parket.

Haal
de natuur
in huis.

The floor is yours!
Authentiek, design, urban, bohemien … leef je
uit! Laat je verleiden door de schoonheid van
parketvloeren en haal de natuur in huis. Kies voor
parket en maak van je interieur een statement:
voor jezelf en voor je ecologische voetafdruk.
Deze levensstijl kan een bron van inspiratie zijn
voor een stijlvol interieur.
Wij geloven in het leven, in elk soort leven en elk
type vloer dat erbij past. Onze parketvloeren, met
liefde gemaakt in Frankrijk, zijn beschikbaar in
vele kleuren die bij elk interieur en elke levensstijl
passen. Ze zijn duurzaam, renoveerbaar,
eenvoudig te plaatsen en schoon te maken. Zet
nu de stap en maak parket een deel van je leven!
Dans, speel, mors, bewonder. Elke dag weer. Haal
het maximale uit je leven, zonder je ooit zorgen
te maken over je vloer.

2Savannah Eik Naturel (02) / les exclusifs xl long
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parket.

100% natuurlijk

Mooi bij je thuis en
goed voor de planeet
Innovatief vernis
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5

duurzaam: echt hout
hernieuwbaar
renoveerbaar

1 m3 gekapt en
verwerkt hout
slaat 1 ton CO2 op.

Het hout neemt
CO2 op tijdens zijn
levenscyclus.
Eenmaal het gekapt en
verwerkt wordt, blijft die
CO2 opgeslagen.

The floor is yours. Voor jezelf en voor
de volgende generaties. Kies voor een
BerryAlloc parket met PEFC-label en maak
een designstatement.
Een Franse parketvloer plaatsen is kiezen
voor duurzaam bosbeheer.
Weet je nog hoe fotosynthese werkt? Door een PEFCbos te onderhouden als een tuin, stijgt de CO2-opname.
Door bomen te kappen, te onderhouden en opnieuw aan
te planten blijft het bos gezond en duurzaam.

Een Franse parketvloer plaatsen is kiezen
voor een korte toeleveringsketen.
Ons hout is afkomstig van lokale, volledig duurzaam
beheerde bossen. Waarom zou je dan kiezen voor een
geïmporteerde parketvloer?

Mooi bij
je thuis en
goed voor de
planeet

Een Franse parketvloer plaatsen is je CO2voetafdruk verkleinen.
Ja, dat heb je goed gelezen! Een korte toeleveringsketen,
materialen van biologische oorsprong, hernieuwbare
bronnen, CO2-opslag tijdens de groei en na het kappen:
Frans parket is een echte langetermijninvestering.

Parket dat ‘elders’
geproduceerd wordt,
doet de uitstoot van
broeikasgassen stijgen.

6

BerryAlloc-parket

Made in France
77

gezond interieur
vernis op waterbasis
zonder solventen en
chemische reagentia

duurzaam vernis
zeer slijtvast
extra mat, natuurlijk

Innovatie in je
dagelijkse leven.
Een innovatief vernis
dat je parketvloer
beschermt, zonder
solventen en chemische
reagentia? Ja, je kunt
opgelucht ademhalen!
Bewonder
Onze nieuwe vernislaag zorgt voor
extra slijtvastheid en maakt reinigen
eenvoudiger. Het hout behoudt
zijn transparantie en de extra matte
afwerking geeft een zeer natuurlijke
look. Ontdek alle voordelen van een
geolied parket zonder je zorgen te
hoeven maken over het onderhoud.
Zo heb je meer tijd om van het leven
te genieten!

* Informatie over de uitstoot van
vluchtige stoffen binnenshuis die een
risico vormen bij inademing. Op een
schaal van A+ (zeer weinig uitstoot)
tot C (veel uitstoot).
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Kaolin Eik Naturel (02) / les essentiels xl

9

Haal de natuur
in huis.
Herontdek je geluksgevoel en leef nu.
Voel de connectie met de natuur. Je
parketvloer is je basis, een fundering
voor je huidige en toekomstige emoties.
Nooit te warm, nooit te koud. Natuurlijk,
uniek en uitgesproken tijdloos.
Ben je toe aan een nieuwe kleur? Dat
kan! Schuur het parket op en geef de
kamer een heel andere uitstraling.
Bij BerryAlloc geloven we dat vloeren de
basis zijn voor momenten van plezier.
Zorgeloze momenten van plezier.
Welkom bij BerryAlloc.

