pure.

Hiljainen
lattia

vinyyllaudat.

Pure, hiljaisin
vinyylilattia
toivottaa sinut
tervetulleeksi
kotiin.

Lattia on sinun.
Lattia, joka ei herätä lapsiasi hiipiessäsi sisään.
Lattia, joka kestää juhlat, perheillalliset ja koiraa
jahtaavat lapset (tai päinvastoin).
Lattia, joka on uskomattoman helppo asentaa.
Kenen tahansa. Olitpa sitten ensikertalainen tai
ammattilainen.
Piditpä sitten perinteisestä, elegantista,
kotoisasta tai luovasta designista. Pure
vinyylilattioista löytyy lattia juuri sinun makuusi.
Lattia, josta kaikki pitävät – jopa planeettamme.
Koska laudat ovat 100 % kierrätettäviä.
Lattia sinun kotiisi ja elämääsi.

relax, it’s BerryAlloc

2

lime oak 966D / pure laudat

3

pure.
laudat.

27
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Miksi valita Pure
Valitse värisi
Mallisto-opas
Pure-laudat
Pure-laatat
Lisätarvikkeet
Asennus
Kunnossapito
Tekniset tiedot

10
18
24
27
31
38
40
42
43

laatat.
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5

Pure lattiat
sopivat
kaikille

Pure sopii sisustukseesi,
elämäntapoihisi ja
kotiisi

Voit ottaa
sukat jaloistasi.
Tai kulkea
kengät jalassa.
Kaikki käy.

6

authentic oak natural / pure laudat

columbian oak 236l / pure liimattavat lankut
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Tee kodistasi viihtyisä,
nauti sen lämmöstä ja
hiljaisuudesta ja tee
rakastamiasi asioita.
8

classic oak grey / pure laudat

9

miksi valita

pure.

sssh lattia

Mikään saatavilla oleva
lattia ei ole yhtä ssshhhh
Se on totta: et varmasti löydä
hiljaisempaa lattiaa. Pure-lattian
pinnan ainutlaatuisen pehmeä
päällimmäinen kerros ei ole vain
uskomattoman miellyttävä jaloille,
vaan se myös vaimentaa huoneen kuin
huoneen äänet. Kätevää, kun haluat
liikkua perheesi nukkuessa. Pinnan
ainutlaatuinen vaahtokerros vaimentaa
askeläänet, mikä tekee lattiasta 50 %
muita LVT-lattioita hiljaisemman.
Haluatko tehdä lattiastasi vielä tätäkin
hiljaisemman? Käytä sen alla Dreamtec+,
alusmateriaalia, joka vaimentaa ääntä
20 dB. Tulet ihastumaan tähän
miellyttävään lattiaan. Niin tekevät
myös alakerran naapurisi, sillä askeleesi
kuulostavat pehmeämmiltä kuin koskaan
aikaisemmin.
Lattian pinta tuntuu aina lämpimältä
koskettaa, mutta jos haluat todella
lämpimän lattian, voit asentaa sen alle
lattialämmityksen.

10

11

kevyt
jäykkä

DreamClick®

Kevyet ja jäykät lattiat

Helppo ja nopea asennus

Joko mainitsimme, että nämä lattiat

DreamClick®-lukitusjärjestelmän avulla

Kuulostaako se nopealta ja helpolta?

ovat ystävällisiä myös selällesi?

voit kiinnittää laudat ja laatat missä

Olet oikeassa. Ainutlaatuisen

Vaahtorakenteen ansiosta laudat

suunnassa tahansa. Voit kääntää niitä

lukitusjärjestelmämme ansiosta voit

ja laatat ovat kevyitä, jolloin niiden

ympäri ja muodostaa juuri sellaisen

asentaa 12 m² lattiaa 30 minuutissa.

kuljettaminen ja asennus on helppoa.

kuvion kuin haluat. Et tarvitse lainkaan
erikoistyökaluja, yksinkertainen

Olitpa sitten tee-se-itse-remontoija tai

Viime vuosien aikana olemme kehittäneet

Stanley-veitsi riittää. Ei sahausta,

ammattilainen, DreamClick® sopii kaikille.

ainutlaatuisen Rigid Composite Board

ei pölyä. Pyydä kaveri avuksi, aloita

360° lukitusjärjestelmän ansiosta voit

-levyn, (RCB) eli jäykän komposiittilevyn.

keskeltä ja asenna tuplanopeudella.

päästää luovuutesi valloilleen ja tehdä

RCB-teknologiamme ansiosta asennus

Sen nimi ei ole syyttä DreamClick®.

