style.

liefde
vanaf de
eerste
click.

vinyl planken. 3

columbian oak 236l / pure planks gluedown

The floor is yours.
Een vloer geïnspireerd door de natuur en
gemaakt voor het dagelijkse leven.
Een vloer die je huis opwaardeert. En je leven.
Een vloer voor mensen die oog hebben voor
schoonheid. Voor wie geniet van de luxe om in
een stijlvol huis te wonen, elke dag opnieuw.
Dit is de perfecte combinatie van schoonheid
en comfort. Ongelooflijk makkelijk om te
installeren en te onderhouden. Een vloer die
jaar na jaar gegarandeerd vlekkeloos blijft.

Style. Geniet
van de eenvoudige
dingen in het leven.
4 2

elegant natural brown / style planken

Een product van hoge kwaliteit dat makkelijk de
uitdagingen van alledag weerstaat. Het zorgt
voor de stabiliteit die je nodig hebt om te leven
zonder je zorgen te maken over je vloer.
Een vloer die perfect is voor hardwerkende
mensen die thuis willen relaxen. Voor kinderen
die spelen en voor vrienden en familie die
spontane feestjes houden in de huiskamer.
Een vloer die past bij je levensstijl.

relax, it’s BerryAlloc

5

style.
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planken.
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6

7

Voeg wat
Style toe
aan je huis

Een fantastisch design dat je
niet tegenhoudt om te leven.

Blijf dicht bij de natuur.
Voel de de structuur en zie
de kleuren van echt hout.
8

vivid grey / style planken

columbian oak 236l / pure planks gluedown

9

Een Pinterest
perfect interieur
start met een
goede basis.
10

cracked ash grey / style planken

11

Ga naar huis
en ontspan

Het mooiste op aarde is de natuur zelf. Onze
designers werken voortdurend om de natuur
zo dicht mogelijk te benaderen. Ze bekijken,
voelen, ontwerpen en creëren opnieuw en
opnieuw tot ze dat gevoel van pure relaxatie
gevonden hebben. De rust én de energie die
je haalt uit een wandeling in de vrije natuur,
haal je zo ook binnen bij je thuis.
cracked ash grey / style planken

12

vivid light / style planken

13

Vind rust
in elke ruimte
van jouw huis.
14

cracked dark brown / style planken

15

style.

natuurlijk
gevoel &
uitzicht

kies voor

Geïnspireerd
door de natuur
De Style collectie draait volledig om de
details. Onze designers verdiepten zich
in de natuur om volledig te begrijpen
hoe houten structuren eruit zien en
voelen. Ze combineerden dit onderzoek
met excellente ambacht om vier
prachtige houten designs te ontwerpen.
Vier unieke designs die je nergens
anders kan vinden. Ben je klaar om je
huis gezellig en elegant te maken? Raak
de vloer aan en voel de gedetailleerde
structuur. Kijk hoe we hebben gespeeld
met al deze natuurlijke kleuren om het
gevoel van echt hout te recreëren.
Terwijl deze planken bijna perfect op hout
lijken, blijven ze alle voordelen hebben
van een vinyl vloer. Met deze vloer kan
je volledig genieten van de zorgeloze
momenten. Geen vlekken noch krassen.
Dus dans er maar op als je alleen thuis
bent. Laat je kinderen een kamp bouwen of
spelen met klei. Hou een feestje zonder je
zorgen te maken over een omgestoten glas
wijn. Met een dweil of mop ziet je vloer er
terug zo goed als nieuw uit.

16

elegant natural / style planken

17

lichtgewicht
rigid

DreamClick®

Lichte en rigide voeren

Snelle en
makkelijke installatie

Dankzij jarenlange ervaring met

Ons DreamClick® systeem maakt de

DreamClick® is niet enkel makkelijk om te

onderzoek, ontwikkeling en productie

plaatsing van deze vloer bijzonder

plaatsen, het is ook zeer flexibel. Het 360°

eenvoudig. Of je het nu zelf doet of

kliksysteem laat toe om planken in om het

Stabieler en lichter dan om het even

Style

een vakspecialist inschakelt, Style zal

even welke richting te installeren. Wil je

elke andere vloer.

is niet

zeer snel geïnstalleerd worden. Je kan

je vloer laten opvallen? Klik de planken in

enkel

makkelijk 12m² plaatsen in 30 minuten.

verschillende richtingen en creëer je eigen

Style is een uitzonderlijk betrouwbare

goed

Aangezien deze vloer extreem licht is,

visgraat legpatroon, of laat je inspireren

vloer die stabiliteit garandeert wanneer

voor

heb je geen zwaar gereedschap nodig.

door eindeloze mogelijkheden.

