu, která vypadá jako pravé tvrdé dřevo.
Kolekce obsahuje 16 prken a 10 dlaždic: ideální pro váš domov,
showroom, obchod nebo kancelářskou budovu.
Všechno je možné!

Struktura
á
dokonale odpovíd
výzdoba designu.

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY CARAMEL 53
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spirit. pro.

55 LEPENÁ PRKNA | 55 CLICK COMFORT PRKNA

ROZMĚRY: lepená prkna 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm

ELITE BEIGE

ELITE HONEY

lepená 55: 60001457 | click comfort 55: 60001425
soklová lišta: 63002262 | T-proﬁl: 63002318

lepená 55: 60001459 | click comfort 55: 60001427
soklová lišta: 63002264 | T-proﬁl: 63002320

ELITE GREIGE

ELITE TAUPE

lepená 55: 60001458 | click comfort 55: 60001426
soklová lišta: 63002263 | T-proﬁl: 63002319

lepená 55: 60001460 | click comfort 55: 60001428
soklová lišta: 63002265 | T-proﬁl: 63002321

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – ELITE BEIGE

spirit. pro.

55 LEPENÁ PRKNA | 55 CLICK COMFORT PRKNA

ROZMĚRY: lepená prkna 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm
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COUNTRY WHITE GREY

COUNTRY MOKKA

lepená 55: 60001466 | click comfort 55: 60001434
soklová lišta: 63002271 | T-proﬁl: 63002327

lepená 55: 60001467 | click comfort 55: 60001435
soklová lišta: 63002272 | T-proﬁl: 63002328

COUNTRY BEIGE

COUNTRY SMOKED

lepená 55: 60001469 | click comfort 55: 60001437
soklová lišta: 63002274 | T-proﬁl: 63002330

lepená 55: 60001471 | click comfort 55: 60001439
soklová lišta: 63002276 | T-proﬁl: 63002332

COUNTRY HONEY

COUNTRY BROWN

lepená 55: 60001465 | click comfort 55: 60001433
soklová lišta: 63002270 | T-proﬁl: 63002326

lepená 55: 60001470 | click comfort 55: 60001438
soklová lišta: 63002275 | T-proﬁl: 63002331

COUNTRY CARAMEL

COUNTRY DARK BROWN

lepená 55: 60001468 | click comfort 55: 60001436
soklová lišta: 63002273 | T-proﬁl: 63002329

lepená 55: 60001472 | click comfort 55: 60001440
soklová lišta: 63002277 | T-proﬁl: 63002333

ELITE NATURAL

ELITE BROWN

lepená 55: 60001464 | click comfort 55: 60001432
soklová lišta: 63002269 | T-proﬁl: 63002325

lepená 55: 60001463 | click comfort 55: 60001431
soklová lišta: 63002268 | T-proﬁl: 63002324

ELITE SAND

ELITE DARK BROWN

lepená 55: 60001461 | click comfort 55: 60001429
soklová lišta: 63002266 | T-proﬁl: 63002322

lepená 55: 60001462 | click comfort 55: 60001430
soklová lišta: 63002267 | T-proﬁl: 63002323

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY DARK BROWN
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spirit. pro.

55 LEPENÁ DLAŽBA | 55 CLICK COMFORT DLAŽBA

ROZMĚRY: lepená 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm

VULCANO GREIGE

VULCANO GREY

lepená 55: 60001485 | click comfort 55: 60001475
soklová lišta: 63002280 | T-proﬁl: 63002336

lepená 55: 60001487 | click comfort 55: 60001477
soklová lišta: 63002282 | T-proﬁl: 63002338

VULCANO DARK GREY

VULCANO BLACK

lepená 55: 60001486 | click comfort 55: 60001476
soklová lišta: 63002281 | T-proﬁl: 63002337

lepená 55: 60001488 | click comfort 55: 60001478
soklová lišta: 63002283 | T-proﬁl: 63002339

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – MINERAL BEIGE

spirit. pro.

