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Niets gaat boven dit huiselijke gevoel.
Pure is gemaakt voor alle leeftijden. Rondrennende kinderen 
zullen zichzelf geen pijn doen op deze zachte vloer. Ouders 
zullen het heerlijk vinden dat het geluid in elke kamer wordt 
gereduceerd. Vrienden zullen niet geloven hoe mooi de 
vloer is. Pure maakt de momenten die je doorbrengt met de 
belangrijkste mensen in de wereld nog leuker.

De meest ssshhhh vloer  
op de markt 

Pure heeft een unieke zachte toplaag die niet alleen ongelooflijk 
comfortabel is om op te lopen, het absorbeert ook het geluid in elke kamer. 
Waardoor Pure tot 50% stiller is dan andere LVT-vloeren. 

Lichte & rigid vloeren
Dankzij hun schuimstructuur zijn de planken en tegels licht qua gewicht. 
Onze unieke Rigid Composite Board technologie garandeert de stabiliteit 
van de vloer en snelle installatie. Je plaatst het over bijna elke bestaande 
vloer. 

Snelle en eenvoudige installatie 
Het DreamClick® kliksysteem bied je de unieke mogelijkheid om 
de planken en tegels te klikken zoals je dat wil. Dus voel je vrij om ze te 
draaien en keren tot je jouw droompatroon hebt gevonden. Dankzij ons 
unieke kliksysteem kan je 12 m² in 30 minuten installeren.

lichtgewicht
rigid dreamclick®ssshhhh

vloer

Geniet van 
het leven,  
geniet van 
de natuur.



Schilderbare plinten   60 mm 
63001756

Schilderbare plinten   80 mm
63001776

Schilderbare plinten   100 mm
9372-3045

Onderlaag Dreamtec+
63000027

Alumininium T-profiel
ZILVER / BRONS / champagne
63000576 / 63000578 / 63000577

Bijpassende plinten   60 mm 

Alumininium eindprofiel 
ZILVER / BRONS / champagne  
63000579 / 63000581 / 63000580

Aluminium aanpassingsprofiel
ZILVER / BRONS / champagne
63000573 / 63000575 / 63000574

Schilderbare renovatieplinten   110 mm 
63001781

Bijpassende 3 in 1 profiel
aanpassingsprofiel    

Bijpassende 3 in 1 profiel
t-profiel

Schilderplinten kwartrond    14,2 mm
63001736

Schilderbare plinten   110 mm
9370-3045

Bijpassende 3 in 1 profiel
eindprofiel

Onze LVT vloeren zijn 
gemaakt voor het 
echte leven.   
De opties zijn eindeloos. 
Jouw vloer is wat je ervan maakt. Mix en match onze 
planken en tegels zoals jij dat wilt. We stellen nooit 
grenzen aan jouw creativiteit.

Het leven is niet perfect, maar daar kan 
een Pure vloer perfect mee omgaan. 
Onze vlek- en krasbestendige coating zorgt voor 
een zorgeloos gebruik en een eenvoudig onderhoud. 

Made in Belgium.
Pure wordt ontwikkeld en geproduceerd in België. 
Zo zijn we perfect in staat om de kwaliteit te controleren 
en te garanderen. 

made in Belgium 
100% kwaliteit

1326 x 204 x 5 mm

612 x 612 x 5 mm

1 box: 8 planken: 2,164 m²

1 doos: 6 tegels: 2,247 m²

Directe tevredenheid, dankzij de snelle en 
eenvoudige installatie met onze DreamClick®. 
Er zijn maar 4 stappen voor nodig:

1. Laat de planken of tegels 48 uur lang 
acclimatiseren. 

2. Reinig de vloer en installeer indien nodig 
de juiste onderlaag.

3. Installeer de vloer, met een minimum aan 
gereedschap.

4. Werk je vloer af met plinten en profielen voor 
een optimaal resultaat.

Meer gedetailleerde installatie-instructies zijn te 
vinden op onze website of op het youtube-kanaal:  
berryalloc.com & youtube.com/berryalloc.

Hier vindt u uw inspiratie, tutorials en nog veel meer:
terrazzo 
dark grey
60001591

urban stone 
light grey
60001584

zinc
907d
60000072

bluestone 
dark
60001593

urban stone 
grey
60001587

terrazzo 
grey
60001590

urban stone 
greige
60001586

bluestone 
natural
60001592

terrazzo light 
grey
60001589

urban stone 
light greige
60001585 

zinc
616m
60000069

urban stone 
dark grey
60001588

zinc
679m
60000070

tegels.

diamond 
backing

levenslange 
garantie

water- 
bestendig

100% 
recycleerbaar

eenvoudig
onderhoud

planken.

tegels.

Collectiegids.

Kies je kleur. 

intense oak 
light grey
60001595

lime oak
139s
60000117

classic oak 
grey
60001602

classic oak 
natural
60001583

authentic oak 
light grey
60001607

toulon oak
236l
60000113

lime oak
939s
60000118

classic oak
light greige
60001599

toulon oak
936l
60000111

columbian oak
261l
60000099

columbian oak
693m
60000104

lime oak
693m
60000122

columbian oak
636m
60000101

columbian oak
946m
60000103

authentic oak 
grey
60001606

toulon oak
619l
60000110

toulon oak
976m
60000112

lime oak
963m
60000119

lime oak
966d
60000125

toulon oak
999d
60000116

intense oak 
brown
60001597

intense oak 
dark grey
60001598

toulon oak
109s
60000108

authentic oak
natural
60001603

toulon oak
293m
60000114

columbian oak
226m
60000197

classic oak 
brown
60001601

authentic oak 
brown
60001605

lime oak
623m
60000212

lime oak
979m
60000123

authentic oak 
honey
60001604

columbian oak
236l
60000211

columbian oak
663d
60000198

intense oak 
grey
60001596

classic oak
light natural
60001600

planken.

35 planken
1326 x 204 x 5 mm

13 tegels
612 x 612 x 5 mm Hoe Pure

installeren.
Om je Pure vloer nog beter te maken, bieden 
we verschillende accessoires aan. Onze unieke 
Dreamtec+ onderlaag reduceert geluid en zorgt 
dat kleine niveau verschillen op je ondervloer 
onopgemerkt blijven. De Pure collectie voorziet 
plinten die bijpassend zijn aan je vloer. Zelfde kleur 
en zelfde print. Verkies je schilderbare plinten die 
bijpassend zijn aan de muur? Ook dit is mogelijk 
om een gladde overgang te garanderen met een 
andere vloer kan je onze profielen installeren.

Het zit in de 
details.


