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Welkom.
De looks van natuursteen of echt hout in een 

onverwoestbaar jasje? De vinyl-, laminaat- en 
parketvloeren, en de muurpanelen van BerryAlloc® 
geven elke ruimte in je woning een eigen identiteit. 

Van je woonkamer tot je thuisbureau en van je inkomhal 
tot je badkamer: leef voluit en zonder zorgen met 

een vloer op maat van je karakter.

Je interieur is de spiegel van je ziel. Daarom biedt 
BerryAlloc® een uitgebreide collectie vloeroplossingen

en muurpanelen aan, in alle vormen en kleuren. 
Op het ritme van de trends en volgens de laatste 

technologie worden innovatieve collecties ontwikkeld. 
De kwaliteit, het gebruiksgemak en de hoogwaardige 

esthetiek lopen als rode draad door de collecties.



Spirit past
in elke 
ruimte.
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Geniet met Spirit.

Trendy stijlen, smaakvolle vormen en een eenvoudige 
installatie. De Spiritcollectie heeft een vinylvloer voor 

iedereen. Van eenvoud tot luxe, van toegankelijk 
tot exclusief. Met Spirit breng je meer dan een vloer 
binnen in je woning. Je kiest voor gezellige warmte. 
Je kiest voor een statement. Je kiest voor zorgeloos 

genieten van je thuis.

De onderhoudsvriendelijke en krasbestendige vloeren 
geven je de vrijheid om jezelf te zijn, in al je glorie. 

Dat geldt ook voor de kinderen en de hond. 
Voluit leven? Groot gelijk!

Leef voluit.
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Waarom 
Spirit
kiezen?
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Leef 
zorgeloos.
Tijd die vergaat aan poetsen, is verloren tijd om leuke 
dingen te doen met je gezin. Daarom zijn onze vloeren 
kinder- en huisdierbestendig. Want een ongelukje 
is nu eenmaal snel gebeurd, zeker met kinderen of 
huisdieren in de buurt. Modderpootjes, een omgestoten 
glas of platgetrapte etensresten? Geen enkel probleem. 
Je Spirit vloer is gemakkelijk te onderhouden.

blijf jezelf.

Blijf jezelf, in elke kamer en elk hoekje van je huis. 
Je Spiritvloer werkt akoestisch. De clickcomfort planken 
dempen, dankzij hun innovatieve geïntegreerde 
ondervloer, het loopgeluid met 20 decibel. Dat is 
zorgeloos leven. In alle rust bovendien. 
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Spirit is een vloer voor zowel het warme zuiden 
als het koude noorden. Je vloer blijft stabiel bij 
temperatuurschommelingen in je ruimte. Ook in 
vochtige ruimtes of aan een grote raampartij 
met direct zonlicht kan je perfect onze gluedown 
of click comfort vloer plaatsen. De innovatieve 
technologie en de nabehandeling van de planken 
garanderen steeds een vlakke vloer. Zelfs na 
veelvuldig opwarmen en afkoelen. Dat maakt 
Spirit uitermate geschikt in combinatie met 
vloerverwarming. 

Stabiliteit 
troef.

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY BROWN

Een Spirit
vloer blijft
stabiel in alle 
omstandig-
heden.
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Een extra laagje.

De elegante vormgeving van Spirit gaat hand in hand 
met een beperkte dikte. Je bestaande vloer uitbreken 
tijdens je verbouwingen? Niet nodig. Je legt Spirit er 
gewoon bovenop. Dat bespaart je breekwerk, stof en 
heel wat poetswerk achteraf. Tegels, hout of beton? 
Spirit nestelt zich comfortabel bovenop elk type 
bestaande vloer, ook bij kleine niveauverschillen.
In een recordtempo bovendien.

Kies je comfort.

Klikt het of klikt het niet? Aan jou de keuze. Spirit 
komt in een click comfort en een gluedown versie. 
Click comfort is standaard voorzien van een 
geïntegreerde ondervloer. Dat zijn twee vliegen 
in één klap.

Instant make-over.

