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Version: 6/11/2020

Pure is suited for both residential and commercial areas such as shops, hotel rooms, etc.
To obtain a perfect result, we recommend that installation instructions are followed carefully.

TRANSPORT AND STORAGE

Transport your fl oor carefully on a fl at surface. Planks should be stored and transported 
fl at in their packaging, in small neat piles, max. 5 boxes high. It is recommended not to 
place the boxes down on the short side as this can cause damage to the locking system.

It is important to store the planks for at least 48 hours at room temperature (18-25°C) 
before installation. Make sure the packs are spread out so they all have the chance to 
adjust. This temperature should be maintained throughout the installation and for least 
24 hours a� er installation.

Storage: Pure must be stored inside.

TOOLS

Trimming knife, saw or guillotine, pencil, T-square, measurer and spacers (wedges).
Additionally for skirting boards and profi les: power drill.

SUBFLOOR

Careful subfl oor preparation is essential for an excellent result. Roughness or unevenness 
in the subfl oor may telegraph through the new fl oor, resulting in an unsightly surface 
and causing excessive wear on high spots, damage to the locking system or indentation 
on lower spots. 

Remove all traces of plaster, paint, glue, oil, grease, etc. The subfl oor must be clean, fl at, 
dry and stable. Remove textile fl oor coverings (such as carpet, needle felts, etc.) Remove 
all debris (including nails) and vacuum.

Pure can be installed on top of concrete, tiles, wood and most existing hard surface 
fl oor coverings, provided that the subfl oor is smooth, dry and clean. It is not suited to be 
installed on so�  surface fl oor coverings s.a. carpet or cushion vinyl. 

Although Pure is impervious to moisture, subfl oors must be checked for moisture 
problems. If there is moisture, carry out sealing before installation. Excessive moisture 
can generate mould or fungus.
Depending on your subfl oor, a moisture barrier/ damp screen might be necessary. When 
properly installed with aluminium adhesive tape, our Dreamtec+ underlay functions as 
a dampscreen. 

Make sure fl oor level deviation is a maximum of 3 mm per m, and 2 mm per 20 cm. If 
these margins are exceeded, the subfl oor must be evened out with a suitable fi ller or 
levelling compound, and a check must be carried out to determine if a sealer is needed. 

If you are not certain about the quality or suitability of your subfl oor for the installation of 
Pure, then contact your dealer, who will be more than happy to help you.
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1. PREPARATION

návod k pokládce

Verze: 11.6.2020

Podlahy Pure jsou vhodné do obytných i komerčních prostor jako jsou obchody, hotelové pokoje, atd.
Pro dokonalý výsledek doporučujeme pečlivě se držet návodu k pokládce.

1. PŘÍPRAVA

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Prkna převážejte opatrně a na plochém podkladu. Měla by být transportována na plocho
v původním obalu, v malých úhledných komínkách o výšce maximálně 5 balení. Nedoporučujeme
 pokládat krabice na zem z boční strany, mohl by se poškodit spojovací systém.

Prkna je před instalací potřeba skladovat nejméně 48 hodin v pokojové teplotě  (18-25°C). Ujistěte 
se, že jsou všechny balíky volně položené, ať mají příležitost se teplotě přizpůsobit. Tato teplota by 
měla být udržena během pokládky a nejméně 24 hodin po pokládce.

Skladování: podlahy Pure je třeba skladovat v interiéru

NÁSTROJE
čistá
suchá
rovná

pevná

nůž, pilka nebo odlamovačka, tužka, úhelník, metr a klínky. Na podlahové lišty a profily: vrtačka

PODKLAD PRO PODLAHU
Základem dobrého výsledku je pečlivá příprava podkladu pro podlahu.. Hrubý nebo nerovný povrch 
podkladu se může do nové podlahy propsat. Ve vyvýšených místech může dojít k nadměrnému
 odírání povrchu podlahoviny, v „propadlých místech“ pak mohou vzniknout spáry mezi jednotlivými 
lamelami, navíc v obou případech může dojít k poškození zámkové spoje.

