pure.

De stilste
vloer

vinyl planken.3

columbian oak 236l / pure planks gluedown

Pure, de stilste
vinyl vloer
om je thuis te
verwelkomen.

The floor is yours.
Een vloer die de kindjes niet wakker maakt
terwijl je binnen sluipt.
Een zorgeloze basis die jouw feestjes, etentjes
en kinderen die achter honden aanzitten (of
andersom?) overleeft.
Een vloer die ongelooflijk eenvoudig te
installeren is. Voor iedereen. Of het nu jouw
eerste keer is of dagelijkse bezigheid.
Het maakt niet uit of je houdt van traditionele,
elegante, gezellige of creatieve designs. Er is
een Pure vloer speciaal voor jou.
Een vloer die geliefd is bij iedereen, zelfs bij
onze planeet. Want de planken zijn 100%
recycleerbaar.
Een vloer voor jouw huis, jouw leven.

relax, it’s BerryAlloc

2

authentic oak brown / pure planken

3

pure.
4

planken.

tegels.
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5

Er is een Pure
vloer voor
iedereen

Pure sluit perfect
aan bij je interieur,
je gewoontes, je thuis.

Voel je vrij om je sokken uit
te doen. Om je laarzen aan
te houden. Maakt niks uit.
6

authentic oak natural / pure planken

columbian oak 236l / pure planks gluedown

7

Niets gaat boven
dit huiselijke
gevoel

Pure is gemaakt voor alle leeftijden.
Rondrennende kinderen zullen zichzelf
geen pijn doen op deze zachte vloer.
Ouders zullen het heerlijk vinden dat het
geluid in elke kamer wordt gereduceerd.
Vrienden zullen niet geloven hoe mooi
hij is. Pure maakt de momenten die je
doorbrengt met de belangrijkste mensen
in de wereld nog leuker.

8

lime oak 963m / pure planken

authentic oak brown / pure planken

9

Maak het jezelf gemakkelijk,
geniet van de warmte &
stilte en doe wat je
het liefst doet.
10

classic oak grey / pure planken

11

waarom kiezen voor

pure.

ssshhhh
vloer

12

De meest ssshhhh
vloer op de markt
Het is echt waar: je zal zeker geen
stillere vloer vinden. Pure heeft een
unieke zachte toplaag die niet alleen
ongelooflijk comfortabel is om op te
lopen, ze absorbeert ook het geluid in
elke kamer. Handig wanneer je binnen
wil sluipen terwijl je familie slaapt. De
unieke geschuimde toplaag absorbeert
het loopgeluid, waardoor Pure tot 50%
stiller is dan andere LVT-vloeren.
Wil je jouw vloer nog stiller maken?
Combineer hem met Dreamtec+, een
onderlaag die het geluid met 20 dB
vermindert. Je zal zeker verliefd worden op
deze gezellige vloer. En ook je onderburen
zullen er ook dol op zijn, want jouw
voetstappen zullen zachter klinken dan
ooit. De toplaag voelt altijd warm aan, en
met vloerverwarming mag je het gerust
nog warmer maken.

13

lichtgewicht
rigid

DreamClick®

Lichte & rigid vloeren

Snelle en eenvoudige
installatie
Het DreamClick® kliksysteem biedt de

Klinkt het snel en gemakkelijk? Dat klopt.

vloer voor je rug zorgt? Dankzij hun

unieke mogelijkheid om de planken

Dankzij ons unieke kliksysteem kan je

schuimstructuur zijn de planken en

en tegels te klikken zoals je dat wil.

12 m² in 30 minuten installeren.

tegels licht qua gewicht, wat geweldig

Dus voel je vrij om ze om te draaien

is voor transport en nog beter als je ze

en keren tot je jouw droompatroon

Of je nu een doe-het-zelver of een

moet installeren.

hebt gevonden. Je hebt geen zware

professional bent, iedereen houdt van

Hebben we al gezegd dat deze

in de

machines nodig, neem gewoon een

onze DreamClick®. Het 360° kliksysteem

In de afgelopen jaren hebben we ons uniek

eenvoudig breekmes en je kan starten.

stelt je in staat je creativiteit ten volle te

Rigid Composite Board (RCB) ontwikkeld.

