The world is our home
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Nyheter

“det stille laminatet”
Extra-lange bord

Livsstil
THEME

Vi lever i en
digital verden

De nære ting har fått sin
renessanse

trender

Alle våre laminate kolleksjoner samlet

Elegance - Empire - Empire XL - Loft - Home Plus - Trend Line

BerryAlloc Laminate

BerryAlloc Laminate
I denne brosjyren finner du inspirasjon og informasjon. På de
kommende sidene presenterer vi hele kolleksjonen vår, med et
variert og solig utvalg.
Laminat fra BerryAlloc ser bra ut og er slitesterkt, raskt å
montere og lett å vedlikeholde.
BerryAlloc er mer enn bare et laminat. Under samme
merkenavn finner du også veggpaneler til kjøkken og bad og et
stort utvalg parkett- og vinylbord, og selvsagt alt du trenger av
tilbehør.
I denne brosjyren ønsker vi også å gi deg inspirasjon. For å
gjøre dette har vi brukt fire trender for å vise vår visjon om
moderne livsstil. Liker du å slappe av i rustikke omgivelser eller
er du mer fascinert av teknologi? Liker du kunst og design eller
foretrekker du turer i skog og mark? Uansett hva du foretrekker, har vi garantert noe for deg!

du kan finne mer informasjon om våre produkter på:

www.berryalloc.com
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Future

Ønsker du bedre romfølelse?
Det får du med de ekstra
lange bordene i Eleganceserien.

3D-utskrift og høyteknologiske
materialer har vært inspirasjonen vår for Future Trend.
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Hva inspirerer designeren
Lieven Musschoot?

12

24

Folk

Origin

Kreativ, hip og ung?
Det er Folk.

Glad i naturen?
Sjekk ut Origin.

4

Serenity-gulvene har ekstra
lyddemping. Slik at du kan
slappe helt av!

Spirit

10
14

Liker du stilig og
behagelig interiør?
Da er Spirit noe for deg.

Trend 1

FOLK
/4

Unge, kreative
typer foretrekker en

miljøbevisst, men «hip» livsstil.
Du finner dem over hele
verden og på blogger som
Freunde von Freunden eller
Coffeeklatch. De er dagens
hippier, men uten sandaler og
ullsokker.

design

blogger

Fargene i Folk-temaet
er lyse, men aldri
kunstige.
Materialene ser ut
som om de er håndlaget. Treverk, siv og
mykt eller grovt vevde
strukturer spiller en
betydelig rolle.
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[Trend Folk]

Håndverk

Hjemme
lagde
produkter
som strikketøy,
hekletøy og
håndmalt
porselen er
tilbake, og dette er
morsomme fritidssysler.
Håndlaget er hipt igjen.

økologisk
Sosialt

inspirasjon
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De er fascinert av
håndverk og lar seg
inspirere av kunst
og design. Og de
deler naturligvis alt
på sosiale medier.

Laminatet vårt oppfyller PEFC-standarden
og er dermed bærekraftig.
Videre inneholder gulvene våre få flyktige
organiske stoffer. Dette er bedre for hjemmets inneklima og helsen din. Men vi nøyer oss ikke med det. Vi
produserer så lite avfall som mulig, og vi omdanner alt
av rester til energi. Dessuten bruker vi solcellepaneler
og vindturbiner som energikilde. Det betyr at et gulv
fra BerryAlloc er bærekraftig og uskadelig både for
mennesker og miljø.

Elegance Lava Oak
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Elegance Lava Oak
/8

[Trend Folk]

Føler du deg hjemme i denne verden av unge
kreative profesjonelle og deres

hippe livsstil?

Da kan du skape et lignende interiør hjemme hos deg selv på en enkel måte.

svært nøytralt

Ta utgangspunkt i et
og lett gulv fra BerryAlloc. De hvite tonene gjør at
gulvet ser helt moderne ut og ikke gir et interiør
med gammelmodig utseende. Følgende gulvtyper
passer perfekt til å gi et slikt resultat:
Elegance Lava Oak, Pecan Oak, Almond Oak.

