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installation manual
— 
PRO 55 click comfort planks 

XL click comfort planks

návod k pokládce
—

PRO 55 click comfort prkna
 XL click comfort prkna

—
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01. 
precautions 
― be aware of the following

usage

SPIRIT PRO 55 CLCF and SPIRIT XL CLCF is flooring 

exclusively designed for residential and commercial indoor 

usage (shops, hotel rooms, etc.)

The installation of the floor must be the final operation in 

the project, to avoid it being damaged in any way by other 

work. Always use dedicated and recommended accessories 

provided by BerryAlloc so as not to void the guarantee 

and to achieve the best results. Accessories from foreign 

suppliers may not provide compatible quality or functions.

transport & acclimatisation

Transport the SPIRIT boxes carefully on a flat surface. Never 

store the boxes upright. Keep the product in the box while 

acclimatising; in small neat piles, max. 5 boxes high. Store 

the boxes inside at the temperature conditions close to 

those of the planned usage. Do not leave the boxes in very 

cold, very warm or humid places.

It is important to store the boxes closed with planks 

for at least 48 hours at a constant room temperature 

(18-25°C) before installation. This temperature should 

be maintained throughout the installation and for at least 

24 hours after installation. Temperature fluctuation during 

installation will make the installation process more difficult.

48h 18-25°C
SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - FITZ ROY

upozornění
― mějte na paměti

použití

 a
jsou podlahy určené výhradně pro domácí
a komerční vnitřní užití  (například v obchodech,
hotelech, atd.)

SPIRIT XL CLCF

Pokládka podlahy musí být až zcela finální částí
projektu, aby v průběhu prací nedošlo k jejímu
poškození. Vždy k pokládce používejte pomůcky
přímo určené a doporučené společností BerryAlloc.
Jen tak zůstává záruka v platnosti a dosáhnete
nejlepších možných výsledků. Pomůcky od jiných
dodavatelů nemusí být kompatibilní co do
kvality a funkčnosti. 

doprava & aklimatizace

Krabice s podlahami SPIRIT vždy převážejte naležato.
Nikdy je neukládejte nastojato. V průběhu aklimatizace
na nové prostředí ponechte produkt v krabici. Krabice
můžete skládat na sebe do úhledných sloupků v množství
maximálně pěti krabic na sloupek. Krabice uchovávejte
v podobných teplotních podmínkách, ve kterých bude
podlaha položena. Nenechávejte je v extrémně nízkých
ani vysokých teplotách či vlhku.

Krabice s díly podlahy by měly před pokládkou ležet alespoň
48 hodin v konstantní pokojové teplotě (18-25°C). 
Stejná teplota by měla být udržována i během pokládky
a nejméně 24 hodin po pokládce. Kolísání teploty během
pokládky může práci zkomplikovat.

01. 

SPIRIT PRO 55 CLCF



3

underfloor heating

These products are compatible with underfloor 

heating, provided that the temperature on the 

surface of the floor covering does not exceed 27°C.

Only underfloor heating systems with heating 

components -hot water or electric- embedded in 

the screed /substrate are suitable. Heating films 

or other “new” systems that are placed ON the 

subfloor are not suitable. With electrical underfloor 

heating, we recommend not exceeding 60W/m².

underfloor cooling

These products can also be installed over floor 

cooling systems. However, the supply temperature 

of the cooling water must not be reduced to below 

the dew point temperature. If the temperature goes 

below this dew point, then condensation can cause 

damage to the floor. Thermostats in the room must 

never be set at a temperature that is more than 5°C 

lower than the room temperature.

The installation of the floor 

must be the final operation 
in the project!v v

podlahové vytápění

Tento druh podlahy je kompatibilní s podlahovým
vytápěním, pokud teplota na povrchu podlahy
nepřekročí 27°C.
Podlaha je vhodná pouze pro podlahové vytápění
s vyhřívacími komponenty -  teplovodními či
elektrickými - zapuštěnými uvnitř podloží podlahy.
Nové systémy teplotního vytápění podlah
uložené na povrchu podkladu nejsou vhodné.

Elektrické podlahové vytápění by nemělo přesáhnout
výkon 60W/M2.
 

podlahové chlazení

Podlahu je rovněž možné položit na podlahové chlazení. 

Teplota přiváděné chladné vody nesmí ale být nižší
než teplota rosného bodu. Pokud by teplota přiváděné
vody klesla pod tuto hranici, vzniklá kondenzace
by mohla podlahu poškodit. Termostat v místnosti
proto musí být nastaven na maximálně o 5ºC nižší teplotu,
než je teplota v místnosti.

Pokládka podlahy by měla být
až zcela finální částí projektu!