Odstraňte všechny stopy  sádry, barvy, lepidla, oleje, mastnoty, atd. Podklad podlahy musí být čistý, 
rovný a stabilní. Odstraňte vše, co podlahu zakrývá (koberce, plstěné podložky, atd.)
Odstraňte veškeré nečistoty (i hřebíky) a povrch vysajte.

Podlaha Pure může být instalována na beton, dlaždice, dřevo, a většinu existujících podlahových 
povrchů, které jsou hladké, suché a čisté. Není vhodné ji instalovat na podlahy pokryté kobercem, 
nebo PVC.
I když jsou podlahy Pure odolné vůči vlhkosti, podklad podlahy je třeba překontrolovat zejména kvůli 
zbytkové vlhkosti. Pokud by do podkladu pronikala vlhkost, je třeba problém vyřešit ještě před 
pokládkou. Přílišná vlhkost může vést ke vzniku plísně nebo houby.

V závislosti na druhu podkladu bude možná potřeba instalovat bariéru proti vlhkosti. Pokud ji správně 
zalepíte hliníkovou páskou, poslouží vám jako bariéra proti vlhkosti i naše podložka Dreamtec+.

Ujistěte se, že maximální nerovnosti podlahy jsou 3mm na 1bm a 2mm na 200mm. Pokud je
 nerovnost větší, je třeba podklad vyrovnat vhodnou výplní či vyrovnávací hmotou. Je třeba provést 
kontrolu, jestli je je nutné použít impregnační nátěr. Pokud si nejste kvalitou nebo vhodností podkladu 
jisti, kontaktujte vašeho obchodníka, který vám velice rád poradí.
 

max. 3 mm

1 metr

20 cm
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Underfl oor cooling and heating

Floor heating is also possible, provided that the heated fl oor temperature does not 
exceed 27°C. Only underfl oor heating systems with heating components – hot water 
or electric – embedded in the fl oor are suitable. Heating fi lms or other systems that are 
placed ON the screed or subfl oor are not suitable.

Switch off  or lower the underfl oor heating to 15°C 48 hours before installation and during 
installation. 24 hours a� er installation, increase the underfl oor heating gradually by 5°C 
daily, up to a maximum fl oor temperature of 27°C. With electrical underfl oor heating, we 
advise not to exceed 60W/m².

The subfl oor construction (surface) of the heating system must be hard.

Floor cooling uses the same systematic as the indirect fl oor heating systems. It is 
important that the system is advanced enough to avoid condensation under the fl oor.
Otherwise fungi can start to grow. If the system is advanced enough, it can without 
doubt be installed in combination with our fl oors.

Preparation of concrete/screed subfl oor

Let new concrete dry suffi  ciently. The moisture content of the subfl oor must be less than 
75 RH at min. 20°C. Max 2 % CM for cement and 0.5 % for anhydrite. Where there is 
underfl oor heating, moisture content should be less than 1.8 CM%, and 0.3 CM% for 
anhydrite. Always record and keep your moisture content results.

Repair surface imperfections with an appropriate repair compound and check if a primer 
or sealer is needed. Vacuum the subfl oor a� erwards to remove all debris.

Preparation of tile subfl oor

Check the subfl oor for moisture problems. 

The joints of the Pure fl oor covering should never be aligned with
the underlying tile joints. 

It is not necessary to fi ll the grouts of a subfl oor comprised of ceramic tiles with joints 
when these do not exceed 6 mm in width.

When installing Pure on a tile subfl oor, use the Dreamtec+ underlay to overcome surface 
imperfections.

Preparation of wooden subfl oor

Check the fl oor for insect infestations. 

Make sure the subfl oor is level and nail down loose sections. 

Wooden subfl oors should always have access to air and should be ventilated.

