
waterbestendige laminaatvloeren.

Voor die 
spetterende 
momenten.
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Water-
bestendige 
vloeren voor 
momenten
van plezier.
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Je houdt van naturel. En een warm gevoel. Liefst zonder al te 
veel onderhoud. Dan hoort Ocean+ thuis in jouw huis. Deze 
laminaatvloer ziet eruit als echt hout. Hij gaat levenslang mee, 
reinigt gemakkelijk en − hou je vast − is 100% waterbestendig.

Laminaat in je badkamer of keuken? Dat kan. Dankzij 
onze revolutionaire hydro+ technologie. Die brachten we 
al in 2008 op de markt, wat BerryAlloc tot pionier maakt in 
waterbestendige laminaatvloeren. Onze vloeren worden 
al meer dan tien jaar gebruikt in talloze residentiële en 
commerciële toepassingen. Klinkt dit als een waterdicht plan? 
Dat is het ook, net als Ocean+.

Met Ocean+ klikt het in elke kamer: van je badkamer of 
keuken tot je woonkamer of gang. Laat je meevoeren op de 
flow van deze prachtige vloer die je uitnodigt om voluit te 
leven.

Dus dans, speel, mors en feest! Deze 100% waterbestendige 
laminaat is jullie terrein. Onze vloeren zijn gemaakt om 
plezier op te beleven. Zorgeloze momenten van plezier. 
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Thuis heeft 
iedereen een 
plekje. Ook je vloer.
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charme light natural & stone grey
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gyant light natural (XL)

Geen zorgen,
veel voordelen.
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bloom natural & stone grey
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100% 
waterbestendig

Baanbrekende 
hydro+ 

technologie

Een vloer die volledig beschermd is en dus 
100% waterbestendig. Dat garandeert onze 
baanbrekende hydro+ technologie. BerryAlloc 
introduceerde deze technische innovatie al in 
2008.

We brengen een waterafstotende coating aan 
op de zijkanten van elke plank. Zo dringt het 
water nooit in de voegen. Dit proces gebeurt 
tijdens de productie, dus de collectie verlaat 
de fabriek volledig waterbestendig. Wat de 
formule zo uniek maakt? Haar duurzaamheid, 
prijs-kwaliteitsverhouding en jarenlange 
weerbaarheid tegen dagelijks gebruik. 
 
Vloeren voor
elke ruimte.
Ocean+ is waterbestendig laminaat van 
topkwaliteit. En dat is niet alles. Deze vloer tilt 
de look van je huis naar een hoger niveau. Wil 
je verschillende kamers visueel verbinden? 
Alles kan. Een natuurlijke houtlook in je gang, 
woonkamer en keuken? Of een naadloze 
overgang tussen je badkamer en slaapkamer? 
Kies uit eindeloos veel mogelijkheden − een 
voor een even stijlvol. 

Badkamerbestendig.
Ocean+ kan perfect in vochtige ruimtes. Onze 
vloeren nemen namelijk geen water op. Voor het 
oppervlak van laminaatplanken is dat altijd het 
geval. Maar dankzij onze hydro+ technologie en 
ons superaansluitende lockingsysteem sijpelt 
er ook geen spatje water in de hoogwaardige, 
vochtbestendige HDF-kern (High Density 
Fibreboard).

gyant light
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Vind je de afwerking aan muren en overgangen belangrijk? 
Wij ook. Met onze hydro+ accessoires werk je alles af tot 

in de kleinste details. Zo is je ruimte meteen ook volledig 
beschermd tegen water en andere vloeistoffen. En jij? 
Geniet van de stijlvolle extra’s. En doet lekker je ding, 

zonder zorgen over spatten of vlekken.

gyant light
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gyant light natural (XL)

natuurlijke 
houtlook

Krijg jij het warm van een authentieke, 
natuurlijke houtlook met realistisch reliëf? 
Daar staan onze laminaatcollecties om 
bekend, ook Ocean+. Hij legt de wereld 
aan je voeten, van klassiek tot hip en 
trendy. Je kan kiezen uit heel wat kleuren: 
van zachte eik en rustiek generfd hout 
tot opvallend retrodesign en prachtige 
donkergrijstinten.

