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Voor die   
‘grootse’   
momenten.

high pressure floors.



Natuurlijk &  
elegant.

Extra lange en brede 

planken: een ode aan de 

majestueuze natuur. 

Grand Majestic weet de 

schoonheid van de natuur te 

vatten in een unieke, robuuste 

en majestueuze vloer met extra 

brede en lange planken. Deze 

gloednieuwe collectie pakt uit 

met planken van 2,4 m lang en 

30 cm breed en creëert zo een 

ongezien ruimtegevoel. 

De tijdloze en stijlvolle 

houtdecors van Grand Majestic 

ademen de rust van de natuur 

en vervatten die in een vloer die 

werkelijk tegen alles bestand is.

etna dark brown

katla natural



katla natural honey

Kwaliteit,   
voor het leven. 
Deze duurzame en waterbestendige premiumvloer is 

ideaal voor drukke ruimtes.

extra 

lang

AluLoc

hoge druk 

uiterst 

duurzaam

waterbestendig

SilentSystem

extra 

breed

levenslange 

residentiële

garantie



Collectiegids.
Kies je kleur

etna dark brown
62001988

etna light brown
62001986

etna brown
62001987

Kies je accessoires

katla natural
62001990

katla natural honey
62001991

katla nordic
62002107

Bijpassende plint van 60 mm

Moderne plint voor een perfect 

passende muurafwerking. 

Installatie: lijm of clips 

Plinten: 2400 x 14 x 60 mm 

(L x B x H)

Bijpassend T-profiel

Bijpassend overgangsprofiel tussen 

twee vloeren met dezelfde hoogte. 

T-profielen: 2400 x 44 mm (L x B)

In hoogte verstelbaar voor 

laminaatdiktes van 9 – 13 mm



Hoe installeren? 

De vloer moet na installatie in alle richtingen 
kunnen bewegen. Volg daarom deze richtlijnen: 

• Schroef, lijm of klem de vloer niet vast. Het is 

cruciaal dat de vloer vrij kan bewegen. Breng 

FillerTwine (veerkrachtig polyschuim) aan in de 

voegen om de beweeglijkheid van de vloer te 

waarborgen. 

• Laat altijd en overal een expansievoeg van 4 mm bij 

muren en vaste constructies. 

• Gebruik plinten van minstens 14 mm breed. 

Gebruik T-profielen bij overgangen naar een 

nieuwe ruimte.

Plaats geen keukenkasten, -eilanden of andere vaste 

constructies bovenop de vloer maar plaats de vloer 

er rond. Zorg dat de afstand tussen de dwarsvoegen 

minstens 1/3 van een vloerplank bedraagt.

Houd bij het bepalen van de richting van je 
vloer rekening met: 

• de lengterichting van de kamer;

• de lichtinval van ramen;

• de lengterichting van het dak.

katla natural



Hier vindt je inspiratie, tutorials, installatie 
instructies en nog veel meer: 

grand majestic

Afmetingen EN 13329 2410 x 303 mm 

Totale dikte (incl. onderlaag) EN 13329 12,3 mm

Dikte van de slijtlaag EN 24340 0,6 mm

Kliksysteem AluLoc

Totaal gewicht 22,3 kg

Gebruiksklasse EN 13329 23/34

Geïntegreerde ondervloer SilentSystem

Vloerverwarming geschikt max. 27 °C (80 °F), 

elektrische verwarmings-

systemen max.  60 W/m²

Thermische weerstand DIN 52612-3 0,13 m² K/W

Elektrostatisch gedrag EN 1815 < 2,0 kV (antistatisch)

Weerstand tegen schuren EN 13329 AC 6 (IP > 8500)

Impactweerstand EN 13329 > 2000 mm, > 25 N

Zwelling EN 13329 < 7%

Vlekbestendigheid EN 438.2.26 5

Formaldehyde EN 717-1 < 0,03 mg/ m3 (M1)

Vuurresistentie EN 13501-1 Bfl-s1

Effect van een bureaustoel EN 425 Geen zichtbare schade

Effect van een meubelpoot EN 424 Geen zichtbare schade

Slipweerstand EN 13893 Klasse DS

Geluidsreductie: impactgeluid EN 717-2 19 dB

Residentiële garantie Levenslang

Commerciële garantie 10 jaar

1 pak 3 planken– 2,1907 m2

1 pallet 42 dozen– 92,01 m2

Technische
gids



Groot 
& sterk.

Grand Majestic, ontworpen en geproduceerd in Noorwegen, 

is de recentste technologische evolutie in het High Pressure 

Floors-assortiment van BerryAlloc, de sterkste vloeren 

ter wereld. Deze buitengewone innovatie combineert 

topdesign met topkwaliteit. Grand Majestic heeft niet alleen 

een opmerkelijk plankformaat, maar is bovendien heel 

onderhoudsvriendelijk. 

katla nordic



Alloc AS
Fiboveien 26 
4580 Lyngdal - Noorwegen  
T +47 38 34 22 00 
info@berryalloc.com 

www.berryalloc.com

etna light brown


