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Jevn overgang mellom materialer, fine detaljer ved hjørner 
og kanter, og diskré fjerning av eventuelle høydeforskjeller. 
Spirits profiler utgjør forskjellen mellom en halvgjort og 
en velgjort jobb. Vil du ha mer skinn i gulvet? T-profilen er 
tilgjengelig i samme farger og mønstre som gulvet. Dette 
er den enkle oppskriften på suksess med et hint av luksus 
i hjemmet.

For å komplettere uttrykket kan du bruke gulvlister. 
Visste du at det er kjempeenkelt? Du kan lime dem 
på plass eller bruke de praktiske klemmene for å feste 
dem til veggen. Utformingen stemmer perfekt med 
stilen og fargene på gulvbordene og flisene. Alternativt 
kan du bruke malte gulvlister som passer til veggene. 
Resultatet? Et jevnt uttrykk som skiller seg ut.

skill deg ut

63000579 Alu endeprofil LVT 2 m sølv

Nobb 50562994
63000576 T-profil LVT 2 m sølv

Nobb 50563013

63000573 Alu reducer LVT 2 m sølv

Nobb 50563005

63000772 Cleaner vinyl
Nobb 51745453

9310-0017 Clips til sokkellister

Nobb 45354676

63000903 FastTec underlag 

(bestillingsvare til gluedown)  

Nobb 54374263

63000027 DreamTec underlag

Nobb 48786598

Matchende t-lister Matchende sokkellister

tilbehør.

63000773 PU Protect
nobb 51745464

Moteelskere vet bedre enn noen at tilbehør 
er viktig, og gulvet ditt er ikke noe unntak. 
Hvis du bruker matchende gulvlister og 
profiler i aluminium eller samme type 
gulvbord og fliser, vil hver eneste lille del av 
gulvet se bra ut. 

Spirit gir deg stillhet og fred i hjemmet. Det 
innebygde underlaget jevner ut ujevnheter og 
andre defekter i undergulvet samtidig som lyden 
reduseres med 20 desibel. Det gjelder uansett 
om du danser rundt i stua til favorittmusikken 
din på høyhælte sko, eller om du skulle knuse en 
tallerken mens du tar oppvasken.

tilbehør.

Matchende sokkellister

Matchende T-profil FastTec
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Spirit er utviklet for å vare og vare, og for å stå imot hardhendt 
behandling, energiske husdyr og intense dansetrinn. Vedlikeholdsvennlig 
er Spirits mellomnavn. Det flekk- og fuktavvisende laget gjør gulvet raskt 
og enkelt å rengjøre.

Du kan forlenge gulvets levetid ytterligere ved å bruke riktige produkter. 
En sterk PU-beskytter gir det øverste vinyllaget ekstra beskyttelse, mens 
rensen holder gulvet perfekt og rent til enhver tid - både når det er nytt, 
og etter jevnlig bruk. Du kan raskt rengjøre gulvet uten å måtte vaske over 
etterpå, slik at det blir mer tid til det som er gøy.

enkelt å 
vedlikeholde.

bare gode
vibber  
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Alloc AS, Fiboveien 26, N-4580 Lyngdal

Tel. +47 38 34 22 00 

berryalloc.com

følg ossdel ditt g
ulv 

med oss




