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Arki alkaa 
tästä. 



Vibrant Stone Gunmetal

Onko työsi stressaavaa? Eikö sinulla ole aikaa 
siivota? Onko kuopus piirtänyt seinään tai onko 
kissasi päättänyt, että sohva on erinomainen 
raapimiskohde? Ymmärrämme sen - sinulla on 
muitakin huolenaiheita. Arki voi olla arvaamatonta. 
Sotkua. Kaaosta. Mutta yhdestä asiasta sinun ei 
tarvitse olla huolissasi. Ja se on lattiasi. Lämpimät, 
luonnolliset värit avaavat oven luontoon. Se on 
helppo puhdistaa ja asentaa. Elä sinunlaistasi 
elämää. BerryAlloc – Live.

Sinun elämäntyylisi 
sopiva lattia.



Lattia, joka on tehty 
jokapäiväistä elämää varten.

Elämän kestävä ja vedenkestävä 
Kaatunut mehu, tippunut vauvan ruoka, sisäsiistiksi 
opetteleva koiranpentu... Ei huolta! Nämä lattiat eivät ole vain 
uskomattoman kauniita ja vedenpitäviä, vaan ne kestävät 
myös kaiken, mitä elämä niiden päälle tiputtaa. Tulet olemaan 
kiitollinen niiden helppohoitoisuudesta. Etkö halua valita joka 
huoneeseen erilaista lattiaa? Ratkaisu on helppo: Asenna Live 
kaikkiin kuivatiloihin. Tyylikäs, luonnollinen ja esteettinen Live-
lattia herättää varmasti kateutta. 

Aina oikea lämpötila
Kun ulkona on kylmä, sinun tarvitsee vain kääntää termostaattia! 
Nämä lattiat pitävät jalkasi lämpiminä: ne sopivat käytettäviksi 
lattialämmityksen kanssa ja kestävät hyvin lämmönvaihteluja, 
joten voit asentaa ne myös suurten ikkunoiden alle. Ja mikä 
parasta, koska ne ovat kevyitä, jäykkiä ja vain 4 mm:n paksuisia 
(patentoidun jäykän komposiittilevyn ansiosta), ne voidaan 
asentaa jo olemassa olevan lattian päälle. Uudista kotisi käden 
käänteessä! 

Unelmalattia, DreamClick®
DreamClick®-asennusjärjestelmämme ansiosta voit vapauttaa 
sisäisen taiteilijasi. Sekoita ja sovita yhteen eri värejä, lankkuja 
ja laattoja. Luo omantyylisesi lattia yhteensopivia kiven ja puun 
sävyjen avulla. Kaikki tämä on mahdollista ympäristöystävällisellä 
tavalla, sillä Live-mallistomme voidaan kierrättää, ja sen 
valmistuksessa on käytetty runsaasti kierrätettyjä materiaaleja. 
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Lämpimät, luonnolliset värit. Perinteinen puukuvio, tyylikäs 
pehmeä puu tai moderni betoni. Tämä mallisto tarjoaa 
sinulle sekä ajattomia klassikoita että nykyaikaisia kuviointeja, 
jotka sopivat erinomaisesti mihin tahansa ympäristöön. 
Nämä mattapintaiset lattiat, joissa yhdistyvät luonnollisen 
näköiset puu- ja betonikuviot, täydentävät sisustustasi 
hienostuneella ja yhteensopivalla designilla. 

Tutustu 
kokoelmaan.

Vibrant Stone 
Gunmetal
60001905

Vibrant Stone 
Oyster
60001904

Vibrant Stone 
Powder
60001902

Vibrant Stone 
Dune
60001903

laatat.

DreamClick®



Nostalgic Oak  
Ash
60001901

Nostalgic Oak 
Latte
60001898

Nostalgic Oak 
Cinnamon
60001900

Nostalgic Oak 
Mocha
60001899

Serene Oak  
Gold
60001892

Serene Oak  
Coffee
60001893

Serene Oak  
Pearl
60001895

Serene Oak  
Smoke
60001894

Nostalgic Oak 
Honey
60001897

Nostalgic Oak 
Sand
60001896

Serene Oak  
Cream
60001890

Serene Oak  
Blonde
60001891

lankut.



Asenna lattia 2 x nopeammin Dreamclickin avulla
Nämä lattiat ovat ratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen. 
360° DreamClick®-asennusjärjestelmämme kanssa on ilo työskennellä. 
Jos osaat koota huonekaluja, osaat asentaa tämän lattiankin. Tiesitkö, 
että se on 2 x nopeampi asentaa kuin tavallinen lukitusjärjestelmä? 
Työ sujuu vielä nopeammin, jos asentajia on kaksi ja asennatte lattian 
keskeltä lähtien. 

Miten se toimii? 
Lankkujen ja laattojen kaikki sivut on varustettu samalla 
asennusjärjestelmällä toisin kuin perinteisissä kieli- ja urajärjestelmissä. 
Tämä tarjoaa loputtomasti ratkaisuja suunnitteluun ja asennukseen. 
Lattian asentamiseen ei myöskään tarvita paljon työkaluja: 
yksinkertainen mattoveitsi riittää täysin pölyttömään asennukseen.

Helppo vaihtaa
Lattiamme on tehty kestämään elämän koettelemuksia. Mutta joskus 
lommoja tai naarmuja tulee väistämättä. Mitä sitten? DreamClick®-
järjestelmämme ansiosta yhden lankun tai laatan vaihtaminen 
on uskomattoman helppoa. Entäpä pudottamasi painavan ja 
teräväkulmaisen esineen aiheuttamat kolhut? Ne ovat tipotiessään 
viidessä minuutissa. Huh! 

Ihanteellinen asentaa.



Tekninen
opas.

laudat laatat
Mitat (p x l) EN ISO 24346 1326 x 204 mm 612 x 306 mm

Kokonaispaksuus EN ISO 24346 3.8 mm

Kulutuspinta EN ISO 24340 0,30 mm

Kokonaispaino EN ISO 23997 4,7 kg/m²

Pintakäsittely PUR

Luokitus EN ISO 10582 23/31

Takuu kotikäytössä 15 vuotta

Takuu julkisessa käytössä EN ISO 10874 3 vuotta

Lattialämmitys EN ISO 12524 Soveltuu, lämpötila maks. 27 °C - Sähköiset 
lattialämmitysjärjestelmät maks. 60 W/m²

Paloluokka EN ISO 13501-1 Bfl-s1

Kemiallinen resistanssi EN ISO 26987 OK

Lämpövastus EN ISO 8302 0.0192 m2 K/W

Staattinen painuma EN ISO 24343-1 < 0,10 mm

Pinnan liukkaus DIN 51130 R10
EN ISO 13893 Luokka DS

Askeläänten vaimennus EN ISO 717-2 8 dB

Valonkestävyys EN ISO 105-B02 > 6

Mittapysyvyys EN ISO 23999 ≤|0,10|%

Antistaattinen EN ISO 1815 Kyllä

Formaldehydi-päästöt EN ISO 717-1 E1

VOC-päästöt Indoor air comfort GOLD

sisältää m² paino
1 paketti Live lautoja 10 lautaa 2.705 m² 13,1 kg
1 lava Live lautoja 42 pakettia 113.61 m² 577 kg
1 paketti Live laattoja 10 laattaa 1.87 m² 8,9 kg
1 lava Live laattoja 56 pakettia 104.72 m² 524 kg

tuotemäärittely

testitulokset



Nostalgic Oak Cinnamon

BerryAlloc NV
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke, Belgia
P. +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com