4

Careful subfloor preparation is essential for an excellent 

result. Roughness or unevenness in the subfloor (more than 

3 mm per linear m) may telegraph through the new floor, 

resulting in an unsightly surface and causing excessive 

wear on high spots or indentation on lower spots.

In any case, the subfloor must be clean, flat, dry and 

stable. Remove all traces of plaster, paint, glue, oil,  grease, 

debris (including nails) etc. and vacuum. Remove textile 

floor coverings (such as carpet, needle felts, etc.)

The products can be installed on top of concrete, tiles, 

wood and most existing hard surface floor coverings, 

provided that the subfloor is smooth, dry, clean and stable. 

If there is any moisture present, carry out sealing before 

installation. Excessive moisture can generate mould or 

fungus.

02.
prepare 
the subfloor

Make sure floor level deviation is a maximum of 3 mm per 

linear m, and 2 mm per 20 linear cm. If these margins are 

exceeded, the subfloor must be evened out with a suitable 

filler or levelling compound. If you are not certain about 

the quality or suitability of your subfloor, then contact your 

dealer, who will be more than happy to help you.

the subfloor  
must be clean, flat, 

dry and stable

příprava
podkladu

02.

Pečlivá příprava podkladu podlahy je základem
skvělého výsledku. Hrubé části nebo nerovnosti
(větší než 3mm na 1 bm) se mohou ukázat i v samotné
podlaze a způsobovat pak větší opotřebovávání
na vyvýšených místech nebo ve vzniklých propadlinách.
Podklad musí být vždy pevný, suchý, čistý a rovný.
Odstraňte všechny zbytky sádry, barvy, lepidla, oleje,
tuku, hrubou špínu (včetně hřebíků) atd. a povrch vysajte.
Odstraňte textil z podlahy (koberce, plstěné
podložky apod.)
 

Podlahy mohou být instalovány na betonu, dlažbě,
dřevěných a většině existujících tvrdých podlahových
površích, za dodržení výše uvedených podmínek.
Pokud je v podkladu zbytková vlhkost, použijte
pod podlahu parotěsnou fólii tloušťky minimálně 0,18mm.
Přílišná vlhkost může vést ke vzniku plísně nebo houby.

Ujistěte se, že maximální nerovnost podlahy jsou 3mm
na 1bm délky a 2mm na 20cm délky. Pokud je nerovnost
větší, je třeba podklad vyrovnat vhodnou výplní
či vyrovnávací hmotou.
 
Pokud si nejste kvalitou nebo vhodností podkladu jisti,
kontaktujte vašeho obchodníka, který vám velice rád poradí. 

v v

l

l

l l

l

Podklad musí být
za všech okolností 

čistý,
rovný, suchý a 

stabilní
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underlay not needed

As SPIRIT PRO 55 CLCF, SPIRIT XL CLCF are pad-attached products, no additional underlay is needed or recommended.

concrete/screed 
subfloor

tile subfloor wooden subfloor

Specific preparation depending on the type of subfloor:

Let new concrete dry 

sufficiently. The moisture 

content of the subfloor must 

be less than 75% RH at min. 

20°C. Max 2 % CM for cement 

and 0.5 % for anhydrite. 

Where there is underfloor 

heating, the moisture content 

should be less than 1.8 CM%, 

and 0.3 CM% for anhydrite. 

Always record and keep your 

moisture content results.

Check the subfloor for moisture 

problems. The joints of the new floor 

covering should never be aligned 

with the underlying tile joints. It is 

not necessary to fill the grouts of 

a subfloor comprised of ceramic 

tiles with joints when these do not 

exceed 5 mm in width. Bear in mind 

that some ceramic tiles may show 

rising edges/corners although the 

main level may be correct. These 

parts may telegraph through the 

floor covering in the future.

Check the floor for insect 

infestations. Make sure the 

subfloor is levelled and screw 

down any loose sections 

firmly. Wooden subfloors 

should always have access to 

air and should be ventilated 

at the edges. If there is any 

moisture in the wood-based 

subfloor or there is no proper 

moisture barrier below the 

wood-based subfloor, it must 

be removed first.

Příprava záleží na druhu podkladu

podklad
beton / stěrka tile subfloor tile subfloor dlažba dřevěný podklad dřevěný podklad

Nový beton nechejte
dostatečně zaschnout.

Relativní vzdušná vlhkost by měla
být 50% (+/-10%), vlhkost podkladu
max. 2% CM u cementového potěru
a 0,3% u anhydritu, při teplotě
20⁰C (+/- 3⁰C).
 

V místnostech s podlahovým
vytápěním by měl být obsah
vlhkosti nižší než 1,8 % CM
pro cement a 0,3 % pro anhydrit.
Údaje o vlhkosti si zaznamenávejte
a uchovávejte.