Geen gezaag, geen stof. Indien je met

benutten en een vloer samen te stellen die

De RCB-technologie garandeert dat er

twee personen zou installeren, kan je

past bij jouw ruimte en persoonlijkheid.

weinig of geen voorbereiding nodig

beginnen in het midden en elk naar

Waarom installeer je hem niet als visgraat,

is aan de ondervloer. Je plaatst Pure

een andere zijde toewerken. Zo kan je

een rechthoekig patroon of bedenk je zelf

over bijna elke bestaande vloer. Deze

dubbel zo snel installeren, het heet niet

een volledig nieuw patroon?

gepatenteerde formule garandeert

voor niets DreamClick®.

ook de stabiliteit van de vloer bij
temperatuurschommelingen. Plotselinge
veranderingen van warm naar koud of
andersom hebben geen invloed op jouw

huiskamer.dansvloer in de huiskamer.

vloer, zodat je Pure eenvoudig voor grote
ramen kunt installeren.
Pure zorgt voor jou en voor het milieu.

14

Met zijn sterke kliksysteem is de Pure

Onze vloeren besparen tot 30% materiaal

vloer met groot gemak bestand tegen het

in vergelijking met andere producten

frequente gebruik van het echte, dagelijkse

op de markt en kunnen aan het einde

leven. Jouw gasten kunnen zich met

van hun levensduur voor 100% worden

oudjaar gerust laten gaan op de dansvloer.

gerecycleerd.

15

Onze designs zijn geïnspireerd
door de natuur, om ze elke dag
opnieuw binnen te brengen bij
jou thuis.

Stop af en toe eens,
en kijk eens rond.

Breng de
kleuren van
de natuur in huis
16

17

Benieuwd of deze Pure
vloer in jouw interieur
past? Natuurlijk wel,
want er is voor elk huis
een vloer. Een gezellig
huisje, een modern
appartement of een
levendige familiewoning:
Pure past er perfect.
18

columbian oak 663d / pure planken

19

De fundering
voor elke
levensstijl

Er gaat niets boven een gezellige thuis
vol warmte. De vloer is de basis voor deze
ontspannen sfeer. Daarom blijven de
kleuren in onze Pure collectie dicht bij de
natuur. Om dat natuurlijke, gemoedelijke
gevoel in jouw huis te brengen. Om je echt
comfortabel en thuis te laten voelen.

lime oak 966D / pure planken

20

lime oak 966d / pure planken

21

kies je kleur.
lime oak 693m | 60000122

columbian oak 946m | 60000103

toulon oak 293m | 60000114

planken.

22

classic oak light greige | 60001599

classic oak light natural | 60001600

authentic oak honey | 60001604

columbian oak 226m | 60000197

columbian oak 236l | 60000211

lime oak 139s | 60000117

columbian oak 261l | 60000099

classic oak natural | 60001583

columbian oak 663d | 60000198

classic oak brown | 60001601

lime oak 623m | 60000212

toulon oak 619l | 60000110

toulon oak 236l | 60000113

lime oak 963m | 60000119

authentic oak brown | 60001605

lime oak 979m | 60000123

lime oak 966d | 60000125

authentic oak natural | 60001603

columbian oak 693m | 60000104

columbian oak 636m | 60000101

intense oak brown | 60001597

toulon oak 999d | 60000116

intense oak dark grey | 60001598

23

tegels.

