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1. PRÍPRAVA

DOPRAVA A USKLADNENIE 
Uložte privezenú podlahu opatrne na rovný podklad . Lamely nechajte uložené v nerozbalených 
balíkoch (maximálne 5 balíkov na sebe) .

Je dôležité , aby boli balíky skladované a klimatizované v priestore , kde sa budú ukladať min. 48 
hodín pri teplote (18-25°C) . Túto teplotu udržujte aj pri inštalácii a následne počas celej doby 
užívania podlahy .

Skladovanie : Podlahu nikdy neskladujte v exteriéri.

NÁRADIE 

Rezací nožík , ceruzka , uhoľník , meter , dilatačné kliny .

PODKLAD

Dôkladná príprava podkladu je nevyhnutná pre bezchybný výsledok . Hrboly a nerovnosti podkladu , 
ktoré sú väčšie ako 3mm na 1m sa môžu okopírovať do povrchu budúcej novej podlahy . Dôsledkom 
toho bude povrch novej podlahy nevzhľadný a môže dôjsť k rýchlemu opotrebeniu , predratiu 
vyvýšených častí , alebo vzniku prasklín a zvlneniu povrchu v znížených miestach .

Odstráňte všetky zbytky omietky , farby , lepidla , oleja , mastnoty , ... podklad musí byť čistý , rovný , 
suchý a stabilný . Odstráňte textilné materiály ako koberce, vláknité  a plstené materiály,... . 
Odstráňte všetky pozostatky (vrátane klincov) a povysávajte . 

Pure Click môže byť nainštalovaný na betón , dlažbu , drevo a iné tvrdé podlahové krytiny , ktoré 
zabezpečujú , že podklad je čistý , suchý  a hladký 

Napriek tomu , že Pure Click je odolný voči vlhkosti , podklad musí byť schopný odolať prípadnej 
vlhkosti . V prípade vzniku vlhkosti pred inštaláciou podlahy je dôležité podklad zaizolovať . Prípadná 
vlhkosť by mohla spôsobiť vznik plesní alebo húb. 

Ubezpečte sa , že nerovnosti nepresahujú 3mm/m alebo 2mm/20cm . V prípade takýchto nerovností 
musí byť podklad  vyrovnaný vhodným plnivom , alebo nivelizačnou stierkou , prípadné praskliny 
musia byť vyplnené tmelom . 
Ak si nie ste istý , že váš podklad je vhodný , alebo kvalitný pre inštaláciu Pure Click , kontaktujte 
našich predajcov , radi Vám pomôžu . 

PURE Click    Inštalačný manuál
Pure Click 40 je vinylová podlaha ,  navrhnutá pre použitie v obytných priestoroch. Pure 
Click 55 je vhodná rovnako pre obytné ako aj  pre komerčné priestory , ako sú 
obchody , hotelové izby , ... . Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame riadiť sa 
nasledovným inštalačným manuálom . 
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Podlahové   vykurovanie 
Podlaha Pure click je vhodná pre použitie na podlahové vykurovanie  za predpokladu , že kúrenie 
nepresiahne teplotu 27° C . Pri novo zrealizovanom podlahovom vykurovaní  sa presvedčte , že bol 
prevedený nábeh podlahového vykurovania podľa diagramu platného pre prvé spustenie 
podlahového vykurovania .

Vypnite podlahové kúrenie 24 hodín pred inštaláciou a taktiež počas inštalácie . Po 24 hodinách 
aklimatizácie namontovanej podlahy  zvyšujte teplotu podlahového vykurovania  postupne po 5°C 
denne až do dosiahnutia maximálnej teploty 27°C . V prípade elektrického podlahového kúrenia 
odporúčame nepresiahnuť hodnotu  vykurovacieho výkonu 60W/m2 .

Zloženie podkladu , v ktorom sa nachádza podlahové kúrenie musí byť pevné a tvrdé .

Príprava v prípade betónového / nivelizovaného podkladu

Nový betón nechajte dostatočne vyschnúť . Obsah vlhkosti podkladu musí byť meraný pri vlhkosti 
vzduchu menšej  ako 75 RH pri minimálnej teplote 20°C . V prípade anhydridu môže mať vlhkosť 
podkladu maximálne 0,5% a v prípade cementového podkladu maximálne 3% . Firmou realizujúcou 
pokladanie podlahy si nechajte vyhotoviť protokol o meraní rovinnosti,  vlhkosti podkladu , vlhkosti 
ovzdušia v priestore a teploty . Tento protokol  si starostlivo uschovajte.

