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02 Wall&Water 24 Kitchen Wall

Genom sin garanterat höga kvalitet och sitt stora sortiment med många olika stilar är BerryAlloc-koncernen 
idag en internationell marknadsaktör och ett uppskattat märke. En interiör- och inredningsspecialist för 
både bostäder och kommersiella projekt, som förutom väggpaneler också erbjuder laminat, parkett och 
klick-vinyl. BerryAlloc har en genomgripande passion för kvalitet, innovation och service och strävar i sitt 
tänkande och handlande mot en grönare och hållbarare utveckling av vår värld.



BerryAlloc, wonderwalls
Ett unikt sortiment väggpaneler som är både vackert och praktiskt; BerryAlloc. Modernt, retro eller 
klassiskt? Vi har många olika strukturer, kakeleffekter och glansighet, och det gör det möjligt att skapa 
ett oändligt antal stilar! BerryAlloc väggpaneler är försedda med ett unikt och kraftfullt klicksystem. 
Resultatet är en slät vägg utan synliga fogar. Materialet är tåligt och enkelt att montera, även om du inte 
är yrkesman. BerryAlloc kan du montera torrt, vilket gör att arbetet går fortare. Och panelerna är mycket 
lätta att underhålla. Perfekt helt enkelt, både vid nybyggnation och vid renovering!

Fördelar med våra paneler
Trendiga färger och strukturer / Starka och tåliga / Lätta och snabba att montera / Lätta att underhålla / 
Perfekta för både renoverings- och nybyggnadsprojekt 

INNEHÅLL
02 Wall&Water  24 Kitchen Wall  42 Deco Wall  44 Tekniska egenskaper och översikt  52 Installation
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Beige SF 60 x 30 - 1960-7973
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Wall&Water: 
ett vattenbeständigt tema
BerryAllocs Wall&Water-kollektion är perfekt för våta och 
fuktiga utrymmen. 

Panelerna är beständiga mot direkt kontakt med vatten, vilket har fått dem godkända i skandinaviska 
våtrum. Både enskilt och yrkesmässigt är de här väggarna det rätta valet i bland annat badrum, 
offentliga duschar och omklädningsrum. 

Det är den enda teknik som så snabbt och lätt får samma effekt som för en kaklad vägg. Utan att 
kladda med smutsiga och våta fogmaterial. Våra väggar är så användarvänliga, hygieniska och hållbara, 
att vi ger livstidsgaranti vid enskilt bruk. De här hållbara panelerna består av ett lager högtryckslaminat 
(HPL) på 7- lags träfaner.

Du kan välja mellan 11 olika färger med olika kakelstruktur och glansighet (högglansig eller sidenmatt), 
vilket betyder 28 olika variationer. Alla interiörer och smaker kan matchas.
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Vit Oxid 60 x 15 - 1960-7936
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Vit Oxid 60 x 30 - 1960-7933
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Badrumsglädje 
Få platser i hemmet är så personliga som badrummet. Det är 
en plats där vi njuter av ett välgörande bad och tar hand om vår 
kropp. Och varandra!

Skiffer Grå SF 60 x 30 - 1960-7233

Skiffer Grå SF 60 x 30 - 1960-7233
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Minya TS 60 x 15 - 1960-7226
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Minya TS 60 x 30 - 1960-7223
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Petrol GF 60 x 15 - 1960-7956
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Girls just wanna have fun 
Ett välutrustat badrum är en njutning i vardagen. Rogivande 
färger och allt inom räckhåll, även mammas smink...

Vit Snö GF 60 x 15 - 1960-7946
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Välj, montera och njut 

Med BerryAllocs unika klicksystem är badrummet
färdigt på ett litet kick!

Betong SF 60 x 60 - 1960-7967
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Mitt eget äventyrsbad 
”En vild fors i badkaret!” Inga problem, BerryAlloc väggpaneler 
tämjer i bäcken. Även om de vilda vattenlekarna pågår år för år!
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Skiffer Grå SF 60 x 30 - 1960-7233
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Vit Snö TS 20 x 30 - 1961-7942
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Tidlös klass 
Ett stilfullt, funktionellt badrum. Vackra material 
och neutrala färger. Klassisk skönhet är tidlös.