24

intense oak grey | 60001596

intense oak light grey | 60001595

toulon oak 936l | 60000111

classic oak grey | 60001602

authentic oak grey | 60001606

authentic oak light grey | 60001607

toulon oak 976m | 60000112

lime oak 939s | 60000118

toulon oak 109s | 60000108

urban stone light greige | 60001585

urban stone greige | 60001586

urban stone light grey | 60001584

terrazzo light grey | 60001589

urban stone grey | 60001587

zinc 616m | 60000069

terrazzo grey | 60001590

urban stone dark grey | 60001588

zinc 679m | 60000070

terrazzo dark grey | 60001591

zinc 907d | 60000072

bluestone natural | 60001592

bluestone dark | 60001593

25

Doe eens gek.
Jouw vloer is wat je
ervan maakt. Mix en
match onze planken
en tegels zoals jij dat
wilt. We stellen nooit
grenzen aan jouw
creativiteit. Hou je
ervan om planken en
tegels in verschillende
kleuren te combineren?
Tuurlijk, ga je gang
en maak je eigen
meesterwerk.
26

27

Waarom je
zorgen maken
over je vloer?

Ga voor Pure
en geniet van ...
Levenslange garantie

levenslange
garantie

Gewoon ontspannen, want wij beloven je een levenslange
garantie voor elke Pure vloer in jouw huis. Dus dans, mors,
race, … en geniet elke dag.
Eenvoudig onderhoud

eenvoudig
onderhoud

Je hoeft je nooit zorgen te maken over je vloer, want Pure
is waterbestendig en zeer gemakkelijk te onderhouden.
Neem gewoon een dweil of stofzuiger en je bent klaar.
Ftalaatvrij
Adem rustig in en uit, onze producten zijn 100% ftalaatvrij.
Ons Indoor Air Comfort A+ certificaat spreekt voor zich.

slipweerstand

R11

Slipweerstand
Het unieke oppervlak maakt de Pure vloeren antislip (R11).
Voel je dus vrij om elkaar achterna te lopen doorheen het
huis.

geproduceerd in België
100% kwaliteit

Geproduceerd in België
Pure wordt ontwikkeld en geproduceerd in België. Zo zijn
we perfect in staat om de kwaliteit ervan te controleren en
te garanderen.

33
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28

zinc 679m / pure tegels

29

collectiegids

35 planken
1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

13 tegels
612 x 612 x 5 mm
DreamClick®

30

31

planken
collectiegids

classic oak light greige | 60001599

classic oak light natural | 60001600

classic oak natural | 60001583

classic oak brown | 60001601

classic oak grey | 60001602

authentic oak natural | 60001603

authentic oak honey | 60001604

authentic oak brown | 60001605

authentic oak grey | 60001606

32

classic oak light natural / pure planken

33

34

authentic oak light grey | 60001607

columbian oak 663d | 60000198

intense oak light grey | 60001595

columbian oak 693m | 60000104

intense oak grey | 60001596

columbian oak 946m | 60000103

intense oak brown | 60001597

lime oak 139s | 60000117

intense oak dark grey | 60001598

lime oak 623m | 60000212

columbian oak 226m | 60000197

lime oak 693m | 60000122

columbian oak 236l | 60000211

lime oak 939s | 60000118

columbian oak 261l | 60000099

lime oak 963m | 60000119

columbian oak 636m | 60000101

lime oak 966d | 60000125

35

lime oak 979m | 60000123

Onze 35 planken geven je 35 verschillende
mogelijkheden om je huis te decoreren.
Elke referentie heeft zijn eigen karakter
en geeft een andere look & feel aan je
toulon oak 109s | 60000108

interieur. Ze zijn allemaal geïnspireerd
op lange wandelingen in het bos. Pure
combineert de natuur met een gevoel van
warmte. Deze combinatie is de perfecte

toulon oak 236l | 60000113

match voor een gezellig en huiselijk gevoel.