Opravy povrchu v  prípade nedokonalostí prevádzajte vždy iba s adekvátnym na to určeným 
materiálom a presvedčte sa , či pre jeho dokonalé prilnutie bola použitá správna penetrácia . V 
opačnom prípade môže dôjsť k uvoľneniu nivelizovanej vrstvy podlahy a tým k znehodnoteniu 
podkladu pod uloženou vinylovou podlahou . Pred položením podlahy podklad dôkladne povysávajte .

Príprava v prípade pokládky na dlažbu 
Zistite ,či podklad nevykazuje problémy s vlhkosťou .
Nie je nevyhnutné vyplniť špáry dlažby , pokiaľ tieto nie su širšie ako 5mm a nie sú hlbšie ako 4mm .

Nikdy neukladaje podlahu tak , aby spoj lamiel podlahy bol v rovnakom smere ako sú špáry dlažby a 
zabráňte tomu , aby boli spoje lamiel podlahy v miestach priamo nad špárami pôvodnej dlažby . 

Príprava v prípade pokládky na drevený podklad                                                
Skontrolujte či podlaha nie je napadnutá hmyzom , prípadne plesňou a hubami , skontrolujte jej 
vlhkosť a rovinnosť . 
Prípadné uvolnené časti priskrutkujte alebo priklincujte o podklad .  

PODLOŽKY 
V prípade požiadavky a potreby na dodatočné zredukovanie krokového a akustického hluku 
doporučujeme pod podlahu použiť výhradne podložky Multiprotect LVT alebo DreamTec+ .

V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou (kúpelňa , technická miestnosť ... ) , ktoré nemajú vodeodolný 
podklad doporučujeme pod podlahu položiť vodenepriepustnú izoláciu .
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2. PRED POKLÁDKOU

o 

Pure Click nie je vhodný pre použitie v exteriéri , soláriách , saunách a v interiérových priestoroch ,  v 
ktorých teplota klesá pod 15°C . 
Zabráňte dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na podlahu ( v prípade veľkých okien 
a presklení použite tieniaciu techniku ) . Extrémne pôsobenie slnečného žiarenia , prehriatie podlahy 
a veľké zmeny teploty môžu viesť k poškodeniu budúcej podlahy . 
Pri dostatočnom osvetlení skontrolujte všetky pokladané lamely na viditeľné vady ešte pred ich 
inštaláciou . Prípadné vadné kusy nesmú byť pri pokládke použité . 

Pri podlahe so vzhľadom dreva .

Doporučujeme pri pokládke miešať lamely z viacerých balíkov aby sa výsledná farebná kombinácia 
lamiel v podlahe priblížila viac k prirodzenému vzhľadu podlahy .

Pri podlahe so vzhľadom dlažby .

Pre pokládku do jednej miestnosti použite lamely jednej výrobnej šarže a číslo výrobnej šarže si starostliv 
uschovajte spoločne s faktúrou .

3. INŠTALÁCIA
Pri dostatočnom osvetlení skontrolujte všetky pokladané lamely na viditelné vady ešte pred ich inštaláciou .
Podlaha Pure Click sa inštaluje plávajúcim spôsobom  to znamená , že podlaha sa môže pohnúť do ktorejkoľvek strany . Po obvode 
celej podlahy musia byť vytvorené dostatočne široké dilatačné medzery od stien , alebo od trvalo upevnených objektov stavby a 
podlaha nesmie byť priskrutkovaná , alebo priklincovaná k podkladu .

Inštalácia podlahy je posledným krokom pri f inálnom  dokončovaní miestnosti pred montážou zárubní . Kuchynské linky , 
vykurovacie telesá a telesá s prípadným otvoreným ohňom (ako krby , pece ... atď.) nesmú byť nainštalované na budúcej podlahe , ale 
do podlahy musia byť vykrúžené otvory s priemerom o min. 16mm väčším ako je priemer nožičiek . Nožičky kuchynskej linky tak 
nebudú stáť  na novej plávajúcej podlahe  , ale na pôvodnom pevnom podklade a nebudú brániť dilatácií a pohybu novej podlahy  