Vit Snö GF 20 x 30 - 1960-7942 Vit Snö TS 60 x 30 - 1961-7943
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Klassisk skönhet 
Stämning, värme och enkelhet... allt du vill ha i ett badrum. En känsla av 
lugn på morgonen och en känsla av avslappning för att avsluta dagen. 

Brun Rustik Sten GF 20 x 30 - 1960-7912
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Varm Grå SF 60 x 15 - 1960-7926
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Vit Snö TS 60 x 30 - 1961-7943

Guldmedalj för 
Wall&Water
Offentliga utrymmen måste stå pall. Väggpanelerna Wall&Water från 
BerryAlloc är beständiga och är lämpliga för miljöer där man använder 
mycket vatten. Dessa prisvärda paneler är dessutom hygieniska och 
lätta att rengöra.
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Skiffer Grå GF mosaic 3 x 3 - 1940-7239
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Kitchen Wall: det rätta 
valet för ditt kök
BerryAllocs Kitchen Wall – gjord av hållbart kompakt laminat – är värme- 
och vattenbeständig, till och med mot skvätt från 
kokande vatten. 

De här väggarna med sin verklighetstrogna kakelstruktur håller sig rena och hygieniska år efter år. 
Med sin tjocklek på 3 mm är de perfekta för renovering.

Du kan snabbt och lätt montera BerryAlloc panelerna själv, utan smuts och tidsförlust. Det finns 20 
olika alternativ: 9 färger med olika kakelstrukturer och glansighet. Du skapar själv ditt drömkök, som du 
sorglöst kan njuta av tack vare livstidsgarantin. 
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En garde!  
Utmana dina vänner på en kulinarisk duell. 
Inga problem; väggarna är stänksäkra!
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Varm Grå SF allover - 1940-7920
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Svart GF mosaic 3 x 3 - 1940-7359
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Allt är under 
kontroll i köket
I ett praktiskt, väl utfört kök är det barnsligt 
enkelt att diska.

Vit Snö GF 3,75 x 15 - 1940-7111
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Laga mat i ett 
rent kök  
Gillar du enkla och minimalistiska kök?  Allt är fint 
undanstuvat och aluminiumköksväggspanelerna 
avrundar det hela. En enkel och minimalistisk 
interiör.
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Borstad Aluminium allover - 1940-7250 
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I blickfånget 
Trendiga färger och ytskikt gör rummet inbjudande och 
hemtrevligt. Köket är en plats för glädje och njutning!

Petrol GF 10 x 10 - 1940-7954
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Vit Snö GF allover - 1940-7110
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Mysigt och inbjudande
Unna dig glädjen med ett vackert kök där du kan 
laga spännande och inspirerande mat!

Minya TS 10 x 10 - 1940-7224
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Skiffer Grå SF mosaic 3 x 3 - 1940-7239
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Betong Ljus - 3190-3899
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Deco Wall: 
trendig dekor och struktur
Låt din personliga smak få fritt utlopp med de trendiga dekorerna och 
strukturerna från BerryAlloc Deco Wall. 

De här väggpanelerna, av hållbart HDF-laminat, är lämpliga att renovera vanliga rum med  och ojämna 
ytor kan lätt gömmas. Panelerna finns i 10 olika färger, med en matt eller sidenmatt finish, med sömlös 
anslutning eller mikro V-fog. Fint som fondvägg i din interiör. 
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Unik teknologi skapar karaktär

Gloss finish (GF)
Denna högglansiga produkt ger en elegant, modern och ren väggyta.

Tiled wall structure  
Tiled wall structure har äkta försänkta kakelfogar som ger en 
ännu tydligare kakeleffekt.

Oxid (Ox)
Denna teknologi skapar en blandning av glansiga och matta ytsektioner 
vilket gör att panelen ser ut som äkta kakel.

Tile surface (TS) 
Strukturen i väggpanelen har samma detaljerade textur som keramiskt kakel.

Satin finish (SF)
Denna slutbehandling ger väggarna en sidenmjuk, matt yta och ett 
behagligt intryck.



