walls-farge (farget papir eller trykt farge)
flapp over til hele baksiden

walls.

Walls.
2020/2021

wall&water
kitchen wall
made in
norway

med omsorg om miljön.

Gör dig redo att bli inspirerad!
Genom att använda element från naturen i
våra dekorer suddar vi ut gränserna mellan inne
och ute och skapar ett elegant uttryck som är i
linje med dagens trend. Hållbarhet, natur och
autenticitet är viktiga teman i dagens samhälle
och något som vi tar på stort allvar.
Vill du ha en traditionell, modern eller tidlös
stil? I vår nya Wall&Water-kollektion hittar du
en dekor som passar just dig, oavsett vad du
föredrar. Våra väggpaneler är tillverkade för att
tåla både jäktiga, kaotiska morgnar och sena
kvällar med långa, varma bad.

bra för dig, bra för naturen.
inte för att vi måste, men för att vi vill.

relax, it’s BerryAlloc

3

wall&water.

10

kitchen wall.

36

4

walls.

Varför ska du välja Walls?

6

Wall&Water
Kollektionsöversikt

10
28

Kitchen Wall
Kollektionsöversikt

36
40

Installering
Tillbehör
Teknisk information

44
48
49

5

walls.

Borta bra
men hemma bäst.
Ditt hem blir vad du gör det till. Det är
därför vår Wall&Water-kollektion har en
design för alla. Därför att det är viktigt
för oss att sätta vår egen prägel på vårt

6

varför ska du välja

hem.

Välj dina favoriter från vårt omfattande
urval av naturliga motiv, design och olika
plattstorlekar och ge ditt badrum ett helt
nytt utseende.
Om du vill förnya ditt badrum eller kök på
ett allsidigt, hållbart och enkelt sätt, då har
du kommit rätt.

7

Gör om badrummet
till ditt privata
spa och skapa
en atmosfär av
välmående. Våra
väggpaneler har
ingenting emot det.

Välj Walls och
gläds åt alla
fördelarna
Livstidsgaranti
Du kan bara slappna av! Vi utlovar livstidsgaranti
för varenda Berry Alloc-panel i ditt hem.

livstidsgaranti

Enkel installation
Våra väggpaneler limmas eller låses samman. De går
snabbt att installera, vare sig du är en professionell
hantverkare eller renoverar för första gången. De är
dessutom enkla att underhålla.

snabb och
enkel
installation

Vattentäta
Våra väggpaneler är 100 % vattentäta och tål både fukt
och fuktiga miljöer. De gör dem oerhört väl lämpade för
användning i ditt badrum. Plaska och stänk så mycket du

vattentätt

vill – våra Walls-paneler är utformade för att tåla vatten.
UV-beständiga
Släpp in solskenet och oroa dig inte för att väggpanelerna
ska blekna. De är UV-beständiga och kommer inte att

UV-beständigt

förändra sig över tid.
Miljövänliga
Vi tar miljöproblem på allvar och uppfyller
kraven som ställs för en hållbar utveckling.

miljövänligt

Vi tillverkar och återvinner utan att skada miljön.

8

wall&water / royal ek

9

wall&water.

royal ek

Våra väggar ska passa
ditt hem, din stil, dina
vanor ...

federa

Valet är ditt.
Vår kollektion innehåller
många eleganta dekorer som
det är lätt att förälska sig i.
10

wall&water / naturbetong

wall&water / naturbetong

11

Sval,
charmerande
och nordisk.
Slappna av
och skapa en
perfekt känsla av
välmående.

Ett urbant och
dynamiskt
utseende

kom i
"relax mode"

12

wall&water / naturbetong

wall&water / naturbetong

13

En varm, inbjudande interiör som
skapar lugn och ro för själen. Svart kalk har ett
puderaktigt utseende med svarta nyanser
– trendig och nedtonad elegans.

Maskulint och
elegant.

För dig som
vill skapa
en atmosfär
av lugn och ro.
14

wall&water / svart kalk

wall&water / svart kalk

15

Vår nya dekor, Sandsten,
har en klassisk, tidlös stil och
är enkel och sofistikerad.

Inbjudande med en
naturtrogen yta av
slipad sten. Klassisk
dekor som du kan ha
glädje av i många år.

