
columbian oak   236l / pure planks gluedowncolumbian oak   236l / pure planks gluedown 3

st
yl

e. Miłość od 
pierwszego 
kliknięcia

Panele winylowe.



4 52

Style. Ciesz się 
drobnymi 
rzeczami.

elegant natural brown / style panele

Teraz Twój ruch.
Podłoga inspirowana naturą, stworzona z myślą 
o Tobie i o Twoim życiu.

Podłoga, dzięki której Twój dom staje się lepszy. 
I Twoje życie też. Podłoga dla ludzi wrażliwych 
na piękno. Dla ludzi, którzy codziennie cieszą się 
luksusem mieszkania w stylowym domu.

Idealne połączenie piękna i komfortu. Podłoga 
niewiarygodnie łatwa w montażu i utrzymaniu, 
gwarantująca nieskazitelny wygląd przez długie 
lata.

Produkt wysokiej jakości, który z łatwością 
sprosta wyzwaniom codziennego życia. 
Zapewnia, tak potrzebną w życiu, stabilność bez 
troski o podłogę. 

Podłoga, którą uwielbiają ciężko pracujący 
ludzie, gdy wracają do domu i odpoczywają, 
dzieci, które mogą swobodnie się bawić, a 
także przyjaciele i rodzina, gdy organizujesz 
spontaniczne imprezy w salonie.

Podłoga, która pasuje do Twojego stylu życia.

zrelaksuj się, to podłoga BerryAlloc
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Bądź blisko natury. Poczuj 
fakturę i podziwiaj kolory 
prawdziwego drewna. 

Świetny design, który nie będzie 
przeszkadzać Ci w życiu.Dodaj 

swojemu 
domowi nieco
stylu

vivid grey / style panele
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Idealny dom na Pinterest 
zaczyna się od eleganckich 
podstaw.

cracked ash grey  / style panele
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Wróć do domu 
i zrelaksuj się

cracked ash grey   / style panele

Najpiękniejszą rzeczą na świecie jest sama 
natura. Nasi projektanci nieustannie 
pracują, aby jak najlepiej naśladować naturę. 
Oglądają, dotykają, projektują, produkują 
i... zaczynają jeszcze raz. A wszystko po to, 
by zapewnić Ci prawdziwe poczucie relaksu, 
zupełnie jak na łonie natury, ale w Twoim 
domu.

vivid light  / style panele
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Znajdź spokój i 
ciszę w każdym 

miejscu w domu.
cracked dark brown / style panele
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Inspiracja 
naturą
Kolekcja Style to detale. Nasi projektanci 
zanurzyli się w naturze, aby naprawdę 
zrozumieć, jak wygląda faktura drewna i
jaka jest w dotyku. Połączyli te badania 
ze świetnym warsztatem, aby stworzyć 
cztery cudowne wzory drewna. Cztery 
wyjątkowe wzory, których nie znajdziesz
nigdzie indziej. Chcesz, aby Twój dom 
wyglądał przytulnie i elegancko? 
Wystarczy dotknąć i poczuć tę 
precyzyjną fakturę. Zobacz, jak graliśmy 
tymi wszystkimi naturalnymi kolorami
i odcieniami, aby odtworzyć wrażenie
prawdziwego drewna.

Chociaż te panele prawie idealnie 
naśladują drewno, mają oczywiście 
wszystkie zalety podłogi winylowej. Możesz 
w pełni cieszyć się czasem spędzanym w 
domu, nie martwiąc się o podłogę. Żadnych 
plam, żadnych zadrapań. Możesz na niej 
potańczyć, gdy nikogo nie ma w domu. 
Możesz pozwolić dzieciom zbudować obóz 
lub uwolnić wyobraźnię, gdy lepią z gliny. 
Albo zorganizować imprezę bez obawy, 
że ktoś wyleje kieliszek wina. Po prostu 
przejedź mopem, a Twoja podłoga znów 
będzie wyglądać nieskazitelnie.
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naturalny 
wygląd i styl

elegant natural  / style panele
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DreamClick®Lekkie i 
wytrzymałe

Łatwy i szybki montażLekkie i wytrzymałe 
podłogi

Nasz system zamków DreamClick® 
sprawia, że montaż tej podłogi jest
niewiarygodnie prosty. Niezależnie 
od tego, czy zrobisz to samodzielnie, 
czy zatrudnisz specjalistę, panele 
Style montuje się w mgnieniu oka. 
Można położyć nawet 12 m² w zaledwie 
30 minut. Ponieważ podłoga jest 
wyjątkowo lekka, nie potrzeba żadnego 
ciężkiego sprzętu. Do docinania 
desek można użyć zwykłego nożyka z 
wysuwanym ostrzem. Wyobraź sobie 
montaż nowej podłogi bez piły i pyłu.