De lyse fargene,

som er typiske for Folk-trenden,
byr på den rette kuløren til interiøret ditt og passer
veldig godt til et av disse gulvene. Når du går frem
på denne måten, kan du også «leke» mer med
elementene. Det betyr at du kan bytte ut en
bestemt farge eller et møbel uten å gjøre
omfattende renoveringer. På den måten kan
et BerryAlloc-gulv vare i årevis!

Et BerryAlloc gulv
vil vare i år
etter år!

9/

Et Serenity-gulv er:

• stille
• vannavstøtende
• ideelt for næringslokaler   
eller flerbruk
• mykt å gå på

Sssssshhh.
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Columbian Oak 939M

Nyhet!

BerryAlloc Serenity
“det stille laminat”

Columbian Oak
939M

Toulon Oak 619L

Lime Oak 939S

Toulon Oak 936L

Liker du ro og fred? Da er
Serenity noe for deg.
Serenity er laminat med
ekstra lyddemping. Ved å
bruke et avansert akustisk
topplag i vinylen, blir
trinnlyden, altså lyden som
forplanter seg mellom
etagene, betydelig
redusert. Videre er det
både behagelig og mykt å
gå på et Serenity-gulv, noe
som betyr at lyden av
fottrinnene blir
kraftig dempet.

Takket være HydroPlus-behandlingen
er dette gulvet dessuten meget
vannavstøtende, så du trenger ikke å være
redd for å søle. I tillegg egner Serenity
seg spesielt godt til områder med mye
trafikk, f.eks. boligblokker, store familieboliger, skoler og restauranter. Og det
passer naturligvis til alle som liker å ha
det stille og rolig rundt seg.

Serenity Lime Oak 939S
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Lieven Musschoot, designer
«Jeg liker å la meg inspirere av moderne trender og farger, men jeg gjør det alltid til mitt
eget. Jeg tolker trendene og blander dem med min egen stil. Jeg leker med strukturer,
materialer og farger til alt gir mening. Alt av møbler og interiør må passe i det store bildet.
Dermed kan man se at det er et ‘Lieven Musschoot’; men samtidig må hvert område ha sin
egen karakter.»
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[Portrett: Lieven Musschoot, designer]

I restauranten Lieven i Brugge ,
gikk jeg for et intimt interiør med naturlige
materialer, som dette gulvet fra BerryAlloc
Serenity, og kombinerte det med mørkere
toner.

Jeg begrenset fargene i interiøret
til en streng palett og brukte bare
naturlige trefarger og sort. Et begrenset antall
farger og materialer virker beroligende. Det å
bruke et Serenity-gulv forsterker bokstavelig
talt denne roen. Det absorberer støyen godt,
noe som betyr at man kan nyte et deilig
måltid i ro og mak.

For å vekke oppmerksomhet , valgte jeg denne
veggen, som er laget av
forskjellige steinsorter. Det
ga interiøret et fint fokus.
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Trend 2

SPIRIT
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[Spirit Trend]

drømmende

Etter å ha fokusert på kroppen i
årevis, handler det nå om å påvirke
sjelen. Forskjellige apper på
smarttelefonen kan påvise
stress og til og med tipse
oss om hvordan vi kan bli
lykkeligere. Det er som
om vi lærer opp sjelen
vår. Åndelighet har altså
fått sin renessanse. Dette
skjer samtidig med større
tillit til intuisjonen.

intuisjon
Fargene i Spirit er
myke og drømmende
og milde pastelltoner, beige og grå spiller
en viktig rolle. Strukturene er myke og tidvis slitte, men alltid naturlige. Jeg har hentet
inspirasjon fra hud, marmor, porøse materialer
og så videre, som i større eller mindre grad er
erodert bort.

Alt vi ikke kan uttrykke
i tabeller, eller som er
«ukontrollerbart», er attraktivt for oss

Dagdrømming er i
ferd med å bli den
ultimate luksus.
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[Spirit Trend]

dagdrømme

å tenke helt nytt

Vi i BerryAlloc ønsker
når vi
ser på fremtidens trender. Vi utnytter trendene til å skape
en felles historie for alle produktkategoriene våre. På
den måten kan kundene velge mellom forskjellige
produkter innen trendene de liker, i tillegg til
det gulvet som passer dem.