lattiasta huoneeseen ja omaan makuusi

edellyttää vain vähän tai ei lainkaan

sopivan. Voit asentaa sen esimerkiksi

esivalmisteluja. Se sopii lähes minkä

kalanruotokuoviota noudattaen,

tahansa olemassa olevan lattian päälle.

suorakulmaiseksi kuvioksi tai luoda aivan

Tämä patentoitu rakenne takaa myös

uuden, oman kuviosi.

lattian mitanpitävyyden lämpötilan
vaihdellessa. Nopeat lämpötilan muutokset
kylmästä lämpimään tai päinvastoin, eivät
vaikuta lattiaan, joten voit asentaa Purelattian suurten ikkunoiden eteen.

Pure-lattiat ovat hyväksi sinulle ja
ympäristölle. Meidän lattiamme säästävät

12

Vahvan lukituksen ansiosta Pure-lattia

jopa 30 % enemmän materiaalia kuin muut

kestää jatkuvaa liikettä. Sinun ei tarvitse

markkinoilla olevat tuotteet. Tämän lisäksi

hillitä vieraittesi liikkumista, jos lattia toimii

ne voidaan käyttöajan päätyttyä kierrättää

uudenvuodenaattona tanssilattiana.

100 prosenttisesti.

13

Suunnittelijamme ovat saaneet
inspiraationsa luonnosta. Voit
nauttia luonnon kauneudesta
kodissasi – joka päivä.

Pysähdy silloin tällöin
vain katselemaan
ympärillesi.

Tuomme
luonnon värit
kotiisi
14

15

Kaikkiin
elämäntyyleihin

Mikään ei voita viihtyisää ja lämmintä
kotia. Lattia muodostaa perustan
rentouttavalle ympäristölle.
Siksi Pure-malliston värit ovat
luonnonläheisiä. Ne tuovat kotiisi
luonnollisen, rennon ilmapiirin.
Jotta kotisi todella tuntuisi
sinun kodiltasi.

lime oak 966d / pure laudat

16

lime oak 966d / pure laudat

17

valitse värisi.
laudat.
classic oak light natural | 60001600

columbian oak 261l | 60000099

classic oak natural | 60001583

toulon oak 619l | 60000110

authentic oak natural | 60001603

terrazzo light grey | 60001589

urban stone grey | 60001587

zinc 616m | 60000069

columbian oak 636m | 60000101

columbian oak 946m | 60000103

lime oak 979m | 60000123

zinc 907d | 60000072

bluestone natural | 60001592

bluestone dark | 60001593

lime oak

966d | 60000125

toulon oak 976m | 60000112

18

laatat.

toulon oak 999d | 60000116

classic oak grey | 60001602

lime oak 939s | 60000118

toulon oak 109s | 60000108

Mietitkö, sopiiko
Pure-lattia sinun sisustukseesi?
Totta kai sopii, sillä mallistostamme
löytyy lattia jokaiseen kotiin. Olipa
kyseessä sitten viihtyisä mökki,
moderni kaupunkiasunto tai eloisa
lapsiperheen koti: Pure sopii sinne
täydellisesti.
19

Hulluttele.
Lattiasi on juuri se,
minkä teet siitä.
Sekoita erilaisia
lautoja ja laattoja
juuri niin kuin
haluat. Me emme
rajoita luovuuttasi.
Haluatko sekoittaa
eri värisiä lautoja
ja laattoja? Siitä vain,
ole rohkea ja luo oma
mestariteoksesi.
22

toulon oak 999d / / pure laudat

21

Älä turhaan
huolehdi
lattiasta

Valitse Pure
ja nauti...
Elinikäinen takuu

elinikäinen
takuu

Voit olla huoletta, sillä annamme kaikille kotisi Purelattioille elinikäisen takuun. Voit siis tanssia, roiskia tai
pelata sen päällä...ja nauttia siitä joka päivä.
Helppohoitoinen
Sinun ei tarvitse koskaan olla huolissasi lattiastasi, sillä

helppohoitoinen

Pure on vedenkestävä ja helppohoitoinen. Voit imuroida
tai pestä sen mopilla.
Ftalaatiton
Voit hengittää vapaasti, sillä tuotteemme ovat
100 % ftalaatittomia. Sisäilman A+-sertifikaattimme

R11

liukumista
estävä

puhuu puolestaan.
Liukumista estävä
Pure-lattioiden ainutlaatuinen pinta tekee niistä
liukumista estäviä (R11). Voitte siis vapaasti jahdata

valmistettu Belgiassa
100 % laatua

toisianne ympäri taloa.
Valmistettu Belgiassa
Pure on kehitetty ja valmistettu Belgiassa. Siksi meidän
on mahdollista valvoa ja taata tuotteen laatu alusta