Ontdek de verschillende structuren in 
onze collectie. Perfect afgestemd op 
de beschikbare designs.

Authentieke 
houtlooks.
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Een vloer met een subtiele 
houtstructuur, en dus de perfecte 
allrounder voor elk interieur.

Hier kies je voor een authentieke look. 
Met de details en nuances die hout 
zo uniek maken.

Extra nerven en knopen, een voelbare 
structuur en een supermatte afwerking. 
Deze vloer weerspiegelt de variëteit 
van de natuur. 

Dankzij de realistische textuur en 
afwerking van deze vloer, krijg je de 
stijlvolle en authentieke look van 
natuursteen. Al dan niet met speelse 
accenten in het design. 

wood structure

real wood structure

deep wood structure 

stone structure
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Onze vloeren passen bij elk type mens en 
elke levensstijl. Daarom maakten we Ocean+ 
extra stevig: hij slijt of krast bijna niet. Geen 
zorgen dus, wel een onberispelijk mooie 
vloer. En veel momenten van plezier.

Al onze collecties hebben een slijtvastheid van 
klasse 23, sterk dus. Ze doorstaan met glans 
alle uitdagingen van het dagelijkse leven. Wil je 
het nog wat sterker? Ocean 8 V4 en Ocean 8 XL 
hebben een slijtvastheid van klasse 32 en zijn 
daardoor geschikt voor commercieel gebruik. . 

Zoek je extreem sterk? Ocean 12 V4 en Ocean 
12 XL zijn de top van ons gamma, met een 
slijtvastheid van klasse 33. Ze zijn perfect voor 
intensief commercieel gebruik en kunnen 
tegen harde stoten en veel passage. Altijd alles 
onder controle dus.

Kwaliteitsvloeren 
voor alle levensstijlen.

premium 
kwaliteit
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gyant light natural (XL)

Voor het leven.

Leef lang, gelukkig en voluit op onze kwaliteitsvloeren! Daarvoor zijn ze ontworpen, 
om levenslang mee te gaan. Elke Ocean+ vloer wordt grondig getest: op sterkte 
en waterbestendigheid, op slag- en kleurvastheid, op stabiliteit en slijtage. Voor 
residentieel gebruik krijg je levenslange garantie. Voor commercieel gebruik komt 
Ocean+ met vijf jaar garantie voor klasse 32 en zes jaar voor klasse 33. 

Nog meer goed nieuws? Onze laminaatvloeren zijn uv-bestendig, zelfs als de zon 
er intensief op schijnt. Ook alledaagse producten als make-up en nagellak kunnen 
geen kwaad. Gewoon heerlijk genieten dus. 

levenslange 
garantie 
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Dit is Ocean+
Onze Ocean+ collectie is verkrijgbaar in twee diktes en formaten. Zo kies je zelf wat best 
past in je ruimte. Hou je van praktisch en veelzijdig, met Ocean 8 V4? Of liever extreem 
duurzaam, met Ocean 12 XL? Deze collectie vervult elke wens of behoefte.

Wil je je badkamer opfrissen? Je keuken restylen? Of eenzelfde design in verschillende ruimtes? 
Ocean+ legt de wereld aan je voeten. De collectie past perfect in elk interieur met haar verschillende 
looks − waaronder onze populairste klassiekers. Een assortiment met uiteenlopende designs: van het 
exclusieve Gyant (gebaseerd op een scan van echt hout) en het speelse Retro Chic (dat Portugese 
tegels nabootst) tot planken die nauwelijks van echte stenen te onderscheiden zijn. Om onze planken 
een extra natuurlijke uitstraling te geven brengen we een V-groef aan, behalve bij Retro Chic. 

De totale collectie bestaat uit 30 verschillende looks of decors. Daarvan zijn tien natuurlijke 
houtdesigns verkrijgbaar in vier verschillende formaten: Ocean 8 V4, Ocean 8 XL, Ocean 12 V4 en 
Ocean 12 XL.

Een veelzijdige laminaatvloer van 8 mm dik, met een plankformaat van 190 mm x 1288 mm. Deze 
allrounder geeft elke kamer een meerwaarde. Hij is verkrijgbaar in alle kleuren en stijlen.

Deze vloer geeft een gevoel van ruimte. Dit dankzij zijn XL-plankformaat van 241 mm x 2038 mm. 
De plankdikte is 8 mm.