Hvis du vil at hjemmet
ditt skal være lyst og
luftig, vil du like Spirittrenden.

Spirit
Den skandinaviske stilen som for tiden er større enn noen
gang, har en klar forbindelse til dette. Kombiner hvite,
nøysomme og tidløse møbler med et gulv fra BerryAllocserien som signaliserer ro. En nøytral lys eik vil passe godt
her, eller du kan velge et vakkert hvitt gulv hvis du vil
ha et enda renere utseende. Tilbehør i pastelltoner gjør
utseendet fullkomment. Gulv som kan kombineres med
dette, er: Hytte Eik, Hvit Chocolate Eik, Skandinavisk Furu
mm.
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Elegance Arctic Walnut
Elegance Pecan Eik
17 /

clear
Home Plus Hvit Eik Millenium
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[Spirit Trend]

BerryAlloc-laminatgulv er
svært ripebestandig
og hvis du i tillegg tar noen enkle
forholdsregler, kan du forlenge
laminatets levetid.
Bruk en støvsuger med myk
parkettbørste eller bruk
tørre elektrostatiske
støvkluter.

Til vanskelige
flekker, kan en godt
oppvridd mopp gjøre
susen på laminatguvet.
BerryAlloc-laminatgulv
er utrolig enkle å vedlikeholde, og våre spesialutviklede
vedlikeholdsprodukter bevarer gulvets
nydelige kvalitet og utseend i årevis.

BerryAlloc-laminatgulv
krymper ikke i sollys
Sluttresultatet holder høy kvalitet og
sikrer at du kan glede deg over gulvet
i mange år uten at det misfarges.
Slapp av, slipp solen inn og nyt et
hjem badet i lys.
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Akkurat som ekte tre! BerryAlloc med trestruktur
gir gulvet ditt ekstra dybde. Det gjør det
vanskelig å se forskjell fra parkett.

Stort fargeutvalg:

BerryAlloc finnes i et svært bredt utvalg. .

soft
Et stort utvalg farger,
forskjellige tresorter og
mange forskjellige formater
sikrer at du finner noe som
passer interiøret ditt. Eller
kanskje du foretrekker et
tidløst utseende, eller noe
moderne og nøysomt:
BerryAlloc har akkurat det
gulvet som passer for deg.
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Eik Rustikk Lys

Eik Elegant Lys

Lava Eik

Liker du den nordiske stilen? Da kan du kombinere et hvitt eller slitt
BerryAlloc-gulv med hvite møbler..

Empire Skandinavisk Furu
21 /

Trend 3

origin
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Nært
Natur
sanser
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[Origin Trend]

Noen ganger blir vi
overrasket over hvor
fort det går her i
verden. Dette prøver
vi å takle med ro,
makelighet og
sanselige opplevelser.
Vi lengter etter kontakt med naturen.
Derfor trenger vi av og til en langhelg
på hytta for å komme bort fra byens
kjas og mas. Vi vender tilbake til det
grunnleggende. Dette betyr også at vi
på nytt verdsetter alt som er lokalt og
autentisk.

Origin er
et tema
som er fullt
av naturlige
farger og
strukturer.
Eik Sølvgrå

Det har mye
brunt, grønt og
steinfarget og
grove strukturer som bark,
jord og pels.

Hasselnøtt Eik

Mandel Eik
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slow

ecologic

Elegance Natural Maple
Elegance Hasselnøtt Eik
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[Origin Trend]

V-fuger

Garantert stil
og klasse!

Eik kastanjebrun

Portugal Oak

Eik Pecan
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[Origin Trend]

Med eller uten fuger?
Du kan velge laminatbord med eller uten
V-fuge. Men hva passer deg best?

økologisk
Riller gir gulvet et
mer relieffpreget
utseende . Et gulv med V
fuger har en autentisk
karakter og ser akkurat ut
som et tradisjonelt tregulv.
Dessuten skaper fugene liv i
rommet.

natur

Gulv uten fuger har
et mer nøytralt utseendeDe gjør gulvet mer
sammenhengende. og kan
få rommet til å virke større.