Met Spirit kies je voor een snelle en gemakkelijke installatie. 
Je vloer ligt er in een handomdraai, dankzij het handige 
kliksysteem of de zelfklevende ondervloer als je de gluedown 
versie kiest. Of je lijmt je planken of tegels rechtstreeks op 
je bestaande vloer. Je vloer is de basis waarop je volledige 
interieur steunt. Letterlijk en figuurlijk. Nood aan een instant 
make-over? Ga voor een nieuw kleurtje, een verrassend 
design of een warme, natuurlijke touch onder je voeten. 
Spirit tot je dienst!

Alles bij de hand.

Of je nu kiest voor een vloer die eenvoudig ineen 
klikt of voor de lijm die alles harmonisch samen 
houdt. Spirit verzekert een stofvrije, vlotte en 
nette installatie. Met meteen een aantrekkelijk 
interieur als resultaat. 

 Mak kelijk
 te inst alleren

Spirit nestelt zich 
comfortabel bovenop elk 

type bestaande vloer
Spirit is beschikbaar in

click comfort en gluedown. 
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100% water-
bestendige 
vloer.
Spirit is een vloer die 100% waterbestendig is. 
Onwrikbaar en vormvast. Neem een zalig 
dampend bad zonder schrik voor plassen water 
op je vloer. Laat je kinderen hun sneeuwwanten 
rustig uittrekken in huis. Of leg Spirit zelfs in je 
kelder. Want ook in vochtige ruimtes voelt hij 
zich perfect thuis. Je vloer geeft geen krimp. 
Beloofd. Welkom robuuste vloer en langdurig 
gebruikscomfort. Ga voor stijlvol wonen of 
ondernemen, instant én op de lange termijn.

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT LIGHT GREY
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100% 
ftalaten
vrij.
Gezond voor jezelf en voor het milieu. Spirit is een 100% ftalatenvrije vloer en doet 
zo beter dan de Europese normering. Daarmee maken we een duidelijk statement, 
zonder compromissen. Ftalaten zijn een chemische stof en worden vaak gebruikt bij 
de productie van vinylvloeren. Spirit vloeren bevatten geen schadelijke stoffen en 
dit werd uitvoerig getest. Niet omdat het moet, wel omdat we het belangrijk vinden. 
Liever het bewijs zwart op wit? Bekijk het A+ certificaat.
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Kies de
juiste 
vloer.
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Geef je
leven kleur.
kleur buiten de lijntjes.

Beken kleur en toon je persoonlijkheid in je interieur.
De kleur van je tegels of planken hertekenen je ruimte.
Gebruik de kleureffecten slim en zet je interieur naar je hand. 
Met een lichte kleur maak je een kleine kamer optisch groter. 
Donkere kleuren brengen dan weer extra gezelligheid.

Ook de sfeer in je kamer staat of valt met de juiste
kleurkeuze van je vloer. Ga je voor het lichtrijke effect van
een bleke vloer of durf je de intimiteit van zwarte tegels of 
planken aan? Door in je decoratie te contrasteren met je vloer 
profiteer je maximaal van je stijlkeuzen. Ben je net op zoek naar 
een luxueuze look? Dan vind je zeker je gading in de grijze tinten 
binnen de Spirit collectie. 

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - FRENCH LIGHT SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - FRENCH BLACK

Wat is jouw  
favoriete 
look & feel?
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Zie het 
groots.
Spirit XL maakt je grote woondromen waar. 
Je kiest extra volume voor extra uitstraling. 
De lange planken (1830 x 228 mm) maken 
je ruimte visueel groter en geven ze een 
luxueus kantje. Omdat je thuis enkel het 
beste verdient.

Uniek tegelformaat.

Kies je voor tegels? Dan profiteer je van het 
uniek tegelformaat. Met tegels van 600 op 
900 millimeter haal je tijdloze klasse in huis. 
De hoogwaardige afwerking staat garant voor 
jarenlang woon- en werkplezier. Dat is comfort 
in een extra grote verpakking.

SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 
VULCANO DARK GREY
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Toon je 
creativiteit.
Combineer naar hartenlust.

Waarom kiezen en verliezen als je het 
beste van twee werelden kan combineren? 
Met Spirit laat je tegels naadloos overlopen 
in planken en omgekeerd. Ook binnen één 
ruimte. Creëer een uniek lijnenspel of 
speel met verschillende vlakken en kleuren. 
In de gluedown versie mix en match je 
naar believen. Shop je in de Pro collectie? 
Dan profiteer je ook bij de clickplanken 
van dezelfde dikte als bij de clicktegels. 
Dat is zo geklikt.

