by BerryAlloc

live

NOSTALGIC DUB HONEY / prkna

Pro všechny,
kteří si chtějí užít
každý den.

vinylové podlahy – prkna a dlažby

VIBRANT STONE GUNMETAL / dlažba

Podlaha, která je
vyrobena
na každý den.
Životuodolné a voděodolné

Jedinečná radost
k vašemu
způsobu života.
Jste ve stresu z práce? Nemáte čas uklízet?
Kreslilo vaše dítě na zeď nebo se
rozhodla vaše kočka, že pohovka je vynikající škrabadlo?
Chápeme to – máte toho hodně, co řešit. Každodenní
život může být nepředvídatelný. Chaotický. Ale je tu
jedna věc, o kterou se nepotřebujete bát.
A to je vaše podlaha. Teplé, přírodní barvy otevírají dveře
do přírody. Snadno se čistí a instaluje.
Žijte život, jaký chcete žít. Live, od BerryAlloc.
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Krabice s rozlitým džusem, záchvat vzteku u dětského jídla, štěně
ve výcviku… Relaxujte! Tyto podlahy jsou nejen úžasně krásné
a voděodolné, ale také vydrží vše, co na ně život postaví. Budete
vděční i za rychlý úklid. Nechcete vybírat do každého pokoje jinou
podlahu? Existuje snadné řešení: stačí nainstalovat Live do všech
místností – také do kuchyní a koupelen. Stylovou a přirozenou
estetikou Live jistě probudíte závist u svých přátel.

Vždy správná teplota
Zapněte topení, když je venku zima! Tyto podlahy udrží vaše nohy
v teple, jsou vhodné na podlahové vytápění a dokážou snadno
zvládat výkyvy tepla, takže je snadno položíte před velká okna. A co
je ještě lepší, protože jsou lehké, tuhé a mají tloušťku pouze 4 mm
(díky patentované tuhé kompozitní desce), můžete je jednoduše
nainstalovat na již existující podlahu. Perfektní řešení: proměna
domova s minimálním úsilím!

Podlaha snů, DreamClick®
Instalujte svou podlahu během chvilky s naším super rychlým,
snadným a extrémně uživatelsky přívětivým instalačním systémem
DreamClick®. Odemkněte svého vnitřního umělce a kombinujte různé
barvy, prkna a dlaždice. Definujte svůj vlastní vkus pomocí odborně
sladěných barev kamene a dřeva. A to vše je možné ekologicky
šetrným způsobem – naše kolekce Live je plně recyklovatelná
a obsahuje také velké množství recyklovaného obsahu.

3

SERENE DUB BLONDE / prkna
4

SERENE DUB SMOKE / prkna
5

dlažby.

prkna.

DreamClick®

lehká
tuhá

voděodolná

VIBRANT STONE
Dune
60001903

VIBRANT STONE
Powder
60001902

SERENE DUB
Cream
60001890

SERENE DUB
Blonde
60001891

NOSTALGIC DUB
Sand
60001896

NOSTALGIC DUB
Gold
60001892

VIBRANT STONE
Oyster
60001904

VIBRANT STONE
Gunmetal
60001905

NOSTALGIC DUB
Honey
60001897

NOSTALGIC DUB
Latte
60001898

NOSTALGIC DUB
Mocha
60001899

NOSTALGIC DUB
Cinnamon
60001900

SERENE DUB
Coffee
60001893

SERENE DUB
Smoke
60001894

NOSTALGIC DUB
Ash
60001901

SERENE DUB
Pearl
60001895

snadná
údržba

kompatibilní
s podlahovým
vytápěním

100%
recyklace

15 let
záruka

Objevte kolekci.

vyrobeno v Belgii
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Teplé, přírodní barvy. Tradiční rustikální dřevo,
elegantní měkké dřevo nebo moderní beton. Tato
kolekce vám přináší nadčasovou klasiku i současný
vzhled, který se bez námahy hodí do každého
prostředí. Decentní, ale sofistikované, s odborně
sladěnými vzory, tyto matné podlahy s přírodním
dřevem a betonem plně doplní váš interiér.
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NOSTALGIC DUB ASH / prkna
8

VIBRANT STONE GUNMETAL / dlažba
9

Technický
přehled
Specifikace výrobku

Jak položit podlahu?
Pokládejte podlahy dvakrát rychleji s DreamClick®
Tyto podlahy jsou vaším řešením pro rychlou a snadnou instalaci. S naším 360°
instalačním systémem DreamClick® je radost pracovat. Pokud umíte sestavit
nábytek, můžete nainstalovat tuto podlahu. Věděli jste, že se instaluje dvakrát
rychleji než váš běžný instalační systém? Pracujte ve dvojicích, abyste to ještě
urychlili, začněte uprostřed a postupujte směrem ven.

rozměry

EN ISO 24346

celková tloušťka

EN ISO 24346

Všechny strany prken a dlaždic jsou osazeny stejným zámkovým systémem, na
rozdíl od klasických systémů na trhu. To poskytuje nekonečná řešení pro design
a instalaci. Ani pro tuto podlahu nepotřebujete mnoho nástrojů: jednoduchý
řezací nůž udělá svou práci pro zcela bezprašnou instalaci.

DLAŽBA

1326 x 204 mm

612 x 306 mm
3,8 mm

tloušťka nášlapné vrstvy

EN ISO 24340

0,30 mm

celková hmotnost

EN ISO 23997

4,7 kg/m²

EN ISO 10582

23 / 31

EN ISO 10874

3 roky

podlahové vytápění

EN ISO 12524

vhodné max 27 °C elektrické podlahové vytápění max 60 W/m²

reakce na oheň

EN ISO 13501-1

povrchová úprava
zátěžová třída

PUR

rezidenční záruka
komerční záruka

15 let

Výsledky testu
Bfl-s1

odolnost vůči chemikáliím

EN ISO 26987

OK

odolnot vůči teplu

EN ISO 8302

0,0192 m2 K/W

zbytkové odsazení

EN ISO 24343-1

protiskluznost

Ale jak to funguje?

PRKNA

redukce zvuku: kročejový zvuk

< 0,10 mm

DIN 51130

R10

EN ISO 13893

Třída DS

EN ISO 717-2

8 dB

světlostálost

EN ISO 105-B02

rozměrová stálost

EN ISO 23999

≤|0,10|%

antistatický

EN ISO 1815

ano

formaldehyd

EN ISO 717-1

E1

emise VOC

>6

Komfort vnitřního vzduchu GOLD

Snadná výměna
Naše podlahy jsou odolné, vyrobené tak, aby vydržely vše, co život přináší.
Ale vryp nebo poškrábání jsou někdy nevyhnutelné. Co pak? Náš systém
DreamClick® umožňuje neuvěřitelně snadnou výměnu prkna nebo dlaždice.
Poškození od té opravdu těžké věci s ostrými rohy, kterou jsi upustil?
Může být pryč za pět minut.
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Balení

1 balení
hmotnost

počet prken/dlaždic

m2

1 balení Live prkna

10 prken

2,705 m

13,1 kg

1 paleta Live prkna

42 balení

113,61 m2

577 kg

1 balení Live dlažba

10 dlaždic

1,87 m

1 paleta Live dlažba

56 balení

104,72 m2

2

2

8,9 kg
524 kg
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NOSTALGIC DUB CINNAMON / prkna

