
CHATEAU laminatgulv er designet til:
•  Kraftig trafik i hjemlige miljøer: Soveværelse, stue, køkken, entre
•  Moderat trafik i offentlige miljøer: Klasseværelser, mindre kontorer, hotelværelser, 
 butikker

Chateau er et unikt laminatgulv, der kan monteres i flere mønstre takket være det eksklusive Chateau-låsesystem, der er 
udviklet af BerryAllocs ingeniører:

• Mønstrene “sildeben” og “mosaik” kræver 2 forskellige planker: A-planker og B-planker. Disse pakkes separat, så 
husk at fortælle BerryAlloc-forhandleren, at du skal bruge begge typer, hvis du vælger disse mønstre.

• Mønstrene “skibsdæk” og “stige” kræver kun 1 type planke: A-planker.
• Mønstrene “sildeben” og “mosaik” er designet til at blive monteret som et flydende gulv, men de kan også limes fast 

til undergulvet.

For et perfekt resultat, der også opfylder garantibetingelserne, anbefaler vi, at du nøje følger monteringsvejledningerne 
herunder. 

Det er vigtigt, at gulvpakkerne opbevares uåbnet ved rumtemperatur mindst 48 timer før monteringen. Stabl pakkerne, 
så de har maksimal kontakt med luften. Gulvet skal monteres ved en rumtemperatur 18-25 ° C og en relativ luftfugtighed 
på 40-60% RF.

værktøj
• Elektrisk stiksav eller fintandet håndsav
• Afstandsklodser
• Målebånd, blyant, vinkeljern og hurtigtørrende PVAc trælim type D3

Af hensyn til egen sikkerhed, brug beskyttelsesudstyr: handsker, støvmaske og beskyttelsesbriller.

Glem ikke matchende sokkel- og t-lister, samt tekniske lister i aluminium (afslutnings-, niveauregulerings- og t-lister). 

Chateau kan installeres som et flydende gulv, eller limes fast til undergulvet, afhængigt af, hvilket mønster det monteres 
i.

• Skru ikke gulvplankerne fast til undergulvet.  
• Monter ikke laminatgulv under faste installationer som f.eks. køkkenindretning eller indbyggede skabe. 
• Lad der være 8-10 mm afstand til vægge og andre faste installationer, så gulvet kan bevæge sig frit i alle retninger.
• I døråbninger (overgang mellem rum), ved asymmetrisk sammenhængende gulvflader og ved rum med gulvlængder/ 

bredder over 10 m, skal gulvfladen deles op med ekspansionslister.

1. planlæg din montering 
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BerryAlloc underlag er specielt udviklet til vores gulve, og med samme høje kvalitetsstandarder for 
at sikre et perfekt resultat. Den specifikke udformning af Chateau-plankerne kræver et underlag 
med høj ydelse og en trykfasthed på min. 130 kPa. BerryAlloc Excellence Plus-underlaget er perfekt 
til mønstrene «sildeben» og «skibsgulv».  

Hvis Chateau gulvet limes fast til undergulvet, skal der ikke bruges underlag.

Tjek alle planker for synlige fejl under optimale lysforhold, både før og under monteringen. Planker 
med fejl må ikke benyttes.

For at opnå det mest naturlige resultat, sørg for at blande plankerne, når du monterer gulvet.

3. gulvvarme/-køling

4. underlag

5. montering af dit chateau gulv

Hvis du har gulvvarme, bedes du læse vores separate monteringsvejledning for montering af 
laminatgulv oven på gulvvarme.

BerryAlloc laminatgulve kan monteres på de fleste hårde undergulve, for eksempel gips-/spånplader, PVC og beton. 
Husk at sikre undergulvet mod knirkeri.

Ved monteringen skal undergulvet være tørret godt op:

• For træbaserede materialer, maks. 50% relativ fugtighed 
• For beton- og letbetongulve, maks. 85% relativ fugtighed, eller 2,0 CM % (1,8 CM % ved gulvvarme)
• For gipsbaserede materialer, maks. 0,5 CM % (0,3 CM % ved gulvvarme) 

Undergulvet skal være plant (maks. +/- 1,5 mm per 2 m).
Skarpe ujævnheder skal slibes ned og eventuelle huller skal spartles.
Hvis undergulvet ikke opfylder kravene til planhed, vil gulvet kunne begynde at knirke.