Zkontrolujte podklad ohledně
možných potíží způsobených
vlhkostí.

Spoje nově položené podlahy by
nikdy neměly být ve stejné linii jako
spoje dlaždic pod ní. Pokud nejsou
spáry mezi dlaždicemi v podkladu
z keramických dlaždic širší než 5 mm,
není nutné je vyplňovat. Pamatujte,
že některé keramické dlaždice mohou
mít zvýšené okraje oproti ploše dlaždic.
Tyto části by se časem mohly
promítnout na nově položené podlaze. 
 
 

Zkontrolujte, zda podlaha
není napadená hmyzem

Ujistěte se, že podlahový
podklad je vyrovnaný a všechny
volné části dobře přišroubujte.
Dřevěné podklady podlahy by vždy
měly dýchat a po stranách by k nim
měl proudit vzduch. Pokud je
v dřevěném podkladu podlahy
vlhkost, nebo nelze zajistit
dostatečnou ochranu před vlhkostí,
musí být dřevěný podklad
před pokládkou nové podlahy
nejprve odstraněn.
 

podložka není zapotřebí

Podlahy SPIRIT PRO 55 CLCF a SPIRIT XL CLCF mají integrovanou podložku, žádná další podložka se nedoporučuje ani není zapotřebí, v
 případě zbytkové vlhkosti v podkladu použijte parotěsnou fólii.
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03.
installation

tools:

 trimming knife

 pencil

 T-square

 measurer

 spacers (wedges) 

Saw/guillotine might allow for faster work. Wear gloves to 

protect your hands when cutting the planks.

 

Make sure identical batches are used, at least for every 

individual room/part. 

Check all planks for visible defects in optimal light 

conditions, both before and during installation. Planks 

with defects must not be used. Make sure that you mix 

panels from different boxes, in order to minimise shade 

variations. This will ensure a more natural looking floor. Do 

not install damaged planks. During installation, inspect the 

groove area and remove any debris that may prevent the 

proper assembly of the planks. On the short sides, check 

to ensure the clip is well inserted into the plank/tile (see 

picture).

SPIRIT PRO 55 CLCF, SPIRIT XL CLCF should be installed 

so that they are ‘floating’. This means that there should 

be sufficient space (8 mm) between the floor and all walls 

or any fixed objects, so that the floor can move in any 

direction, i.e. it should not be screwed or nailed down to 

the subfloor. Kitchen cabinets may not be installed on top 

of any floating floor.

Prior to installation, decide in which direction you want 

to install the planks. Measure the room carefully to create 

a balanced layout and determine whether the first row 

should be narrowed or not. If the first row needs to be cut 

lengthwise, make sure that the minimum width is no less 

than 5 cm. Cut boards with a Stanley knife, decor side up. 

Start with the installation of the floor in the corner of the 

room on your left hand side as you are looking at the 

wall. Always work from left to right and with the tongue 

facing towards the wall, the groove facing towards you.

pokládka

nářadí:

řezací nůž

tužka

úhelník

metr

klínky

Pila nebo řezačka může práci urychlit. Pracujte
v rukavicích, ať si při řezání prken ochráníte ruce.
 

Pracujte vždy, nebo alespoň v každém pokoji / části
domu, se stejnou výrobní šarží materiálu.

Zkontrolujte prkna za optimálního světla, jestli na nich nejsou viditelné 
vady, a kontrolujte je i během pokládky. Používejte panely z různých 
krabic tak, aby se co nejvíce střídaly jednotlivé vzory panelů a podlaha 
tím vypadala maximálně přirozeně.
Nepokládejte poškozená prkna. Během pokládky
kontrolujte drážky v podkladu a odstraňte všechny nečistoty, které 
mohou bránit správné montáži prken.
Na krátkých stranách lamel se ujistěte, že jsou pérka správně
upevněna v lamele (viz obrázek).

Podlahy SPIRIT PRO 55 CLCF, SPIRIT XL CLCF jsou instalovány
jako „plovoucí“. Tedy tak, že mezi podlahou a stěnami, nebo jinými, 
napevno umístěnými objekty je dost prostoru (8 mm). Tak se může 
podlaha posouvat v kterémkoli směru. Není vhodné ji například přibíjet
nebo šroubovat k podkladu. Na žádné plovoucí podlaze nesmí být 
instalovány kuchyňské linky či vestavěné skříně a jiný příliš těžký 
nábytek.

Před pokládkou se nejprve rozhodněte, jakým směrem
budou prkna orientována.

