
vannresistent laminat.

For de
sprudlende 
øyeblikk i livet.



2

xx xx  / xxxxx

Vannresistent 
gulv for 
bekym- 
ringsløse 
øyeblikk.
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Opplev den varme atmosfæren og skjønnheten i vårt 
Ocean+-laminatgulv med naturtro trestruktur som er 
enkelt å ta vare på, meget ripebestandig og garantert å 
vare livet ut. Installert i boliger og offentlige miljøer siden 
2008 med vår revolusjonerende Hydro+-teknologi – og 
dette er din forsikring om at Ocean+ er fullt i stand til å 
håndtere det meste. 

Skal du legge nytt gulv i kjøkken, stue, soverom eller gang, 
kan du stole på Ocean+. Skap en lekker flyt gjennom hele 
hjemmet ditt med en overflate som er skapt for å tåle liv.
 
På vår vannresistente laminat kan du danse, leke, søle – alt 
det livet byr på.  Når alt kommer til alt er våre gulv skapt for 
glade øyeblikk. Bekymringsløse og glade øyeblikk.
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Hjemmet er 
der hjertet er ... 
og der gulvet ditt er.
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charme light natural & stone grey
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gyant light natural (XL)

Et bekymringsfritt 
gulv med utallige 
fordeler.
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bloom natural & stone grey
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Et vannresistent gulv som er helt 
beskyttet takket være vår banebrytende 
Hydro+-teknologi. I 2008 var BerryAlloc 
det første selskapet som brakte denne 
nyskapningen til laminatgulv.
 
Hydro+ teknologien er en vannavvisende 
beskyttelse påført kjerne og alle 4 sider av 
planken. Påføringen skjer som en del av 
produksjonsprosessen og er vannresistent 
når den forlater produksjonslinjen.  

Kombinert med vår Hydro+ teknologi og et 
lufttett låsesystem, kan ikke vannet sive inn 
gjennom den høykvalitets, fuktbestandige 
HDF-kjernen.

100%
vannresistent

Banebrytende 
Hydro+

teknologi

java light grey
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11

java light grey

Gulv for alle rom*

*ikke godkjent for bad og våtrom

Ocean+ tilfører nok en betydelig fordel til hjemmet ditt. Skap 
en helhet ved å ha samme gulv i flere rom i huset: Ønsker du 

et naturlig treutseende som strekker seg fra soverommet til 
gangen? Eller foretrekker du en sømløs overgang fra stua til 

kjøkkenet? Mulighetene er uendelige.
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gyant light natural (XL)

naturtro 
tredesign

Våre laminatkolleksjoner er kjent for sine 
autentiske, naturtro strukturer. Ocean+ er 
intet unntak. Denne kolleksjonen er laget 
for å passe alle livsstiler, og den tilbyr både 
klassiske og trendsettende design. Et utvalg 
av forskjellige farger er tilgjengelig, alt 
fra rolig eik, rustikk treverk med sprekker 
og kvister, til vakre mørke gråtoner og 
iøynefallende retro-chic design.

Ta en titt på de forskjellige strukturene i 
kolleksjonen vår, som er perfekt tilpasset 
de forskjellige designene.

Autentisk 
design.
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Med sine diskre strukturer er dette 
gulvet et flott og allsidig valg som gir 
et solid fundament til ethvert interiør.

Ved å gjenspeile detaljer og nyanser som 
gjør hvert eneste tregulv unikt, skapes 
det autentiske utseende til våre Ocean+ 
gulv.

Den dypt pregede strukturen og den 
supermatte overflaten kjennetegnes av 
ekstra kvister og sprekker, og gjenskaper 
naturens mangfold på en autentisk måte.

Gulvet etterligner struktur samt overflate 
til naturstein, noe som  gir et stilig og 
autentisk preg av et ekte steingulv, og 
mulighet for en leken design.

wood structure

real wood structure

deep wood structure

stone structure
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Ocean+ er et solid gulv ment for alle slags 
mennesker og enhver livsstil. Med høy 
slitasje- og ripebestandighet vil dette 
vedlikeholdsfrie gulvet holde seg pent år 
etter år.   

Ocean 8 V4 og Ocean 8 XL har klassifisering 
23/32: sterk og mer enn egnet til å tåle 
hverdagens utfordringer.

Førsteklasses gulv 
for enhver livsstil.

førsteklasses 
kvalitet
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gyant light natural (XL)

Laget for å
vare livet ut.

