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vinylplankor och plattor.

Början på 
vardagen. 



Vibrant Stone Gunmetal

Stressigt på jobbet? Ingen tid för städning? 
Har ditt barn ritat på väggen? Tyckte din katt att 
soffan var en utmärkt klöspelare? Vi fattar – det är 
mycket just nu. Vardagen kan vara oförutsägbar. 
Kladdig. Kaotisk. Men det finns en sak du inte 
behöver oroa dig för, nämligen ditt golv. Låt 
naturens varma, naturliga färger ta plats i ditt 
hem. Lätt att rengöra och enkelt att installera. Lev 
ditt liv precis som du vill. Live, från BerryAlloc.

En unik förlängning  
av din livsstil.



Ett golv som är gjort 
för din vardag.

Golvet som tål själva livet
En utspilld juiceförpackning, matvägrande småbarn, en hundvalp 
som inte är helt rumsren ... Inga problem! Dessa golv är inte bara 
fantastiskt vackra och de tål även vardagens alla utmaningar! 
Ett extra plus är att de går väldigt snabbt att göra rent. Känner 
du inte för att välja olika golv till varje rum? Det finns en enkel 
lösning: installera Live i i alla rum bortsett från våtrum – även i 
köket och hallen. Live har ett naturligt, estetiskt utseende som 
kommer att göra alla dina vänner avundsjuka. 

Alltid rätt temperatur
Vrid upp termostaten när det är kallt ute! Dessa golv håller dina 
fötter varma och gosiga: de kan installeras över golvvärme och 
klarar utan problem av att hantera temperaturförändringar, så du 
kan lugnt installera dem framför stora fönster. Eftersom golvet 
är lätt, styvt och bara 4 mm tjockt (tack vare den patenterade 
styva kompositplattan) kan du helt enkelt installera det över 
det befintliga golvet. Den perfekta lösningen: Ge ditt hem en 
makeover utan minsta ansträngning! 

Drömgolv med DreamClick®
Släpp lös din kreativa ådra med vårt oerhört användarvänliga 
DreamClick®-installationssystem. Blanda och kombinera olika 
färger, plankor och plattor. Sätt din egen touch på golvet med 
snyggt matchade sten- och trädekorer. Allt detta kan du göra på 
ett miljövänligt sätt. Vår Live-kollektion är helt återvinningsbar och 
är dessutom tillverkad med en stor mängd återvunnet material. 
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lätt  
styvt

enkelt 
underhåll 

kan installeras 
över 
golvvärme

100 % 
återvinningsbart

15 års garanti

vattentålig 

Varma, naturliga färger. Traditionellt rustikt trä, elegant mjukt 
trä eller modern betong. I denna kollektion hittar du såväl 
tidlösa klassiker som moderna designer som passar perfekt 
i alla miljöer. Dessa matta golv – subtila men samtidigt 
sofistikerade och med en naturlig trä- och betongdesign 
som är enkel att kombinera – är ett perfekt komplement till 
din inredning. 

Upptäck  
kollektionen.

Vibrant Stone 
Gunmetal
60001905

Vibrant Stone 
Oyster
60001904

Vibrant Stone 
Powder
60001902

Vibrant Stone 
Dune
60001903

DreamClick®

plattor.



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

plankor.



Installera golvet dubbelt så snabbt med DreamClick®
Dessa golv är lösningen för dig som vill att installationsprocessen ska vara 
snabb och enkel. Vårt installationssystem 360° DreamClick® är en fröjd att 
arbeta med. Om du klarar av att montera möbler så kan du installera detta 
golv. Visste du att du kan installera det här golvet dubbelt så snabbt som 
andra golv med traditionella installationssystem? Ta hjälp av en kompis 
och installera golvet dubbelt så fort! Börja i mitten och arbeta er utåt. 

Men hur fungerar det? 
Plankorna och plattorna är utrustade med en identisk låsprofil på alla 
fyra sidor, till skillnad från traditionella installationssystem med spår och 
not. Detta skapar oändliga kombinationsmöjligheter eftersom du kan 
lägga golvet på en mängd olika sätt. Det krävs inte många verktyg heller, 
det räcker med en vanlig mattkniv. Garanterat dammfritt!

