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Gedreven door innovatie

Een nieuw revolutionair kliksysteem 

360° kliksysteem 

Stabiele HIPS klikbasis 

Voordelen 

DreamPatch v Pro collectie

Elke dag veiliger en gezonder

Installatierichtlijnen

Technische info

Accessoires 
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Nog nooit was de vloer van uw dromen installeren zo eenvoudig! Dankzij het uniek 
kliksysteem aan 4 zijden is het mogelijk de planken in alle richtingen samen te klikken. 
DreamPatch Pro combineert schoonheid met duurzaamheid, vergt weinig onderhoud en 
is aangenaam om op te lopen, het is zowel waterbestendig als geluidsabsorberend en 
volledig recycleerbaar!

DreamPatch Pro is geschikt voor iedere ruimte in uw huis. Deze collectie kan zelfs 
geplaatst worden in winkels, hotels en kantoren.

Bovenal kunt u deze vloer in een handomdraai installeren:
een droom die werkelijkheid wordt!

Een nieuw revolutionair kliksysteem
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1. De bovenlaag van polyurethaan is uitzonderlijk slag- en slijtvast. Ze behoudt haar 
 vorm en is volledig waterbestendig. Dit betekent dat DreamPatch Pro ook    
 probleemloos kan worden geïnstalleerd in badkamers, keukens en toiletten. 

2. De slijtagelaag is vervaardigd uit PVC. Onder deze laag bevindt zich een PVC-folie 
 waarop het design is gedrukt. 

3. Een stabiele PVC–versterking op de achterkant doet dienst als een opnamevorm  
 voor de bovenlagen en als verbinding met de klikbasis.

4. De speciale HIPS (hoge impact polystyreen) klikbasis met de 
 klikelementen rondom staat garant voor het snel en eenvoudig installeren in
 alle richtingen (360°).

5. De duurzame geluiddempende onderlaag van PVC onderdrukt geluiden en geeft 
 DreamPatch Pro tevens het geluidsaspect mee van echt hout.

Analyse van een droom product
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360° kliksysteem

Supersnelle plaatsing

Dankzij het identieke klikpro el aan de 4 zijden plaatst u uw DreamPatch Pro vloer sneller dan 
vloeren met traditionele kliksystemen. U moet niet meer terug lopen  naar de andere kant van de 
kamer om een nieuw rij te leggen.  Begin met de installatie in gelijk welke hoek van de ruimte en ga 
verder met klikken tot u de andere kant bereikt. U kunt de volgende rij starten waar u de voorgaande 
heeft beëindigd.
 

DreamPatch Pro installeren is gewoon onovertrefbaar dankzij het uniek 
identiek klikprofi el op de 4 zijden. De planken klikken gemakkelijk 
samen aan om het even welke kant, zowel aan voor- als achterkant,
als aan linker- of rechterzijde.

Samenwerken aan dezelfde vloer

Dankzij DreamPatch Pro kunnen meerdere  installateurs gelijktijdig dezelfde vloer installeren,
zo is iedere ruimte in een  recordtijd afgewerkt.

TRADITIONELE 
KLIK DREAMCLICK PRO
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Veelzijdig en creatief

Het installeren van DreamPatch Pro is niet alleen gemakkelijker, het is ook prettiger werken! Laat uw 
creativiteit de vrije loop en installeer om het even welk vloerpatroon. Voor een verblu end e ect 
kunt u zelfs verschillende kleuren combineren.

Klik zoals u zelf wil

U kunt DreamPatch Pro installeren op de wijze die u het beste past. Klik de planken in aan de lange 
zijde en verbind dan de korte zijde, liever andersom? Gewoon doen! U kunt zelfs kiezen om de 
planken al “duwend” of al “trekkend” te plaatsen, zo eenvoudig, net kinderspel!

Trekken

Klik eerst de korte kant Klik eerst de lange kant

Duwen



10 DreamPatch Pro, Vintage Eik Natuur 053, 0065965



11

Stabiele HIPS klikbasis

Dimensioneel stabiel
DreamPatch Pro blijft onveranderlijk bij een hoge vochtigheidsgraad en is extreem stabiel bij 
normale kamertemperatuur. De HIPS klikverbinding blijft in vergelijking met conventionele PVC-
systemen sterker en harder bij een groter temperatuurbereik.
  

Geen ondervloer voorbereiding
Bij andere soepele vloerbedekkingen kruipt er heel wat tijd in de voorbereiding om te komen 
tot een geslaagde installatie. Met DreamPatch Pro vergt de ondervloer weinig of geen voorbereiding: 
u kunt DreamPatch Pro installeren bovenop uw bestaande harde vloeren zoals tegels of laminaat. 
Dit houdt een belangrijke tijdswinst in! De planken en het kliksysteem hebben een zekere 

exibiliteit, zodat u een perfecte voeg kunt realiseren zonder risico op het afbreken van de 
klikkanten. Een droom voor renovatieprojecten! Laat uw planken gedurende twee dagen 
acclimatiseren en u kunt van start gaan.