Zatrzaski DreamClick® nie tylko ułatwiają
montaż, ale są również bardzo elastyczne. 
System łączenia 360° pozwala zestawiać 
panele w dowolny sposób. Czy chcesz, 
aby Twoja podłoga była wyjątkowa? Łącz 
panele w różnych kierunkach i stwórz 
własny wzór w jodełkę lub zainspiruj 
się nieskończoną liczbą naszych innych 
możliwości.

Style to wynik wielu lat tworzenia
i doskonalenia podłóg winylowych.
Bardziej stabilne i lżejsze niż 
jakiekolwiek inne podłogi typu Rigid.

Style to wyjątkowo niezawodna podłoga
gwarantująca stabilność przy zmianach 
temperatury. Dzięki naszej opatentowanej 
sztywnej płycie kompozytowej RCB 
panele Style można łatwo układać 
przed dużymi, panoramicznymi oknami. 
Formuła RCB zapewnia, że nagłe zmiany 
temperatury otoczenia nie będą wpływać 
na Twoją podłogę. Dzięki mocnym 
zatrzaskom panele Style mogą z łatwością 
wytrzymywać codzienne obciążenia. 

Dzięki piankowej strukturze panele
są lekkie, co bardzo ułatwia transport
i montaż.

Panele Style są lekkie nie tylko dla Ciebie,
ale także mniej obciążają środowisko. 
Nasze podłogi to oszczędność nawet do 
30% materiału w porównaniu z innymi 
produktami na rynku. Co więcej, można je
w 100% poddać recyklingowi pod koniec 
ich użytkowania.



columbian oak   236l / pure planks gluedown 1918 19

To najbardziej stabilna podłoga, 
jaką można znaleźć. Nie będzie 
reagować na żadne zmiany 
temperatury. Panele można 
bez obawy montować przy 
panoramicznych oknach i cieszyć 
się niesamowitymi widokami.

vivid light  / style panele
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Życie jest wypełnione pracą. Dlatego 
chcemy, abyście mogli w pełni cieszyć się 
miłymi chwilami w domu. Kiedy kończy się 
dzień, Style wita Cię w domu i pozwala Ci 
robić to, co chcesz. Ugotować wspaniały 
posiłek? A może po prostu darować sobie 
obiad i zacząć od deseru? Dla Twojej 
podłogi to żaden problem.

elegant natural brown  / style panele

Mocna podłoga 
kuchenna dla 
małych szefów 
kuchni

elegant natural brown  / style panele
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vivid natural  | 60001570

rustic light  | 60001574 elegant dark grey  | 60001565

vivid natural brown  | 60001571

elegant light grey  | 60001560

vivid grey  | 60001572

elegant light greige  | 60001561

elegant natural brown  | 60001563elegant natural  | 60001562

cracked dark brown  | 60001367

cracked greige  | 60001566

cracked natural brown  | 60001567

cracked ash grey  | 60001568

elegant medium grey  | 60001564

vivid light  | 60001569

rustic dark  | 60001573

Wybierz swój kolor. 

panele.
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Zaufaj Style i 
doceń zalety tej 
kolekcji...
Dożywotnia gwarancja
Ta podłoga nigdy nie wychodzi z mody. Wierzymy, 
że podłoga Style nada Twoim wnętrzom wyjątkowy 
charakter na wiele lat. Przez cały ten czas będzie 
wyglądać nienagannie. Dlatego też dajemy na nią 
dożywotnią gwarancję.

Łatwa konserwacja
Cokolwiek lubisz robić, Style to wytrzyma. Panele są 
wodoodporne i łatwe w utrzymaniu, dzięki czemu możesz 
żyć swobodnie, nie martwiąc się o podłogę.

Bez ftalanów
Możesz odprężyć się i oddychać swobodnie, ponieważ 
wszystkie produkty Style są w 100% wolne od ftalanów. 
Nasz certyfikat Indoor Air Comfort GOLD mówi sam za 
siebie.