55 LEPENÁ DLAŽBA | 55 CLICK COMFORT DLAŽBA

ROZMĚRY: lepená 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm
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MINERAL BEIGE

MINERAL GREY

CEMENT WHITE GREY

lepená 55: 60001484 | click comfort 55: 60001474
soklová lišta: 63002279 | T-proﬁl: 63002335

lepená 55: 60001483 | click comfort 55: 60001473
soklová lišta: 63002278 | T-proﬁl: 63002334

lepená 55: 60001489 | click comfort 55: 60001479
soklová lišta: 63002284 | T-proﬁl: 63002340

CEMENT LIGHT GREY

CEMENT TAUPE

CEMENT GREY

lepená 55: 60001490 | click comfort 55: 60001480
soklová lišta: 63002285 | T-proﬁl: 63002341

lepená 55: 60001492 | click comfort 55: 60001482
soklová lišta: 63002287 | T-proﬁl: 63002343

lepená 55: 60001491 | click comfort 55: 60001481
soklová lišta: 63002286 | T-proﬁl: 63002342

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – VULCANO DARK GREY
29

spirit.
xl.
55 LEPENÁ PRKNA
55 CLICK COMFORT PRKNA

Seznamte se s velkým bratrem kolekce: 8 různých prken
z kolekce XL je extra dlouhé. Podlouhlá prkna vyzařují luxus a jsou
ideální pro velké prostory. Tyto stylové obři vytvářejí hloubku a
zároveň dávají vašemu patru navíc větší nádech,
takže váš prostor bude vypadat ještě větší. Chcete do své firmy
přidat obchod nebo recepci? Délka vašich prken povede jemně vaše
zákazníky do požadovaného směru.
Čím déle jsou prkna, tím menší je jejich instalace. Dává to smysl, že?
Kolekce XL vám umožní získat rychlé výsledky z instalace ještě dříve.
A to je přesně to, co potřebujete jako profesionál,
protože - jak víte, čas jsou peníze.

SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – FITZ ROY 67
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spirit. xl.

55 LEPENÁ PRKNA | 55 CLICK COMFORT PRKNA

ROZMĚRY: lepená prkna 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm

SIERRA HIGH
lepená 55: 60001446 | click comfort 55: 60001454
soklová lišta: 63002293 | T-proﬁl: 63002349

INCA
lepená 55: 60001441 | click comfort 55: 60001449
soklová lišta: 63002288 | T-proﬁl: 63002344

SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – YOSEMITE

spirit. xl.

55 LEPENÁ PRKNA | 55 CLICK COMFORT PRKNA

ROZMĚRY: lepená prkna 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm

BAY OF FIRES
lepená 55: 60001447 | click comfort 55: 60001455
soklová lišta: 63002294 | T-proﬁl: 63002350

YOSEMITE
lepená 55: 60001448 | click comfort 55: 60001456
soklová lišta: 63002295 | T-proﬁl: 63002351

PACIFIC CREST
lepená 55: 60001443 | click comfort 55: 60001451
soklová lišta: 63002290 | T-proﬁl: 63002346

FITZ ROY
lepená 55: 60001444 | click comfort 55: 60001452
soklová lišta: 63002291 | T-proﬁl: 63002347

LONG RANGE
lepená 55: 60001445 | click comfort 55: 60001453
soklová lišta: 63002292 | T-proﬁl: 63002348

KINGS CANYON
lepená 55: 60001442 | click comfort 55: 60001450
soklová lišta: 63002289 | T-proﬁl: 63002345
32

SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – SIERRA HIGH
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Technický přehled.
nášlapná
vrstva

spirit.
home.