27 /

[Origin Trend]

Liker du interiør med autentiske elementer?
noe for deg
Da er

Origin

Men hvordan skaper man varme i hjemmet?
Hvis du velger et BerryAlloc-gulv med dyp struktur kommer du svært nær et naturlig parkettutseende, samtidig som du nyter godt av hvor
enkelt det er å vedlikeholde et laminatgulv.

Lange og brede bord fra
Elegance-kolleksjonen i en
naturlig og litt mørkere tone passer
perfekt til denne stilen. Du kan
kombinere disse gulvene med det du
måtte ønske av genuine antikviteter
eller annet tilbehør i naturlige
materialer.

autentisk
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Elegance Classic Walnut
Home Plus Hytte Eik
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Elegance-gulv har

• ekstra lange bord
• ekstra brede bord
• naturlig utseende

Elegance Hazelnut Oak
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BerryAlloc Elegance

For et mer romslig interiør

Elegance-kolleksjonen er laget av
brede, tykke og ekstra lange bord.
Siden det gir færre bord, får
Elegance interiøret til å virke mer
romslig. Dessuten trenger du ikke
å legge fullt så mange bord, og blir
fortere ferdig!

Eik Sand

Eik Kastanjebrun

Polar Eik

Lava Eik

Elegance består av 8
lekre design i Eik
Bordene har en dyp,
trelignende struktur som får dem til å
se ut som ekte parkett.
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Trend 4

future
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[Future Trend]

Fargene i Future er
oppdatert og har nå
et høyteknologisk
utseende.
Purpur, blå og oransje spiller
hovedrollene mot en bakgrunn av
roligere farger. Tekniske stoffer og
høyteknologiske materialer med
spesielle strukturer kombineres med
mikro- eller makromotiver.

Nostalgia og retro
har inspirert nye produkter i
mange sesonger. Men nå tar vi
en ny retning igjen.
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[Future Trend]

Tekniske materialer er tilbake.
De gir i stor grad et mer nøysomt
utseende. Designgjenstander
i en behagelig farge skaper en behagelig harmoni
med et BerryAlloc-gulv.
De kan kombineres med
lyse eller mørke bord.

futuristisk
Fremtiden
er lysere
Future Trend

Interiøret i denne trenden kjennetegnes av en
nøysom design kombinert med gjenstander med
et teknisk utseende. Enten du velger et lyst eller
mørkt gulv, vil stilen defineres av nøysomhet. I
dette tilfellet er det enkle det beste.

banebrytende
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ny

teknologi

Elegance Pécan Oak
35 /

Eik Savannah
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[Future Trend]

Eksepsjonelt sterk!
BerryAlloc-laminatgulv oppfyller de strengeste
kravene. Gulvene våre har en minsteklassifisering
på 32 for styrke, men noen når opp til klasse 33 og
til og med 34 (se brosjyren eller nettstedet vårt
for å få vite mer om High Tech Laminat.) Dette
gjør dem svært godt egnet for kommersiell bruk
i butikker, restauranter eller på andre steder med
mye trafikk. Og det er heller ingenting i veien for
å bruke dem i private hjem, snarere tvert imot.
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innovation

Empire Saffran Oak
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BerryAlloc Installasjon
Det er svært enkelt å legge BerryAlloc-gulv. Du trenger
verken hammer eller slagkloss for å montere gulvet, så det
er nærmest umulig å skade bordene. Du kan legge ett bord
om gangen med det smarte låsesystemet, som fungerer med
en klips. Dette gjør det mye raskere å legge gulvet, men holder også bordene godt sammen. Gulvet tåler vekten av en
bokhylle eller et piano.

Du finner videoklipp på nettstedet vårt, www.berryalloc.com,
som forklarer trinn for trinn hvordan du legger gulvene våre.
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Home Plus Havana Oak
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BerryAlloc laminat
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BerryAlloc

laminat
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Hvorfor bør jeg velge laminat fra BerryAlloc?
• Livstidsgaranti
Kvalitet er ekstremt viktig for oss i BerryAlloc. Derfor tilbyr vi en livstidsgaranti for hjemmegulv.
Gulvene våre har gjennomgått tester for styrke, virkningen av vannskader, misfarging, stabilitet
og normal slitasje. Dette har resultert i et gulv du kan nyte godt av i mange år.