Pečlivě si pokoj změřte, ať je rozvržení vyrovnané
a rozhodněte, jestli je první řadu třeba zarovnat, nebo ne.
První řadu je třeba řezat podélně a ujistit se, že minimální
šířka není menší než 5 cm. Prkna řezejte řezacím nožem,
vnější stranou nahoru.
 

Vždy pracujte zleva doprava,
s perem čelem ke stěně a drážkou směrem k sobě.

Pokládku podlahy začněte v rohu místnosti při pohledu
na zeď po vaší levici.
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installation of the first row

Place 8 mm spacers between the short and long sides 

of the planks and the wall. Always position one spacer 

between the wall and where the planks join.

The end joints of the planks in the first row are assembled 

by inserting the tongue side into the groove side of the 

previous plank at a low angle. Gradually lower the plank 

down flat until the end joint closes, ensuring that the planks 

are perfectly aligned. Install the remaining full planks in 

the first row. The last plank in the first row will need to 

be cut. Measure the distance between the wall and the 

surface of the last full plank/tile. Subtract 8 mm from this 

measurement to allow for the spacer. If this measurement 

is less than 30 cm, the first plank in the row should be cut. 

The first and last plank in the each row should be at least 30 

cm in length. Planks are cut using a sharp utility knife and 

a square. Score the surface of the plank with the knife and 

snap the plank at the score line.

pokládka první řady

Mezi krátké a dlouhé strany prken a stěnu umístěte
8 mm klínky. Mezi stěnou a spojem prken by vždy měl být
jeden klínek. Konce spojů v první řadě vzniknou
propojením strany s perem a strany s drážkou
na předchozím prkně pod malým úhlem.
Postupně pokládejte prkno víc a víc na plocho,
dokud se spoj nezamkne. Ujistěte se, že jsou prkna
dokonale vyrovnaná. Dokončete pokládku celých prken 
 

první řady. Poslední prkno v první řadě budete muset
seříznout. Změřte si vzdálenost mezi zdí a koncem posledního 
nezkráceného prkna. Od výsledku odečtěte 8 mm, neboli místo pro  
klínek. Pokud je výsledek menší než 30 cm, musíte zkrátit
první prkno v řadě. První a poslední prkna v řadě by měla být dlouhá 
nejméně 30 cm. Prkna zkracujete pomocí ostrého nože a úhelníku. 
Nařízněte povrch prkna nožem a v místě rýhy ho odlomte. 
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installation of the second row

The remaining piece cut off from the last plank 

in the first row may serve as the first plank in the 

second row provided it is at least 30 cm long. 

Always stagger the end joints from row to row, a 

minimum of 30 cm apart. 

Install the long side of the first plank of the second 

row. Place a 8-mm spacer between the wall and the 

short side of the plank. Insert the tongue side into 

the groove side of the plank from the previous row 

at a low angle and lower it flat onto the substrate.

Install the second plank of the second row. Position 

the long side of the plank with the tongue side, fully 

engage it into the receiver of the first row of the 

product. Lower the plank with firm pressure onto 

the floor, ensuring that the end joint is overlapping 

and perfectly aligned: push the end joint downward 

until the end of the plank snaps into place.

Continue installing the planks in the second row. 

It is important to make sure that the first two rows 

are straight and square as they affect the entire 

installation.

Installing your SPIRIT floor will 
give you instant satisfaction, 
thanks to the ease of use and 
speed of installation.

pokládka druhé řady

Pokud má zbývající kousek odříznutý z první řady
alespoň 30 cm, poslouží jako první prkno v druhé řadě.
V každé řadě by se měly koncové spoje střídat
v rozsahu nejméně 30 cm.
 

Položte delší stranu prvního prkna druhé řady.
Mezi zeď a kratší stranu prkna umístěte 8 mm klínek.
Pero vsuňte do drážky prkna předchozí
řady pod úhlem a položte na plocho na podklad.

Položte druhé prkno druhé řady. Umístěte delší
stranu prkna s perem, a dokonale ji pod úhlem
zasuňte do drážkové strany předchozí řady.
Pevně prkno přitlačte k zemi, koncový spoj by
měl přečnívat a být dokonale rovnoběžný.
Koncový spoj tlačte k zemi, dokud se konec prkna
nezamkne na místo.
 

Pokračujte v pokládce prken druhé řady.
Je důležité, aby první dvě řady seděly rovně
a rovnoběžně, protože jimi ovlivňujtete
provedení celkové pokládky.

Pokládka podlahy SPIRIT  je
velmi snadná. Okamžitou odměnou
vám tak bude nejen výsledek,
ale i rychlá a snadná instalace.



9

next rows

Continue working from left to right, row by row.

