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cracked ash grey - 60001568

vivid grey - 60001572

elegant natural brown - 60001563

elegant natural- 60001562
vivid light - 60001569

elegant dark grey - 60001565

love at 
first click

vinyl planks.

BerryAlloc NV
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke - Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

Breng de 
schoonheid 
van de 
natuur in 
huis. 

Geniet van je 
momenten thuis. Nu, 
en in de vele, vele 
komende jaren. 

Relax, it’s BerryAlloc. 

Dit is de meest stabiele 
vloer die er is. Installeer 
hem gerust voor 
panoramische ramen 
en geniet van een 
ongelooflijk uitzicht.

Lichte & rigide vloeren
Made in Belgium

Een visgraatmotief? 
Natuurlijk, waarom niet. 
Ga creatief aan de slag 
met onze DreamClick®



cracked greige - 60001566

cracked natural brown- 60001567

vivid light - 60001569

vivid grey - 60001572

elegant light greige- 60001561

elegant dark grey - 60001565

cracked dark brown- 60001367

vivid natural - 60001570

rustic dark - 60001573

elegant natural- 60001562

elegant medium grey - 60001564

cracked ash grey - 60001568

vivid natural brown - 60001571

rustic light - 60001574

elegant natural brown - 60001563

elegant light grey - 60001560

Kies je kleur.
Kies je Style.

Accessoires.

onderlaag DreamTec+ - 63000027 plinten matching of schilderbaar profielen aluminium

vertrouw je Style  
en geniet...

natuurlijke 
look & feel

licht & rigide

DreamClick ®

waterproof

eenvoudig 
onderhoud

installeer in 
eender welke 
richting

snelle en 
eenvoudige 
installatie

levenslange 
garantie

100% 
recycleerbaar

geschikt voor 

vloerverwarming

made in Belgium
100% kwaliteit

Thermisch stabiel en toch licht en rigide

Onze gepatenteerde geschuimde structuur van de rigid composite board 
zorgt voor een lichtgewicht product met een grote thermische stabiliteit. Het 
is het perfecte product voor je panoramische ramen en vloerverwarming. 

Levenslange garantie

Wij geloven dat een Style vloer jarenlang karakter zal toevoegen aan uw 
interieur. Daarom beloven wij u een levenslange garantie voor residentieel 

gebruik.

Ftalaatvrij 
Adem rustig in en uit, want alle Style producten zijn 100% ftalaatvrij. Ons indoor 

air gold certificaat spreekt voor zich.

Waterproof

Style is waterproof, dus ga je gang en installeer het in je badkamer. Heb je een 
gemakkelijk te reinigen vloer in de keuken nodig? Neem gewoon een dweil of 
stofzuiger en hij ziet er zo goed als nieuw uit. Wat je ook wilt doen, Style is er 
klaar voor.

Made in Belgium

Style wordt ontwikkeld en geproduceerd in België. Zo zijn we perfect in staat om 
de perfecte kwaliteit te controleren en te garanderen. 

Duurzaam product

Onze RCB-plaat bevat 80% gerecycleerde en minerale materialen. Daarnaast 
is Style ook 30% lichter dan andere producten, waardoor er wordt bespaard op 
materialen en transport. Goed voor uw rug en CO2-reductie. En maak je geen 
zorgen als je het na vele, vele jaren gebruik wilt vervangen, Style is volledig 
recycleerbaar. 

De mogelijkheden zijn eindeloos

Ons unieke 360° interlocking DreamClick® systeem biedt een extreem snelle 
(tot 2x sneller) en eenvoudige installatie met eindeloze mogelijkheden om 
creatieve, unieke patronen te installeren.

Natuurlijke look & feel

Bij de Style collectie draait het om de details. Voel die realistische 

houtstructuur en zie de prachtige natuurlijke kleuren en tinten. Het is een 
combinatie van onderzoek, techniek en vakmanschap wat resulteert in dit 
gevoel van echt hout, met alle voordelen van BerryAlloc vinyl vloer.

Vind hier meer informatie, tutorials en inspiratie over onze DreamClick® producten:

technische 
handleiding

style plank

Totale dikte EN ISO 24346 5 mm

Afmetingen - 1326 x 204 mm

Dikte van de slijtlaag EN ISO 24340 0,55 mm

Kliksysteem - DreamClick®

Totaal gewicht EN ISO 23997 6.935 kg/m²

Gebruiksclassificatie EN ISO 10582 23/33

Geïntegreerde ondervloer - -

Vloerverwarming EN ISO 12524 Geschikt voor max. 

27°C (80°F) elektrische 

vloerwerwarmingssystemen 

max. 60 W/m²

Rolstoeltest EN ISO 4918 Geslaagd

Brandwerendheid EN ISO 13501-1 Bfl-s1

Chemische bestendigheid EN ISO 26987 OK

Restindruk EN ISO 24343-1 < 0,10

Slipweerstand DIN 51130 R10

EN ISO 13893 Class DS

RRL pendelum test: droog CEN/TS 15676 66.5

RRL pendelum test: nat CEN/TS 15676 59.7

Geluidsreductie: contactgeluid EN ISO 717-2 11 dB

Dimensionele stabiliteit EN ISO 23999 ≤|0,05|%

Lichtechtheid EN ISO 105-B02 >6

Residentiële garantie - Levenslang

Commerciële garantie - 10 jaar

Formaldehyde EN ISO 717-1 E1

VOC emission Indoor air comfort GOLD