Bløde underlag som væg-til-væg tæpper skal fjernes. Rengør gulvet før monteringen.
På et eksisterende trægulv skal BerryAlloc Chateau blive monteret på tværs af de gamle gulvplanker.

2. forberedelse af undergulv
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5.1 sildebensmønster

Fortsæt monteringen ved at tilføje B- og derefter igen A-planker, indtil du er færdig med mindst 4 rækker. Find midten 
af   startvæggen og midten af   dit gulv, og juster rækkerne før du fortsætter.

Chateau er et drømmegulv for kreative gør-det-selv folk. Det er muligt at lave flere mønstre, og med et bredt udvalg af 
farver kan du blande og matche og give gulvet lidt ekstra personlighed: sildeben, skibsdæk, stige og mosaik.
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Tænk på formen af dit rum, når du vælger startvæggen. For L- eller U-formede rum, se venligst illustrationerne herover.

Til sildebensmønsteret skal du bruge to planketyper: A-planker og B-planker. Tag en planke, og vend langsidens not 
mod dig. For A-planker fortsætter noten langs kortsiden til HØJRE og til VENSTRE for B-planker. Sørg altid for at noten 
peger mod monteringsretningen.

Alle planker er mærket med “A” eller “B” inkl. produktionsdato på bagsiden.

Påfør en hurtigtørrende trælim (PVAc) på begge kortsider af plankerne for en optimal gulvstabilitet.

Begynd at lave V-former langs startvæggen med en A-planke (1) i en 45° vinkel, forbind den med en B-planke (2), og 
monter derefter endnu en A-planke (3) til venstre igen for at sikre forbindelsen. Fortsæt til højre og tilføj endnu en 
A-planke, og så videre. Begynd og slut med en fuld V-form.

Scan QR-koden for at 
se video vedr. komplet 
montering af sildebensgulv:



Flyt den monterede gulvflade væk fra startvæggen, og tegn en lige skærelinje over hele rækken, parallelt med væggen. 
Nu har du to valg:

1. Skriv numre på hver planke, før du demonterer plankerne og skærer dem hver for sig. Monter dem derefter tilbage i 
rigtig rækkefølge op mod væggen. Hvis der er påført trælim, så gå til mulighed 2.

2. Brug tape for at holde plankerne sammen på begge sider af skærelinjen. Placer blokke under gulvfladen for at løfte 
den, så plankerne kan skæres. Eller brug en præcis maskinsav for kun at skære igennem laminatet. Flyt derefter gulv-
fladen op mod væggen.

Husk at tage højde for ekspansionsfugen, når du måler størrelsen på de sidste planker i rækken. 
Hvis du bruger håndsav, så sav med plankens overside opad. Hvis du bruger en elektrisk stiksav, så skær med plankens 
overside nedad. Det er nødvendigt med et skarpt savblad for det bedste resultat!

Fortsæt monteringen række for række: en serie A-planker og derefter en serie B-planker.
Ved den sidste række skal du igen skære plankerne. 

Valg 1

Valg 2
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5.2 skibsdæksmønster

5.3 stigemønster

Hvis du vælger «skibsdæk» mønstret, har du kun brug for A-planker. Placer første planke i venstre hjørne af rummet 
med låselisten pegende mod monteringsretningen. Put lim på den korte side af hver planke, før du installerer den. 
Plankerne skal lægges i forbandt med en forskydning af endestykkerne på min. 1/3 plankelængde.

Chateau kan også installeres som et «stigemønster», men så skal gulvet limes fast til undergulvet. Der må ikke bruges 
underlag. Vælg en parketlim af høj kvalitet for det bedst mulige resultat. Til dette mønster skal du kun bruge A-planker. 
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Mål afstanden fra væggen til hjørnet af planken, hvor gulvet skal slutte. Husk afstanden til væggen!

Når du skal montere de sidste planker, måles den resterende afstand (X og Y). Saml en trekant af A- og B-planker, 
og tegn størrelsen af X og Y for at danne en skærelinje. Skær plankerne til, og lim dem en efter en i åbningen.