Pittige patronen.

Kies je voor een gluedown versie en wil je een 
bijzonder effect? Opteer dan bijvoorbeeld 
voor een visgraatmotief. Lang geleden 
waren interieurlovers er al wild van. Nu is het 
bijzondere legpatroon helemaal terug. 
Een visgraat maakt je interieur strak en 
verrassend boeiend tegelijk. Met een warme 
houtkleur krijg je er een 10 voor sfeer en 
gezelligheid bovenop.

PLANKEN: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - ELITE HONEY
TEGELS: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT WHITE GREY

TEGELS: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT TAUPE
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Net als 
echt 
hout.
Fan van weddenschappen? We dagen 
je uit om een Spirit plankenvloer te 
onderscheiden van echt parket. 
Spirit staat voor de authentieke look 
en feel van natuurlijke materialen met 
het gebruiksgemak en de robuustheid 
van een vinylvloer. Net daarom komen 
de Pro en XL collectie met een echte 
houtstructuur. De print en het reliëf 
zijn perfect op elkaar afgestemd. 
Elke zichtbare nerf voel je in je vloer. 
En dat maakt het verschil in een 
authentiek interieur.

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY CARAMEL

Geen echte houtstructuur

PRO & XL: echte houtstructuur
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Ontdek 
de Spirit 
vloeren.

Een passende afwerking.

Fashion lovers weten het: accessoires maken je 
outfit af. Waarom zou het met je vloer anders 
zijn? Met bijhorende plinten en profielen in 
aluminium of met precies hetzelfde design als 
je planken of tegels is je vloer helemaal af. 
Tot in de kleinste hoekjes.   

Stil genieten.

Met Spirit bewaar je de stilte huis. De geïntegreerde 
onderlaag vangt oneffenheden van je ondervloer op 
en zorgt tegelijk voor akoestische demping van 
20 decibel. Zelfs wanneer je op je nieuwe stiletto’s 
door de woonkamer danst op je favoriete hit of 
wanneer er tijdens de vaat een bord aan diggelen gaat.

Bijpassende plinten

Bijpassend T-profiel

Geïntegreerde onderlaag

Aluminium overgangsprofiel
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home.
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Home brengt stijlvol design samen met huiselijke gezelligheid. 
Voor elke woning en elke kamer is er een passende Home-tegel of 
plank. De naam verklapt het al: Home biedt ideale vloeren om van 

je huis een echte thuis te maken. Maar ook voor hotelkamers is het 
een aanrader. Zo geef je je gasten meteen een warm welkom. 

Tal van decors en kleuren zijn uitgevoerd in 12 verschillende planken 
en 6 verschillende tegels. Je vindt altijd een vloer naar jouw smaak.

home.

een smaakvol design

een warm gevoel

huiselijkheid
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GRACE NATURAL click comfort 40: 60001409
bijpassende plinten: 63002252  |  T-profiel: 63002308   

FRENCH LIGHT click comfort 40: 60001401
bijpassende plinten: 63002243  |  T-profiel: 63002300   

GRACE GREIGE   click comfort 40: 60001410
bijpassende plinten: 63002253  |  T-profiel: 63002309

   

COSY NATURAL click comfort 40: 60001412
 bijpassende plinten: 63002255  |  T-profiel: 63002311 

AFMETINGEN: click comfort 40: 1210 x 176,60 mm

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - GRACE GREIGE
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CANYON BROWN click comfort 40: 60001405
bijpassende plinten: 63002248  |  T-profiel: 63002304   

MOUNTAIN BROWN click comfort 40: 60001404
bijpassende plinten: 63002247  |  T-profiel: 63002303   

PALMER NATURAL click comfort 40: 60001407
bijpassende plinten: 63002250  |  T-profiel: 63002306

FRENCH BLACK  click comfort 40: 60001403
bijpassende plinten: 63002246  |  T-profiel: 63002302   

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - FRENCH BLACK

AFMETINGEN: click comfort 40: 1210 x 176,60 mm



42 43

pro.
SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY CARAMEL
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Een onwrikbaar resultaat met een luxueuze 
afwerkingsgraad. Dat kenmerkt de planken en tegels uit 

de Procollectie. Zelfs de fijnste nerf en het kleinste nootje 
zijn voelbaar. Met dank aan de echte houtstructuur. 
Het voelbare reliëf komt perfect overeen met de print 
van het design. Met het blote oog is Spirit Pro niet te 

onderscheiden van een echte parketvloer. 