Vymerajte miestnosť tak , aby boli lamely podlahy rovnomerne rozložené. Po zameraní bude možné určiť ,či je potrebné zúžiť už prvú 
radu tak , aby po položení poslednej rady nebola prvá a ani posledná rada užšia ako 5 cm .
Ak prvá rada nemusí byť zúžená , odstráňte klikový spoj lamiel pri stenách . Je veľmi dôležité spraviť dilatačné medzery o veľkosti 8mm 
po celom obvode miestnosti a okolo potrubia , prahov a všetkých pevných častí stavby . Najväčšia plocha jednej miestnosti , v ktorej 
môže byť podlaha uložená bez dilatácie plochy , nesmie presahovať 20 x 20 m . V prípade , že plocha je väčšia ako 20 x 20 m musí byť 
použitá dilatačná medzera prekrytá prechodovou lištou . Dilatačná medzera a prechodová lišta musia byť použité aj v miestach , v 
ktorých sa spájajú miestnosti  (väčšinou miesta , kde sa nachádzajú dvere)  .  
Doporučujeme pri pokládke miešať lamely z viacerých balíkov , aby sa výsledná farebná kombinácia lamiel v podlahe priblížila viac k 
prirodzenému vzhľadu podlahy .

8 mm

bez dilatačných profilov 
>5 cm

>5 cm

Číslo výrobnej šarže
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K spojeniu lamiel nepoužívajte kladivo . Lamely skracujte rezacím nožíkom , režte na strane 
dekoru .

LAMELY

Vždy keď začínate nový rad uistite sa, že priečne spoje dvoch susediacich radov sú od seba vzdialené viac ako 30 cm (= 3 klikové 
spoje) . Pomocou zvyšného kusu z predchádzajúceho radu môžete začať nový rad , ten ale musí byť dlhší ako 30 cm . V prípade , že sa 
spoje po použití zvyšného kusu z predchádzajúceho radu prekrývajú je nutné tento kus skrátiť tak , aby po odrezaní nebol kratší ako 
30 cm , alebo použiť novú lamelu potrebnej dĺžky.

Uloženie lamiel Pure Click môže vytvárať rôzne vzory .

DLAŽOBNÉ LAMELY

Vždy keď začínaťe nový rad sa uistite , že priečne spoje dvoch susediacich radov su od seba vzdialené viac ako 20 cm (= 2 klikové 
spoje) . Pomocou zvyšného kusu z predchádzajúceho radu môžete začať nový rad , ten ale musí byť dlhší ako 20 cm . V prípade , že sa 
spoje po použití zvyšného kusu z predchádzajúceho radu prekrývajú je nutné tento kus skrátiť tak , aby po odrezaní nebol kratší ako 
20 cm . 

3

4

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

≥30 cm
1

≥30 cm2

3

4

8 mm

8 mm ≥20 cm1
≥20 cm2

Najskôr zakliknite spoj na 
krátkej strane a až potom 
na dlhej strane dielca 
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4. FINALIZÁCIA

Použite doplnky Pure Click pre dokonalý výsledok . 

Nikdy nepripevnujte soklové lišty k podlahe ani lepidlom ani silikónom . 

5. ÚDRŽBA

Zvážte si ponechanie pár kusov lamiel v prípade potrebných budúcich opráv . 

ČISTIACE ROHOŽE
Aby ste udržali svoju podlahu v dobrom stave je dôležité umiestniť negumové rohože ku všetkým vstupom . Tak sa predíde prineseniu 
nečistôt , alebo kamienkov na Vašu podlahu . Umiestnenie čistiacich zón a rohoží je dôležité pre zachytávanie  drsných častíc 
prinesených na obuvi , ktoré by mohli podlahu poškodiť . Nepoužívajte materiály , ktoré sú zo spodnej strany gumenné  mohlo by to 
spôsobiť trvalé čiary na podlahe .Kancelárske stoličky s kolieskami , nohy nábytku , posilňovacie náradie , ... by mali byť vybavené 
mäkkými kolieskami , aby sa predišlo odieraniu a trvalému poškodeniu podlahy .
Použite jemné , negumové filcové podložky pod nohy nábytku a nohy stoličiek . 

ČISTENIE

Počiatočné čistenie
Najskôr povysávajte ,  aby ste odstránili všetok prach a 
nečistoty z podlahy . Potom podlahu pozmývajte vodou a 
neutrálnym čistiacim prostriedkom  aspoň 2-krát ,  pokým voda 
nezostane čistá . Odporúčame použiť BERRYALLOC Vinyl 
Planks cleaning agent . Ostatné čistiace prostriedky môžu 
obsahovať zložky , ktoré by podlahu mohli poškodiť . Povrch 
podlahy potrebuje špecifické ošetrovanie po inštalácii . 