10

Nature Eik authentique (01) / les essentiels regular

11

_ Back to basics

Authentieke eik.
Daar kun je op
vertrouwen.
12

Celeste Eik Naturel (02) / les exclusifs xxl

Savannah Eik Naturel (02) / les exclusifs xl long, regular long & xxl long

Gaat alles te snel? Kom op adem en observeer de natuur als bron van inspiratie:
jouw parket dat rust creëert. Je interieur als therapie voor jezelf, of om te delen met
kleurfamilie en vrienden.

13

Carrare Eik Naturel (02) / les exclusifs xxl long

Abyss Eik Naturel (02) / les exclusifs xl long

Carrare
Een mix van beige, grijs en bruin met lichte lindekleuren uit de kleurfamilie ‘Beige’ met tonen van roze,
zilver, hazelnoot en donker greige. De uitstraling is
puur, fris, geraffineerd, origineel & zacht.

Abyss
Een donker bordeaux met diepe okertinten uit de
kleurfamilie ‘Zwart’, met tonen van amarant, oranje,
pruim en wit. De uitstraling is subtiel, diepgaand,
intens, grafisch & tijdloos.
Bardenas Eik authentique (01) / les exclusifs regular long

14

15

_ Beauty
and the city

Taïga
Een helder roodbruin met okertinten uit de kleurfamilie ‘Oker’, met
tonen van honing, vanille, greige, ivoor en amber.
De uitstraling is vrolijk, positief & zonnig.

16

Taïga Eik Naturel (01) / les exclusifs xxl

Pampa Eik Naturel (01) / les exclusifs xxl long & regular long

Ben je een echt stadsmens? Dan is dit precies wat je nodig hebt. Creëer meer
ruimte en speel met licht om diepte en stijlvolle elementen toe te voegen. Je parket als interieurarchitect - chic en echt.

17

Made in
France
with love

Lagune Eik Naturel (01) / les exclusifs xl long

Canopée
Een donker grijs met oranje- en okertinten
uit de kleurfamilie ‘Grijs’. Bevat tonen
van kastanje, bosbessenbruin en kaki, met
donkere en kruidige accenten. De uitstraling is traditioneel, gepatineerd &
geraffineerd.

Een parketvloer die nieuwe
horizonten opent.
Herontwerp je interieur: een vol verlijmde, naadloze vloer die van
de ene kamer in de andere lijkt door te lopen en ongekende perspectieven biedt.
Nature Eik Pur (01) / les exclusifs regular long
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Vloerverwarming?
Geen probleem!
BerryAlloc parket is geschikt voor plaatsing op
vloerverwarming*. Ons parket is van nature
al warm, en bestaat uit een kern van geperste
houtvezels (HDF) die een uitzonderlijke
thermische prestatie garandeert. Zo heb je altijd
lekker warme voeten en geniet je tegelijkertijd
van een knus huis!
Warmte, zachtheid, comfort, cocooning,
natuurlijk, mild, intiem, vreugde, een echte thuis.
* raadpleeg ons advies in verband met vloerverwarming op www.berryalloc.com

20

Lagune Eik Authentique (01) / les exclusifs xl long

21

_ Viva la smala

Nude Eik Naturel (01) / les essentiels xl long

The floor is yours! Teken, speel en kook zonder erover na te denken. De enige gedachte die in je opkomt is dat je een goede keuze hebt gemaakt met een stevige,
eenvoudig te onderhouden en prachtige vloer.

22

Nature Eik Authentique (01) / les essentiels regular
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Een innovatief
vernis zonder
solventen en
chemische
reagentia dat je
op de voet volgt.

Ambre Eik Naturel (02) / les essentiels xl long

Albatre
Een zeer licht wit-beige met roze toetsen uit de
kleurfamilie ‘Wit’ met tonen van tarwe, parelmoer,
duifgrijs en stro. De uitstraling is sober, zijdeachtig,
geraffineerd & harmonieus.

Terracotta
24

Een intens roodbruin met okertinten uit de kleurfamilie
‘Bruin’, met tonen van kastanje, andrinopel en
hazelnoot. De uitstraling is intens, polychroom & rijk.

Terracotta Eik Naturel (02) / les essentiels xl
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_ The sound
of music

Sepia Eik Naturel (02) / les essentiels xl

Argil

Een parketvloer is onverslijtbaar! Hij groeit met je mee, bewaart je geheimen en
brengt het geluk in huis. Een vloer voor het leven die je kunt aanpassen indien
nodig.

Een medium grijsbruin met roze toetsen uit de kleurfamilie ‘Grijs’
26

Argil Eik Naturel (02) / les essentiels xl

met tonen van hazelnoot, perzik, beige en linde.
De uitstraling is rijk, sensueel & zacht.