Met Pro kies je een rigide vinylvloer met de looks 
van echt parket. De collectie telt 16 planken en 

10 tegels. Ideaal voor je woning, toonzaal, winkel 
of kantoorgebouw. Alles is mogelijk!

pro.

Het voelbare reliëf komt 
perfect overeen met de print

van het design.
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COUNTRY WHITE GREY gluedown 55: 60001466  |  click comfort 55: 60001434    
bijpassende plinten: 63002271  |  T-profiel: 63002327

COUNTRY BEIGE click comfort 55: 60001437    
bijpassende plinten: 63002274  |  T-profiel: 63002330

COUNTRY HONEY gluedown 55: 60001465  |  click comfort 55: 60001433    
bijpassende plinten: 63002270  |  T-profiel: 63002326

COUNTRY CARAMEL gluedown 55: 60001468  |  click comfort 55: 60001436    
bijpassende plinten: 63002273  |  T-profiel: 63002329

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - ELITE BEIGE

AFMETINGEN: gluedown 55: 1520 x 237 mm  |  click comfort 55: 1511 x 228 mm
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COUNTRY MOKKA click comfort 55: 60001435    
bijpassende plinten: 63002272  |  T-profiel: 63002328

COUNTRY SMOKED click comfort 55: 60001439    
bijpassende plinten: 63002276  |  T-profiel: 63002332

COUNTRY BROWN gluedown 55: 60001470  |  click comfort 55: 60001438    
bijpassende plinten: 63002275  |  T-profiel: 63002331

COUNTRY DARK BROWN click comfort 55: 60001440    
bijpassende plinten: 63002277  |  T-profiel: 63002333

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY DARK BROWN

AFMETINGEN: gluedown 55: 1520 x 237 mm  |  click comfort 55: 1511 x 228 mm
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ELITE BEIGE click comfort 55: 60001425    
bijpassende plinten: 63002262  |  T-profiel: 63002318 ELITE HONEY gluedown 55: 60001459  |  click comfort 55: 60001427    

bijpassende plinten: 63002264  |  T-profiel: 63002320

ELITE GREIGE gluedown 55: 60001458  |  click comfort 55: 60001426    
bijpassende plinten: 63002263  |  T-profiel: 63002319 ELITE TAUPE gluedown 55: 60001460  |  click comfort 55: 60001428    

bijpassende plinten: 63002265  |  T-profiel: 63002321

ELITE NATURAL click comfort 55: 60001432    
bijpassende plinten: 63002269  |  T-profiel: 63002325 ELITE BROWN click comfort 55: 60001431    

bijpassende plinten: 63002268  |  T-profiel: 63002324

ELITE SAND click comfort 55: 60001429    
bijpassende plinten: 63002266  |  T-profiel: 63002322 ELITE DARK BROWN gluedown 55: 60001462  |  click comfort 55: 60001430    

bijpassende plinten: 63002267  |  T-profiel: 63002323

AFMETINGEN: gluedown 55: 1520 x 237 mm  |  click comfort 55: 1511 x 228 mm AFMETINGEN: gluedown 55: 1520 x 237 mm  |  click comfort 55: 1511 x 228 mm
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MINERAL BEIGE
gluedown 55: 60001484  |  click comfort 55: 60001474
bijpassende plinten: 63002279  |  T-profiel: 63002335

CEMENT LIGHT GREY
gluedown 55: 60001490  |  click comfort 55: 60001480
bijpassende plinten: 63002285  |  T-profiel: 63002341

CEMENT TAUPE
click comfort 55: 60001482
bijpassende plinten: 63002287  |  T-profiel: 63002343  

CEMENT GREY
gluedown 55: 60001491  |  click comfort 55: 60001481 
bijpassende plinten: 63002286  |  T-profiel: 63002342