• Det beste låsesystemet
BestLoc- og BestLoc X-Treme-systemene gjør det svært enkelt å legge gulv. Du trenger ikke spesialverktøy for å sette sammen, reparere eller demontere gulvene våre.

• PEFC-sertifisert
Alle produktene våre er PEFC-sertifisert. Det betyr at de bærer PEFC-merket (for «Programme for
the Endorsement of Forest Certification»), som garanterer at de kommer fra skoger som forvaltes
på en bærekraftig måte.

• Extra lange
Elegance-kolleksjonen består av lange bord som skaper en romslig virkning.

• Bredt utvalg
Alle kan finne noe de liker, i BerryAlloc-serien. Det finnes forskjellige gulv som passer alle.

• Tilbehør som matcher 100 %
Vi har tilbehør som passer perfekt til gulvet ditt. Du finner garantert det du trenger.

• Lydløse gulv
Serenity-gulvene har ekstra lyddemping. Det ekstra topplaget i vinyl skaper ro i hjemmet ditt.

•Vann- og fuktavvisende gulv
Gulvene i Serenity-serien er svært motstandsdyktige mot vann og fuktighet. Den ekstra behandlingen medfører at man kan se bort fra vannskader. Altså trenger du ikke lenger å bekymre deg for
våte føtter.

• Akkurat som ekte tre!
Laminatets struktur gir gulvet karakter. BerryAlloc-bordene har en dyp trestruktur og en matt
finish, noe som gjør at de ser helt ut som ekte parkett.
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BerryAlloc Laminat -Kolleksjonsoversikt
Kolleksjoner

SERENITY

Empire

Dimensioner

EMPIRE XL

Elegance

240

240

(mm)

204

186

2033

11

2033

1288

1285

8

11

9

Bord pr. pakke

8 bord
2,10 m²

6 bord
1,44 m²

4 bord
2,44 m²

5 bord
2,44 m²

Pakker pr pall

56 pakker
117,44 m²

56 pakker
80,49 m²

54 pakker
131,74 m²

54 pakker
131,74 m²

33

33

33

32

8

4

4

8

Klasse
Låsesystem

Garanti

HydroPlus®

V fug

Påmontert undelag

Antall dekorer
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HOME PLUS

LOFT

TREND LINE

186

186

186

1288

1285

1288

10

8

7

7 bord
1,68 m²

8 bord
1,92 m²

9 bord
2,15 m²

52 pakker
87,36 m²

56 pakker
107,33 m²

56 pakker
120,46 m²

32

32

31

8

8

4
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Serenity
Klasse 33 - AC5

Columbian Eik 946M	

62000260

• MatLook

Columbian Eik 261L	

62000259

• MatLook

EAN-Code: 5414404150547
60 mm skirting
63000315

Toulon Eik 936L	

60 mm skirting
63000311

62000263

Toulon Eik 619L	

• MatLook

• MatLook

EAN-Code: 5414404150578

EAN-Code: 5414404150561

60 mm skirting
63000323

60 mm skirting
63000322

8 bord pr. pakke - 2,097 m² / pr.palle 56 pakker - 117,44 m² / bord (mm) 1285 L x 204 B x 8 T
Klasse 23 Soverom, oppholdsrom, hall og kjøkken KLASSE 33 Offentlige områder med normal trafikk
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62000262

Columbian Eik 939M	

Eik lime 966D	

62000261

• MatLook

• MatLook

EAN-Code: 5414404150554

Nobb:
60 mm skirting
63000337

60 mm skirting
63000317

Eik lime 693m

62000269

Eik lime 939s

• MatLook

• MatLook

Nobb:

Nobb:

60 mm skirting
63000334
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62000270