Telkens weer herklikbaar
Gebruik dezelfde DreamPatch Pro vloer telkens opnieuw, dankzij de sterkere en hardere verbindings-
elementen dan bij kliksystemen vervaardigd uit PVC alleen. U kunt de planken tot 30 maal 
samenklikken en opnieuw uit elkaar halen. Een droom van een vloer voor beurzen en tijdelijke 
projecten.



12 DreamPatch Pro,Rivier Eik Greige 029, 0065971
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Stille en zachte vloer

DreamPatch Pro is een stille vloer die geluiden absorbeert en zorgt voor 
een zacht gedempt stapgeluid. DreamPatch Pro voelt ook warm aan en 
geeft het gevoel te lopen over een echte houten vloer.

Geschikt voor vloerverwarming

DreamPatch Pro heeft een lage warmteweerstand en is bijgevolg 
ideaal voor gebruik bij vloerverwarming.

Waterbestendig

DreamPatch Pro is bestendig tegen vocht of morsen van water. Het vinyl of 
HIPS frame zwelt niet op, trekt niet krom of rot niet. Als de vloer vochtig 
is, komt deze niet omhoog en trekt niet krom. (Is uw ondervloer niet 
waterbestendig, bv. bij houten balken, bescherm dan uw ondervloer
met een waterbestendig membraan.)

Locksterkte

De sterkere voegen bieden een hogere weerstand aan intens 
beloop en rijdende lasten (500 kg /m).

Onderhoudsvriendelijk

DreamPatch Pro vergt slechts weinig onderhoud. Gebruik gewoon een 
borstel of een stofzuiger, u kunt uw vloer ook reinigen met een natte 
dweil en een standaard reinigingsproduct.

Milieuvriendelijk

Onze DreamPatch Pro vloeren bestaan uit zuiver PVC-
materiaal en zijn dus 100% recycleerbaar.

Voordelen
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Het
superieure 
kliksysteem



15DreamPatch Pro, Riviereik Wit 021, 0065973
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Dream Patch PRO
Collectie
De betere oplossing voor vloeren in een 
commerciële omgeving.

DreamPatch Pro combineert hoge duurzaamheid 
met een brede waaier aan designmogelijkheden, 
geschikt voor zowel residentieel als commercieel 
gebruik, zowel voor trendy winkels en hotelkamers 
als voor uw eigen leefruimtes.

Dankzij de unieke eigenschappen staat het installeren 
van DreamPatch Pro gelijk aan belangrijke tijdswinst, 
wat zich vertaalt in een lagere totale plaatsingskost:

• Supersnelle plaatsing dankzij het revolutionair 
 360° locksysteem.
• Bijna of geen voorbereiding van de ondervloer 
 en een grotere stevigheid over onregelmatig-
 heden van de ondervloer, dit dankzij de
 superstabiele HIPS klikbasis.
• Telkens opnieuw herklikbaar.
• Bestand tegen intens beloop en minder   
 onderhoud noodzakelijk dankzij de heavy duty 
 slijtagelaag plus het PU-oppervlak.
• De sterkere voegen bieden een hogere 
 weerstand aan intens beloop en rijdende lasten 
 (500 kg /m).

DreamPatch
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18 DreamPatch Pro, Woudkoning Zadeltint 033, 0065967
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PUBLIEK EN COMMERCI ËEL
GEBRUIK, RUIMTES MET
ZWAAR BELOOP

ALGEMEEN
INDUSTRIEEL GEBRUIK

VERPAKKING:  DOOS: 15 planken = 2,09 m² (16,43 kg)   •   PALLET: 63 DOZEN = 131,67 m² (1057 kg)   •   PLANK (mm) 914,4 L x 152,4 B x 5,3 D

WOUDKONING  ZADELTINT 033   ART. 0065967

SCARLET EIK DONKERBRUIN 010   ART. 0065964

RIVIER EIK DONKERBRUIN 030   ART. 0065966

VINTAGE EIK NATUUR 053   ART. 0065965
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PUBLIEK EN COMMERCI ËEL
GEBRUIK, RUIMTES MET
ZWAAR BELOOP

ALGEMEEN
INDUSTRIEEL GEBRUIK

VERPAKKING:  DOOS: 15 planken = 2,09 m² (16,43 kg)   •   PALLET: 63 DOZEN = 131,67 m² (1057 kg)   •   PLANK (mm) 914,4 L x 152,4 B x 5,3 D

RIVIER EIK NATUUR 013    ART. 0065968

EVERGREEN EIK ZANDKLEUR 008   ART. 0065970

RIVIER EIK WIT 021    ART. 0065973
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EVERGREEN EIK PARELKLEUR 007   ART. 0065972