Bežné čistiace inštrukcie 
Povysávanie , alebo zmývanie vykonávajte podľa potreby . 
Zmývajte čistou vodou , alebo jemným čistiacim prostriedkom . 
Odporúčame použiť produkty BERRYALLOC Vinyl Planks 
Cleaning , nakoľko iné prostriedky môžu poškodiť povrch 
podlahy . Na podlahu nevylievajte vodu a dbajte na to aby pri 
zmývaní nevznikali kaluže vody . Snažte sa podlahu poutierať do 
sucha. Pri namočení sa podlaha môže stať veľmi klzkou . 
Škvrny , rozliata tekutina a iné znečistenia by mali byť 
odstránené najskôr ako je t o  možné .

Nepoužívajte prostriedky na báze chlóru , Nikdy povrch 
nevoskujte a ani nelakujte. Nikdy na údržbu nepoužívajte 
prostriedky obsahujúce vosk alebo olej .

Klikový spoj nového radu musí byť umiestnený presne uprostred 
2 Klikových spojov predchádzajúceho radu .

Počnúc druhým radom , vždy spojte najskôr kratšiu časť/
priečny spoj a následne dlhšiu časť .

Pre inštaláciu posledného radu uložte posledný rad presne na 
posledný uložený rad. Uložte daľšiu lamelu k stene, dekorom k 
zemy a naznačte si jej veľkosť , aby vám sedel spoj s posledným 

uloženým radom . Narežte označenú lamelu a vložte na miesto .

Táto metóda by mala byť opakovaná pre každú lamelu až pokým 
bude posledný rad hotový . V prípade prahov , uložte lamelu k 
prahu , dekorom k zemy . Narežte lamelu a následne ju vložte 
pod prah .
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6. GARANČNĚ PODMIENKY

Garancia pre prvého užívateľa :
Výrobca garantuje vlastnosti produktu bez výrobných vád . 
Garancia začína plynúť dňom predaja a inštalácie výrobku  
prvému majiteľovi 
Táto garancia vlastností výrobku platí v prípade , že výrobok bol 
nainštalovaný , používaný a ošetrovaný v súlade s týmto  
inštalačným manuálom a podmienkami v ňom uvedenými . 
Garancia je poskytovaná formou výmeny lamiel , pri ktorých 
bola preukázaná prítomnosť výrobnej vady , za lamely bez vád v 
ekvivaletnej triede použitia výberom z kolekcie PURE Click 
vyrábanej v čase uznanej reklamácie  .  Táto garancia nezahŕňa 
finančné odškodnenie a ani náhradu nákladov na demontáž a 
montáž novej podlahy .   

Garancia sa nevzťahuje na : 

v 
• Bežné opotrebovanie podlahy 
• Mechanické poškodenie alebo iné poškodenia , ktoré sú 

rozpore s inštalačným manuálom BERRYALLOC .  

• Používanie v rozpore s týmto manuálom a v rozpore s triedou 
použitia výrobku .

• Poškodenia zapríčinené používaním nevhodných čistiacich 
metód alebo čistiacich prostriedkov .

• Poškodenia ťažkým nábytkom a stoličkami . Doporučuje sa 
použitie filcových podložiek pod všetky nohy stoličiek a 
nábytku , čím sa redukuje možnosť vzniku škrabancov a 
šmúh .

• Poškodenia spôsobené pieskom a kamienkami . Doporučuje 
sa použitie čistiacich zón a rohoží pri vstupe z exteriéru .

• Poškodenie škrabancami .
• Montáž prevedenú ináč ako je uvedené v tomto inštalačnom 

manuále . 

V prípade viditeľ ných vád kontaktujte predajcu najneskôr do 2 týždňov od dňa , kedy boli tieto vady 
zistené . K reklamácii je nevyhnutné priložiť originálny doklad preukazujúci dátum nadobudnutia 
tovaru a rovnako protokol o zameraní podmienok priestoru pred inštaláciou s dátumom inštalácie 
výrobku . Pre viac informácii navštívte : www.berryalloc.com

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento dokument v sebe zahŕňa všetky hlavné pokyny pre inštaláciu , vyplývajúce z posledných dostupných informácií  . Pre 
dosiahnutie najlepšieho výsledku a garancie výrobcu dodržujte podmienky uvedené v tomto manuále .  