MINERAL GREY
gluedown 55: 60001483  |  click comfort 55: 60001473
bijpassende plinten: 63002278  |  T-profiel: 63002334 

CEMENT WHITE GREY
click comfort 55: 60001479  
bijpassende plinten: 63002284  |  T-profiel: 63002340

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 -MINERAL BEIGE

AFMETINGEN: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm  |  click comfort 55: 914 x 610 mm
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VULCANO GREIGE
click comfort 55: 60001475
bijpassende plinten: 63002280  |  T-profiel: 63002336 

VULCANO DARK GREY
click comfort 55: 60001476
bijpassende plinten: 63002281  |  T-profiel: 63002337

VULCANO BLACK
gluedown 55: 60001488  |  click comfort 55: 60001478
bijpassende plinten: 63002283  |  T-profiel: 63002339

VULCANO GREY
gluedown 55: 60001487  |  click comfort 55: 60001477 
bijpassende plinten: 63002282  |  T-profiel: 63002338

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - VULCANO DARK GREY

AFMETINGEN: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm  |  click comfort 55: 914 x 610 mm
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XL.
SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - FITZ ROY
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Maak kennis met de grote broer van de Pro collectie:
de 8 verschillende planken van XL zijn extra lang. De extra lange 
planken stralen luxe uit en zijn perfect voor grote ruimtes. Deze 
stijlvolle giganten creëren diepte en geven je vloer tegelijk extra 
cachet. Zo maak je een grote ruimte nog groter. Een winkel of 
ontvangstruimte in je bedrijf? De lengte van de planken leidt je 

klanten subtiel in de richting die jij wil.

Hoe langer de planken, hoe minder je er moet plaatsen. 
Logisch, toch? Met de XL collectie profiteer je van een nog sneller 

resultaat bij de installatie. Zeker als professional is dat mooi 
meegenomen. Want tijd is nu eenmaal geld.

XL.
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YOSEMITE gluedown 55: 60001448  |  click comfort 55: 60001456    
bijpassende plinten: 63002295  |  T-profiel: 63002351

FITZ ROY click comfort 55: 60001452    
bijpassende plinten: 63002291  |  T-profiel: 63002347

LONG RANGE gluedown 55: 60001445  |  click comfort 55: 60001453    
bijpassende plinten: 63002292  |  T-profiel: 63002348

SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE

AFMETINGEN: gluedown 55: 1840 x 237 mm  |  click comfort 55: 1830 x 228 mm
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SIERRA HIGH gluedown 55: 60001446  |  click comfort 55: 60001454    
bijpassende plinten: 63002293  |  T-profiel: 63002349

PACIFIC CREST click comfort 55: 60001451    
bijpassende plinten: 63002290  |  T-profiel: 63002346

SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - SIERRA HIGH

AFMETINGEN: gluedown 55: 1840 x 237 mm  |  click comfort 55: 1830 x 228 mm

KINGS CANYON gluedown 55: 60001442  |  click comfort 55: 60001450    
bijpassende plinten: 63002289  |  T-profiel: 63002345
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Technisch overzicht.
slijtagelaag echte hout- 

structuur
dikte  
(mm) underlay Afmetingen lock # decors Klasse residentiële 

garantie
commerciële 

warranty

SPIRIT 
HOME PLANKEN CLICK COMFORT 40 CLICK COMFORT PLANK 0,40 4 + 1 V 1210 x 176,60 mm 2G/2G 8 32 20 jaar 5 jaar

SPIRIT 
PRO

PLANKEN

GLUEDOWN 55 GLUEDOWN PLANKEN

0,55

V

2,50 X 1520 x 237 mm NEE 8 33 25 jaar 10 jaar

CLICK 55 CLICK COMFORT PLANKEN 4,50 + 1 V 1511 x 228 mm 2G/5G 16 33 25 jaar 10 jaar

TEGELS

GLUEDOWN 55 GLUEDOWN TEGELS X 2,50 X 609,60 x 914,40 mm NEE 6 33 25 jaar 10 jaar

CLICK 55 CLICK COMFORT TEGELS X 4,50 + 1 V 610 x 914 mm 2G/5G 10 33 25 jaar 10 jaar