toulon oak 293m | 60000114

toulon oak 619l | 60000110

De opties
zijn eindeloos

toulon oak 936l | 60000111

toulon oak 976m | 60000112

toulon oak 999d | 60000116

36

intense oak brown / pure planken

classic oak grey / pure planken

37

tegels
collectiegids

38

urban stone light grey / pure tegels

urban stone light greige | 60001585

urban stone greige | 60001586

urban stone light grey | 60001584

urban stone grey | 60001587

urban stone dark grey | 60001588

zinc 616m | 60000069

zinc 679m | 60000070

zinc 907d | 60000072

bluestone natural | 60001592

39

bluestone dark | 60001593

terrazzo light grey | 60001589

terrazzo grey | 60001590

terrazzo dark grey | 60001591

40

bluestone dark / pure tegels

41

De Pure vloer houdt je niet
tegen te leven. Dweil af en toe
eens en hij zal er zo goed als
nieuw uitzien.

Speel een spel.
Maak een puinhoop.
Voel je thuis.
42

zinc 679m / pure tegels

Het leven is niet
perfect, maar daar
kan een Pure vloer
perfect mee omgaan.
columbian oak 236l / pure planks gluedown
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Kruip, sluip, stap, loop of
spring. Deze vloer blijft stil
ongeacht hoeveel lawaai
jij maakt.

44

columbian oak 946M / pure planken

Vloeren
voor een
leven vol
plezier.
46

authentic oak natural / pure planken

We weten dat je niet altijd in staat zal

bieden wij je een levenslange garantie.

zijn om je vloer met de grootste zorg te

En zelfs als je je vloer op een dag wilt

behandelen. Maar dat is niet erg. We zijn

vervangen, is dat ook goed. Omdat al

ervan overtuigd dat onze Pure vloeren

onze planken en tegels gemakkelijk te

eeuwig en altijd zullen meegaan. Daarom

verwijderen en 100% recycleerbaar zijn.
columbian oak 946m / pure planken
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Gemakkelijk
van begin tot einde

Onderlaag Dreamtec+
63000027

Onderlaag Dreamtec+
Onze unieke Dreamtec+ onderlaag
reduceert geluid en zorgt dat kleine
niveauverschillen op je ondervloer

Bijpassende plinten 60 mm

onopgemerkt blijven. Als ze juist

Schilderbare renovatieplinten 110 mm

Schilderbare plinten 110 mm

63001781

9370-3045

wordt geïnstalleerd is het ook nog een
dampwerende laag. Bovendien zorgt het

Schilderbare plinten 60 mm

gladde oppervlak dat de vloer vrij kan

63001756

bewegen over de onderlaag, een belangrijk

Schilderbare plinten 80 mm

punt in de levensduur.

63001776

Schilderbare plinten 100 mm

Plinten

9372-3045

Schilderplinten kwartrond 14,2 mm
63001736

De Pure collectie voorziet plinten die
perfect bij je vloer passen. Zelfde kleur,
zelfde print. Verkies je witte plinten om
af te werken in de kleur van je muur ? Ga
ervoor!

Profielen

Bijpassende 3 in 1 profiel eindprofiel

Bijpassende 3 in 1 profiel t-profiel

Bijpassende 3 in 1 profiel aanpassingsprofiel

Alumininium eindprofiel

Alumininium T-profiel

Aluminium aanpassingsprofiel

zilver / brons / champagne
63000579 / 63000581 / 63000580

zilver / brons / champagne
63000576 / 63000578 / 63000577

zilver / brons / champagne
63000573 / 63000575 / 63000574

Een overgang naar een andere vloer of een
uitzettingsvoeg maak je heel discreet met
de bijpassende profielen. Of ga voor een
moderne look met aluminium profielen.

48
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dreamclick®

installeer in
eender welke
richting

snelle en
eenvoudige
installatie

Het installeren van je
Pure-Click vloer geeft je
onmiddellijk voldoening
Directe tevredenheid, dankzij de snelle
en eenvoudige installatie met onze
DreamClick®. Er zijn maar 4 stappen
voor nodig:

- Pure is geschikt voor vloerverwarming
en -koeling
- Pure installeer je stofvrij, met niet meer
dan een breekmes.
- Als thermisch stabiel product kan Pure

1. Laat de planken of tegels 48 uur lang

voor grote ramen worden geïnstalleerd.

acclimatiseren.
2. Reinig de vloer en installeer indien nodig
de juiste onderlaag.
3. Installeer de vloer, met een minimum
aan gereedschap.