60 mm skirting
63000330

62000267

Empire
Klasse 33 - AC5

Frostet Eik

Venice Eik

3800-3798

Nobb: 49134680

Nobb: 49134676
60 mm skirting
9320-3798

62000185

• MatLook • WoodStructure+

• MatLook

60 mm skirting
9320-3488

T-Profile 2,4 m
9411-3798

Skandinavisk furu

62000116

Låve eik

T-Profile 2,4 m
9411-3488

62000115

• MatLook

• MatLook

Nobb: 49134706
Nobb: 4914714
60 mm skirting
63000122

T-Profile 2,4 m
63000187

60 mm skirting
63000058

6 bord pr pakke - 1,54 m² / pr.palle 56 PAKKER - 80,49 m² / BORD (mm) 1288 L x 186 B x 11 TH
KLASSE 23 Soverom, oppholdsrom, entre og kjøkken KLASSE 33 Offentlige områder med normal trafikk
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T-Profile 2,4 m
63000198

Empire XL Longboards
Klasse 33 - AC5

Etna Eik

• WoodStructure+

Anitikk Eik

62000120

• WoodStructure+

Nobb: 49134752
60 mm skirting
63000056

Eik Basalt

T-Profile 2,4 m
63000196

62000135

60 mm skirting
63000019

Eik Cappuccino

• WoodStructure+

• WoodStructure+

Nobb:

Nobb: 49134763

60 mm skirting
9320-3872

62000129

NObb: 49134744

T-Profile 2,4 m
9411-3872

60 mm skirting
9320-3870

T-Profile 2,4 m
63000024

62000133

T-Profile 2,4 m
63000252

4 bord pr.pakke - 2,44 m² / pr. palle 54 pakke - 131,74 m² / bord (mm) 2033 L x 240 W x 11 TH
Klasse 23 Bedrooms, living rooms, entrances and kitchens
Class 32 Offentlige områder med normal trafikk
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Elegance Longboards
Class 32 - AC5

Hasselnøtt Eik

62000132

Pecan Eik

• WoodStructure+
Nobb: 49134593
60 mm skirting
9320-3869

62000122

60 mm skirting
63000067

Eik Sand

T-Profile 2,4 m
63000207

62000141

• WoodStructure+
Nobb: 49134612
60 mm skirting
9320-3874

T-Profile 2,4 m
63000254

5 bord pr.pakke - 2,44 m² / pr. palle 54 pakke - 131,74 m² / bord (mm) 2033 L x 240 W x 9 TH
Klasse 23 Bedrooms, living rooms, entrances and kitchens
Klasse 32 Offentlige områder med moderat trafikk
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62000134

Nobb: 49134604

Nobb: 49134657
T-Profile 2,4 m
63000251

Eik Kastanje
• WoodStructure+

• WoodStructure+

60 mm skirting
9320-3871

T-Profile 2,4 m
9411-3871

Eik Savannah

62000136

• WoodStructure+
Nobb: 49134623
60 mm skirting
9320-3876

Eik Polar

62000128

T-Profile 2,4 m
9411-3876

Lava Eik

62000119

Mandel Eik

• WoodStructure+

• WoodStructure+

• WoodStructure+

Nobb: 49134638

Nobb: 49134642

Nobb: 49134661

60 mm skirting
63000029

T-Profile 2,4 m
63000259

60 mm skirting
63000054

T-Profile 2,4 m
63000194

60 mm skirting
63000066

62000123

T-Profile 2,4 m
63000206
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Home Plus
Class 32 - AC5
Alle dekorene i Home Plus kommer med ferdig påmontert lyddempende underlag

Eik Sølvgrå

3360-3754

Eik natur millenium

• WoodStructure+
Nobb: 45300704
60 mm skirting
9320-3754

62000252

• WoodStructure+ - V2
Nobb: 49134782
T-Profile 2,4 m
9411-3754

60 mm skirting
9320-3243

Hvit Eik millenium

T-Profile 2,4 m
9411-3243

62000250

• WoodStructure+ - V2
Nobb: 49134778
60 mm skirting
9320-3188
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Eik havanna
• WoodStructure+

62000254

Nobb: 49134801
T-Profile 2,4 m
9411-3188

7 bord pr. pakke - 1,68 m² / Pr. Palle 52 pakker - 87.36 m² / bord (mm) 1288 L x 186 b x 10 TH (ink underlag)
Klasse 23 Bedrooms, living rooms, entrances and kitchens
Klasse 32 Offentlige områder med moderat trafikk