SPIRIT 
XL PLANKEN

GLUEDOWN 55 GLUEDOWN PLANKEN

0,55 V

2,50 X 1840 x 237 mm NEE 4 33 25 jaar 10 jaar

CLICK 55 CLICK COMFORT PLANKEN 4,50 + 1 V 1830 x 228 mm 2G/5G 6 33 25 jaar 10 jaar
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Technische fiches.
SPIRIT HOME

product specificaties. 40 
click comfort plank

totale dikte EN ISO 24346 4 mm

geïntegreerde 
onderlaag 1 mm

dikte slijtlaag EN ISO 24340 0,4 mm

totaal gewicht EN ISO 23997 7,9 kg/m2

klasse EN ISO 10582 23/32

testresultaten. 40 
click comfort plank

vloerverwarming EN ISO 12524

bureaustoelen EN ISO 4918 geslaagd

brandbestendigheid EN ISO 13501-1 Bfl-s1

chemische 
bestendigheid EN ISO 26987 OK

weerstand tegen 
indrukken EN ISO 24343-1 < 0,1 mm

slipvastheid DIN 51130 R10

EN ISO 13893 klasse DS

geluidsreductie:
contactgeluid EN ISO 717-2 20 dB

reflectiegeluid bij 
lopen EPLF draft 021029-3-2004 33 SONE (57%  

geluidsreductie)
dimensionele 
stabiliteit EN ISO 23999 < 0,15%

residentiële 
garantie 20 jaar

commerciële 
garantie 5 jaar

formaldehyde EN ISO 717-1 E1

locksterkte EN ISO 10582 > 4 kN/m

SPIRIT PRO SPIRIT XL

product specificaties. 55 
gluedown plank

55 
click comfort plank

55 
gluedown tegel

55 
click comfort tegel

55 
gluedown plank

55 
click comfort plank

totale dikte EN ISO 24346 2,5 mm 4,5 mm 2,5 mm 4,5 mm 2,5 mm 4,5 mm

geïntegreerde 
onderlaag - 1 mm - 1 mm - 1 mm

dikte slijtlaag EN ISO 24340 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

totaal gewicht EN ISO 23997 4,95 kg/m2 9,3 kg/m2 4,95 kg/m2 9,3 kg/m2 4,95 kg/m2 9,3 kg/m2

klasse EN ISO 10582 23/33/42 23/33 23/33/42 23/33 23/33/42 23/33

testresultaten. 55 
gluedown plank

55 
click comfort plank

55 
gluedown tegel

55 
click comfort tegel

55 
gluedown plank

55 
click comfort plank

vloerverwarming EN ISO 12524 geschikt max. 27° (80°F) / elektrische vloerverwarmingssystemen max. 60 W/m2

bureaustoelen EN ISO 4918 geslaagd geslaagd geslaagd geslaagd geslaagd geslaagd

brandbestendigheid EN ISO 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

chemische 
bestendigheid EN ISO 26987 OK OK OK OK OK OK

weerstand tegen 
indrukken EN ISO 24343-1 < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm

slipvastheid DIN 51130 R10 R10 R10 R10 R10 R10

EN ISO 13893 klasse DS klasse DS klasse DS klasse DS klasse DS klasse DS

geluidsreductie:
contactgeluid EN ISO 717-2 3 dB 20 dB 3 dB 20 dB 3 dB 20 dB

reflectiegeluid bij 
lopen

EPLF draft 
021029-3-2004

25 SONE (67% 
geluidsreductie)

37 SONE (52%  
geluidsreductie)

25 SONE (67% 
geluidsreductie)

37 SONE (52%  
geluidsreductie)

25 SONE (67% 
geluidsreductie)

37 SONE (52%  
geluidsreductie)

dimensionele 
stabiliteit EN ISO 23999 < 0,15% < 0,15% < 0,15% < 0,15% < 0,15% < 0,15%

residentiële 
garantie 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar

commerciële 
garantie 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar

formaldehyde EN ISO 717-1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

locksterkte EN ISO 10582 - > 5 kN/m - > 5 kN/m - > 5 kN/m

geschikt max. 27° (80°F) / elektrische 
vloerverwarmingssystemen max. 60 W/m2
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Installeren 
doe je zo.
Je Spirit vloer installeren geeft je meteen voldoening, met dank aan het gemak en 
de snelheid van de plaatsing. Je plaatst je planken of tegels in amper 4 stappen:

01. Laat de vloerplanken of -tegels 48 uur acclimatiseren.
02. Maak de vloer proper.
03. Installeer de eigenlijke vloer. De aanpak hangt af van het lockingsysteem 

(2G of 5G) of gebeurt met lijm.
04. Werk je vloer af met een plintje en een profiel voor het beste resultaat.

