
Láska
na první
kliknutí

vinylová podlaha se zámkovým spojem

vinylové 

podlahy

RIGID
se zámkovým spojem 

dreamclick®

lehká váha,  

ale pevný spoj

100 %
recyklovatelná
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cracked ash grey / prkna

Vzhled a struktura  
k nerozeznání od pravé 
dřevěné podlahy
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elegant natural  / prkna elegant natural brown / prkna

Inspirováno 
přírodou

Proč si dělat starosti  
s podlahou? 

Věřte svému STYLU a 
užívejte si
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cracked dark brown / prkna

Klid a pohoda 
může být  

v každé místnosti 
Vašeho domu
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Toto je nejstabilnější podlaha, kterou  
můžete najít. Změny teplot na ni nemají vliv, 
tudíž ji můžete beze strachu položit  
i k francouzským či panoramatickým oknům  
a užít si tak neuvěřitelný výhled.

vivid light/ prkna8 9



elegant dark grey / prkna

Pokládka  
do „stromečku“? 
Samozřejmě, proč ne.

Našich 16 dekorů prken vám dá  
16 různých možností, jak ozdobit  
Váš domov. Každá barva je inspirována 
přírodou, ale všechny mají svůj vlastní 
charakter, čímž dávají Vašemu interiéru 
jiný vzhled a dojem z něj.  
PURE STYLE. Perfektní podlaha  
pro Váš útulný domov.
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cracked ash grey / prkna

16 dekorů prken

1326 x 204 x 5 mm 
DreamClick®

elegant natural brown / prkna

Život rychle utíká. To je důvod, proč chceme, 
abyste si ten nejlepší čas doma užili naplno.
Až bude Váš den u konce, PURE STYLE 
Vás přivítá doma a umožní vám dělat to, 
co chcete. Vařit skvělé jídlo? Nebo prostě 
přeskočit večeři a začít si hrát s dětmi? Vaší 
podlaze to opravdu nebude vadit.

Skvělá podlaha  
pro malé masterchefy

prkna
průvodce 
kolekcí
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Vyberte si dekor
prkna

vivid light  | 60001569 cracked greige  | 60001566

vivid natural  | 60001570 elegant natural brown  | 60001563

rustic light  | 60001574 elegant natural  | 60001562

elegant light greige  | 60001561 cracked natural brown  | 60001567
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vivid natural brown  | 60001571 cracked ash grey  | 60001568

rustic dark  | 60001573 elegant medium grey  | 60001564

cracked dark brown  | 60001367 vivid grey  | 60001572

elegant dark grey  | 60001565 elegant light grey  | 60001560

Vyberte si dekor
prkna
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vivid light / prkna

cracked ash grey / prknarustic light / prkna

Podlaha  
PURE STYLE – 

podlaha pro 
každou místnost
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