Wyprodukowano w Belgii
Podłogi Style są projektowane i produkowane w Belgii. 
Właśnie dlatego jesteśmy w stanie w pełni kontrolować i 
gwarantować ich jakość od początku do końca.

Po co 
martwić się o 
podłogę?

elegant natural brown  / style panele

Dożywotnia 
gwarancja

wodoodporna

Łatwa 
konserwacja

W 100% do 
recyklingu

Wyprodukowano w Belgii
Jakość w 100%
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16 wzorów paneli

1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

Przewodnik 
po kolekcji

cracked ash grey   / style panele
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vivid light  | 60001569

vivid grey  | 60001572

elegant natural  | 60001562

vivid natural  | 60001570

elegant light grey  | 60001560

elegant medium grey  | 60001564

vivid natural brown  | 60001571

elegant light greige  | 60001561

elegant natural brown  | 60001563

panele

cracked ash grey   / style panele

Przewodnik 
po kolekcji
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elegant dark grey  | 60001565

cracked greige  | 60001566

cracked dark brown  | 60001367 

rustic light  | 60001574

cracked ash grey  | 60001568

rustic dark  | 60001573

cracked natural brown  | 60001567

31

Znajdziemy 
Style dla 
każdego 
pomieszczenia

Nie chcesz, aby Twój dom wyglądał jak 
wszystkie inne. Prawda? W BerryAlloc 
to rozumiemy. Tak jak Ty, uwielbiamy 
wyjątkowy design. Nasze 16 wzorów paneli 
Style można idealnie dopasować do 
każdego wnętrza. Do tego można je łatwo 
zamontować tak, jak chcesz.

rustic light  / style panele
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Twoja podłoga 
jest taka, jak ją 
zrobisz. 

Zaprojektuj własne życie. I swój 
dom. Wybierz podłogę, która 

najbardziej Ci odpowiada.

elegant natural brown  / style panele
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Wzór w jodełkę? 
Jasne, czemu nie.

elegant dark grey  / style  panele

16 wzorów naszych paneli daje 16 różnych
możliwości dekoracji Twojego domu.
Każdy kolor nawiązuje do natury, ale

wszystkie mają swój charakter i nadają
wnętrzu inny wygląd. Kolekcja Style 

łączy naturę z wrażeniem ciepła. Idealne 
połączenie tworzące przytulne i domowe 

wnętrza.
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Wykończenie

Podkład DreamTec+
Nasz wyjątkowy podkład Dreamtec+ 
redukuje hałas i wyrównuje niewielkie wady 
podłoża. Prawidłowo ułożony podkład 
chroni również przed wilgocią. Jego 
gładka powierzchnia umożliwia swobodne 
przesuwanie się podłogi pływającej po 
podkładzie, co jest ważnym czynnikiem w 
całym okresie jej użytkowania.

Listwy
Kolekcja Style zawiera listwy pasujące do 
wszystkich podłóg. Ten sam kolor, ten 
sam wzór. A może wolisz jednak listwy do 
malowania, aby dopasować je do ściany? 
To też jest możliwe. Idealny sposób na 
wykończenie wnętrza i zakrycie szczelin 
dylatacyjnych.

Profile
Nasze nowoczesne profile aluminiowe
umożliwiają estetyczne wykończenie 
wnętrza, ukrycie szczelin dylatacyjnych 
lub po prostu płynne połączenie z inną 
podłogą.

profil T   srebro / brąz / szampan
63000576 / 63000578 / 63000577

profil końcowy   srebro / brąz / szampan  
63000579 / 63000581 / 63000580

profil łączeniowy  srebro / brąz / szampan
63000573 / 63000575 / 63000574

listwa do malowania   110 mm 
63001781

ćwierćwałki do malowania   14,2 mm
63001736

listwa angielska do malowania   110 mm 
9370-3045

Podkład Dreamtec+
63000027

listwa do malowania w stylu nowoczesnym   
60 mm 

63001756

listwa do malowania w stylu nowoczesnym   
80 mm

63001776

listwa do malowania w stylu nowoczesnym  
100 mm

9372-3045

listwa w kolorze paneli  60 mm 
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DreamClick®
łącz na zamek, 
jak tylko 
chcesz

szybki i łatwy 
montaż

Montaż paneli 
Style na zamek jest 
naprawdę łatwy
Mniej pracy, więcej czasu na relaks. 
Dzięki naszemu systemowi DreamClick® 
szybko zamontujesz podłogę — to 
najwyżej 4 kroki.