33

loppuun.
23

22

terrazzo light grey / pure laatat

25

mallistoopas
14 lautaa
1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

6 laattaa
612 x 612 x 5 mm
DreamClick®

24

25

lankut
mallistoopas

classic oak light natural | 60001600

classic oak natural | 60001583

classic oak grey | 60001602

authentic oak natural | 60001603

columbian oak 261l | 60000099

columbian oak 636m | 60000101

columbian oak 946m | 60000103

lime oak

26

classic oak light natural / pure laudat

939s | 60000118

27

lime oak

966d | 60000125

14 lautavaihtoehtomme tarjoavat 14 erilaista
mahdollisuutta kotisi koristeluun.
Kaikilla niillä on omat ominaispiirteensä
ja ne antavat sisustuksellesi erilaisen
lime oak

979m | 60000123

ulkonäön ja tunnelman. Inspiraationa
niihin ovat toimineet pitkät kävelyretket
metsässä. Pure-lattioissa yhdistyy luonto
ja lämpö. Tämä yhdistelmä luo täydellisen
kodikkaan tunnelman.

toulon oak 109s | 60000108

toulon oak 619l | 60000110

toulon oak 976m | 60000112

Vaihtoehtoja on
lukemattomia

toulon oak 999d | 60000116

28

classic oak grey / pure laudat

29

laatat
mallistoopas

32

bluestone dark

/ pure laatat

urban stone grey | 60001587

zinc 616m | 60000069

zinc 907d | 60000072

bluestone natural | 60001592

bluestone dark | 60001593

terrazzo light grey | 60001589

31

Pure-lattia ei estä sinua
elämästä. Pyyhi lattia silloin
tällöin, ja se näyttää taas
upouudelta.

Pelaa peliä.
Sotke.
Tunne olosi
kotoisaksi.
32

authentic oak natural / pure laudat

Elämä ei ole
täydellistä,
mutta tämä lattia
kestää sen.
columbian oak 236l / pure liimattavat lankut

33
35

Ryömi, hiivi, kävele, juokse
ja hypi – lattia on hiljaa,
vaikka sinä pitäisit miten
kovaa ääntä tahansa.

34

columbian oak 946m / pure laudat

Lattiat
elinikäiseen
hauskanpitoon.
36

authentic oak natural / pure laudat

Tiedämme, ettei sinulla aina ole

tarjoamme sinulle elinikäisen takuun. Ja

mahdollisuutta hoitaa lattiaasi

jos joskus haluat vaihtaa lattian, sekään

äärimmäisen huolellisesti. Se ei haittaa

ei haittaa mitään. Kaikki laudamme ja

mitään. Olemme varmoja, että Pure-

laattamme ovat helppo poistaa ja ne

lattiamme kestävät ikuisesti. Siksi

voidaan kierrättää 100 prosenttisesti.
columbian oak 946m / pure laudat

37

Helppoa alusta loppuun
Dreamtec+ -alusmateriaali
63000027

Dreamtec+ -alusmateriaali
Ainutlaatuinen Dreamtec+ -alusmateriaalimme
vähentää ääntä ja tasoittaa kaikki lattiarakenteen
epätasaisuudet. Oikein asennettuna se toimii myös
kosteussulkuna. Sileän pintansa ansiosta lattia voi
liikkua vapaasti alusmateriaalin päällä, mikä on
tärkeä tekijä sen eliniän kannalta.

yhteensopiva MDF-jalkalista 60 mm

Jalkalistat
Pure-mallisto sisältää lattiaasi sopivia jalkalistoja.
Sama väri ja sama kuviointi. Vai haluaisitko
ennemmin maalattavat jalkalistat, jotka sopivat
yhteen seinien kanssa. Sekin on mahdollista.
Jalkalistat viimeistelevät huoneen ja peittävät raot.

yhteensopiva 3 in 1 -profiili päätylista

yhteensopiva 3 in 1 -profiili t-lista

yhteensopiva 3 in 1 -profiili eritasolista

päätylista hopea

t-lista hopea

eritasolista hopea

Profiilit
Luodaksesi sujuvan siirtymän huoneiden
välillä voit käyttää profiileja. Valitse lattiaan
sopiva kuosi tai moderni alumiini.