temperaturen schommelen. Dankzij ons

jou,

Gebruik een eenvoudig breekmes om

gepatenteerd Rigid Composite Board,

maar

de planken te snijden. Beeld je maar in

of RCB, kan je Style makkelijk installeren

ook

dat je vloer geïnstalleerd wordt zonder

aan grote, panoramische ramen. Deze RCB

voor

zagen of stof.

formule verzekert dat plotse veranderingen

het

van koud naar warm geen enkele invloed

milieu.

hebben op je vloer. En met zijn sterke

Onze

van vinylvloeren, is er nu Style.

kliksysteem kan Style het dagelijkse
heen-en-weer-geloop zonder problemen
verdragen.

vloeren besparen 30% materiaal in
vergelijking met andere producten in de

Dankzij de geschuimde structuur zijn de

markt. Bovendien kan deze vloer 100%

planken zeer licht, wat een groot pluspunt

gerecycleerd worden.

is voor het transport en een nog groter
pluspunt bij het installeren.

18

19

Dit is de meest stabiele
vloer die je kan vinden.
Temperatuursveranderingen
hebben geen enkel effect.
Installeer de vloer gerust voor
panoramische ramen en geniet
van het ongelooflijke uitzicht.
20

vivid 236l
light/ pure
/ styleplanks
planken
columbian oak
gluedown

21

Een sterke
keukenvloer
voor kleine
chefs.

Het leven is druk. Daarom willen we je
elegant natural brown / style planken

voor de volle 100% laten genieten van de
mooie momenten thuis. Wanneer je dag
om is, verwelkomt Style je om te doen
waar je maar zin in hebt. Lekker gezellig
samen koken? Of de maaltijd overslaan en
onmiddellijk beginnen aan het dessert?
Voor je vloer maakt het allemaal niets uit.
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elegant natural brown / style planken

23

kies je kleur.
planken.

24

vivid light | 60001569

rustic light | 60001574

elegant dark grey | 60001565

cracked ash grey | 60001568

vivid natural | 60001570

elegant light greige | 60001561

cracked greige | 60001566

elegant medium grey | 60001564

elegant light grey | 60001560

elegant natural | 60001562

elegant natural brown | 60001563

cracked natural brown | 60001567

vivid natural brown | 60001571

cracked dark brown | 60001367

rustic dark | 60001573

vivid grey | 60001572
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Waarom zou je
je zorgen maken
over je vloer?

Vertrouw Style
en geniet…
waterbestendig

Levenslange garantie
levenslange
garantie

Deze Style gaat nooit uit de mode. Wij geloven dat
een Style vloer karakter geeft aan je interieur voor vele
komende jaren. Ondertussen zal je vloer er onberispelijk
blijven uitzien. Daarom bieden we je een levenslange

100%
recycleerbaar

garantie.
Gemakkelijk onderhoud
Wat je ook graag doet, Style is er de perfecte vloer voor.
Hij is waterbestendig and makkelijk te onderhouden

gemakkelijk
onderhoud

zodat je kan genieten zonder je zorgen te maken.
Ftalaatvrij
Haal opgelucht adem, want alle Style producten zijn
100% ftalaatvrij.
Made in Belgium
Style is ontwikkeld en geproduceerd in België. Op deze

made in Belgium
100% kwaliteit

manier kunnen we de kwaliteit perfect controleren en
garanderen gedurende het volledige productieproces.

33

23

24

elegant natural brown / style planken

25

collectiegids

16 planken
1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

26

cracked ash grey / style planken

27

planken
collectiegids

vivid light | 60001569

vivid natural | 60001570

vivid natural brown | 60001571

vivid grey | 60001572

elegant light grey | 60001560

elegant light greige | 60001561

elegant natural | 60001562

elegant natural brown | 60001563

elegant medium grey | 60001564
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cracked ash grey / style planken

29

elegant dark grey | 60001565

Je wil vast geen doorsnee huis als thuis,
toch ? Bij BerryAlloc begrijpen we dat
helemaal. Net zoals jou zijn we gek op
uitzonderlijke designs. Onze 16 Style
rustic light | 60001574

planken laten je toe om de perfecte stijl te
vinden voor elke kamer. Bovendien kan je
de vloer makkelijk installeren, aangepast
aan jouw smaak.

rustic dark | 60001573

cracked greige | 60001566

cracked natural brown | 60001567

Er is een Style
voor elke kamer

cracked dark brown | 60001367

cracked ash grey | 60001568
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rustic light / style planken

31

Ontwerp je eigen leven, je
eigen huis. Kies de vloer
die best bij je past.

Jouw vloer is
wat je ervan
maakt.
32

elegant
brown
/ style
planken
columbian
oak natural
236l / pure
planks
gluedown

33

Onze 16 planken geven je 16 verschilende manieren om je huis in te richten.