CLICK

30 CLICK PRKNA

0,30

40 CLICK COMFORT PRKNA

040

prkna

struktura
pravého
dřeva

tloušťka
v mm

spodní
vrstva

3,40

ne

1210 × 176,60 mm

2G/2G

4+1

ano

1210 × 176,60 mm

2G/2G

2,50

ne

1520 × 237 mm

počet
dekorů

záruka
pro
obytné
místnosti

záruka
pro
komerční
prostory

31

15 let

0 let

32

20 let

5 let

33

25 let

10 let

33

25 let

10 let

33

25 let

10 let

ne

ano
CLICK

kategorie

12

LEPENÁ 55 LEPENÁ PRKNA
55 CLICK COMFORT PRKNA

16
4,50 + 1

ano

1511 × 228 mm

2,50

ne

609,60 × 914,40 mm

2G/5G

0,55
LEPENÁ 55 LEPENÁ DLAŽBA
dlažba

ne

ne
CLICK

spirit.
xl.

zámek

ne

prkna

spirit.
pro.

rozměry

4,50 + 1

ano

610 × 914 mm

2G/5G

33

25 let

10 let

2,50

ne

1840 × 237 mm

ne

33

25 let

10 let

4,50 + 1

ano

1830 × 228 mm

2G/5G

33

25 let

10 let

LEPENÁ 55 LEPENÁ PRKNA
0,55
CLICK

Vše, co potřebujete pro rychlou a snadnou instalaci.
Pokud máte správné nástroje, můžete nainstalovat podlahu Spirit velmi rychle.
Říct, že sotva potřebujete nějaké nástroje, je podcenění. Pokud se rozhodnete
pro lepicí instalaci, měli byste lepit dlaždice přímo na stávající podlahu
nebo jako základ použít podložku FastTec. To neutralizuje nedokonalosti a
má samolepicí povrch. Těsně před instalací prken nebo dlaždic musíte fólii
odstranit a podlahu nainstalovat přímo na podložku FastTec.

FastTec: 63000903

10

55 CLICK COMFORT DLAŽBA

prkna

Dokonalý obrázek.

ano

55 CLICK COMFORT PRKNA

8

Pokud instalujete podlahovou krytinu bez integrované podložky, podložka
DreamTec je pro vás ideální volbou. Je snadné ji složit a snížit na velikost - a je
dobré jít.
DreamTec: 63000027

Technické údaje.
spirit. home.
specifikace

normy

30
CLICK
PRKNA

celková výška

EN ISO 24346

integrovaná
podložka

spirit. pro.

Celistvá podlaha.

spirit. xl.

40
CLICK COMFORT
PRKNA

55
LEPENÁ
PRKNA

55
CLICK COMFORT
PRKNA

55
LEPENÁ
DLAŽBA

55
CLICK COMFORT
DLAŽBA

55
LEPENÁ
PRKNA

55
CLICK COMFORT
PRKNA

3,4 mm

4 mm

2,5 mm

4,5 mm

2,5 mm

4,5 mm

2,5 mm

4,5 mm

-

1 mm

-

1 mm

-

1 mm

-

1 mm

výška nášlapné
vrstvy

EN ISO 24340

0,3 mm

0,4 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

celková hmotnost

EN ISO 23997

6,6 kg/m2

7,9 kg/m2

4,95 kg/m2

9,3 kg/m2

4,95 kg/m2

9,3 kg/m2

4,95 kg/m2

9,3 kg/m2

klasifikace použití

EN ISO 10874

23/31

23/32/41

23/33/42

23/33/42

23/33/42

23/33/42

23/33/42

23/33/42

30 CLICK PRKNA

40 CLICK
COMFORT
PRKNA

55 LEPENÁ
PRKNA

55 CLICK
COMFORT
PRKNA

55 LEPENÁ
DLAŽBA

55 CLICK
COMFORT
DLAŽBA

55 LEPENÁ
PRKNA

55 CLICK
COMFORT
PRKNA

výsledky
podlahové
vytápění

EN ISO 12524

odolnost vůči
kolečkové židli

EN ISO 4918

reakce na oheň

Hladký přechod mezi materiály, podrobné vyrovnání úhlů
a hran nebo diskrétně eliminující jakékoli rozdíly ve výšce:
Dokončovací profily Spirit dělají rozdíl mezi poločasem
a dobře provedenou prací. Chcete přidat trochu lesku?
Překvapte lidi s hliníkovými profily v odstínech bronzu,
šampaňského nebo stříbra. Program T je k dispozici ve
stejných barvách a provedeních jako samotná podlaha.
Toto je jednoduchý vzorec úspěchu, který kývne na luxus ve
vaší domácnosti.