Een laminaatvloer van 12 mm dik, met een plankformaat van 190 mm x 1288 mm. Perfect voor 
residentieel en commercieel gebruik. 

Dit indrukwekkende formaat creëert een strakke, luxueuze uitstraling: zowel in residentiële als in 
commerciële ruimtes. De planken zijn 12 mm dik, met een formaat van 241 mm x 2038 mm.

Ocean 8 V4

Ocean 8 XL

Ocean 12 V4

Ocean 12 XL



Gyant Light
real wood structure 
mat

Gyant Light Grey
real wood structure 
mat

Gyant Grey
real wood structure 
mat

Gyant Brown
real wood structure 
mat

Gyant Dark Brown
real wood structure 
mat

Gyant Natural
real wood structure 
mat

Java Natural
real wood structure 
XL: wood structure

Bloom Light Natural
wood structure 

Bloom Natural
wood structure 

Gyant Light Natural
real wood structure 
mat

Kies je kleur
Kies uit tien authentieke houtlooks in verschillende tinten.
De kleuren zijn verkrijgbaar in alle formaten: Ocean 8 V4, Ocean 8 XL, Ocean 12 V4 en Ocean 12 XL.
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Kies je formaat en dikte

Ocean 8 XL 
8 mm dik

Ocean 12 XL
12 mm dik

20
38

 x 
24

1  
m

m

12
88

 x 
19

0 
m

m
 

Ocean 8 V4
8 mm dik

Ocean 12 V4
12 mm dik



Canyon Grey
deep wood structure
mat

Canyon Brown
deep wood structure
mat

Java Light Grey
wood structure

Forest Natural
wood structure

Walnut Brown
wood structure
glanzend

Canyon Natural
deep wood structure
mat

Canyon Light 
deep wood structure
mat

Charme White
real wood structure

Charme Light Natural
real wood structure

Retro Chic Blue Grey
stone structure

Kies uit twintig looks of decors, variërend van authentiek hout en elegante steen tot speels retro chic.
Verkrijgbaar in formaat Ocean 8 V4 (1288 x 190 x 8 mm).

Eén plankformaat, 20 extra kleuren



Teak Brown
wood structure
glanzend

Spirit Light Grey
real wood structure

Texas Light Brown
real wood structure

Texas Brown
real wood structure

Texas Dark Brown
real wood structure

Crush Light
wood structure

Crush Brown Natural
wood structure

Texas Light Natural
real wood structure

Texas Grey
real wood structure

Stone Grey
stone structure



Eindeloze 
mogelijkheden, 
grenzeloze stijl. 
Jouw huis,
jouw vloer,
jouw persoonlijkheid. 
Dit is jouw happy place. 
Waar je doet wat je wil 
en voluit leeft. Waar je 
lekker jezelf kan zijn.
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gyant dark brown (XL)
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Onze laminaatvloeren dragen het label ‘made in Belgium’ 
− met trots! De volledige creatie gebeurt in onze fabriek 

in Menen, West-Vlaanderen: van concept en ontwerp tot 
productie en verpakking. Allemaal onder het goedkeurend oog 

van onze specialisten. Een leuk weetje: diezelfde specialisten 
perfectioneerden ook onze baanbrekende hydro+ technologie.

 
Innovatie en kwaliteit zijn twee waarden die België hoog in het 

vaandel draagt. Net als wij, BerryAlloc: producent van premium 
laminaat, zonder compromissen. Onze laminaatvloeren 

staan bekend om hun origineel en trendy design, hun snelle 
plaatsing, hun onderhoudsgemak en levenslange 

garantie voor residentieel gebruik.

Made in Belgium

Duurzaam
Belgisch
design.



teak brown

Bij BerryAlloc prijkt respect voor het milieu hoog 
op de agenda. We streven naar zo weinig mogelijk 
afval. We produceren onze producten in Europa en 
beperken zo onze koolstofafdruk. We ondersteunen 
duurzaam bosbeheer met ons PEFC-gecertificeerd 
laminaat (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification). En we maken vloeren met een heel lage 
VOS-emissie (Vluchtige Organische Stoffen): veilig en 
gezond voor in je huis.