RIVIER EIK GREIGE 029    ART. 0065971

PALMER EIK NATUUR 014    ART. 0065969
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24 DreamPatch Pro, Rivier Eik Donkerbruin 030, 0065966
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PALMER EIK NATUUR 014    ART. 0065969

RIVIER EIK NATUUR 013    ART. 0065968

EVERGREEN EIK ZANDKLEUR 008   ART. 0065970

RIVIER EIK WIT 021    ART. 0065973

EVERGREEN EIK PARELKLEUR 007   ART. 0065972

RIVIER EIK GREIGE 029    ART. 0065971

VINTAGE EIK NATUUR 053   ART. 0065965

WOUDKONING  ZADELTINT 033   ART. 0065967

SCARLET EIK DONKERBRUIN 010   ART. 0065964

RIVIER EIK DONKERBRUIN 030   ART. 0065966

PUBLIEK EN COMMERCI ËEL
GEBRUIK, RUIMTES MET
ZWAAR BELOOP

ALGEMEEN
INDUSTRIEEL GEBRUIK
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De levenscyclus van DreamPatch Pro heeft slechts een geringe 
impact op het milieu en is bijgevolg de perfecte vloer voor  
de wereld van morgen.

•  Bevat geen schadelijke sto en zoals zware metalen.
•  Lage VOC-emissies.
•  Geen toevoeging van DOP weekmakers (ftalaten, lagere koolstofketen). 
 Deze zijn vervangen door milieuvriendelijke componenten conform de strengste 
 Europese regelgeving.
•  Geen componenten van de SVHC-lijst – december 2012 
 (Substances of Very High Concern).
•  Brandclassificatie Bfl-s1, zorgt voor een langere evacuatietijd in geval van brand. 
•  100 % recycleerbaar.

Elke dag veiliger en gezonder
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Vooraleer te starten, laat de planken gedurende 48 uren acclimatiseren.

Ondervloer

•  Het oppervlak moet proper, hard, droog zijn en tamelijk e en zonder scherpkantige one enheden.
•  DreamPatch Pro verdraagt een hoge vochtigheidsgraad en bedekt kleine scheuren en 
 onregelmatigheden in de ondervloer.
•  Zorg er voor dat de vloer vrij is van chemische verontreiniging, stof of los puin.
•  Bestaande harde vloeren moeten niet worden verwijderd.
•  Een one en vloeroppervlak vereist eerst de gebruikelijke voorbereiding met multiplex of een 
 geschikt egaliseringsmiddel.

Plaatsing

De planken worden meestal recht gelegd en parellel met de langste zijden van de kamer met willekeurig 
verspreidde eindvoegen – op deze wijze ontstaat er het minste restafval.
Meet de kamer nauwgezet om een gebalanceerde lay-out te bekomen. Zo kan je bepalen of de eerste rij 
zal moeten verzaagd worden. Als de eerste rij vloerpanelen niet in breedte moeten verzaagd worden, is 
het noodzakelijk om de groef af te snijden zodat je een nette, e en kant hebt tegen de muur.

Maken van voegen

•  Voeg de planken samen door ze te positioneren en ze plat op de vloer samen te schuiven 
 zodanig dat de verbindingselementen samenklikken.
•  Afwerking van de voeg: hef het uiterste einde van één van de planken op tot ongeveer 20° en ga 
 verder met de planken voorzichtig samen te duwen om zo een perfect hermetische voeg te 
 bekomen. Vergrendel vervolgens de voeg door de plank terug vlak op de bodem te leggen.
•  Gelieve geen hamer te gebruiken om de planken in elkaar te plaatsen.

Uitzetvoegen

Voorzie een uitzettingsvoeg van 8 mm voor thermische uitzetting.

Gemakkelijk te snijden

Gebruik een breekmes, een decoupeerzaag of een guillotine.

Installatierichtlijnen
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Product 
specificaties

Totale dikte EN 428 5,30 mm

Slijtlaag EN 429 0,55 mm

Totaal gewicht EN 430 8 kg/m2

Oppervlakte behandeling PUR

Classificatie EN 685 23 - 33 - 42

Testresultaten

Vloerverwarming EN 12524 geschikt - max. 27°

Bureaustoelen EN 425 pass

Vuurbestendigheid EN 13501-1 Bfl-s1

Chemische bestendigheid EN 423 OK

Weerstand tegen indrukken EN 433 < 0,10 mm

Slipweerstand DIN 51130
EN 13983

R10
class DS

Geluidsreductie EN ISO 717-2 
(∆ Lw) 8 dB

Kleurechtheid ISO 105-B02 > 6

Drumgeluid EPLF SL60

Lock sterkte 500 kg/m

Antistatisch EN 1815 ja

Residentiële garantie Levenslang

Commerciële garantie 10 jaar

Formaldehyde E1

914,4 x 152,4 x 5,3 mm
15 planken/doos =  2,09 m² (16,43 kg)
63 dozen/pallet = 131,67 m² (1057 kg)

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

EN 14041

DOP: 454-DC3313-1
Resilient covering

EN 649

DREAM
PATCH
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Accessoires

Wherever. Forever.