Lätta att byta ut
Våra golv är tåliga och ordentligt rustade för att stå emot tillvarons 
alla utmaningar, men ibland kan det ändå hända att det uppstår märken 
och repor i golvet. Vad gör man då? Med vårt DreamClick®-system är 
det väldigt enkelt att ta bort en enstaka planka eller platta. Du vet det 
där märket i golvet som uppstod när du tappade den tunga grejen 
med vassa hörn? Det kan du få bort på fem minuter. Puh! 

En dröm att installera.



Ditt Live-golv kommer att bli fantastiskt, men du kan göra det 
ännu snyggare med våra olika tillbehör. Våra Dreamtec+- och 
Basetec-underlag är ljuddämpande och jämnar ut små defekter 
i undergolvet. Avsluta golvläggningen med någon av våra 
målningsbara golvsocklar – vad sägs om den där citrongula 
väggen du alltid drömt om? Använd profiler för att få en jämn 
övergång till ett annat golv – perfekt som en avslutande touch.

Det är detaljerna som gör det.

Golvsocklar, lister och profiler

målningsbar modern golvsockel 60 mm 
63001756

t-profil
silver 
63000576 

avslutningsprofil
silver 
63000579 

nivåprofil
silver 
63000573 

Dreamtec+
10 m² - 1,5 mm

Basetec
10 m² - 1 mm

korrigerar ojämnheter och skyddar 
låssystemet • • • • • • • •

stegljud -20 dB - 16 dB

kan installeras både med golvvärme  
och golvkylning • • • • • • • •

Underlag



Rengöringsmedel

Spill, festa,  
ha så många 
husdjur du vill – 
våra golv tål det!

Spill, festa, ha så många husdjur du vill – våra 
golv tål det! Det fläck- och reptåliga ytskiktet gör 
våra golv slittåliga och enkla att underhålla.

Våra Live-golv är vattentäta och kan rengöras 
med alla typer av moppar, golvtorkare och 
dammsugare. Använd våra rengörings- och 
underhållsprodukter och njut av ditt golv i 
många år.

Vårt PU-skyddsmedel ger extra skydd för 
ytan, medan rengöringsmedlet håller ditt golv 
skinande rent hela tiden.Vinylplankor

Cleaner 
(rengöringsmedel)
63000772

Vinylplankor
PU-Protect 
(skyddsmedel)
63000773



Teknisk
översikt.

plankor plattor
Dimension (l x b) EN ISO 24346 1326 x 204 mm 612 x 306 mm

Total tjocklek EN ISO 24346 3.8 mm

Slitskikt EN ISO 24340 0,30 mm

Totalvikt EN ISO 23997 4,75 kg/m²

Ytbehandling PUR

Klassificering EN ISO 10582 23/31

Garanti i bostäder 15 år

Garanti i offentlig miljö EN ISO 10874 3 år

Golvvärme EN ISO 12524 Lämplig för max. 27 °C
Elektriska golvvärmesystem med max. 60 W/m²

Brandklass EN ISO 13501-1 Bfl-s1

Kemikaliemotstånd EN ISO 26987 OK

Termisk resistens EN ISO 8302 0.0192 m2 K/W

Statiskt intryck EN ISO 24343-1 < 0,10 mm

Halksäkerhet DIN 51130 R10
EN ISO 13893 Klass DS

Stegljudsdämpning EN ISO 717-2 8 dB

Ljusäkthet EN ISO 105-B02 > 6

Dimensionsstabilitet EN ISO 23999 ≤|0,10|%

Antistatisk EN ISO 1815 Ja

Formaldehyd emission EN ISO 717-1 E1

VOC emission Indoor air comfort GOLD

innehåll m² vikt
1 paket Live plankor 10 plankor 2.705 m² 13,18 kg
1 pall Live plankor 42 paket 113.61 m² 580 kg
1 paket Live plattor 10 plattor 1.87 m² 9,13 kg
1 pall Live plattor 56 paket 104.72 m² 537 kg

produktspecifikationer

testresultat



Nostalgic Oak Cinnamon
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