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Voor die ‘geniet
van elke dag’
momenten.

vinylplanken & -tegels.

Vibrant Stone Gunmetal

Een vloer die perfect past
bij jouw levensstijl.
Druk op het werk? Geen tijd om op te ruimen?
Prentte jouw kleuter zijn tekening op de muur en
jouw kat haar nagels in de zetel? Het alledaagse
leven zit vol verrassingen, ook minder leuke. Het is
soms onvoorspelbaar. Chaotisch. Een puinhoop.
Gelukkig is er één ding waarover je nooit zorgen
hoeft te hebben: je vloer. Haal de natuur in huis
met zijn warme, natuurlijke kleuren. Hij is snel
geplaatst én snel gepoetst. Kies dus voluit voor
het leven. Kies Live, van BerryAlloc.

Een vloer voor
dagelijks gebruik.
Bestand tegen water én het leven
Fruitsap op de vloer, je kind dat met eten gooit of een puppy
die nog binnen plast … Relax! Naast extreem mooi en waterdicht,
is deze vloer voor het leven. Je maakt hem schoon in een
handomdraai, handig toch. Geen zin om in elke ruimte een andere
vloer te leggen? Simpel: kies gewoon Live, voor alle ruimtes – ook
keukens en badkamers. Wedden dat je vrienden ook zo’n stijlvolle,
natuurlijke Live-look willen bij hun thuis?

Altijd de juiste temperatuur
Draai de thermostaat maar omhoog als het buiten koud is!
Deze vloeren houden je voeten lekker warm. Ze zijn perfect
te combineren met vloerverwarming en kunnen tegen grote
temperatuurverschillen - leg ze dus gerust aan een groot raam.
Nog een voordeel: je kan deze vloeren bovenop een bestaande
vloer plaatsen, omdat ze zo licht, sterk en slechts 3.8 mm dik zijn
(dankzij de gepatenteerde harde composietplaat). De ideale
oplossing voor een moeiteloze make-over van je huis!

Je droomvloer met DreamClick®
Installeer jouw vloer in een recordtempo dankzij ons supersnel,
makkelijk en extreem gebruiksvriendelijke DreamClick®installatiesysteem. Puzzel met je creativiteit en mix en match
verschillende kleuren, planken en tegels. Stel je vloer samen
naar eigen smaak met decors van steen en/of hout. En dat alles
met respect voor het milieu. Want onze Live-collectie is volledig
recycleerbaar en bestaat grotendeels uit gerecycleerde materialen.

tegels.

DreamClick®

licht en sterk

waterproof

Vibrant Stone
Dune

Vibrant Stone
Powder

60001903

60001902

Vibrant Stone
Oyster

Vibrant Stone
Gunmetal

60001904

60001905

onderhoudsvriendelijk

geschikt
voor vloerverwarming

100%
recycleerbaar

15 jaar
garantie

D
E

Ontdek
de collectie.
Warme, natuurlijke kleuren. Traditioneel rustiek hout,
stijlvol licht hout of trendy beton. Deze collectie presenteert
je tijdloze klassiekers en moderne looks die worden
gesmaakt in elke ruimte. Verfijnde subtiliteit, professioneel
gematchte designs en matte, natuurlijke decors in hout en
beton. Deze vloeren tillen jouw interieur een stapje hoger.

planken.

Serene Oak
Cream

Serene Oak
Blonde

Nostalgic Oak
Sand

Serene Oak
Gold

60001890

60001891

60001896

60001892

Nostalgic Oak
Honey

Nostalgic Oak
Latte

Nostalgic Oak
Mocha

Nostalgic Oak
Cinnamon

60001897

60001898

60001899

60001900

Serene Oak
Coffee

Serene Oak
Smoke

Nostalgic Oak
Ash

Serene Oak
Pearl

60001893

60001894

60001901

60001895

Een droom om te plaatsen.
Plaats je vloer twee keer zo snel met DreamClick®
Jij zoekt een vloer die je snel en eenvoudig plaatst? Dan klikt het
met ons fantastische 360° DreamClick®-installatiesysteem. Als je
een meubel in elkaar kan steken, kan je ook deze vloer plaatsen.
Je installeert hem twee keer zo snel dan met een gewoon kliksysteem.
En het kan zelfs nog vlotter: als je met twee werkt, door in het midden
te beginnen en zo naar buiten toe te werken.

Hoe werkt het?
Alle zijden van de planken en tegels zijn voorzien van hetzelfde
installatiesysteem - wat niet zo is bij de klassieke op de markt.
Dat geeft oneindig veel mogelijkheden voor het design en
de installatie. Je hebt ook weinig gereedschap nodig: een goed
stanleymes volstaat om deze vloer volledig stofvrij te plaatsen.