Rena linjer med nedtonad
svart/vit-design och interiör
ger ett harmoniskt och
luftigt intryck

Tidlös.

Skapa en stil som utstrålar
balans och kontroll.

16

Wall&Water
wall&water / Sandsten
/ concrete nature

wall&water / Sandsten

17

Börja dagen
med ett
varmt,
genuint
leende.

18

wall&water / vit marmor

Vit marmor är
inbjudande och
har en lugnande
mjukhet. Den har
ett naturtroget,
estetiskt och detaljrikt
utseende som skapar
en känsla av verklig
lyx. Det är du värd!

wall&water / vit marmor

19

Ta med dig lite av
naturens egen skönhet in.
Varenda dag.

Då och då
behöver man
stanna upp en
stund och se
sig omkring.

Våra dekorer är inspirerade av
den skandinaviska naturen.

20

wall&water
Wall&Water/ Brooklyn
/ concretebetong
nature

wall&water / sBrooklyn betong

21

Kombinera
element
från naturen
för att skapa
en bra
stämning.

22

wall&water / Stromboli marmor

Stromboli marmor – för dig som vill vara lite djärv,
men samtidigt sofistikerad.

Visste du att de
flesta färgerna
som används i
skandinavisk
interiör är
monokroma?
En färgpalett som
aldrig blir omodern.

Gillar du att kombinera
svart, vitt och grått? Då är det
spegelblanka ytor, rena linjer
och strikt ordning som gäller!

wall&water / Stromboli marmor

23

Gör ditt badrum till en fristad där du
kan slappna av och varva ner. Royal ek
har den perfekta, naturliga stilen som
ger dig den zen-tid du förtjänar.

Det handlar
om de små
glädjeämnena
i livet.
24

wall&water / royal ek

Använd färger för att skapa en varm,
mysig atmosfär där du känner välmående.
Allt du behöver för att kunna njuta av de
små glädjeämnena. Känslan av tvål på
fuktig hud och ett ångande varmt bad …

wall&water / royal ek

25

Federa har den där
retro-looken som tar
dig direkt tillbaka till din
barndom
- mysiga sommarlov
hos mormor och morfar
och härliga dagar på
landstället
– minnen från en glad,
bekymmerslös tid.

Nostalgi.

26

Wall&Water
wall&water / federa
/ concrete nature

wall&water / federa

27

wall
&water

Plattstorlekar

kollektionsöversikt

högglans

Det finns en
design för
varje livsstil
slät

60x240 cm

60x120 cm

60x60 cm

60x30 cm

borstad

Kom ihåg: Detaljerna är viktiga.
Hitta rätt tillbehör på sidan 46.

rustik sten
panelstorlek: 620x2400x10,2 mm
dekor: 600x2400 mm
fog: ljusgrå

satin

28

60x15 cm

20x30 cm

per paket

per pall

Antal

2 paneler

20 paket

Bruttomått

2,98 m2

59,52 m2

Nettomått

2,88 m2

57,6 m2

Vikt

22,7 kg

467 kg

20x240 cm

29

Oändligt många
alternativ
exclusive

vit snö
slät
satin
62001750

vit snö
60x30
satin
62000441

vit snö
20x30
satin
62001725

vit marmor
60x240
högglans
62001731

exclusive

vit snö
60x120
högglans
62001724

30

wall&water / kollektionsöversikt

vit snö
60x30
högglans
1960-7943

vit snö
60x15
högglans
1960-7946

vit snö
20x30
högglans
1960-7942

sandsten
60x120
borstad
62001727

exclusive

vit marmor
60x120
högglans
62001730

exclusive

sandsten
60x60
borstad
62001728

exclusive

vit marmor
60x120
satin
62001801

exclusive

sandsten
60x30
borstad
62001726

exclusive

vit marmor
60x60
satin
62001800

exclusive

sandsten
20x30
borstad
62001729

wall&water / kollektionsöversikt
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exclusive