UNDERLAY

We advise using the BerryAlloc LVT underlay (Dreamtec +) to reduce walking and sound 
transmission performance. Other underlays might be used if they have a thickness of 
maximum 1.5mm and a compressive strength of more than 400kPa. We do not guarantee 
any acoustic or insulation properties with third party underlays. 
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návod k pokládce

Chlazení a vytápění pod podlahou
Tento druh podlahy je kompatibilní s podlahovým vytápěním, pokud teplota na povrchu podlahy 
nepřekročí 27⁰C. Podlaha je vhodná pouze pro podlahové vytápění s vyhřívacími komponenty – 
teplovodními či elektrickými – zapuštěnými uvnitř podloží podlahy. Nové systémy vytápění podlah 
uloženého na povrchu podkladu nejsou vhodné.

48 hodin před pokládkou a během pokládky vypněte nebo snižte teplotu podkladu na 15°C.
Potom můžete zvýšit teplotu každý den o 5°C až do maximální výše 27°C. Elektrické podlahové 
vytápění by nemělo přesáhnout výkon 60W/m2.
 
 
 

Podlahu je rovněž možné položit na podlahové chlazení. Teplota přiváděné chlazené 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 5⁰C nižší teplotu, než je teplota v místnosti.

Povrch vytápěcího systému musí být pevný.

Příprava u podkladu beton / stěrka
MÍRA

VLHKOSTI
Nový beton nechte dostatečně zaschnout.
Vlhkost obsažená v podkladu musí být nižší než 75% přípustné
relativní vlhkosti na teplotu nejméně 20°C. Max 2 % CM pro cement a 0,5 % pro anhydrit. 
 
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.
 

Příprava u podkladu keramická dlažba

Spoje nezakrývají
staré spoje dlaždic

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. 
 
Až budete instalovat podlahu Pure na stávající keramickou dlažbu, je vhodné použít jako podklad 
podložku DreamTec+, která může srovnat drobné nerovnosti povrchu.

Příprava dřevěného podkladu
Ujistěte se, že podklad není napaden škůdci.

Podklad by měl být rovný, pokud není, je třeba ho vyrovnat.

Do dřevěných podkladů by vždy měl mít přístup vzduch a mělo by být možné je odvětrávat.

Podložka

Pro snížení kročejového a prostorového zvuku doporučujeme použít podložky BerryAlloc.
Je možné použít podložky jiných výrobců, pokud jejich tloušťka maximálně 1,5 mm a pevnost v tlaku 
větší než 400 kPa. Při použití podložek třetích stran nemůžeme zaručit dobrou odolnost vůči hluku či 
parotěsnost jako u podložek BerryAlloc.

5 mm



3

pure installation manual

Pure is not suitable for outdoor use or conservatories. Ensure that the indoor temperature 
is always kept above 5°C and ideally between 18 and 25°C.

Avoid long-lasting exposure to direct sunlight (direct meaning without a glass or window 
barrier). 

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 diff erent boxes, in order to minimize shade 
variations. This will ensure a more natural looking fl oor.

Pure cannot be used in areas where drainage systems have been incorporated into the 
fl oor.

For tiles: use only a single production batch number for each installation. 

For tiles and planks: Always keep the production batch number (printed on the box), 
together with your order form/invoice.

Check that the fl oor planks have no visible defects before installing them.

Pure should be installed so that it is ‘fl oating’. This means that there should be suffi  cient space between the fl oor 
and all walls or any fi xed objects, so that the fl oor can move in any direction, i.e. it should not be screwed or nailed 
down to the subfl oor.

The installation of the fl oor must be the fi nal operation in the project. Exceptionally heavy furniture, such as kitchen 
cabinets, fi replaces, system walls etc., cannot be installed on top of the fl ooring, as this restricts the fl oor’s ability 
to expand.

Measure the room to create a balanced layout. By measuring, you will be able to determine if the fi rst row needs to 
be cut. The fi rst and last rows should not be less than 5 cm wide. 