De planeet, onze prioriteit 
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crush brown natural

Voluit
leven.
Vlekken of vloeistof op je vloer veeg je zo weg. Met een 
perfect proper resultaat. Zelfs lichte en heldere vloeren 
blijven er fantastisch uitzien. 

Ocean+ vraagt hetzelfde onderhoud als een andere 
laminaatvloer. Wil je dat je vloer in topconditie 
blijft? Dan onderhoud je hem best regelmatig. 
Gebruik hiervoor een zachte borstel, stofzuiger of 
microvezeldweil. Voor hardnekkig vuil, poets je best met 
een licht vochtige doek: dompel hem in lauw water en 
wring goed uit. 

We raden je aan om te werken met onze 
laminaatreiniger. Die is biologisch afbreekbaar en kan 
gebruikt worden voor het eerste onderhoud en alle 
poetsbeurten die volgen. Weg strepen en voetstappen, 
hallo frisse vloer en geur! 
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charme white
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java light grey
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Eenvoudige plaatsing
Eenvoudig en snel geplaatst, zonder speciaal gereedschap. Onze laminaatvloeren zijn een 
droom voor professionals en klussers. De collectie heeft twee soorten lockingsystemen: DuoLoc 
(voor Ocean 8 V4-planken) en een combinatie van DuoLoc (aan de lange zijden) en 5G (aan de 
korte zijden voor 8 XL, 12 V4 en 12 XL). Je klikt de planken gewoon in elkaar, en je vloer is in een 
handomdraai klaar.
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Bescherm je vloer maximaal met de juiste 
afwerkingsaccessoires, ook aan de randen. 
Met onze hydro+ accessoires kan je vloer 
uitzetten én blijft hij tegelijk waterbestendig. 
Een garantie voor jaren plezier.

Voor een 100% 
waterdichte afwerking

Gebruik de Fillertwine-voegband als basis om 
te kitten. Vul alle uitzettingsvoegen op met 
Fillertwine. Zo kan je vloer krimpen en uitzetten, 
terwijl hij altijd beschermd blijft tegen vocht.

10 m / Ø 8mm - Ref: 63002899     

Fillertwine-voegband

Breng deze speciaal ontwikkelde kit aan 
bovenop de Fillertwine in de uitzettingsvoegen 
aan de randen, onder deuropeningen en rond 
leidingen. De hydro+ kit voorkomt dat er vocht 
aan je vloerranden kan.

310 ml - Ref: HPSILICONE     

Elastische kit hydro+

Hydro+ accessoires
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Je kan het volledige assortiment BerryAlloc accessoires gebruiken voor Ocean+.
Ze zijn perfect op elkaar afgestemd en makkelijk te plaatsen, wat zorgt voor een naadloze toplook.

Plaatsingsaccessoires die compatibel zijn met Ocean+

Plaatsing

Gebruik ons DuoLoc-slagblok voor een extra makkelijke installatie van het Ocean 8 V4-DuoLoc-systeem.

DuoLoc-slagblok

Extra accessoires

Onderlagen

Excellence Plus
10 m2 - 2,5 mm

Excellence Impact+
12 m2 - 3 mm

Excellence Go
15/20 m2 - 2 mm

Corrigeert 
oneffenheden en 
beschermt het 
lockingsysteem

√ √ √

Impactgeluid - 21 dB - 19 dB - 19 dB

Vermindert 
stapgeluid • • • • • • • • • • • •

Hoge slagvastheid • • • • • • • • • • • •
Geschikt voor 
vloerverwarming/-
koeling

• • • • • • • • • • • •
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We ontwikkelden een biologisch afbreekbare laminaatreiniger die jouw Ocean+ 
vloer niet alleen proper maakt maar ook een extra beschermlaag geeft. Hij ruikt 
bovendien heerlijk. Gebruik dit product zowel voor het eerste onderhoud als 
voor de poetsbeurten erna. Je vloer ziet er snel als nieuw uit: zonder strepen of 
voetstappen. Onze laminaatreiniger laat geen residu na, dus je hoeft niet na te 
spoelen. Verkrijgbaar in flessen van een liter. 