60 mm skirting
9320-3628

T-Profile 2,4 m
63000265

Fjellstue Eik

62000256

Bøk Vienna

• MatLook - V2
Nobb: 49134835
60 mm skirting
63000049

62000257

• WoodStructure+
Nobb: 49134820
T-Profile 2,4 m
63000189

60 mm skirting
9320-3909

Kanadisk Furu

62000253

• WoodStructure+

Hytte Eik
• MatLook - V2

62000255

Nobb: 49134816

Nobb: 49134797
60 mm skirting
63000048

T-Profile 2,4 m
9411-3909

T-Profile 2,4 m
63000188

60 mm skirting
63000051

T-Profile 2,4 m
63000191
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Loft
Klasse 32 - AC5

Eik Hvit Chocolade

3030-3866

Eik rustikk lys

• Woodstructure+
Nobb: 49134566
60 mm skirting
9320-3866

3030-3823

• MatLook
EAN-Code: 5414404098337
Nobb: 49134540
60 mm skirting
9320-3823

T-Profile 2,4 m
9411-3866

Eik Bordeaux

T-Profile 2,4 m
9411-3823

62000153

EAN-Code: 5414404144386
Nobb: 49134574
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62000144

EAN-Code: 5414404144294
Nobb: 49134585

• MatLook
• Woodstructure+

60 mm skirting
9320-3911

Eik Elegant Natur
• MatLook

T-Profile 2,4 m
63000264

8 bord pr. pakke - 1,92 m² / Pr. Palle 56 pakker - 107,33 m² / bord (mm) 1288 L x 186 B x 8 TH
Klasse 23 Bedrooms, living rooms, entrances and kitchens
Klasse 32 Offentlige områder med moderat trafikk

60 mm skirting
9320-4471

T-Profile 2,4 m
9411-4471

Loft 3 stav
Klasse 32 - AC5

Bøk kontur 3 stav

3030-2914

EAN-Code: 5414404098290
Nobb: 49134536
60 mm skirting
9320-2914

Manoir Mørk

Eik 3 stav

T-Profile 2,4 m
9411-2914

3030-3002

60 mm skirting
9320-2915

Manoir Lys

• MatLook

• MatLook

EAN-Code: 5414404098344
Nobb: 49134555

EAN-Code: 5414404098276
Nobb: 49134512

60 mm skirting
9320-3002

3030-2915

EAN-Code: 5414404098221
Nobb: 47458490

T-Profile 2,4 m
63000273

60 mm skirting
9320-3822

T-Profile 2,4 m
9411-2915

3030-3822

T-Profile 2,4 m
9411-3822

PACKAGING: BOX 8 boards - 1,92 m² / PALLET 56 boxes - 107,33 m² / BOARD (mm) 1288 L x 186 W x 8 TH
Class 23 Bedrooms, living rooms, entrances and kitchens

Class 34 Public areas with very heavy traffic
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Trendline
Klasse 31 - AC3

Lys Eik

62000037

ask plank

T-Profile 2,4 m
9411-3012

62000038

60 mm skirting
9320-2915

Ask 3 stav

62000039

EAN-Code: 5414404144454

Nobb: 49134884
60 mm skirting
9320-3893

62000036

Nobb: 49134903

Nobb: 49134873
60 mm skirting
9320-3012

Eik kontur 3 stav

T-Profile 2,4 m
9411-3893

9 bord pr. pakke - 2,15 m² / Pr. Palle 56 pakker - 120,46 m² / bord (mm) 1285 L x 186 B x 8 TH
Klasse 23 Bedrooms, living rooms, entrances and kitchens
Klasse 31 Offentlige områder med moderat trafikk
56 /
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BerryAlloc Tilbehør
BerryAlloc hvite lister
En pen og ren finish

Velg blant vårt utvalg hvite gulvlister for å få et stilig resultat.
Velg blant forskjellige utforminger, moderne eller klassisk, bruksklar i hvitt eller
grunnet for å kunne males i den fargen som passer best til veggene dine.