27

Elke dag is een feest.
Elke stap is een
ode aan het leven.
Hout is nog nooit zo
levendig geweest.
Kaolin Eik Authentique (01) / les essentiels xl

Silex Eik Authentique (01) / les essentiels xl

Silk
28

Licht rietbeige met witte toetsen uit de kleurfamilie ‘Beige’,
met tonen van oker, oranje en vanille. De uitstraling is sober,
harmonieus & zacht.

Silk Eik Naturel (02) / les essentiels regular

29

Les
Essentiels
Nieuw: Ultimtec® extra mat vernis, de
transparantie en pracht van een geolied
parket met extra slijtvastheid.
Al onze kleuren zijn beschikbaar in deze
4 plankafmetingen:

30

D. 2,5 mm

D. 3,3 mm

D. 2,5 mm

D. 2,5 mm

XL LONG : 164 x 1980 x 13,2

XL: 164 x 1180 x 14

REGULAR: 130 x 1180 x 11

3-STROKEN/ 210 x 1180 x 13,2

XL LONG- XL - REGULAR - 3 STROKEN

Albatre

p. 24

Nude

p. 23

Silk

Kaolin

p. 29

p. 28

Een zeer licht wit-beige met roze toetsen
uit de kleurfamilie ‘Wit’ met tonen
van tarwe, parelmoer, duifgrijs en stro.
De uitstraling is sober, zijdeachtig,
geraffineerd & harmonieus.

Een zeer licht wit-beige met oranje
toetsen uit de kleurfamilie ‘Wit’ met tonen
van parelmoer, linnen en hazelnoot. De
uitstraling is lichtrijk, sober, rustgevend &
neutraal.

Licht rietbeige met witte toetsen uit de
kleurfamilie ‘Beige’, met tonen van oker,
oranje en vanille. De uitstraling is sober,
harmonieus & zacht.

Een medium licht beige-bruin met roze
toetsen uit de kleurfamilie ‘Beige’ met
tonen van grijs, groenblauw, mastic,
hazelnoot en oker. De uitstraling is
rustgevend, discreet, viltachtig & sober.

Nature

Ambre

Terracotta

Argil

p. 22

p. 24

Een helder okergeel uit de kleurfamilie
‘Oker’ met tonen van amber, kurkuma
en honing. De uitstraling is authentiek,
tijdloos, rustgevend, natuurlijk & sober.

Een intens oker-bruin met oranje toetsen
uit de kleurfamilie ‘Oker’ met tonen
van honing, amber, cashew, havana en
oxide. De uitstraling is vitaal, klassiek,
onveranderlijk & universeel.

Silex

Sepia

p. 28

Een donker grijs met karmijnrode toetsen
uit de kleurfamilie ‘Grijs’ met tonen van
marsbruin, pruim en cassis. De uitstraling
van een klassieker met een twist
barstensvol kleur.

p. 25

Een intens roodbruin met okertinten uit
de kleurfamilie ‘Bruin’, met tonen van
kastanje, andrinopel en hazelnoot. De
uitstraling is intens, polychroom & rijk.

p. 26

Een medium grijsbruin met roze toetsen
uit de kleurfamilie ‘Grijs’ met tonen van
hazelnoot, perzik, beige en linde. De
uitstraling is rijk, sensueel & zacht.

p. 25

Een diep en donker zwart bordeaux uit de
kleurfamilie ‘Zwart’ met tonen van oker,
oranje, pruim en amarant. De uitstraling is
tijdloos, diepgaand, wijs, rijk & lichtrijk.
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Les
Exclusifs

32

Canopée p. 18

Een intens Havanna roodbruin uit
de kleurfamilie ‘Bruin’ met toetsen
van gebrande aarde, kastanje, koper
en zilver. De uitstraling is bohemien,
authentiek en tijdloos.

Een donker grijs met oranje- en okertinten
uit de kleurfamilie ‘Grijs’. Bevat tonen van
kastanje, bosbessenbruin en kaki, met
donkere en kruidige accenten. De uitstraling
is traditioneel, gepatineerd & geraffineerd.

Celeste p. 12

Abyss p. 15

Donker oranje-grijs oker uit de
kleurfamilie ‘Grijs’ met tonen van
kastanje, bosbessenbruin en kaki.
De uitstraling is traditioneel en
geraffineerd.

Een donker bordeaux met diepe okertinten
uit de kleurfamilie ‘Zwart’, met tonen
van amarant, oranje, pruim en wit. De
uitstraling is subtiel, diepgaand, intens,
grafisch & tijdloos.