Meer gedetailleerde installatie-instructies
zijn te vinden op onze website of op het
youtube-kanaal: berryalloc.com &
youtube.com/berryalloc.

4. Werk je vloer af met plinten en
profielen voor een optimaal resultaat.
Wilt u meer weten over onze
Laten we het leven nog eenvoudiger

DreamClick® familie? Hier vindt u

maken:

inspiratie, tutorials en nog veel meer:

- Als perfecte renovatievloer heeft
onze Pure weinig voorbereiding van
de ondervloer nodig, zeker als je onze
Dreamtec+ ondervloer gebruikt.

50
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eenvoudig
onderhoud

levenslange
garantie

Mors, feest en neem
zoveel huisdieren
als je wilt.
Onze vlek- en krasbestendige coating
zorgt voor een zorgeloos gebruik en een
eenvoudig onderhoud.

Deze vloer
is gemaakt voor
het echte leven

Onze vloeren zijn waterbestendig. Dus
eender welke dweil, bezem of stofzuiger
maakt je vloer opnieuw schoon. Om
jarenlang van je vloer te kunnen genieten,
hebben wij producten die een extra boost
geven aan de beschermlaag.
Onze PU-beschermer voegt extra
bescherming toe aan de toplaag, terwijl de
reiniger uw vloer onberispelijk schoon en
hygiënisch houdt.

columbian oak 663D / pure planken
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Vinyl planken
PU-beschermer

Vinyl planken
reiniger

63000773

63000772

53

technische
handleiding
Totale dikte

EN ISO 24346

Afmetingen

-

Dikte van de slijtlaag

EN ISO 24340

Kliksysteem

-

pure planken

pure tegels

5 mm
1326 x 204 mm

612 x 612 mm
0,55 mm
DreamClick®

Totaal gewicht

EN ISO 23997

5,61 kg/m²

Gebruiksclassificatie

EN ISO 10582

23/33

Geïntegreerde ondervloer

-

Vloerverwarming

EN ISO 12524

Rolstoeltest

EN ISO 4918

Brandwerendheid

EN ISO 13501-1

Geschikt voor max. 27°C (80°F) elektrische
vloerverwarmingssystemen max. 60 W/m²
Geslaagd
Bfl-s1

Chemische bestendigheid

EN ISO 26987

OK

Thermische weerstand

EN ISO 8302

0,0315 m2 K/W

Restindruk

EN ISO 24343-1

Slipweerstand

DIN 51130

< 0,10
R11

EN ISO 13893

klasse DS

RRL pendelum test: droog

CEN/TS 15676

76

RRL pendelum test: nat

CEN/TS 15676

Geluidsreductie: contactgeluid

EN ISO 717-2

50
10 dB

Gereflecteerd loopgeluid

EPLF 021029- F1

Lichtechtheid

EN ISO 105-B02

*** 9,2 sone

Dimensionale stabiliteit

EN ISO 23999

Residentiële garantie

-

Levenslang

Commerciële garantie

-

10 jaar

Antistatisch

EN ISO 1815

ja

Formaldehyde

EN ISO 717-1

E1

>6
≤|0,15|%

VOC emissie

Indoor air comfort GOLD
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

inhoud

m2

ft2

1 pak Pure planken

8 planken

2.16 m2

23.24 ft2

1 pallet Pure planken

56 pakken

120.96 m

1301.53 ft

700 kg

6 tegels

2.25 m2

24.21 ft2

12.97 kg

28 pakken

63 m2

677.88 ft2

363 kg

1 pak Pure tegels
1 pallet Pure tegels
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FIED QUA

ISO
9001

IT

R

2

gewicht
12.5 kg
2

columbian oak 236l / pure planks gluedown
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