If the fi rst row of panels does not need to be trimmed in width, you must remove the locks on the side that faces 
the wall. 

It is important to leave an expansion gap around the total perimeter of the fl oor and around columns, pipes, 
thresholds etc. This expansion gap should measure at least 8mm and increase with 1mm once the installed fl oor 
exceeds 8 meter (example: if the room measures 15x15m, the expansion gap should be 15mm around the perimeter). 
It needs to be noted that the expansion gap can measure at most 15 mm.

Batch numberer

8mm

>5cm

>5cm

Min. widthidth
planks: 5 c5 c

1 2 3

2. PRECAUTIONS

3. INSTALLATION

návod k pokládce

Spoje podlahy Pure by se neměly překrývat s původními spoji dlaždic. Pokud spáry mezi
 keramickými dlaždicemi nepřekračují šířku 5 mm, není potřeba je vyplňovat.
 
Až budete instalovat podlahu Pure na dlažbu, je vhodné použít podložku Dreamtec+, která vyrovná 
nerovnosti povrchu.
 
Podlaha Pure není vhodná na venkovní užití ani do zimních zahrad a altánů.Vnitřní teplota by vždy 
měla dosahovat více než 5°C, ideálně by se měla pohybovat v rozmezí 18 a 25°C.
 
Vyvarujte se dlouhodobému vystavení podlahy přímému slunečnímu záření.
Pod dostatečným osvětlením zkontrolujte, že na prknech nejsou žádné defekty. Poškozená prkna
 nelze používat.
 
Aby podlaha vypadala přirozeněji, kombinujte prkna z různých krabic.
Podlahy Pure nelze používat tam, kde je do podlahy integrován systém drenáže.
 
Dlaždice: na každou realizaci používejte pouze jednu výrobní šarži těchto podlah.
Pro dlaždice i prkna: vždy uschovávejte čísla výrobní šarže (vytištěné na krabici) spolu s vaší 
fakturou.
 

číslo várky

3. POKLÁDKA
Před pokládkou zkontrolujte, že prkna nemají žádné viditelné defekty.

2. UPOZORNĚNÍ

Min. šířka 
prkna 5 cm

Změřte si místnost a rozplánujte rovnoměrnou pokládku. Změřením určíte, jestli je třeba první řadu oříznout.
První a poslední řada by neměla být méně než 5 cm široká.
Pokud není třeba první řadu prken na šířku oříznout, je třeba odstranit zámky podél stěn.
 
Kolem celkového obvodu podlahy, kolem sloupků, potrubí a prahů je třeba nechat prostor, tzv. dilatační spáru.
Ta by měla být nejméně 8 mm široká, nebo o 1 mm širší přesahuje-li délka podlahy 8 m (například měří-li podlaha 15 x 15 m, 
dilatační spára by měla po obvodu být široká 15 mm). 15 mm je také maximální šířka dilatační spáry.
 

Podlahy Pure by měly být instalovány jako plovoucí. To znamená, že mezi stěnami a pevnými objekty by měl
být dostatek místa, aby se podlaha mohla pohybovat ve všech směrech.
 
Neměla by být ani přibitá ani přišroubovaná k podkladu.
 
Pokládka podlahy by měla být až finální částí projektu.
Výjimečně těžký nábytek jako jsou kuchyňské linky, krby, vestavěné skříně apod nemohou být
na podlaze instalovány, neboť znemožňují nutný pohyb podlahy.



4

pure installation manual

The largest recommended installation area depends on the room temperature.
- 5-25°C (Heating, Ventilation & Air Conditioning): 30x30m
- 5-40°C (normal): 15x15m
- 5-70°C (extreme): 5x5m

An expansion profi le must be used if the area is bigger than recommended for the room
temperature. In general it is not necessary to use an expansion profi  le in door openings
when the temperature is similar, unless one of both rooms uses fl oor heating/cooling.
Please ensure the fl oor remains a fl oating installation at all times.