Vhodné pro podlahové vytápění. Max. 27 ° C / elektrické podlahové vytápění max. 60 W / m2
Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

EN ISO 13501–1

Bﬂ-s1

Bﬂ-s1

Bﬂ-s1

Bﬂ-s1

Bﬂ-s1

Bﬂ-s1

Bﬂ-s1

Bﬂ-s1

odolnost vůči
nečistotám

EN ISO 26987

Třída 0

Třída 0

Třída 0

Třída 0

Třída 0

Třída 0

Třída 0

Třída 0

zbytková
deformace po
zatížení

EN ISO 24343–1

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

EN ISO 13893

Třída DS

Třída DS

Třída DS

Třída DS

Třída DS

Třída DS

Třída DS

Třída DS

akustika
redukce hluku
nárazový hluk

EN ISO 717–2

3 dB

20 dB

3 dB

20 dB

3 dB

20 dB

3 dB

20 dB

kročejový hluk

EPLF draft
021029–3–2004

39 SONE (49%
redukce zvuku)

33 SONE (57%
redukce zvuku)

25 SONE (67%
redukce zvuku)

37 SONE (52%
redukce zvuku)

25 SONE (67%
redukce zvuku)

37 SONE (52%
redukce zvuku)

25 SONE (67%
redukce zvuku)

37 SONE (52%
redukce zvuku)

rozměrová stálost

EN ISO 23999

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

rezidenční záruka

15 let

20 let

25 let

25 let

25 let

25 let

25 let

25 let

komerční záruka

0 let

5 let

10 let

10 let

10 let

10 let

10 let

10 let

přechodová lišta T-profil
v barvě dekoru podlahy

přechodová lišta T-profil hliník*

hliníková redukce*

ukončovací hliníková lišta*

* k dispozici také v barvě stříbrné, bronzové a champagne

DIN 51130

63000579 alu ukončovací proﬁl LVT 2 m, stříbrný
63000580 alu ukončovací pro ﬁ l LVT 2 m, champagne
63000581 alu ukončovací pro ﬁ l LVT 2 m, bronzový
63000573 alu redukční LVT 2 m, stříbrný
63000574 alu redukční LVT 2 m, bronzový

protiskluznost

34

Pro skutečný dotek vaší místnosti jsou soklové váš přítel.
Věděli jste, že nic nemůže být snazší? Můžete je přilepit na
místo nebo je pomocí pohodlných spon připevnit na zeď.
Design dokonale ladí se stylem a barvami vašich prken
nebo dlaždic. Případně si můžete vybrat malovatelné
lišty, které odpovídají vašim stěnám. Výsledek? Elegantní
provedení, které dělá všechny rozdíly.

formaldehyd

EN ISO 717–1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

pevnost zámku

EN ISO 10582

> 3 kN/m

> 4 kN/m

-

> 5 kN/m

-

> 5 kN/m

-

> 5 kN/m

klipy k soklovým lištám: 9310–0017

soklové lišty v barvě dekoru podlahy

lišta s možností nátěru barvou
výška 60 mm: 63001756

lišta s možností nátěru barvou
výška 80 mm: 63001776

63000576 T-profil LVT 2 m, stříbrný
63000577 T-profil LVT 2 m, champagne
63000578 T-profil LVT 2 m, bronzový

lišta s možností nátěru barvou
výška 100 mm: 9372–3045

lišta s možností nátěru barvou
výška 110 mm: 9370–3045
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