Be sure to maintain an 8-mm space around all 

walls and vertical objects. To maintain a random 

appearance, remember to offset the end joints a 

minimum of 30 cm apart.

When you have to cut the plank over the long side, 

then you will also have to cut the clip on the short 

side. Make sure that the rest of the clip is back in its 

position before installing the plank.

expansion profiles 

Expansion profiles are needed when single rooms are larger than 20 m by 20 m. In rooms that are extremely 

long and narrow, expansion profiles are needed as well. Do not exceed a length of 20 m. Expansion profiles 

are also needed under door openings and between separate subfloor heating circles.

další řady

Pokračujte dál, řadu po řadě, zleva doprava.
 
Udržujte 8 mm mezery kolem zdí a stojících objektů.
Aby pokládka působila  přirozeně, je třeba udržovat
vzdálenost mezi příčnými spárami minimálně 30 cm.
Když je třeba prkno řezat podélně, budete ho muset
zkrátit i na kratší straně. 
 
Před pokládkou prkna se ujistěte,
že je oříznutý díl na svém místě.
 

přechodový profil

Použití přechodového profilu je třeba, pokud je místnost větší než 20 x 20 m nebo ve výjimečně
dlouhých a úzkých místnostech. Délka by neměla přesáhnout 20 m. Dilatační spáry jsou také nutné mezi
jednotlivými místnostmi či mezi individuálními okruhy podlahového topení.
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SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE
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To give your floor the finishing touch, use our accessories: 

skirtings and profiles. Always keep the expansion gap in 

mind when installing your accessories. 

Never attach skirting boards directly onto the installed 

floor. Permanent sealing products (acrylic or silicone) 

should never be used to seal up the gap between the 

floor covering and skirting boards/profiles. Joints on fixed 

building elements (door frames, heating pipes, etc.) should 

never be completely sealed with elastic filler.  

04.
finishing  
your floor

You should use filler twine as a basis for filling expansion 

joints. Profiles, doorstops and suchlike should not be 

screwed through the floor covering into the subfloor. 

For door mouldings, lay a panel face down next to the 

door moulding. Saw the panel then slide the plank under 

the moulding. 

 

Consider saving a few planks for any potential future 

repairs. 

finální
úprava podlahy

K finálním úpravám podlahy použijte naše pomůcky:
podlahové lišty a profily. Mějte vždy na mysli dilatační mezeru.
 
Nikdy nepřipevňujte podlahové lišty přímo na položenou
podlahu. Přípravky permanentního připevnění
(akrylové nebo silikonové) bychom neměli používat
k zalepení mezery mezi položenou podlahou
a podlahovými lištami/profily. Spoje na pevně
vestavěných prvcích (dveřní obložky, trubky k topení atd.)
nikdy nesmí být napevno připevňovány pružnými tmely.

Přechodové profily, prahy či dveřní zarážky by nikdy
neměly být napevno uchycovány do podkladu šrouby.
 
U dveřních lišt položte panel lícem dolů vedle dveřní lišty. Panel 
uřízněte a prkno zasuňte pod lištu.
 
 
 
Několik prken si uschovejte pro případné budoucí opravy.
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doormats - soft, non-rubber  
casters - felt pads

To keep your floor in good condition, it is important to 

place non-rubber backed doormats at all entrances, 

to prevent dirt or grit on your floor. The use of doormats 

will eliminate abrasive particles driven by footwear and 

will reduce damage. Do not use rubber-backed mats, as 

long-lasting contact with rubber can cause permanent 

discolouration. Never place doormats on a wet floor.

Rolling office chairs, furniture legs, fitness appliances, etc. 

should be fitted with soft, non-rubber casters, to avoid 

permanent damage to your floor. Use a suitable desk mat.

We recommend the use of felt pads or protective feet 

for items that contain rubber, such as chair legs, furniture 

legs, fitness appliances, etc. Use specific protection under 

heavy/sharp furniture to avoid indentation.

05.
maintain 
your floor

cleaning

INITIAL CLEANING

First remove all dirt and dust from the flooring with a 

brush or vacuum cleaner. Then clean with water and an 

appropriate neutral cleaning agent, at least twice and until 

the water stays clean. We strongly recommend using 

BerryAlloc Vinyl Planks cleaning products. Any other 

cleaning product may contain agents that damage resilient 

floor surfaces. The coating of the top-layer makes a specific 

treatment after installation unnecessary.

REGULAR CLEANING INSTRUCTIONS 

Vacuum or wet mop. As required, use a solution of clean 

water and mild detergent or domestic floor cleaning 

emulsion. We strongly recommend using BerryAlloc Vinyl 

Planks cleaning products, as other products may damage 

your flooring surface. Do not flood the floor or leave a 

puddle of water on the floor. Rinse thoroughly and soak 

up residual water. 