Lev et bekymringsløst liv på disse førsteklasses gulvene – de er tross alt designet 
for å vare livet ut. De er nøye testet for styrke, støtskader, falming og misfarging 
samt stabilitet og slitasje, og vi bekrefter helhjertet at hvert Ocean+-gulv 
oppfyller betingelsene for livstidsgaranti for privat bruk. For kommersiell  bruk; 
en garanti på fem år for klasse 32 og seks år for klasse 33.  

Laminatgulvene er ytterligere beskyttet for å være UV-bestandige, selv i sterkt 
sollys. Og med en overflate som er motstandsdyktig mot hverdagsprodukter 
som  bl.a. sminke og neglelakk kan du slappe av vel vitende om at du har et gulv 
som er laget for å vare.

livstidsgaranti
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spirit light grey
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Dette er Ocean+
Ocean+-kolleksjonen vår er tilgjengelig i to størrelser og tykkelser, slik at du kan velge det 
som passer deg.  Fra den allsidige Ocean 8V4 til de holdbare store plankene i Ocean 12 XL, 
er dette en kolleksjon som kan oppfylle ethvert ønske og behov.

Uansett hvilket rom du skal pusse opp gir Ocean+ deg uendelige muligheter. Og med et stort 
utvalg av design, inkludert de mest populære klassikerne våre, passer denne kolleksjonen rett inn 
i ethvert interiør. Kolleksjonen er mangfoldig, og den har alternativer som det eksklusive Gyant-
designet laget av en skanning av ekte treverk, lekne Retro Chic som etterligner portugisiske fliser, 
klassiske og tidløse nøytrale farger eller vårt naturtro steindesign: et vågalt, originalt utseende 
som er tilgjengelig i plankeformat. Plankens naturlige utseende forsterkes ytterligere ved bruk av 
fasede kanter – med unntak av Retro Chic. 

Hele kolleksjonen inneholder 30 forskjellige dekorer. Ti av de naturlige tredekorene er 
tilgjengelige i alle formater: Ocean 8 V4, Ocean 8 XL, Ocean 12 V4 og Ocean 12 XL.

Et allsidig, 8 mm tykt laminatgulv med en plankestørrelse på 190 mm x 1288 mm. Et gulv som 
fungerer godt i forskjellige rom og er tilgjengelig i flere design. 

Med en XL-plankestørrelse på 241 mm x 2038 mm og 8 mm tykkelse skaper dette gulvet en følelse 
av en luftig, åpen plass.

Et solid, 12 mm tykt laminatgulv i en plankestørrelse på 190 mm x 1288 mm. Ideell for både boliger 
og kommersielt bruk.

Den imponerende størrelsen til Ocean 12 XL gir et balansert utseende med førsteklasses kvalitet 
for både boliger og kommersielt bruk. Består av en 12 mm tykk planke med målene 241 mm x 
2038 mm.

Ocean 8 V4

Ocean 8 XL

Ocean 12 V4

Ocean 12 XL



Gyant Light
real wood structure 
matt

Gyant Light Grey
real wood structure 
matt

Gyant Grey
real wood structure 
matt

Gyant Brown
real wood structure 
matt

Gyant Dark Brown
real wood structure 
matt

Gyant Natural
real wood structure 
matt

Java Natural
real wood structure 
XL: wood structure

Bloom Light Natural
wood structure 

Bloom Natural
wood structure 

Gyant Light Natural
real wood structure 
matt

Velg farge
Ti autentiske tredekorer i forskjellige fargenyanser. Disse fargene er tilgjengelige i alle formater: 
Ocean 8 V4, Ocean 8 XL, Ocean 12 V4 og Ocean 12 XL.
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Velg plankestørrelse og tykkelse

Ocean 8 XL 
8 mm tykkelse

Ocean 12 XL
12 mm tykkelse

20
38

 x 
24

1  
m

m

12
88

 x 
19

0 
m

m
 

Ocean 8 V4
8 mm tykkelse

Ocean 12 V4
12 mm tykkelse



Tjue dekorer som varierer mellom autentisk tredesign, elegant stein og det lekne Retro Chic.
Tilgjengelig i Ocean 8 V4-format (1288 x 190 x 8 mm).