1. Pozostaw panele w pomieszczeniu na 
48 godzin, aby dostosowały się do 
warunków otoczenia.

2. Oczyść podłogę, a jeśli to konieczne, 
 rozłóż odpowiedni podkład.
3. Zamontuj podłogę, używając 

najprostszych narzędzi.
4. Wykończ podłogę listwami i
 profilami, aby uzyskać jak najlepszy 

wygląd.

Można to zrobić jeszcze łatwiej:

- Style to idealna podłoga do renowacji 
 – wymaga minimalnego przygotowania 
 podłoża, zwłaszcza jeśli użyjesz podkładu 
 Dreamtec+.
- Style można stosować z ogrzewaniem i
 chłodzeniem podłogowym.

- Dzięki montażowi wymagającemu 
tylko użycia noża, a nie piły, podczas 
układania podłóg Style nie roznosi się 
pył.

- Ponieważ podłogi Style są stabilne 
termicznie, można je montować przy 
dużych oknach.

Bardziej szczegółowe instrukcje montażu
można znaleźć na naszej stronie  
internetowej lub na kanale YouTube: 
berryalloc.com i youtube.com/berryalloc

Inspiracje, samouczki, filmy 
instruktażowe i wiele innych materiałów 
znajdziesz tutaj:
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ta podłoga może 
wytrzymać wszystko

Powłoka odporna na plamy i 
zarysowania zapewnia bezproblemowe 
użytkowanie i łatwą konserwację.

Nasze podłogi są wodoodporne. 
Jakikolwiek mop, szczotka elektryczna czy 
odkurzacz zrobi, co trzeba. Aby podłoga 
cieszyła Cię przez wiele lat, mamy produkty, 
które zapewniają dodatkową ochronę i 
konserwację.

Nasz poliuretanowy środek ochronny 
zapewnia dodatkową  ochronę 
wykończenia, a środek czyszczący  
utrzymuje podłogę w nienagannym stanie, 
zapewniając przez cały czas jej czystość 
i higienę.

Dożywotnia 
gwarancja

Łatwa 
konserwacja

Podłoga LVT 
Płyn do mycia
63000772

Podłoga LVT 
Ochrona PU
63000773

Podłoga, która 
poradzi sobie w 
codziennym 
życiu

rustic light  / style panele
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C
ER

TIFIED QUALITY

M
A

N
AGEM ENT SYST

E
M

ISO
9001

panel style

Wymiary EN ISO 24346 1326 x 204 mm

Całkowita grubość EN ISO 24346 5 mm

Grubość warstwy ścieralnej EN ISO 24340 0,55 mm

Zamek - DreamClick®  

Ciężar całkowity EN ISO 23997 6,935 kg/m²

Warstwa wierzchnia - PUR 

Klasa użytkowa EN ISO 10582 23-33

Zintegrowany podkład - - 

Ogrzewanie podłogowe EN ISO 12524 maks. Temp. 27°C, ogrzewanie elektryczne 
maks. 60W/m2

Oddziaływanie kółek krzeseł EN ISO 4918 pass 

Odporność ogniowa EN ISO 13501-1 Bfl-s1 

Odporność chemiczna EN ISO 26987 OK 

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 < 0,10 mm/4%

Antypoślizgowość DIN 51130 R10 

EN ISO 13893 Klasa DS

Izolacyjność akustyczna: tłumienie 
dźwięków uderzeniowych

EN ISO 717-2 11 dB

Rozprzestrzenianie dźwięku EN ISO 16205 85 dB

Stabilność wymiarowa EN ISO 23999 ≤|0,05|% 

Gwarancja w użytkowaniu domowym - Dożywotnia

Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym - 10 lat

Formaldehyd EN ISO 717-1 E1 

informacje 
techniczne

 zawartość m2 ft2 waga

1 paczka Style dekory drewna 8 desek 2.16 m2 23.24 ft2 15.05 kg

1 paleta Style dekory drewna 56 paczek 120.96 m2 1301.53 ft2 873.80 kg