Allmänn väggbeskrivning  
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Låssystem Sömlös perfekt 
anslutning 

Lätt 
underhåll

Bågnar inte

Stöt-
beständigt 

UV-
beständig

Värme-
isolerande

Snabb 
montering



Wall&Water

Varm Grå SF
1960-7923 - 60 x 30
Förl: 1970-7923
Fogens färg: Vit

Vit Oxid OX
1960-7933 - 60 x 30
Förl: 1970-7933
Fogens färg: Vit

Varm Grå SF
1960-7926 - 60 x 15
Förl: 1970-7926
Fogens färg: Vit

Minya TS
1960-7223 - 60 x 30
Förl: 1970-7223
Fogens färg: Grå Mörk

Brun Rustik Sten SF
1960-7913 - 60 x 30
Förl: 1970-7913
Fogens färg: Vit

Minya TS
1960-7222 - 20 x 30
Förl: 1970-7222
Fogens färg: Grå Mörk

Minya TS
1960-7226 - 60 x 15
Förl: 1970-7226
Fogens färg: Grå Mörk

Minya TS
1960-7225 - 30 x 7,5
Förl: 1970-7225
Fogens färg: Grå Mörk

Brun Rustik Sten GF
1960-7912 - 20 x 30
Förl: 1970-7912
Fogens färg:: Vit

Ek Ljus SF
1960-7863 - 60 x 30
Förl: 1970-7863 
Fogens färg: Brun

Vit Oxid OX
1960-7936 - 60 x 15
Förl: 1970-7936
Fogens färg: Vit

Cuzco Mörk GF
1960-7893 - 60 x 30
Förl: 1970-7893
Fogens färg: Brun

TEKNISK BESKRIVNING: Mått: 2400 x 600 x 10,2 mm - 2 paneler / paket =  2,88 m² (25 kg) - 20 paket / pall = 57,6 m² (500 kg)
TEKNISK BESKRIVNING: Mått: 300 x 600 x 10,2 mm - 2 paneler / paket = 0,36m² (3,17 kg) - 20 paket / pall = 7,2 m² (63,35 kg)
FÖRLÄNGNINGSPANEL

Panelerna från Wall&Water finns med 
5 olika strukturer.

60 x 30 cm 20 x 30 cm 60 x 60 cm60 x 15 cm 30 x 7,5 cm
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Vit Snö GF
1960-7945 - 30 x 7,5
Förl: 1970-7945
Fogens färg: Grå Ljus