NB: the floor can become more slippery when is wet. Spots, marks and spillages should be wiped 

up as soon as possible. Do not use chlorinated solvents. Never use wax or varnish coating. Never use 

maintenance products that contain wax or oil. Never use a steam mop.

údržba 
podlahy

jemné rohožky, nepogumovaná
kolečka, filcové podložky

Pokud chcete, aby vaše podlaha byla stále ve
skvělém stavu, je nutné ke všem vchodům umístit
rohožky s nepogumovanou spodní částí. Předejdete
poškrábání i ušpinění podlahy. Díky rohožkám 
udržíte drobné částice, které by mohly podlahu
poškrábat, mimo podlahu, která by se jinak mohla poškodit. 
Nepoužívejte rohožky s pogumovanou spodní částí,
neboť dlouhodobý kontakt gumy s podlahou může
změnit barvu prken. Rohožky nikdy
nepokládejte na mokrou podlahu.

Kancelářské židle s kolečky, nohy nábytku, fitness
stroje atd. by měly být vybavené měkkými
nepogumovanými kolečky, aby nedošlo k nevratnému
poškození podlahy. Pod stůl použijte vhodnou podložku. 
Prvky v kontaktu se zemí, které obsahují gumu, jako nohy
stolu, nábytku, stroje na fitness atd. by měly být opatřeny
plstěnými podložkami. Pod těžký nábytek nebo nábytek
s ostrými hranami používejte ochranné prvky,
aby v podlaze nevznikaly rýhy.
 

čištění

ÚVODNÍ ČIŠTĚNÍ

Nejprve z podlahy odstraňte veškerou špínu a prach
koštětem nebo vysavačem. Pak podlahu omyjte vodou
a vhodným neutrálním čistícím prostředkem.
Opakujte alespoň dvakrát, než je použitá voda zcela
čistá. Velmi doporučujeme používat čistící produkty
určené na vinylovou podlahu od firmy BerryAlloc.
Jiné čistící prostředky mohou obsahovat prvky, které
odolné podlahové povrchy poškozují.
Film na vrchní vrstvě podlahy nevyžaduje po pokládce
žádné zvláštní ošetření.
 
POKYNY K PRAVIDELNÉMU ČIŠTĚNÍ
Používejte vysavač nebo mokrý mop. Používejte roztok
čisté vody a jemného mycího prostředku nebo domácí
emulzi na čištění podlahy. Velmi doporučujeme používat
čistící produkty na vinylové podlahy od firmy BerryAlloc,
ostatní přípravky mohou narušit povrch podlahy. Nepoužívejte na 
podlahu příliš velké množství vody, ani na ní nenechávejte
loužičky vody. Zbytky vody důkladně setřete a vysušte.
 

UPOZORNĚNÍ: Mokrá podlaha může být velmi kluzká. Skvrny, šmouhy nebo vylité nečistoty by měly být odstraněny co
 možná nejdříve. Nepoužívejte chlorová rozpouštědla.  Nikdy nepoužívejte voskové nebo lakové nátěry. Nikdy 
nepoužívejte k údržbě produkty s obsahem vosku nebo oleje. Nepoužívejte parní mop.
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06.
warranty

warranty for the first user

SPIRIT PRO 55 CLCF, SPIRIT XL CLCF planks are guaranteed 

under normal conditions of use against any manufacturing 

defects from their date of purchase by the original 

customer.

This warranty covers all abnormal degradation of this 

product, provided that the planks & tiles are installed and 

maintained in accordance with the instructions provided. 

If the instructions cannot be found, you should consult 

the producer or distributor/retailer, or you should consult 

the manuals on the following website www.berryalloc.

com. This warranty covers the replacement of SPIRIT 

PRO 55 CLCF, SPIRIT XL CLCF determined as defective 

with equivalent or similar quality products existing at 

the time of the claim. This warranty does not involve a 

financial reimbursement under any circumstances, and is 

only provided for the replacement of material. Taking the 

obsolescence of the product into account, compensation 

will be offered at a flat rate proportional to the time 

elapsed and will only relate to the initial value of the 

floor covering in order to arrive at zero at the end of the 

warranty period.

SPIRIT PRO 55 CLCF : 25-year residential warranty -  

10-year commercial warranty 

SPIRIT XL CLCF: 25-year residential warranty -  

10-year commercial warranty 

exclusions of warranty coverage 

• Wear and scratches from any source other than foot 

traffic. Wear is defined as complete removal of decor on 

an area larger than 2 cm².