D.3,3 mm

Bardenas p. 15

Een beige-bruin met donkerroze
toetsen uit de kleurfamilie ‘Bruin’ met
tonen van hazelnoot, perzik, beige en
linde. De uitstraling is neutraal.

XXL LONG : 187 x 1980 x 14

Savannah p. 13

Een medium licht roodbruin met
okerkleurige toetsen uit de kleurfamilie
‘Bruin’ met tonen van oranje, hazelnoot
en korstmos. De uitstraling van tijdloos,
absoluut en ongevernist hout.

XXL - REGULAR LONG - XL LONG - XXL LONG

D. 3,3 mm

Pampa p. 17

Al onze kleuren zijn beschikbaar
in deze 4 plankafmetingen:

XL LONG : 164 x 1980 x 14

Een helder roodbruin met okertinten
uit de kleurfamilie ‘Oker’ met tonen
van honing, vanille, greige, ivoor en
amber. De uitstraling is vrolijk, positief
& zonnig.

D. 3,3 mm

Taïga p. 16

Een helder okergeel uit de kleurfamilie
‘Oker’ met tonen van amber, kurkuma
en honing. De uitstraling is authentiek,
tijdloos, rustgevend, natuurlijk & sober.

REGULAR LONG : 130 x 1980 x 14

Nature p. 18

Een mix van beige, grijs en bruin met lichte
lindekleuren uit de kleurfamilie ‘Beige’
met tonen van roze, zilver, hazelnoot en
donker greige. De uitstraling is puur, fris,
geraffineerd, origineel & zacht.

D. 3,3 mm

Carrare p. 14

Een zeer licht wit-beige met oranje
toetsen uit de kleurfamilie ‘Wit’ met
tonen van parelmoer, beige, hazelnoot
en linnen. De uitstraling is lichtrijk,
sober en rustgevend.

XXL : 187 X 1180 X 14

Lagune p. 19

Nieuw: Ultimtec® extra mat vernis, de
transparantie en pracht van een geolied
parket met extra slijtvastheid.
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Les Essentiels Houtsoorten

Referentie houtsoorten
Afmeting van de knopen
Densiteit van de knopen
Kleurcontrast
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Les Exclusifs Houtsoorten

Pur

Naturel

Authentique

Pur

Naturel

Authentique

Kalm, elegant, discreet

Tijdloos, harmonieus, naturel

Origineel, expressief en levendig

Kalm, elegant, discreet

Tijdloos, harmonieus, naturel

Origineel, expressief en levendig

01

01

02

01

02

01

01

02

01

02

•
•
•

••
••
••

•••
•••
••

••••
••••
•••

••••
•••••
••••

•
•
•

••
••
••

•••
•••
••

••••
••••
•••

••••
•••••
••••

Homogeen, regelmatige
lijnen, zonder spinthout

Evenwichtig, licht levendig, zonder spinthout

Homogeen, regelmatige
lijnen, zonder spinthout

Evenwichtig, licht levendig, zonder spinthout

Referentie houtsoorten
Afmeting van de knopen
Densiteit van de knopen
Kleurcontrast

Rustiek en contrasterend

Albatre

Lagune

Nude

Carrare

Silk

Nature

Kaolin

Taïga

Nature

Pampa

Ambre

Savannah

Terracotta

Bardenas

Argil

Canopée

Silex

Celeste

Sepia

Abyss

Les Essentiels 3-stok: Alle kleuren zijn verkrijgbaar in Eik Authentique (met spinthout en enkele noesten).
De kleuren Nature en Nude bestaan ook in Eik Naturel (homogeen eiken zonder spinthout).

Rustiek en contrasterend
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Eenvoudig van begin tot einde

Accessoires voor een perfecte afwerking.
Onze accessoires in eikenfineer garanderen een uniforme kleur en vernis voor
je parket. Beschikbaar in al onze parketkleuren.

Eenvoudige plaatsing: zonder gereedschap of lijm

Bijpassend T-profiel
(eikenfineer)

Bijpassend overgangsprofiel (eikenfineer)

Bijpassend eindprofiel
(eikenfineer)

Een perfecte overgang tussen 2
planken van dezelfde dikte.
L 1150 mm of L 1950 mm

Een perfecte overgang tussen je
parketvloer en een lagere vloerbedekking.
L 1150 mm of L 1950 mm

Een perfecte afwerking voor een
schuifraam. L 1950 mm

Best Loc® X-treme
Vlakke plaatsing: de plaatsing is nog eenvoudiger en
sneller (tot 30% sneller dan Best Loc®). Plaats plank
na plank door een lichte druk uit te oefenen. Geen
gereedschappen of lijm nodig.