Makkelijk te vervangen
Onze vloeren zijn sterk en bestand tegen wat er op hun pad komt.
Al is een kras of deuk soms onvermijdelijk. En dan? Vervang je
gewoon die ene beschadigde plank of tegel. Dat kan gemakkelijk
dankzij ons DreamClick®-systeem. Liet je dus iets zwaar vallen met
een scherpe hoek? Dan is dit probleem gefixt na vijf minuten. Oef!

Het zit hem in de details.
Je Live-vloer wordt de max! Maar je haalt er echt
helemaal het maximum uit met de juiste accessoires.
Onze onderlagen van Dreamtec+ en Basetec
dempen het geluid en effenen het kleinste putje in
jouw ondervloer. Werk je vloer af met een van onze
overschilderbare plinten – ga voor die citroengele
muur waarvan je altijd al droomde! En kies de
finishing touch met de juiste overgangsprofielen
tussen verschillende vloeren.

Onderlagen
corrigeert oneffenheden en
beschermt installatiesysteem
impact geluid

geschikt voor vloerverwarming/koeling

Dreamtec+
10 m² - 1,5 mm

Basetec
10 m² - 1 mm

••••

••••

-20 dB

- 16 dB

••••

••••

Plinten en profielen

schilderbare renovatieplinten 110 mm
63001781

schilderbare Engelse plint 110 mm
9370-3045

schilderbare kwartronde plint 14,2 mm
63001736

schilderbare moderne plint 60 mm
63001756
schilderbare moderne plint 80 mm
63001776
schilderbare moderne plint 100 mm
9372-3045

eindprofiel
zilver / brons / champagne
63000579 / 63000581 / 63000580

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

aanpassingsprofiel
zilver / brons / champagne
63000573 / 63000575 / 63000574

Mors, feest of
adopteer zoveel
huisdieren als je wil.
Alles kan!

Reinigers
Mors, feest of adopteer zoveel huisdieren als
je wil. Alles kan! Onze vlek- en krasbestendige
toplaag is zo makkelijk in onderhoud dat je
geniet van een zorgeloos leven.
Onze Live-vloeren zijn waterbestendig. Je kan
hem dus poetsen met elke dweil, vloerveger
of stofzuiger. Gebruik je hiervoor onze
onderhoudsproducten? Dan gaat jouw vloer
nog vele jaren mee.

Vinyl Planks
PU Protect
63000773

Vinyl Planks
Cleaner
63000772

Onze PU protect geeft je vloer een extra
beschermingslaag, terwijl onze reiniger
garandeert dat hij er op elk moment spik en
span uitziet.

Technische
gids.
Productspecificaties

planken

tegels

Afmetingen

EN ISO

24346

Totale dikte

EN ISO

24346

1326 x 204 mm
3.8 mm

612 x 306 mm

Slijtlaag

EN ISO

24340

0,30 mm

Totaal gewicht

EN ISO

23997

4,75 kg/m²
PUR

Oppervlakbehandeling
EN ISO

10582

EN ISO

10874

3 jaar

Vloerverwarming

EN ISO

12524

geschikt - max. 27°C (80°F)/elektrische
vloerverwarming: max 60 W/m²

Brandbestendigheid

EN ISO

13501-1

Chemische bestendigheid

EN ISO

26987

OK

Thermische weerstand

EN ISO

8302

0.0192 m2 K/W

Restindruk

EN ISO

24343-1

Slipvastheid

DIN

51130

R10

EN ISO

13893

Klasse DS

Geluidsreductie: contactgeluid

EN ISO

717-2

8 dB

Lichtechtheid

EN ISO

105-B02

Dimensionele stabiliteit

EN ISO

23999

Antistatisch

EN ISO

1815

Formaldehyde

EN ISO

717-1

Gebruiksklasse

23/31
15 jaar

Garantie voor residentieel gebruik
Garantie voor commercieel gebruik

Testresultaten

Bfl-s1

< 0,10 mm

>6
≤|0,10|%
ja
E1
Indoor air comfort GOLD

VOC emissie

Inhoud

m²

Gewicht

1 pak Live planken

10 planken

2.705 m²

13,18 kg

1 pallet Live planken

42 pakken

113.61 m²

580 kg

1 pak Live tegels

10 tegels

1.87 m²

9,13 kg

1 pallet Live tegels

56 pakken

104.72 m²

537 kg

Nostalgic Oak Cinnamon

live.
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