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TILBEHØR
Et stort utvalg tilbehør som det er enkelt å installere.

FUKTSPERRE

Du må alltid bruke 
fuktsperre når du legger 
gulv fra BerryAlloc over 
betong og flisegulv, samt 
ikke diffusjonstett belegg. 
Må også benyttes over 
gulvvarme.
Mål: 2700 x 9600 x 0,2 mm 
Ref: WD158235
NOBB: 22368724

T-LIST/OVERGANGSLIST

FARGEMATCHENDE LISTER

Nivålist
Alu-sølv
2000 x 39 x 7-12,3 mm (L x B x H) 
Ref: 63001107
NOBB: 54938705

Avslutningslist
Alu-sølv
2000 x 21 x 7-12,3 mm (L x B x H) 
Ref: 63001111
NOBB: 54938732

T-list/overgangslist
Alu-sølv
2000 x 31 x 7-12,3 mm (L x B x H) 
Ref: 63001103
NOBB: 54938686

Klips til lister
• Gir ekstremt rask og enkel montering av lister.
•  Skader ikke veggen når du må ta av listene før du skal male.

Ref: 9310-0017
NOBB: 45354676

60 mm gulvlist
Den ideelle løsningen for en lekker finish. 
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H) 

2400 x 44 x 11,1 mm (L x B x H)

HVITE GULVLISTER
Behold dem hvite, eller mal dem i samme farge som veggen eller i en annen farge.

60 mm gulvlist
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)
Ref: 9320-3045
NOBB: 45397936

ALUMINIUMSLISTER
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START KIT 
(ORIGINAL)

Avstandsklossene sørger for riktig avstand mellom 
vegger og gulv i løpet av installasjonen, og 
vinkeljernet gjør det lettere å legge det siste 
gulvbordet i hver rad.
Ref: WD180000
NOBB: 25540568

SLAGKLOSS 
(ORIGINAL)

Det ideelle verktøyet 
når du legger BerryAlloc Original gulv, siden det 
hindrer at låsesystemet i aluminium blir deformert. 
Ref: WD180003
NOBB: 28175669

DUOLOC
SLAGKLOSS 

Slagklossen brukes ved montering av 
BerryAlloc DPL med kortsidelås type DuoLoc. 
Kolleksjonene Smart 8 og Trendline.
Ref: 63001777
NOBB: 55399706

LAMINAT
RENGJØRINGS-
MIDDEL

Rengjøringsprodukt for enkelt vedlikehold av
alle BerryAlloc-gulv. Cleaner Plus egner seg både 
til den første rengjøringen og til jevnlig vask. 
Trenger ikke skylles av.
Ref: LC1000
NOBB: 53349024

UNDERLAG
BerryAlloc underlag til gulv hvor det ikke allerede er påmontert undelag. De er utformet for å gi 
best mulig levekomfort, og vil bidra til perfekt montering av det nye laminatgulvet ditt.

EXCELLENCE PLUS

Et underlag med svært gode støydempende 
egenskaper, og det er perfekt for gulvvarme-/
kjøling. 
10 m x 1 m x 2,5 mm (L x B x H)
Pr. rull 10 m2.
Ref: SEPLUS10
NOBB: 48033466
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BERRYALLOC SILENT SYSTEM

Rom og trinnlydsdempende underlag
12,5 m x 1,2 m x 2,0 mm (L x B x H)
Pr. rull 15 m2
Ref: WD180002
NOBB: 25540584

FILLER TWINE

Bunnfyllingssnor, benyttes som fyllmasse i 
åpning sammen med silikon ved avslutninger 
mot bl.a. murvegg, trappesatser, steingulv eller 
fliser.
Innhold: 10 m/Ø 6 mm
Ref: 63000771
NOBB: 51533243

CLICKGUARD

Clickguard er et forseglingsmiddel for alle limfrie 
laminat og parkettgulv, som gir skjøtene en 
beskyttelse fukt.
En 125 ml tube rekker til 10 m2 gulv.
Ref: WD180012
NOBB: 25463035
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