In commercial applications, we recommend using metal BerryAlloc
profi les.

Do not use a hammer to put planks together.

Cut boards with a trimming knife, decor side up.

Always ensure that the short end joints are staggered by a minimum of 30 cm (= 3 click elements) when you start 
the next row. Use the le� over piece from the previous row as the fi rst piece of the next row, provided that this piece 
is at least 30 cm long. In order to fi nd a connection with the locking tabs of the previous row, it may be necessary to 
cut off  an extra part of the le� over piece.

Always ensure that the short end joints are staggered by a minimum of 20 cm or 2 click elements when you start the 
next row. Use the le� over piece from the previous row as the fi rst piece of the next row, provided that this piece is at 
least 20 cm long. In order to fi nd a connection with the locking tabs of the previous row, it may be necessary to cut 
off  an extra part of the le� over piece. If the dimensions of the room require smaller pieces than 20cm to complete 
your fl oor, these pieces should be glued together in the locking system. The fl oor pieces should never be glued to 
the subfl oor, as this disturbs the expansion of the fl oating fl oor.

Pure planks can be installed in a variety of diff erent pa� erns.

PLANKS

TILES

wiwiwiwiwittthout profilehout profilehout profilehout profilehout profilehout profilehout profilehout profilehout profilehout profilehout profilehout profile

1 2

3

4

8mm

8m8m8mm

≥300cmcm
1

≥300cmcm
2

3

4

First click
short side,
then long sside
of your tile

8mm

8m8m8mm
≥20cm

1

≥20cm
2

návod k pokládce

Největší doporučený prostor k pokládce záleží na pokojové teplotě.
- 5 - 25°C (topení, větrání & klimatizace): 30 x 30 m
- 5 - 40°C (normální): 15 x 15 m
- 5-  70°C (extrémní): 5 x 5 m
 
 Pokud je prostor k pokládce větší, než je doporučeno podle teploty v místnosti, musí být použit přechodový 
profil. Pokud je teplota v sousedních místnostech podobná, není obvykle třeba používat přechodové profily 
v místě dveří. Pokud je však pouze v jedné z obou místností podlahové topení nebo chlazení, bude 
přechodový profil zapotřebí. Podlaha musí být vždy položena jako plovoucí. 
 
 

Prkna nikdy nestloukejte kladivem.
 
Lamely řezejte pomocí odlamovacího nože dekorem nahoru.

V komerčních prostorách doporučujeme používat kovové profily BerryAlloc.

Než začnete pokládat další řadu, pokaždé se ujistěte, že mezi čelními konci sousedících lamel je jejich vzdálenost nejméně 20
 cm (= 2 zámečky).
 Zbylé díly z předchozí řady vám poslouží jako první díl další řady, pokud je nejméně 30 cm dlouhý. Je možné, že tento díl 
budete muset zkrátit, aby jej šlo spojit s předchozí řadou.

PRKNA

Prkna Pure je možné skládat do různých vzorů.

DLAŽDICE

Než začnete pokládat další řadu, pokaždé se ujistěte, že mezi čelními konci sousedících lamel je jejich vzdálenost nejméně 20 
cm (= 2 zámečky). Zbylý díl z předchozí řady vám poslouží jako první díl další řady, pokud je nejméně 20 cm dlouhý. Je možné, 
že tento díl budete muset zkrátit, aby jej šlo spojit s předchozí řadou. Pokud si rozměry místnosti vyžadují k doplnění podlahy 
díly menší, než je 20 cm, měli byste zámkový spoj slepit vhodným lepidlem. Díly podlahy by se nikdy neměly lepit k podkladu 
podlahy, neboť tím narušíte expanzní potenciál plovoucí podlahy.

bez profilu

Nejprve spojte
kratší strany, a pak
delší strany prken
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The click elements of the new row, need to be 
positioned, exactly in the middle of two locks of the 
previous row. From second row on, always connect 
the short side fi rst and then the long side.

