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100%
voděodolné

Ideální volba pro koupelny a kuchyně

Podlaha, na které může stát voda a špinavé boty 

nebo ji děti mohou proměnit na bazén.

PURE CLICK jsou 100% voděodolné, odshora dolů.



QUICK & EASY
jen kliknout!

Je třeba jen drobné či ŽÁDNÉ 
úpravy podkladu

Podlahu PURE CLICK můžete instalovat přímo 

na povrch stávající dlažby, bez nutnosti vyplňování 

spojů mezi dlaždicemi.

Vhodná na téměř všechny druhy podkladů.

PURE
komfort

Teplá na dotek

Vinylové podlahy PURE CLIC jsou maximálně 

komfortní a zasáhnou všechny vaše smysly.

Jsou teplé na dotek a maximálně příjemné 

pro chůzi naboso.
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SSSSSSSSILENT
podlaha

Úžasná absorpce hluku

Ať chodíte v podpatcích nebo pantofl ích, 

s mimořádnou absorpcí hluku 10dB 

je PURE CLICK tišší až o 50% 

oproti jiným podlahám.

FAST & SIMPLE 
instalace

Unikátní DreamClick zámkový systém

Jedinečný DreamClick zámkový systém patří k těm 

nejlepším a nejpevnějším na trhu vinylových podlah 

podobné konstrukce, přitom se snadno a rychle 

pokládá, klidně i ve 2 směrech.



CLICK & MATCH
dřevo & kámen

Zjednodušte si život

PURE CLICK má pro Vás nabídku jak prken, tak dlažeb. 

Abychom Vám život zjednodušili, 

můžete perfektně spojovat prkna s dlažbou, 

a to díky DreamClick zámkovému systému.

SUPER LIGHT
lamely

Lehčí pokládka

PURE CLICK vinylové podlahy jsou až o 30% lehčí 

než ostatní podobné výrobky, díky tomu je s nimi 

lehčí manipulace při dopravě a samotné pokládce, 

přitom stále zůstávají odolné.



100%
recyklovatelné

Vyrobeno s respektem vůči přírodě 
a životnímu prostředí

Výrobce podlah BerryAlloc se zajímá o životní 

prostředí,  a to jak ve svých produktech, tak i ve 

výrobních procesech. 

PURE vinylové podlahy jsou 100% recyklovatelné.

SUPER FAST 
instalace

Vymyslete si svůj vlastní design podlahy

Díky revolučnímu zámkovému systému DreamClick se 

podlaha snadno a rychle pokládá, a to nejen tradičním 

způsobem „zleva doprava“, ale také můžete pokračovat 

„zprava doleva“. 

TRADIČNÍ CLICK

PURE CLICK

Podlahu PURECLICK může také instalovat více kladečů 

naráz, zprostřed místnosti na obě strany.
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61 x 61 cm

61 x 30 cm

2,247 m2/balení - 62,923 m2/paleta

1,498 m2/balení - 83,898 m2/paleta