• Any mechanical damage or other alteration caused by 

use that is not in line with the BerryAlloc installation 

instructions

• The occurrence of accidents, misuse or abuse 

• Damage caused by using improper cleaning methods or 

unsuitable detergents

• Damage due to casters, heavy chairs or furniture: it is 

recommended that you use felt pads under chairs and 

furniture to reduce the possibility of surface scratching 

and marking

• Damage due to sand or grit: it is recommended that you 

use doormats on the inside and outside of all external 

doorways to prevent grit from being carried onto the 

floor

• Damage due to scratching. Diminished gloss is not 

considered wear. 

• Installation of any other pattern than those described 

under the point “Installation”

• Damage due to moisture in the subfloor. 

• Specifically excluded is damage from improper 

installation, alternative installation products, plumbing, 

appliance leaks, failure to protect the flooring from 

heat-generating appliances, stains or damage caused by 

heavy chairs or furnishings.

záruka původního zákazníka

Na prkna podlahy SPIRIT PRO 55 CLCF,
SPIRIT XL CLCF je za normálních podmínek užívání
poskytována záruka na jakékoli výrobní vady od data
zakoupení původním zákazníkem.
Tato záruka se vztahuje na veškeré neobvyklé
poškození  produktu za předpokladu, že jsou
prkna a dlaždice instalovány a udržovány v souladu
s uvedenými pokyny. Pokud pokyny nemáte
k dispozici, měli byste se poradit s výrobcem
nebo distributorem / prodejcem nebo použít příručky
na www.berryalloc.com.
 

Záruka se vztahuje na výměnu podlahy
SPIRIT PRO 55 CLCF, SPIRIT XL CLCF označené 
jako vadná. Výměnou je myšlena výměna za,
v době reklamace, existující výrobky
rovnocenné nebo obdobné kvality. Tato záruka
za žádných okolností nezahrnuje finanční náhradu.
Náhrada je možná pouze formou výměny materiálu.
Co se týče zastaralosti produktu, je zde možnost
kompenzace paušálně úměrné uplynulému času,
která vychází z počáteční hodnoty podlahové krytiny,
tak, aby na konci záruční doby dosáhla hodnoty 0.

SPIRIT PRO 55 CLCF : 

25 letá záruka na podlahu v domácnosti 
10 letá záruka na podlahu v komerčních prostorách
 

25 letá záruka na podlahu v domácnosti 
10 letá záruka na podlahu v komerčních prostorách

SPIRIT XL CLCF: 

záruka se nevztahuje na:

• Opotřebení a škrábance zaviněné jiným způsobem než ochozením.
 Opotřebení je definováno jako naprosté odstranění povrchu na oblasti 
větší než 2 cm². 
• Jakékoli mechanické opotřebení nebo poškození způsobené 
používáním, které není v souladu s pokyny k instalaci podle BerryAlloc 
• Nehody, nevhodné užívání nebo špatné zacházení 
• Poškození způsobená nevhodným čištěním a nevhodnými čistícími 
přípravky
• Poškození způsobená kolečky, těžkými židlemi nebo nábytkem.  Ze 
spodní strany nábytku doporučujeme používat plstěné podložky. 
Předejdete šmouhám a škrábancům.
• Poškození způsobené pískem nebo štěrkem. Doporučujeme
 používat uvnitř i venku rohožky, aby se špína nedostávala dovnitř na 
podlahu.
• Poškození způsobená poškrábáním. Menší lesk není považován za
 opotřebení.
• Pokládka jiným způsobem než tím, který je popsán v kapitole  
„Pokládka“
• Poškození způsobená vlhkostí v podkladu
• Záruka se výslovně nevztahuje na poškození způsobená nevhodnou
 pokládkou, použitím nevhodných nástrojů, potrubními rozvody, 
prosakováním spotřebičů, nedostatečnou ochranou podlahy před 
zařízeními, které generují teplo, skvrnami nebo poškození způsobená 
těžkými židlemi nebo nábytkem.
 

záruka
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disclaimers to the warranty

These express limited warranties are in lieu of any other 

expressed or implied warranties. No one (including 

installers, distributors, retailers, representatives, 

employees, or agents) is authorised to assume 

for BerryAlloc NV (the “Company”) any liability or 

responsibility with respect to the Company or modify the 

duties, disclaimers, scope, exclusions, or limitations of 

Company’s warranties.

To the extent permitted by law, all warranties (expressed 

or implied) other than our limited warranties are 

disclaimed, including any warranty of merchantability or 

fitness for a particular purpose including acts of god/

force majeure, acts of terrorism, damage caused by 

vermin or insect infestation, fire, flood, or any other act or 

circumstance beyond BerryAlloc’s reasonable control.