Zeer performante accessoires die aan de strengste
normen voldoen

36

Excellence+ onderlaag

Vochtscherm 200 µm

BerryAlloc-lijm

• Voor zwevende plaatsing van
houten vloeren
• Geluidsreductie met minstens
19 dB
• 1000 x 10.000 x 2,5 mm
• 10 m² / rol
Code : SEPLUS10

• Gebruik samen met je onderlaag
om opstijgend vocht tegen te
houden
• 2600 x 10.000 x 0,2 mm
• 26 m² / rol
Code : WD158235

• Voor een volledig verlijmde parketvloer (b.v. in combinatie met
vloerverwarming)
• Verbruik: 750-1000 g/m2 afhankelijk van de ondergrond
• Verkrijgbaar in dozen met drie
zakken van 6 kg (18 kg) met spatel
Code : 9310-0024

Bijpassende plint van
69 mm (eikenfineer)

Trapprofiel eik 3,3 mm
met Ultimtec®-vernis

Een afwerking tegen de muur die
100% past bij je parket.
L 1950 mm (5 stuks / pak)

Eenvoudig te plaatsen met hetzelfde BestLoc
X-Treme kliksysteem als je parket en 100%
identieke afwerking. L 1150 x D. 14 mm

Witte schilderplint

Witte kwartronde
schilderplint

60 mm (63001756), 80 mm
(63001776) of 100mm (9372-3045).
Voor een afwerking in dezelfde
kleur als je muur.
L 2400 mm (4 stuks / pak)

14 mm (63001736) Voor een afwerking
in dezelfde kleur als je muur.
L 2400 x 14 x 14 mm (4 stuks / pak)
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technische
gegevens

3 stroken

Regular

2 groeven

Les Exclusifs

XL Long

XL

XXL

Regular
Long

Groeven

-

/

Dikte eiken toplaag

mm

2,5 mm

3,3 mm tol. +0 / -0,1

Gebruiksklasse (op basis van ruw hout)

EN 685

23 (zeer geschikt voor huishoudelijk
gebruik)

31 (matig commercieel)

Garantie residentieel gebruik

-

15 jaar

30 jaar

XL Long

XXL
Long

Totale dikte (tol. +/-0,2)

mm

13,2

11

13,2

14

Totaal gewicht

kg / m²

10,82 kg

8,82 kg

10,82 kg

10,90 kg

Formaat

mm

1180 x 210

1180 x 130

1980 x 164

1180 x 164

1180 x 187

1980 x 130

1980 x 164

1980 x 187

Inhoud per pak

-

8 planken
1,98 m²

8 planken
1,22 m²

6 planken
1,94 m²

8 planken
1,54 m²

8 planken
1,76 m²

8 planken
2,05 m²

6 planken
1,94 m²

6 planken
2,22 m²

Tussenlaag / tegenlaag

-

HDF (875 kg/m³) / naaldhout

Vochtgehalte

-

7 - 10%

Plaatsingssysteem

-

BestLoc X-Treme, vlak, zonder lijm, zonder gereedschap

Locsterkte

Kg / m

1000 lange zijde en 550 korte zijde

Afwerking van het oppervlak

-

Ultimtec Vernis met hoge performantie

Slijtvastheid

XP B 53-669

+ 15.000 cycli (TT CS10)

Glansgraad

Gloss 60

5 +/- 2 (mat)

Compatibiliteit met vloerverwarming

-

Compatibel met elektrische vloerverwarming (max. 90 W/m²) en water met lage temperatuur
(zie voorwaarden)

Thermische weerstand

m².K/W

0,074

Vuurbestendigheid

EN 13 501-1 (eik)

Dfl-s1

Geluidsreductie

EN 16354

-19 dB (met de Excellence+ onderlaag onder een parket van 14 mm)

CE-markering

EN 14342

CE

Uitstoot van formaldehyde

EN 717-1

E1

Uitstoot van VOS

ISO 16.000-9

A+

Milieubeleid

Certificering

PEFC 10-31-1047

0,065

0,074

0,078

Productielabel

Parquetfrancais.org

Label Parquets de France 14G

Installatiedocumentatie

DTU

DTU 51.11 zwevende plaatsing - DTU 51.2 vol verlijmde plaatsing

*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).
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Les Essentiels

Niet-contractueel document. Kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk om druktechnische redenen. BerryAlloc behoudt zich het recht voor zijn gamma te wijzigen
zonder verwittiging. Druk 02/20. Producten beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Brochure NL - ref 11007589

Kaolin Eik Authentique / les essentiels, 3 stroken
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BerryAlloc NV
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke - België
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com
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