To install the last row, position a loose panel exactly 
on top of the last laid. Place another panel upside 
down up to the wall and mark the panel underneath. 
Cut the marked panel to size and fi t in place.
This method should be repeated for each panel 
until the last row is complete.

For door mouldings, lay a panel face down next to 
the door moulding. Saw the panel, then slide the 
plank under the moulding. Make sure the moulding 
doesn’t support on the fl oor.

SI
LI
C
O
N
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Use Pure accessories for a perfect result. 

To allow the fl oating fl oor the necessary contraction and expansion we advise against 
fi xing any accessory on the fl oor. Never a� ach skirting boards directly onto the installed 
fl oor. Permanent sealing products (silicone) should never be used to seal up the 
gap between the fl oor covering and skirting boards/profi les. Joints on fi xed building 
elements (door frames, heating pipes, etc.) should never be completely sealed with 
elastic fi ller. You should use fi ller twine as a basis for fi lling expansion joints. Another 
option is to make use of end profi les to seal of expansion joints. Profi les, doorstops and 
suchlike should not be screwed through the fl oor covering into the subfl oor.

To keep your fl oor in good condition, it is important to place non-rubber backed 
doormats at all entrances, to prevent dirt or grit on your fl oor. Placing 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 fl oor.

Consider saving a few planks for any potential future repairs.

4. FINISHING

5. MAINTENANCE

DOORMATS

návod k pokládce

Při pokládce poslední řady umístěte  volný díl přesně přes 
poslední položený díl. Další panel opřete o zeď  a označte si 
panel pod ním. Pak označený díl ořízněte a umístěte. Tak 
pokračujte s každým dílem až do konce poslední řady.

Zámečky nové řady podlahy musí být umístěny přesně
 uprostřed mezi zámečky předchozí řady. Od druhé řady dál 
vždy spojujte nejprve čelní spoje a následně ty podélné.
 

V prostoru dveří položte lamelu lícem dolů vedle dveřní obložky, 
tu poté zařízněte a lamelu následně zasuňte pod ni. Obložka by 
se neměla o podlahu opírat.

4. KONEČNÉ ÚPRAVY

Pro dokonalý výsledek používejte doplňky Pure.
 
Aby podlaha byla opravdu plovoucí, není dobré k podlaze napevno připojovat žádné příslušenství. 
Profily, dveřní prahy či zarážky apod. není vhodné přišroubovávat skrz tyto podlahoviny k 
podkladům.
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 apod.) nikdy nesmí být napevno připevňovány pružnými tmely. Základem výplně 
přechodových spojů by mělo být elastické vlákno. Další možnost je využít  k upevnění přechodových 
spojů ukončovací profily. Profily, dveřní prahy apod. není vhodné přišroubovávat skrz podlahové 
krytiny k  podkladům.

5. ÚDRŽBA

Zvažte ponechat si několik prken pro možné budoucí opravy.

ROHOŽKY

Pokud chcete podlahu udržet v dobrém stavu, je nutné ke všem vstupům a vchodům
umístit rohožky bez pogumovaného podkladu, aby se na podlahu nedostaly nečistoty nebo písek.
Rohožky eliminují drsné částice z bot a mírní možné poškození podlahy. Není vhodné používat 
rohožky s gumovým podkladem. Dlouhodobý kontakt takových rohožek s podlahou může vést k
 trvalé změně barvy podlahy. Rohožky nikdy nepokládejte na mokrou podlahu.
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Rolling offi  ce chairs, furniture legs, fi tness appliances, etc. should be fi � ed with so� , non-rubber casters, to avoid 
permanent damage to your fl oor. Use a suitable desk mat.

You should use felt pads or protective feet for items that contain rubber, such as chair legs, furniture legs, fi tness 
appliances, etc. 

The warranty is only valid when the installation guide is followed carefully. More information about the warranty 
can be found in the ‘Warranty document’ of Pure on the website (www.berryalloc.com).