Scan de QR-code en bekijk de installatievideo voor jouw vloer online.

gluedownclick

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - FRENCH LIGHT
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Het perfecte 
plaatje.
Alle tools voor een vlotte installatie.

Met het juiste gereedschap is een Spirit vloer zo gelegd. 
En dat je niet veel gereedschap nodig hebt, is een 
understatement. Ga je voor een gluedown installatie? 
Dan lijm je de tegels rechtstreeks op je bestaande vloer. 
Installeer je een clickvloer zonder geïntegreerde onderlaag? 
Dan is de Dreamtec je onderlaag op maat. Je vouwt hem 
eenvoudig uit, snijdt hem op maat en klaar is Kees.

Afwerkingsprofielen.

Plinten.

Een vloeiend geheel.

Een naadloze overgang tussen materialen, een gedetailleerde 
afwerking van hoeken en kantjes of het subtiel wegwerken van 
een hoogteverschil: de afwerkingsprofielen van Spirit maken 
het verschil tussen half werk en heel werk. Mag er een blinkend 
accentje bij zitten? Verras dan met aluminium profielen in brons, 
champagne of zilverkleur.  Het T-profiel is er in dezelfde kleuren 
en patronen als je vloer zelf. Het is de eenvoudige succesformule 
voor een luxueuze knipoog in je interieur.

Uiteraard is je kamer pas helemaal af met een stijlvol plintje. 
Zo gezegd, zo gezet. De plinten installeren is een koud kunstje. 
Je lijmt ze gemakkelijk vast of kiest voor de handige clips en 
klikt ze zo vast op de muur. Het design is volledig in de stijl en 
de kleuren van je planken of tegels. Of ga voor een schilderplint 
die naadloos aansluit bij je muur. Het resultaat? Een strakke 
afwerking die kan tellen. schilderbare plint 

60 mm: 63001756
schilderbare plint  
80 mm: 63001776

schilderbare plint  
100 mm: 9372-3045

schilderbare plint 
110 mm: 9370-3045

bijpassend T-profiel T-profiel aluminium* reducer aluminium* end profiel aluminium*

63000579 alu eind profiel LVT 2 m zilver
63000580 alu eind profiel LVT 2 m champagne
63000581 alu end profiel LVT 2 m brons
63000573 alu aanpassingsprofiel LVT 2 m
 zilver
63000574 alu aanpassingsprofiel LVT 2 m
 champagne
63000575 alu aanpassingsprofiel LVT 2 m 
 brons
63000576 T-profiel LVT 2 m zilver
63000577 T-profiel LVT 2 m champagne
63000578 T-profiel LVT 2 m brons

plint clips: 9310-0017 bijpassende plinten

* beschikbaar in zilver, brons  & champagne

SPIRIT XL - CLICK  
COMFORT 55 - YOSEMITE
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Onderhouden
met gemak.
Spirit is ontwikkeld om jarenlang mee te gaan. 
Welk jong geweld, harige vriend of uitbundige 
dansjes hij ook moet weerstaan. Wees gerust, 
een Spiritvloer vraagt amper onderhoud. Even 
poetsen? Dat is zo gebeurd, dankzij de vlek- 
en vochtbestendige coating.

Met de juiste producten geef je de levensduur 
en blijvende uitstraling van je vloer nog een 
duwtje in de rug. Een krachtig PU-protector 
geeft je bovenste vinyllaag extra bescherming. 
De reiniger zorgt voor een nette en hygiënische 
vloer op elk moment.  Zowel voor de eerste 
onderhoudsbeurt als voor regelmatig gebruik. 
Poets je vloer snel even tussendoor, zonder 
spoelen achteraf. Zo blijft er meer tijd voor 
leuke dingen.

Cleaner: 63000772 PU Protect: 63000773

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55

Makkelijk
te poetsen.



Dromen.
Plannen.
Doen.
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