Een visgraatpatroon?
Tuurlijk, waarom niet.
34

Elke kleur refereert naar de natuur, maar
heeft zijn eigen karakter en geeft een
verschilende look aan je interieur. Style
combineert natuur met een gevoel van
warmte. De perfecte combinatie voor een
gezellig en huiselijk gevoel.

elegant dark grey / style planken

35

De afwerking

Onderlaag Dreamtec+

Dreamtec+ onderlaag
63000027

Onze unieke Dreamtec+ onderlaag reduceert
geluid en werkt kleine niveauverschillen in je
ondervloer weg. Als ze goed geïnstalleerd is,
functioneert ze ook als een dampscherm. Het
gladde oppervlak laat de zwevende vloer toe
om vrij te bewegen over de onderlaag, een
belangrijke factor tijdens de levensduur.

Plinten

bijpassende plinten 60 mm

schilderbare renovatieplinten 110 mm

schilderbare plinten 110 mm

63001781

9370-3045

De Style collectie biedt je plinten die perfect
passen bij je vloer.Zelfde kleur, zelfde
print. Verkies je schilderbare plinten die

schilderbare plinten 60 mm

63001756

overeenstemmen met de kleur van je muur?
Dat is ook mogelijk. De perfecte manier om
de kamer af te werken en expansievoegen

schilderbare plinten 80 mm

63001776

schilderbare plinten 100 mm

9372-3045

te verbergen.

schilderbare kwartrond plinten 14,2 mm
63001736

Profielen
Onze moderne aluminium profielen zijn
er om jouw ruimte mooi af te werken,
de expansievoegen te verbergen of om
eenvoudigweg te zorgen voor een discrete
overgang naar een andere vloer.

36

eind profiel zilver / brons / champagne
63000579 / 63000581 / 63000580

t-profiel zilver / brons / champagne
63000576 / 63000578 / 63000577

aanpassingsprofiel zilver / brons / champagne
63000573 / 63000575 / 63000574
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DreamClick®

klik in welke
richting je
maar wil

snelle en
makkelijke
installatie

Je Style vloer installeren
is zo gemakkelijk als
het maar kan zijn
Directe tevredenheid, dankzij de snelle
en eenvoudige installatie met onze
DreamClick®. Er zijn maar 4 stappen
voor nodig:

- Style is geschikt voor vloerverwarming
en -koeling
- Omdat je enkel een breekmes nodig
hebt, is Style stofvrij te installeren.
- Als thermisch stabiel product kan Style

1. Laat de planken 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 de perfecte renovatievloer heeft
Style weinig voorbereiding van
de ondervloer nodig, zeker als je onze
Dreamtec+ ondervloer gebruikt.
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gemakkelijk
onderhoud

levenslange
garantie

Deze vloer
kan alles aan

Een vloer die
om kan met het
dagelijkse leven

Onze vlek- en krasbestendige coating
zorgt voor een zorgeloos gebruik en een
eenvoudig onderhoud.
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 vernieuwt de
toplaag, terwijl de reiniger uw vloer
onberispelijk schoon en hygiënisch houdt.

40

Vinyl planken
PU beschermer

Vinyl planken
reiniger

63000773

63000772

rustic light / style planken
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technisch
overzicht
Afmetingen

EN ISO 24346

1326 x 204 mm

Totale dikte

EN ISO 24346

5 mm

Dikte van de slijtlaag

EN ISO 24340

0,55 mm

Kliksysteem

-

DreamClick®

Totaal gewicht

EN ISO 23997

6,935 kg/m²

Oppervlaktebehandeling

-

PUR

Gebruiksclassificatie

EN ISO 10582

23-33

Geïntegreerde onderlaag

-

Vloerverwarming

EN ISO 12524

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

Rolstoeltest

EN ISO 4918

Geslaagd

Brandwerendheid

EN ISO 13501-1

-

Chemische bestendigheid

EN ISO 26987

Restindruk

EN ISO 24343-1

Slipweerstand

Bfl-s1
OK
< 0,10 mm/4%

DIN 51130

R10

EN ISO 13893

Klasse DS

EN ISO 717-2

11 dB

Gereflecteerd loopgeluid

EN ISO 16205

54,4 sone

Dimensionele stabiliteit

EN ISO 23999

≤|0,05|%

Residentiële garantie

-

Levenslang

Commerciële garantie

-

10 jaar

Formaldehyde

EN ISO 717-1

Geluidsreductie: contactgeluid
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style planken

Y
ENT S

*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

gewicht

1 pak Style planken

8 planken

2.16 m2

23.24 ft2

15.05 kg

1 pallet Style planken

56 pakken

120.96 m2

1301.53 ft2

873.80 kg