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 knowhow at the time that this document was produced/published and may be amended, 
complemented or replaced at any time. The version that should be followed is the one valid at the time of 
installation. Please check for updates at: www.berryalloc.com

Type ‘w’so�wheel fefefelt pads

HO

CLEANING

Initial cleaning

First remove all dirt and dust from the fl ooring with a brush or vacuum cleaner. Then 
clean with water and a neutral appropriate 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 fl oor 
surfaces. The coating of the top-layer makes a specifi c treatment a� er installation 
unnecessary.

Regular cleaning instructions 

Vacuum or wet mop. When required, use a solution of clean water and mild, pH-neutral
detergent or domestic fl oor cleaning emulsion.
We strongly recommend using BERRYALLOC Vinyl Planks cleaning products, as other 
products may damage your fl ooring surface. Rinse thoroughly and soak up residual 
water. 

NB: the fl oor can feel more slippery when it becomes 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.

6. WARRANTY INFO AND CONDITIONS

7. LEGAL INFORMATION

návod k pokládce

plstěné
podložkyMěkká kolečka - typ W

Kolečkové kancelářské židle, nohy nábytku, přístroje určené na fitness apod. by měly být vybavené měkkými,
nepogumovanými kolečky, aby nedošlo k trvalému poškození podlahy. Používejte vhodnou podložku pod psací stůl.
Pod nohy nábytku, židle, fitness stroje apod., které obsahují pryž, použijte filcové podložky nebo jiné ochranné prvky.
 
 
 

ČIŠTĚNÍ

Úvodní čištění

Nejprve z podlahy koštětem nebo vysavačem odstraňte nečistoty a prach. Pak podlahu vytřete 
vodou a vhodným mycím prostředkem. Opakujte nejméně dvakrát, dokud nebude zcela čistá.
Důrazně doporučujeme používat čistící produkty BERRYALLOC na vinylové podlahy. Jiné čistící 
prostředky mohou obsahovat prvky, které mohou poškodi odolné podlahové povrchy.
Ošetření vrchní vrstvy podlahy nevyžaduje po pokládce žádnou speciální údržbu.

Návod na pravidelné čištění

Vysajte a použijte vlhký mop. Když je potřeba, použijte roztok čisté vody a jemný, pH neutrální, čistící 
prostředek nebo domácí podlahovou mycí emulzi. Důrazně doporučujeme používat čistící produkty
 BERRYALLOC na vinylové podlahy. Jiné čistící prostředky mohou obsahovat prvky, které mohou
 poškodit odolné podlahové povrchy. Důkladně omyjte a osušte zbytky vody.
 
Poznámka: vlhká podlaha může být kluzká. Skvrny, šmouhy a vylité tekutiny je třeba co nejdříve 
očistit. Nepoužívejte přípravky s obsahem chloru. Nikdy nepoužívejte voskové nebo lakové nátěry,
Nikdy nepoužívejte čistící prostředky s obsahem vosku nebo oleje ani parní mop.
 

6. ZÁRUČNÍ INFORMACE A PODMÍNKY

Záruka je platná pouze v případě, že byly důkladně dodrženy pokyny k pokládce. Více informací o záruce najdete
v Záručních podmínkách na webové stránce Pure (www.berryalloc.com)

7. PRÁVNÍ POUČENÍ

Tento dokument představuje obecné pokyny k instalaci na základě nejnovějších dostupných informací. Pro nejlepší
možný výsledek a za účelem dodržení platnosti záruky je vhodné tyto pokyny pečlivě dodržovat.
Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze a je platný do odvolání. Obsažené informace představují
technické know-how v době vzniku a zveřejnění tohoto dokumentu, a mohou být kdykoli změněny, doplněny nebo nahrazeny.
 Verze, která by měla být dodržována, je ta, která je platná v době
instalace. Aktualizace najdete na adrese: 
 