Laminaatreiniger

Het zit hem
in de details.

forest natural
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Moderne plint voor een perfecte, stijlvolle muurafwerking 
Plaatsing: lijm of clips
L x B x H: 2400 mm x 12 mm x 60 mm

Bijpassende plint van 60 mm

Hogere plint voor een klassiekere uitstraling
Plaatsing: lijm of clips
L x B x H: 2400 mm x 12 mm x 80 mm

Bijpassende plint van 80 mm

Bedoeld om je uitzettingsvoegen subtiel te verbergen 
Plaatsing: lijm
L x B x H: 2400 mm x 14 mm x 14 mm

Kwartrond bijpassend

Bijpassend overgangsprofiel tussen twee vloeren van hetzelfde niveau
L x B x H: 1000/2000/2400 mm x 40 mm x 8 mm
In hoogte verstelbaar voor laminaat + onderlaagdiktes van 9 tot 15 mm

Bijpassend T-profiel

Subtiel profiel om uitzettingsvoegen te bedekken op plaatsen waar geen plinten mogelijk zijn
L x B x H: 2000/2400 mm x 28 mm x 8 mm
In hoogte verstelbaar voor laminaat + onderlaagdiktes van 9 tot 15 mm

Bijpassend eindprofiel

Elegante overgang tussen twee vloeren van een verschillend niveau
L x B x H: 1000/2000/2400 mm x 45 mm x 12 mm
In hoogte verstelbaar voor laminaat + onderlaagdiktes van 9 tot 15 mm

Bijpassend overgangsprofiel

100% bijpassende plinten en profielen
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Technische gids

Ocean 8 v4 Ocean 12 v4 Ocean 8 xl Ocean 12 xl
Loc systeem duoloc 5G loc 5G loc 5G loc
V-groeven 4 4 4 4
Klasse 32/AC4 33/AC5 32/AC4 33/AC5
Hydro+ ja ja ja ja
Residentiële garantie levenslang levenslang levenslang levenslang
Commerciële garantie 5 jaar 6 jaar 5 jaar 6 jaar
Afmetingen plank 1288 x 190 1288 x 190 2038 x 241 2038 x 241
Dikte 8 mm 12 mm 8 mm 12 mm
Doos 9 planken - 2,20 m2 6 planken - 1,47 m2 6 planken - 2,95 m2 4 planken - 1,96 m2

Pallet 56 dozen - 123,34 m2 56 dozen - 82,23 m2 54 dozen - 159,14 m2 54 dozen -106,09 m2 

Gyant Natural 62001319 62002072 62002057 62002062
Java Natural 62001875 62002073 62002044 62002063
Bloom Natural 62001955 62002065 62002046 62002051
Bloom Light Natural 62002031 62002064 62002074 62002048
Gyant Light Natural 62002038 62002071 62002056 62002061
Gyant Light 62001318 62002069 62002052 62002059
Gyant Light Grey 62002037 62002070 62002053 62002060
Gyant Grey 62001320 62002068 62002050 62002058
Gyant Brown 62002035 62002066 62002047 62002054
Gyant Dark Brown 62002036 62002067 62002049 62002055
Canyon Natural 62001298        -        -        -
Charme Light Natural 62002017        -        -        -
Canyon Light 62001296        -        -        -
Charme White 62001325        -        -        -
Retro Chic Blue Grey 62001090        -        -        -
Java Light Grey 62002039        -        -        -
Canyon Grey 62001299        -        -        -
Forest Natural 62002034        -        -        -
Canyon Brown 62001300        -        -        -
Walnut Brown 62002042        -        -        -
Crush Brown Natural 62002032        -        -        -
Texas Grey 62001328        -        -        -
Texas Light Natural 62001327        -        -        -
Crush Light 62002033        -        -        -
Stone Grey 62001322        -        -        -
Spirit Light Grey 62001331        -        -        -
Texas Light Brown 62002041        -        -        -
Teak Brown 62001330        -        -        -
Texas Brown 62001329        -        -        -
Texas Dark Brown 62002040        -        -        -

Niet-contractueel document. Om druktechnische redenen kunnen er kleine kleurverschillen optreden. BerryAlloc behoudt zich 
het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving zijn collectie te wijzigen. Druk 01/21. NL: 11008823
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BerryAlloc
Industrielaan 100
8930 Menen - Belgium 
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com 

berryalloc.com