Vit Snö TS
1963-7940 - allover
Förl: 1973-7940
Fogens färg: Ingen

Beige SF
1960-7972 - 20 x 30
Förl: 1970-7972
Fogens färg: Grå Ljus

Beige SF
1960-7973 - 60 x 30
Förl: 1970-7973
Fogens färg: Grå Ljus

Beige SF
1960-7975 - 30 x 7,5
Förl: 1970-7975
Fogens färg: Grå Ljus

Vit Snö GF
1960-7943 - 60 x 30
Förl: 1970-7943
Fogens färg: Grå Ljus

Vit Snö GF
1960-7942 - 20 x 30
Förl: 1970-7942
Fogens färg: Grå Ljus

Vit Snö OX
1962-7943 - 60 x 30
Förl: 1972-7943
Fogens färg: Grå Ljus

Vit Snö TS
1961-7943 - 60 x 30
Förl: 1971-7943
Fogens färg: Grå Ljus

Vit Snö GF
1960-7946 - 60 x 15
Förl: 1970-7946
Fogens färg: Grå Ljus

Vit Snö TS
1961-7942 - 20 x 30
Förl: 1971-7942
Fogens färg: Grå Ljus

Skiffer Grå SF
1960-7233 - 60 x 30
Förl: 1970-7233
Fogens färg: Grå Mörk

Betong SF
1960-7966 - 60 x 15
Förl: 1970-7966
Fogens färg: Grå Ljus

Betong SF
1960-7967 - 60 x 60
Förl: 1970-7967
Fogens färg: Grå Ljus

Skiffer Grå SF
1960-7236 - 60 x 15
Förl: 1970-7236
Fogens färg: Grå Mörk

Betong SF
1960-7963 - 60 x 30
Förl: 1970-7963
Fogens färg: Grå Ljus

Petrol GF
1960-7956 - 60 x 15
Förl: 1970-7956
Fogens färg: Grå Ljus

BerryAlloc Översikt   47



Varm Grå SF
1940-7921 - 3,75 x 15
Fogens färg: Vit

Varm Grå SF
1940-7924 - 10 x 10
Fogens färg: Vit

Varm Grå SF
1940-7920 - allover
Fogens färg: Ingen

Skiffer Grå SF
1940-7231 - 3,75 x 15
Fogens färg: Grå Mörk

Skiffer Grå SF
1940-7234 - 10 x 10
Fogens färg: Grå Mörk

Skiffer Grå SF
1940-7239 - mosaic 3 x 3
Fogens färg: Grå Mörk

Vit Snö GF
1940-7111 - 3,75 x 15
Fogens färg: Grå Ljus

Vit Snö GF
1940-7114 - 10 x 10
Fogens färg: Grå Ljus

Vit Snö GF
1940-7110 - allover
Fogens färg: Ingen

Svart GF
1940-7351 - 3,75 x 15
Fogens färg: Grå Ljus

Svart GF
1940-7354 - 10 x 10
Fogens färg: Grå Ljus

Svart GF
1940-7359 - mosaic 3 x 3 
Fogens färg: Grå Ljus

Kitchen Wall

Svart GF
1940-7350 - allover
Fogens färg: Ingen

Petrol GF
1940-7954 - 10 x 10
Fogens färg: Grå Ljus

Borstad Aluminium
1940-7250 - allover
Fogens färg: Ingen

TEKNISK BESKRIVNING: Mått: 1200 x 600 x 3 mm - 1 platta / paket = 0,72 m² (3,2 kg) - 40 paket / pall = 28,8 m² (128 kg)

3,75 x 15 cm 10 x 10 cm Allover 3 x 3 cm

Panelerna från Kitchen Wall finns med 
4 olika strukturer.
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Svart GF 3,75 x 15 - 1940-7351

Betong SF
1940-7961 - 3,75 x15
Fogens färg: Grå Ljus

Cuzco Mörk GF
1940-7891 - 3,75 x 15
Fogens färg: Brun

Cuzco Mörk GF
1940-7899 - mosaic 3 x 3 
Fogens färg: Brun

Minya TS
1940-7224 - 10 x 10
Fogens färg: Grå Mörk

Betong SF
1940-7960 - allover
Fogens färg: Ingen

BerryAlloc Översikt   49



Deco Wall

Vit Furu 3190-3732 Betong Ljus 3190-3899 Vit 3190-3831

Rialto Svart 3190-3830 Skymningsgrå 3190-3834 Grå 3190-3832

Ebenholz 3190-2859 Vit Lönn 3190-2796 Rialto Vit 3190-3828

Trendy Ek 3190-3900

TEKNISK BESKRIVNING: Mått: 1190 x 393 x 8 mm - 4 paneler / paket = 1,87 m² (14 kg) - 52 paket / pall = 97,15 m² (728 kg)

50 



Trendy Ek - 3190-3900



Wall&Water

STEG 1
Bygg en rektangulär re-
gelstomme i trä med c-
avstånd på 600 x 800 mm. 
Träregelstommen måste 
vara perfekt vågrät och 
lodrät och vara stadig nog 
för skruvar.

STEG 2 
Montera basprofilerna: 
Stryk på tätningmedel på 
basprofilernas baksidor 
och skruva fast dem mot 
väggen. Kontrollera att de 
är perfekt vågräta.

STEG 3 
Innerhörnsprofilen består 
av två delar.  Skruva fast 
den inre delen mot regel-
stommen. 

Se till att den är monterad 
perfekt lodrätt.  

STEG 4 
Stryk på tätningsmassa 
längst upp på basprofi-
lens kant (fjädern) och i 
öppningen (sponten) på 
hörnprofilen.

STEG 5 
Montera den första pane-
len:  Börja alltid till höger 
om innerhörnsprofilerna. 
Mät bredden till mitten av 
den första lodräta regeln i 
regelstommen. Såga till rätt 
bredd på panelen.
Sätt panelen på basprofi-
len och tryck in den i hörn-
profilens öppning. Kontrol-
lera att den är vågrät och 
lodrät. 

STEG 6 
Skruva fast panelen på 
regelstommen var 20 cm.

STEG 7 
Stryk på tätningsmassa 
på basprofilen och i skå-
ran längs den föregående 
installerade panelen (i våta 
utrymmen).

STEG 8 
Montera nästa panel och 
skruva fast den på regel-
stommen.

STEG 9 
Montera den sista pane-
len på en innerhörnsprofil: 
Såga till rätt bredd på pa-
nelen. Stryk på tätnings-
massa längs basprofilen 
och i innerhörnsprofilens 
öppning. Tryck fast pane-
len i öppningen i hörnpro-
filen.