0065965 0065972 0065970 0065971 0065969 0065966 0065967 0065968 0065973 0065964

Vintage Eik 
Natuur  053

Evergreen Eik 
Parelkleur  007

Evergreen Eik 
Zandkleur  008

Rivier Eik 
Greige  029

Palmer Eik 
Natuur  014

Rivier Eik Don-
kerbr.  030

Woudkoning 
Zadeltint  033

Rivier Eik 
Natuur  013

Riviereik 
Wit  021

Scarlet Eik 
Donkerbr.  010

9320-3019 9320-3036  9320-3024 9320-3020 9320-3027 9320-3269 9320-3033 9320-3863  9320-8531 9320-3021 

9580-3019 9580-3036 9580-3024 9580-3020 9580-3027 9580-3269 9580-3033 9580-3863 9580-8531 9580-3021

DreamPatch Pro
VINYL PLANKEN

ACCESSOIRES                                                        Bestelhoeveelheid

PLINT  60 mm MDF
60 x 14 x 2400 mm

Per 4 st. 
= 9,6 m

PLINT 70 mm WATERRESISTENT
70 x 12 x 2400 mm

Per 4 st. 
= 9,6 m

 = 15 planken = 63 dozen
= 914,4 x 152,4 x 5,3 mm = 2,09 m2 = 131,67 m2

CLIPS - PLINTEN MDF                                             Bestelhoeveelheid

PLINT CLIPS EN PLUGS Per zak
(30 clips/zak) 9310-0017

FOR COMMERCIAL USEFOR COMMERCIAL USE

6

ALUMINIUM PROFIELEN                                        Bestelhoeveelheid

AANPASSINGSPROFIEL 2 m Per stuk4-7,5 x 33 x 2000 mm

T-PROFIEL 2 m Per stuk4-7,5 x 24 x 2000 mm

EIND PROFIEL 2 m Per stuk
4-7,5 x 20 x 2000 mm

Zilver Champ. Brons

9422-3017 9422-3016 9422-3018

9412-3017 9412-3016 9412-3018

9431-3017 9431-3016 9431-3018

ONDERLAGEN                                                       Bestelhoeveelheid

DREAMTEC (18 DB - 0,9 MM) 10 m² / doos 63000027

33 42

DREAMTEC + (20 DB - 1,5 MM)
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* Ook beschikbaar in de kleuren champagne en brons.

De perfecte afwerking voor uw droomvloer

Omdat de juiste, zorgvuldig gekozen afwerking alle verschil maakt. Omdat wij geen genoegen nemen  
met half werk. Daarom heeft PATCHWORK een uitgebreid gamma aan accessoires voor u klaarliggen.

Accessoires

H 4-7,5 x B 24 x L 2000 mm
Verkocht per stuk

H 4-7,5 x B 33 x L 2000 mm
Verkocht per stuk

H 4-7,5 x B 20 x L 2000 mm
Verkocht per stuk

H 60 x B 14 x L 2400 mm
Verkocht per 4 stuks

30 clips per verpakking
Verkocht per verpakking

60 mm plint 
MDF

DreamTec +

Clips voor 
MDF plinten

T-profiel 
zilver aluminium *

Aanpassingsprofiel 
zilver aluminium *

Eindprofiel 
zilver aluminium *

De DreamTec+ onderlaag, voor gebruik onder click vinyl vloeren:

•  Vermindert geluidsoverdracht (naar de onderliggende ruimte) (-20 dB)
•  Vermindert het stapgeluid  ***
•  Uiterst geschikt voor gebruik bij vloerverwarming
• Zeer hoge drukweerstand
• Corrigeert one enheden in het vloeroppervlak
•  Met geïntegreerd vochtscherm
• Eenvoudig te installeren: onmiddellijk plat uit te vouwen
• Beschikbaar in dozen van 10 m²

H 70 x B 12 x L 2400 mm
Verkocht per 4 stuks 

70 mm plint  
water resistent



www.patchwork-store.com

Alloc AS, Fiboveien 26, N-4580 Lyngdal - Tel. +47 383 42 200 - Fax. +47 383 43 744
BerryAlloc NV, Industrielaan 100 - 8930 Menen - Belgium - Tel. +32 56 52 84 80 - Fax. +32 56 52 84 90 - info@berryalloc.com - www.dreamclick.be

Member of the Beaulieu International Group
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