En plankestørrelse, 20 ekstra farger

Canyon Grey
deep wood structure
matt

Canyon Brown
deep wood structure
matt

Java Light Grey
wood structure

Forest Natural
wood structure

Walnut Brown
wood structure

Canyon Natural
deep wood structure
matt

Canyon Light 
deep wood structure
matt

Charme White
real wood structure

Charme Light Natural
real wood structure

Retro Chic Blue Grey
stone structure
no bevels



Teak Brown
wood structure
glans

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



Uendelig mange 
alternativer og 
ubegrenset stil.
Ditt hjem, 
ditt gulv, 
ditt personlige preg. 
Dette er ditt kreative rom, 
der du kan gjøre hva du 
vil og bare være deg selv. 
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gyant dark brown (XL)
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Laminatgulvene våre er merket ”Produsert i Belgia” – noe 
vi er veldig stolte av. Fra konsept og design til produksjon 

og emballering, foregår hele produksjonsprosessen på 
anlegget vårt i Belgia, under nøye overvåkning av våre egne 

eksperter. Kjekt å vite: Dette er det samme teamet som 
perfeksjonerte den banebrytende Hydro+-teknologien vår!

Våre førsteklasses laminatgulv kommer fra et land som 
premierer nyskapning og kvalitet, og de er kjente for sine 
unike og trendskapende design, rask installasjonsprosess, 

enkelt vedlikehold og livstidsgaranti for privat bruk. 
BerryAlloc fortsetter å tilby laminat av førsteklasses 

kvalitet uten kompromisser.

Produsert i Belgia

Bærekraftig
belgisk design.



teak brown

Hos BerryAlloc er respekt for miljøet en 
av våre største prioriteringer. Vi streber 
etter å produsere minst mulig avfall. 
Produktene produseres i Europa for å redusere 
karbonavtrykket vårt. Vår laminat er PEFC-
sertifisert (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification) og støtter  bærekraftig 
skogforvaltning. 

Vår planet,
vår prioritering
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crush brown natural

Lett å 
leve med
Med dette gulvet kan søl og merker enkelt 
vaskes bort.

Vedlikehold av Ocean+ er ikke annerledes 
enn med vanlige laminatgulv. Regelmessig 
pleie vil holde det i førsteklasses stand. Du kan 
enten bruke en myk børste, støvsuger eller 
mikrofibermopp for å vedlikeholde gulvet. Er 
det skitnere enn forventet? Litt lunkent vann 
og en fuktig klut gjør susen.

Vi anbefaler å bruke vårt spesial vaskemiddel 
for laminat, som er en biologisk nedbrytbar 
løsning som passer både til førstegangs 
vedlikehold og regelmessig bruk. Det vil 
etterlate gulvet fritt for fotavtrykk og striper og 
med en behagelig duft.
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charme white
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java light grey
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Enkelt å installere
Ocean+ kolleksjonene er veldig enkle og raske å installere med få spesialverktøy, noe som 
gjør livet så mye enklere for fagpersoner og amatører. Kolleksjonen har to typer låsesystemer: 
DuoLoc på Ocean 8 V4-bordene, og en kombinasjon av DuoLoc på langsidene og 5G på 
kortsiden av bordet for 8 XL, 12 V4 og 12 XL. Ved å bare smette bordene på plass, kan gulvet 
være ferdig på kort tid.



Hydro+ tilbehør

Bruk FillerTwine fugetetningslist som underlag 
for tetningsmasse. Fyll ut alle mellomrom i 
ekspansjonsskjøter med FillerTwine for å sikre at 
gulvet ditt fortsatt kan krympe og utvide seg.

10 m / ø 6 mm - Ref 63000771

Fillertwine
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Ekstra tilbehør

Ocean+ er kompatibelt med hele utvalget vårt av BerryAlloc-tilbehør til laminatgulv. Det er enkelt å 
montere, perfekt tilpasset for et sømløst og førsteklasses utseende og sørger for den perfekte finishen.

Tilbehør som kan brukes med Ocean+

Installasjon

Bruk DuoLoc-slagkloss på Ocean 8 V4 DuoLoc-systemet for en enklere installasjonsprosess.