STEG 10 
Stryk på tätningsmassa 
på insidan av innerhörns-
ramen och tryck fast ra-
men i innerdelen av hörn-
profilen.

BerryAlloc Installation

Titta på installationsfilmen på berryalloc.com
För fullständiga installationsanvisningar, garanti och underhåll 
kontrollera anvisningen i paketet.
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Skruvar
Wall&Water-skruvar för infästning 
av panelerna och aluminiumprofi-
lerna. 200 stycken per paket och 
PH2-bits inkluderad.

Tillbehör
Detaljer gör skillnaden. BerryAlloc erbjuder ett fullständigt sortiment av profiler och andra tillbehör som gör monteringen av 
innerväggar ännu lättare. Profilerna levereras i naturlig aluminium. 

Innerhörnsprofil
Quadraloc, tvådelad 
innerhörnsprofil för enkel 
installation och tätning av inre 
hörn. 2,4 m / 2,7 m L

Ändprofil
L-Ändprofil
För finish och tätning av en Ber-
ryAlloc Wall&Water-innervägg. Hori-
sontella och vertikala. 
2,4 m / 2,7 m L

Tätningmedel
Använd tätningsmassa mellan pa-
neler och aluminiumprofiler och 
mellan paneler i våta utrymmen 
(applicera i låssystem).

Ytterhörnsprofil
För lätt och enkel montering och 
tätning av ytterhörn. 
2,4 m / 2,7 m L

Panseal profil
Kan användas mellan en panel-
vägg och en duschkabin, inbyggt 
badkar eller andra våta utrymmen 
(krävs endast i England och på Irland). 

Basprofil
För lätt och enkel montering och 
tätning längs golvet. Ska använ-
das enligt norsk våtrumsstandard 
i duschkabiner, längs inbyggda 
badkar och i andra våta utrym-
men. Måste även användas längs 
kanten längs avsågade paneler. 

NYTT

Stryk på tätningsmassa i skåran längst upp på den 240 cm höga W&W-
panelen. Placera sponten på den 30 cm höga förlängningsdelen i 
skåran. Placera de sammanfogade delarna på basprofilen och tryck in 
panelerna i hörnprofilens skåra Fullför din 2,7 m höga W&W-vägg med  
2,7 m långa aluminiumprofiler från vårt sortiment.

Wall&Water förlängningspanel
Om du vill bygga din W&W-vägg högre än standard panelhöjd på 2,4 m, kan du använda en 30 cm W&W-förlängningspanel för 
att öka din vägghöjd upp till 2,7 m.
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* bostadsbruk

Kitchen Wall

STEG 1
Ytorna måste vara jämna, 
oljefria, tvålfria och torra.

STEG 2 
Stryk på Tec7 på väggen; 
A) Vanlig montering: stryk 
på Tec7 som S-formade 
strängar på den befintliga 
väggen. 
B) Brandklassad mon-
tering C-s1: använd en 
spatel med tänder för att 
sprida ut limmassan över 
hela ytan.

STEG 3 
Panelen ska fästas 2-3 
mm ovanför köksbänken. 
Se till att panelen inte gli-
der genom att använda 
något för att hålla upp pa-
nelen. Tryck fast panelen 
mot den limmade väggen 
och tryck fast den hårt 
med all din kroppsvikt. 
Sprid ut trycket över hela 
panelen.

STEG 4 
När panelerna ska instal-
leras sida vid sida, kon-
trollera att: - fogarna inte 
placeras ovanför en spis-
häll eller diskmaskin - pa-
nelerna är limmade kant 
mot kant.

STEG 5 
Foga utrymmet mellan 
köksväggen och köksbän-
ken.

Deco Wall

STEG 1
Fäst träreglarna 30 cm 
från varandra på väggen, 
vinkelrät mot väggpaneler-
nas riktning. 

STEG 2 
Börja med att sätta pane-
lerna i det nedre högra 
hörnet med skåran (spon-
ten) uppåt. Sätt den första 
panelen och fäst den mot 
träreglarna. 

STEG 3 
Sätt i den andra panelens 
kortsida först. Kontrollera 
att bottenraden sitter helt 
rakt. Fäst nu den andra 
panelen på träreglarna. 