If any implied warranty arises under applicable law, any 

and all implied warranties (including any warranty of 

merchantability or fitness for a particular purpose) are 

limited in duration to the duration of this written warranty, 

to the extent allowed by law. The company disclaims and 

excludes any liability for lost profits, inconvenience, or 

any other indirect, special, or consequential damages. 

The replacement of affected flooring with similar style and 

colour is the full extent of BerryAlloc’s obligation under 

our limited warranties. 

In no event shall the company be liable for indirect, 

special, consequential or incidental damages of any kind, 

irrespective of the cause. Some legal systems do not 

allow limitations or disclaimers as to implied warranties, 

so the above limitations or disclaimers may not apply to 

you. Some legal systems do not allow the exclusion or 

limitations of incidental or consequential damages, so 

the above limitations may not apply to you. Some legal 

systems do not allow limitations on the time an implied 

warranty lasts, so the above limitations may not apply 

to you. These limited warranties give you specific legal 

rights, and you may have other rights that vary from 

county to country.  

odmítnutí záruk

Tyto jasně vymezené záruky nahrazují jakékoli jiné
výslovné nebo předpokládané záruky. Nikdo
(včetně pokladačů, distributorů, maloobchodníků,
zaměstnanců nebo obchodních zástupců) není oprávněn
převzít za společnost BerryAlloc NV (dále jen „společnost“)
jakoukoli zodpovědnost, ani zodpovědnost
ve vztahu ke společnosti, nebo upravovat povinnosti,
odmítnutí zodpovědnosti, rozsah, výjimky, nebo
omezení záruk společnosti.

V rozsahu povoleném zákonem odmítáme
všechny jiné záruky (vyjádřené nebo předpokládané)
než naše omezené záruky. A to včetně jakékoli záruky
prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel,
včetně důsledků zásahu vyšší moci, terorismu, škod
způsobených škůdci nebo zamořením hmyzem,
požárem, povodní nebo jakýmkoli jiným činem či okolností
mimo přiměřenou kontrolu společnosti BerryAlloc.

Společnost v žádném případě nenese zodpovědnost
za nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody jakéhokoli
druhu, bez ohledu na příčinu. Některé právní systémy neumožňují
omezení nebo zřeknutí se implicitních záruk, takže výše uvedená
omezení nebo zřeknutí se na vás nemusí vztahovat.
Některé právní systémy neumožňují vyloučení nebo omezení 
náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení se
 na vás nemusí vztahovat.
Některé právní systémy neumožňují omezení doby trvání
předpokládané záruky, takže výše uvedená omezení se vás
nemusí týkat. Tyto omezené záruky vám dávají konkrétní zákonná
práva a je možné, že s ohledem na konkrétní zemi se případná
další práva liší.
 

Pokud z příslušného zákona vyplývá nějaká implicitní
záruka, (včetně jakékoli záruky o prodejnosti nebo vhodnosti
pro konkrétní účel) je omezena na dobu trvání této písemné záruky,
v rozsahu povoleném zákonem. Společnost se zříká
a vylučuje jakoukoli zodpovědnost za ušlý zisk,
nepříjemnosti nebo jakékoli jiné nepřímé, zvláštní
nebo následné škody. Společnost BerryAlloc se v souladu
se zněním omezené záruky zavazuje k výměně dotčené podlahy
v podobném stylu a barvě.
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legal information

This document presents the general installation instructions, based on  

the latest available information. For the best result, and to ensure the validity  

of the guarantee, these instructions should be followed carefully.

This document replaces all previous versions and is valid until further notice.  

This information is a representation of the technical know-how at the time that 

this document was produced/published and may be amended,  

complemented or replaced at any time. 

Please check the following website frequently for updates: www. berryalloc.com

Scan the QR code and view the online installation video for your floor.

BerryAlloc offices at / Rijksweg 440 / 8170 Wielsbeke, Belgium / T +32 56 67 66 11 

info@berryalloc.com / www.berryalloc.com

follow us on:
    

for click installation
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legální informace

This document replaces all previous versions and is valid until further notice.  

the latest available information. For the best result, and to ensure the validity  

Tento dokument popisuje obecné pokyny k pokládce založené na 
nejnovějších dostupných informacích. Pro nejlepší výsledek a naplnění 
platnosti záruky je třeba uvedené pokyny pečlivě dodržovat.
Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do 
odvolání.
Uvedené informace představují technické know-how v době, kdy byl tento 
dokument vytvořen / publikován a mohou být kdykoli změněny, doplněny 
nebo nahrazeny.
Aktuální znění najdete na webových stránkách: www.berryalloc.com
 
Naskenujte QR kód a podívejte se na online video o pokládce vaší podlahy.
 