60 mm gulvlist
2400 x 14 x 60 mm (l x b x h)

BerryAlloc gulvlister
Fordi en korrekt og nøye utvalgt finish gjør all verdens forskjell. Fordi vi ikke er
tilfredse med en halvgjort jobb. Derfor har BerryAlloc et omfattende utvalg
gulvlister som er klare for bruk.

Gulvlister
Dette er den ideelle løsningen for en stilig avrunding av
veggene. 2400 x 14 x 60 mm (l x b x h)

Klips til gulvlister
• fest gulvlistene raskt og problemfritt
• den ideelle løsningen for å fjerne gulvlister når man  
skal pusse opp, uten å skade veggen
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[Tilbehør]

BerryAlloc Underlag

BerryAlloc har underlag som dekker alle behov
BerryAlloc tilbyr underlag som muliggjør perfekt legging av ditt nye laminatgulv.

Excellence+-underlag,
unikt for ekstra lydisolasjon
• korrigerer ujevnheter i gulvet(1,1mm)
• fungerer som fuktsperre ( inkluderer festeteip )
• utmerket støyisolasjon (-21 dB), i rommet og i rommene under.
• tilgjengelig i ruller à 10 m2
• tykkelse 2,5 mm

Silent System
Eksepsjonell lydisolasjon
• korrigerer ujevnheter i gulvet (1,4 mm)
• Passer utmerket til bruk på tregulv, sponplater og over gulvvarme.
• utmerket støyisolasjon (-19 dB), i rommet og i rommene under.
• tilgjengelig i ruller à 15 m2
• tykkelse 2,0 mm

BerryAlloc Laminat Cleaner Plus
For perfekt vedlikehold av laminatgulvet ditt

Dette antibakterielle laminatrengjøringsmiddelet egner
seg både til første gangs vedlikehold og regelmessig
bruk. Skylling er ikke nødvendig.

59 /

BerryAlloc Profiler
Profiler laget av melaminbelagte MDF-plater muliggjør en perfekt krysning av to
gulv, enten de er av samme type eller ikke. Ideelle for å skjule høydeforskjeller
eller for å brolegge ekspansjonsfuger. Viktig: Disse profilene er like slitesterke og
bestandige som gulvene våre (slitasjeklasse AC4). (Husk at tilbehør som ikke kommer fra BerryAlloc, kan være av dårligere kvalitet og dermed slites ut raskere.)

Nivålist
Er det høydeforskjell mellom to av gulvene dine? Denne profilen sikrer en sømløs
overgang til et lavereliggende gulv (fliser, teppe osv.)
Tilgjengelig i MDF og sølvfarget aluminium.
MDF 1000 x 40,5 x 12,3 mm
ALU 1000/2000 x 46 x 11,7 mm
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[Tilbehør]

T-list
Denne T-profilen gjør det mulig å koble sammen to laminatgulv og skjule
ekspansjonsfugen.
Tilgjengelig i MDF og sølvfarget aluminium.
MDF 1000/2400 x 44 x 11,1 mm (l x b x d)
ALU 1000/2000 x 46 x 11,7 mm (l x b x d)

Avslutningslist
For en perfekt finish av gulvkanten og skjøtene med et skyvbart vindu eller en
dørstokk.
Tilgjengelig i MDF og sølvfarget aluminium.
MDF 2400 x 30,3 x 12,3 mm (l x b x d)
ALU 2000 x 20 x 8,65/18 mm (L x B x D)
Justerbar i høyden (for gulv fra 7 til 16,5 mm).
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Serenity Lime Eik

VU: BerryAlloc, Industrielaan 100, 8930 Menen.

Serenity, en uimotståelig vakker og
vanavstøtende kolleksjon
(Melkesøl er ikke noe problem, sier mor .)

Alloc AS, Fiboveien 26, N - 4580 Lyngdal Norway
Tel. +47 383 42 200 - Fax +47 383 43 744 - info@berryalloc.com

www.berryalloc.no

Member of the Beaulieu International Group
Manufactured by the Beaulieu International Group under the license of Flooring Industries Ltd
Manufactured by the Beaulieu International Group under the license of Valinge Innovation AB
Manufactured under the license of Faus (US 6.401.415. US 6.688.061)