Ref 63001777

BerryAlloc DuoLoc-slagkloss

Underlag

Excellence Plus
10 m2 - 2,5 mm

korrigerer 
ujevnheter 
og beskytter 
låsesystemet

√

trinnlyd - 21 dB

reduserer lyd 
trinnlyd • • • •
høy 
støtbestandighet • • • •
egnet for 
gulvvarme/-
kjøling

• • • •
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Alt ligger i detaljene.
forest natural

100 % matchende gulvlister og profiler

Denne moderne gulvlisten skaper en stilig veggfinish perfekt tilpasset Ocean+-gulvet
Installasjon: lim eller klips
2400 mm x 12 mm x 60 mm (L x B x H)

60 mm matchende gulvlist

Matchende overgang mellom to gulv i samme høyde 
2400 mm x 40 mm x 8 mm (L x B x H)
Justerbar til laminat og underlagstykkelser på 9–15 mm

matchende T-profil
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Vårt biologisk nedbrytbare vaskemiddel for laminat er 
spesielt utviklet for å ta vare på Ocean+-laminatgulvet. 
Det hjelper deg med å holde gulvet rent og etterlater 
en behagelig duft. Egnet for førstegangs vedlikehold så 
vel som regelmessig bruk. Det etterlater ingen rester og 
krever derfor ingen skylling, og gulvet holder seg like pent 
som da det var nytt. Tilgjengelig i flaske på 1 liter.

Cleaner Ultra - ref 63002725

Vaskemiddel for laminat
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Ocean 8 v4 Ocean 12 v4 Ocean 8 xl Ocean 12 xl
Låssystem DuoLoc 5G låssystem 5G låssystem 5G låssystem
Fasede kanter 4 4 4 4
Klasse 32/AC4 33/AC5 32/AC4 33/AC5
Hydro+ ja ja ja ja
Garanti – Hjemlig miljø livstid livstid livstid livstid
Garanti – Offentlig miljø Fem år Seks år Fem år Seks år
Plankestørrelse 1288 x 190 1288 x 190 2038 x 241 2038 x 241
Tykkelse 8 mm 12 mm 8 mm 12 mm
Eske 9 bord - 2,20 m2 6 bord - 1,47 m2 6 bord - 2,95 m2 4 bord - 1,96 m2

Pall 56 pakker - 123,34 m2 56 pakker - 82,23 m2 54 pakker - 159,14 m2 54 pakker -106,09 m2 

nobb nobb nobb nobb
Gyant Natural 62001319 57803495 62002072 57803832 62002057 57803412 62002062 57803934
Java Natural 62001875 57803673 62002073 57803843 62002044 57803423 62002063 57803945
Bloom Natural 62001955 57803578 62002065 57803760 62002046 57803355 62002051 57803862
Bloom Light Natural 62002031 57803563 62002064 57803756 62002074 57803340 62002048 57803858
Gyant Light Natural 62002038 57803654 62002071 57803824 62002056 57803404 62002061 57803926
Gyant Light 62001318 57803480 62002069 57803805 62002052 57803442 62002059 57803900
Gyant Light Grey 62002037 57803646 62002070 57803813 62002053 57803393 62002060 57803915
Gyant Grey 62001320 57803506 62002068 57803794 62002050 57803385 62002058 57803896
Gyant Brown 62002035 57803620 62002066 57803775 62002047 57803366 62002054 57803877
Gyant Dark Brown 62002036 57803635 62002067 57803786 62002049 57803374 62002055 57803881
Canyon Natural 62001298 57803722        -        -        -
Charme Light Natural 62002017 57803582        -        -        -
Canyon Light 62001296 57803718        -        -        -
Charme White 62001325 57803544        -        -        -
Retro Chic Blue Grey* 62001090 57803457        -        -        -
Java Light Grey 62002039 57803665        -        -        -
Canyon Grey 62001299 57803741        -        -        -
Forest Natural 62002034 57803616        -        -        -
Canyon Brown 62001300 57803737        -        -        -
Walnut Brown 62002042 57803703        -        -        -
Crush Brown Natural 62002032 57803597        -        -        -
Texas Grey 62001328 57803476        -        -        -
Texas Light Natural 62001327 57803514        -        -        -
Crush Light 62002033 57803601        -        -        -
Stone Grey 62001322 57803525        -        -        -
Spirit Light Grey 62001331 57803533        -        -        -
Texas Light Brown 62002041 57803692        -        -        -
Teak Brown 62001330 57803552        -        -        -
Texas Brown 62001329 57803461        -        -        -
Texas Dark Brown 62002040 57803684        -        -        -

Teknisk informasjon

Dokumentet er ikke bindende. Av trykktekniske årsaker kan fargeavvik forekomme. BerryAlloc forbeholder seg retten til å endre 
utvalget uten varsel. Utskrift 01/21. NO: 11009131
* no bevels
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Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal - Norway
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com 

berryalloc.com