5.4 mosaikmønster
Ønsker du det klassiske mosaikmønster, har du brug for begge typer planker, A og B. Dette mønster skal limes til un-
dergulvet. Der må ikke bruges underlag. Vælg en parketlim af høj kvalitet for det bedst mulige resultat.
Påfør limen og begynd med en A-planke, med låselisten pegende mod monteringsretningen.  Monter 6 stk. A-planker. 
Derefter skifter du retning og fortsætter med 6 stk. B-planker, hvor låselisten også peger mod monteringsretningen. 
Gentag processen, kvadrat for kvadrat, række for række.

5.5 dørkarme og varmerør

Hvis du har varmerør, skal du måle den nøjagtige placering og mærke af på planken. Læg 20 mm til 
rørets dimension, da laminatet skal kunne bevæge sig i alle retninger rundt om røret.
Sav fra borehullerne til siden af laminatet i en vinkel på 45 °, og lim laminatstykket på plads.

Dørkarme af træ skal skæres i bunden, så en planke, inkl. eventuelt underlag, kan passes ind under. 
Placer en planke med oversiden ned mod dørkarmen.
Skær dørkarmen, og skyd derefter planken ind under dørkarmen. Husk afstanden til væggen (8-10 
mm) under dørkarmen!
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Påfør omhyggeligt limen på undergulvet, og placer en planke i venstre hjørne med låselisten pegende mod monter-
ingsretningen. Begynd med første række nærmest væggen, og fortsæt derefter med «stigetrinene» i modsat retning 
og med låselisten pegende mod monteringsretningen.



7. vedligehold og pleje

8. garanti

Et laminatgulv er meget nemt at rengøre:
TØRRE METODER: med en kost, støvmoppe (mikrofiber) eller støvsuger
VÅDE METODER: med en godt opvredet klud (mikrofiber) – undgå at bruge for meget vand! Vandspild skal tørres op så 
hurtigt som muligt.

Vi anbefaler på det kraftigste at bruge BerryAlloc Cleaner Ultra, som er specialudviklet til at rengøre laminatgulve og 
ikke efterlader striber. Der må ikke benyttes dampvasker på laminatgulve.

Læg en måtte af god kvalitet inden for alle yderdøre. Den skal være stor nok til at kunne absorbere smuds og/eller 
fugt. Sæt filtpuder under stole- og bordben for at undgå ridser. Løft tunge genstande, hvis de skal flyttes. Brug en 
beskyttende gulvmåtte under kontorstole. 
Laminat kan ikke poleres eller behandles med produkter, der indeholder voks eller olie. 

For flere detaljer se venligst FDV dokument for laminatgulve på www.berryalloc.com.

Ved at følge ovennævnte instruktioner forlænger du laminatgulvets levetid og sikrer, at garantien er gældende.

Vi henviser til vores garantibestemmelser på www.berryalloc.com for mere information.

enjoy your berryalloc floor!

Når du monterer tilbehør, skal du huske, at gulvet skal kunne bevæge sig frit. Dette betyder at:
Gulvlister må aldrig fastgøres til gulvet. De kan fastgøres til væggen med klips, eller med skruer/søm.
• Når du har installeret gulvlister eller tekniske profiler må du ikke bruge fugemasse mellem disse og laminatgulvet. 

Bevægelsen i laminatet vil forårsage sprækker i fugen, som gør tætningsmassen ineffektiv og uæstetisk. Fugemassen vil 
også have tendens til at «lime» listen til laminatgulvet.

• Ekspansionsafstanden til faste bygningselementer (dørkarme, varmerør etc.) må aldrig fyldes helt med fugemasse. Brug 
først en fugebagstop, der kan sammenpresses (BerryAlloc FillerTwine), og afslut derefter med en matchende fugemasse. På 
den måde kan gulvet bevæge sig. 

• Profiler, dørstoppere og lignende må ikke skrues gennem laminatgulvet og ned i undergulvet.
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BerryAlloc tilbyder et bredt udvalg af tilbehør i et tidløst design, som sætter kronen på værket:
• Farvematchende 60 mm gulvlister
• Farvematchende T-lister
• Tekniske lister i aluminium (afslutnings-, niveauregulerings- og t-profil)
Hvide gulvlister er også tilgængelige og kan benyttes, som de er, eller du kan male dem i samme farve som din væg.

6. en perfekt afslutning 