STEG 4 
Använd avsågade väggpa-
nelsdelar från bottenraden 
för att påbörja den andra 
raden. Sätt den första pa-
nelens långsida i bottenra-
dens skåra och fäst pane-
len mot träreglarna. Sätt den 
andra panelen bredvid den 
första. Sätt försiktigt ihop de 
båda delarna och slå dem 
sedan tätt ihop genom att 
använda en 
hammare och
en slagkloss. 

STEG 5 
Det är bäst att använda ett 
slagjärn och en hammare 
för första panelen. Fortsätt 
på samma sätt tills väg-
gen är färdig.

Panelerna kan också in-
stalleras vertikalt.



Före och efter
Är det dags för förändring, eller är du trött 
på den gamla väggen?

Med väggpanelerna BerryAlloc är det enkelt att ge interiören 
ett helt nytt utseende. Detta kök är utfört med en Svart GF 
mosaic 3 x 3-panel som ger rummet ett mycket modernare 
intryck!

Svart GF mosaic 3 x 3 - 1940-7359

BerryAlloc Installation   55
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Wall&Water kvalitetsgaranti

Vattenbeständigt 
Wall&Water är en AquaResist-certifierad innervägg som kan användas i våtrum, utan 
användning av membran. Högtryckslaminatens yta och det unika låssystemet är 
speciellt utvecklat för att hindra fuktgenomträngande. Alla fogar i våtutrymmen, till 
exempel runt duschar och badkar måste förseglas.

Våtrumsgodkänt 
BerryAlloc Wall&Water kan monteras på ett säkert sätt i våtrum och andra våta utrymmen. 
Produkten har redan testats av Norges Byggnadsforskningsinstitut (NBI) och SITAC (Swe-
dish Institute for Technical Approval in Construction) och har fått tekniskt godkännande från 
både NBI och SITAC. De vattenbeständiga innerväggarna är också godkända i enlighet 
med  Byggnadsindustrins Våtrumsstandard. Alloc Wall&Water kan alltså på ett säkert sätt 
användas som vattenbeständigt skikt på väggar i våtrum och våta utrymmen utan att det 
behövs något annat membran, förutsatt att det är möjligt för installationen att utföras enligt 
monteringsinstruktionerna. ETAG har gett ett europeiskt tekniskt godkännande i enlighet 
med EOTA, som verifierar vattenbeständiga täckskikt för våtrum.

BerryAllocs Wall&Water låssystem
BerryAllocs unika låssystem ser till att panelerna ansluter sig sömlöst och att det förblir 
så år efter år. Det här systemet är mycket enkelt att montera, bara klicka fast väggarna 
där de ska stå. 

Högtryckslaminat
Wall&Water-panelens yta är tillverkade av högtryckslaminat. Det gör att tillverkningen 
resulterar i en jämn yta, med eller utan struktur och fogar. De här ytorna behåller sin 
skönhet år efter år.

Väggstruktur  
1. Högtryckslaminat (HPL) består av:
 - flera skikt med melaminimpregnerat dekorpapper och
 - flera skikt med tjockt kraftpapper
2. Kärna av träfaner med integrerat låssystem
3. Stabiliserande skikt

Kitchen Wall kvalitetsgaranti
Väggstruktur 
1. Melaminimpregnerat dekorpapper
2. Melaminimpregnerat färgat fogpapper – flera skikt
3. Kraftpapper – flera skikt
4. Melaminimpregnerat färgat fogpapper – flera skikt
5. Melaminimpregnerat dekorpapper
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Miljövänliga BerryAlloc 
BerryAlloc tar miljöutmaningar seriöst och siktar på att leva upp till
kraven som ställs på hållbar utveckling. 

Det här är en viktig del av grunden till vårt affärskoncept och inkluderar hela produktens livscykel. 
BerryAlloc tillverkar produkter främst av papper och trä, och de tillverkas enligt miljöcertifieringsstandard 
ISO 14001. Våra produkter tillverkas, används, återvinns och förstörs utan att skada hälsan eller den naturliga 
miljön. Alla laminatprodukter från BerryAlloc är CE-märkta enligt europeiska bestämmelser för märkning 
av sådana produkter, och vi upprätthåller de årliga bestämmelserna för registrering och rapportering 
enligt beslut från miljömyndigheter. BerryAllocs laminat produkter rekommenderas av Norska Astma- och 
Allergiförbundet.



www.berryalloc.com
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