38
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DreamClick®

kiinnitä
haluamassasi
suunnassa

nopea ja
helppo
asennus

Pure-lattian asentaminen
antaa välittömän
tyytyväisyyden tunteen
Nopean ja helpon DreamClick®asennusjärjestelmän ansiosta voit
olla heti tyytyväinen tulokseen.
Asennuksessa on vain 4 vaihetta:

- Pure sopii myös käytettäväksi lattian
lämmityksen ja viilennyksen kanssa
- Kun asennukseen riittää veitsi
sahan sijaan, Pure-lattia mahdollistaa
pölyttömän asennuksen

1. Anna lautojen tai laattojen mukautua
ympäristöönsä 48 tunnin ajan.

2. Puhdista aluslattia ja asenna

- Koska tuotteen lämpötila on vakaa,
Pure-lattia voidaan asentaa myös
suurten ikkunoiden edustalle.

alusmateriaali tarpeen mukaan.
3. Asenna lattia vain muutaman työkalun
avulla.
4. Viimeistele lattia käyttämällä jalkalistoja
ja profiileja optimaalisen tuloksen

Yksityiskohtaisemmat asennusohjeet ovat
saatavilla verkkosivustollamme tai YouTubekanavalla: berryalloc.com & youtube.com/
berryalloc

saavuttamiseksi.
Tehdäänpä elämästä vieläkin
helpompaa:

Löydät lisää inspiraatiota, oppaita,
asennusvideoita ja paljon muuta täältä:

- Täydellisenä kunnostukseen
tarkoitettuna lattiana,
Pure-lattian asentaminen edellyttää
vain vähän aluslattiarakenteen
esivalmistelua, varsinkin jos käytät
Dreamtec+-alusmateriaaliamme.
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helppohoitoinen

elinikäinen
takuu

tekninen
opas
Roiski, juhli ja hanki niin
monta lemmikkieläintä
kuin haluat.

pure-lauta

Kokonaispaksuus

EN ISO 24346

Mitat (p x l)

-

Kulutuspinta

EN ISO 24340

Kiinnitysjärjestelmä

-

Kokonaispaino

EN ISO 23997

5,61 kg/m²

Luokitus

EN ISO 10582

23/33

Tahroja ja naarmuja kestävä

Integroitu alusmateriaali

-

pinnoitteemme takaa lattian

Lattialämmitys

EN ISO 12524

Sopii enintään 27°C
sähköiselle lattialämmitysjärjestelmälle enint. 60 W/m2

Konttorituolitesti

EN ISO 4918

Läpäissyt

Paloluokka

EN ISO 13501-1

Bfl-s1

Kemiallinen resistanssi

EN ISO 26987

OK

Lämpövastus

EN ISO 8302

0,0315 m2 K/W

Staattinen painuma

EN ISO 24343-1

Pinnan liukkaus

DIN 51130

huolettoman käytön ja helpon
hoidon.
Lattiamme ovat vedenkestäviä. Voit siis
puhdistaa ne mopilla, lakaisuharjalla tai
imurilla. Jotta lattiasta olisi sinulle iloa
vuosiksi eteenpäin, meillä on tuotteita sen

5 mm
1326 x 204 mm

612 x 612 mm
0,55 mm

DreamClick®

-

< 0,10
R11

EN ISO 13893

hoitamiseen.

Luokka DS

RRL heiluritesti: kuiva

CEN/TS 15676

76

RRL heiluritesti: märkä

CEN/TS 15676

50

PU Protect antaa sen pinnalle lisäsuojan, ja

Askeläänten vaimennus

EN ISO 717-2

Cleaner puolestaan pitää sen puhtaana ja

Heijastuva askelääni (huoneääni)

EPLF 021029- F1

hygieenisenä.

Valonkestävyys

EN ISO 105-B02

Mittapysyvyys

EN ISO 23999

Takuu kotikäytössä

-

Elinikä

Takuu julkisessa käytössä

-

10 vuotta

Antistaattinen

EN ISO 1815

Kyllä

Formaldehydi-päästöt

EN ISO 717-1

E1

10 dB
*** 9,2 soonia
>6
≤ 0,15%

indoor air comfort GOLD

A

Vinyl Planks
Cleaner

63000773

63000772

TE

N

Vinyl Planks
PU Protect

L
Y

MA

G

FIED QUA

ISO
9001

M

TI

EM

S

R

IT

CE

VOC-päästöt

Y
ENT S

1 paketti Pure lautoja
1 lava Pure lautoja
1 paketti Pure laattoja
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pure-laatta

1 lava Pure laattoja

R11

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

sisältää

m2

paino

8 lautaa

2,16 m2

12,5 kg

56 pakettia

120,96 m2

700 kg

6 laattaa

2,25 m2

12,97 kg

28 pakettia

63 m2

363 kg

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