Brooklyn betong
slät
borstad
62001827

exclusive

Santorini marmor
60x30
satin
62001745

32

wall&water / kollektionsöversikt

Brooklyn betong
60x60
borstad
62001739

exclusive

Santorini marmor
60x240
satin
62001805

naturbetong
60x240
borstad
62001735

naturbetong
60x30
borstad
62001733

betong
60x60
satin
1960-7967

betong
60x30
satin
1960-7963

royal ek
60x30
borstad
62001747

cement
slät
borstad
62000448

cement
60x60
satin
62000446

cement
60x30
satin
62000447

exclusive

royal ek
20x240
borstad
62001746

exclusive

Santorini marmor
60x60
satin
62001744

wall&water / kollektionsöversikt
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exclusive

ljus skiffer
60x120
högglans
62001736

exclusive

skiffer, natur
60x120
rustik sten
62001751

34

wall&water / kollektionsöversikt

ljus skiffer
60x15
högglans
1840-7736

ljus skiffer
60x60
satin
62001737

ljus skiffer
60x30
satin
1841-7733

exclusive

skiffer, natur
60x60
rustik sten
62001738

svart kalk
60x60
satin
62001740

exclusive

skiffer, natur
60x240
högglans
62001829

skiffer, natur
60x30
högglans
1840-5923

federa
slät
borstad
62001828

svart kalk
slät
satin
62001826

exclusive

stjärnblå
60x60
högglans
62001760

Stromboli marmor
60x60
högglans
62001743

exclusive

Stromboli marmor
60x120
borstad
62001742

exclusive

stjärnblå
60x30
högglans
62001759

wall&water / kollektionsöversikt
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kitchen
wall.

Vår Kitchenwall-kollektion
står emot värme, vatten och
till och med stänk av kokande
vatten.

Det svåra?
Att välja design.
36

wall&water / svart kalk fiskben

37

Det är bara så
så underbart
enkelt.

Du installerar snabbt och enkelt panelerna
själv. De lämpar sig också mycket väl
för renovering. Allt du behöver är
monteringslim från BerryAlloc och lite
ledig tid.

38

wall&water / vit snö 10x10

Undrar du om våra
Walls kommer att
passa med din interiör?
Självklart gör de det,
eftersom det finns en
dekor för varje hem.
Våra väggar kommer
att passa perfekt
– vare sig du är ute efter
att inreda en mysig
sommarstuga, en modern
stadslägenhet eller en
livlig familjebostad.
39

sandsten hexagon

kitchen
wall
kollektionsöversikt

plattstorlekar
Hitta dina favoritfärger och mönster; sedan
är det bara att sätta igång. Resultatet kommer
att göra dina vänner avundsjuka.

subway 20x10

30x10 cm

slät

fiskben

hexagon

15x3,75cm

stjärnblå

OBS: fiskben kan endast installeras
horisontellt.

10x10 cm

NATURBETONG 30x10

brick

ytstruktur

satin

svart kalk fiskben

högglans

panelstorlek: 1200x600x2,2 mm

sandsten subway

40

wall&water /

fog: ljusgrå
per paket

per pall

Antal

1 panel

40 paket

Mått m2

0,72 m2

28,8 m2

Vikt

2,4 kg

102,8 kg

Kom ihåg: Detaljerna är viktiga.
Hitta rätt tillbehör på sidan 48.

41

här finns något
för alla smaker

Santorini marmor
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: slät | allover
62001722

cement
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: slät
62001787

cement
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: fiskben
62001713

kitchen
wall.

42

vit snö
1200x600x2 mm
yta: högglans
plattindelning: slät
62001811

vit snö
1200x600x2 mm
yta: högglans
plattindelning: 15 x 3,75
62001808

ljus skiffer
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: 30 x 10
62001807

ljus skiffer
1200x600x2
yta: satin
plattindelning: fiskben | herringbone
62001714

borstad titan
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: slät | allover
62001719

vit snö
1200x600x2 mm
yta: högglans
plattindelning: 10 x 10
62001809

vit snö
1200x600x2 mm
yta: högglans
plattindelning: 30 x 10
62001810

vit snö
1200x600x2 mm
yta: högglans
plattindelning: subway 20 x 10
62001718

skiffer, natur
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: mursten
62001806

skiffer, natur
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: hexagon
62001717

stjärnblå
1200x600x2 mm
yta: högglans
plattindelning: subway 20 x 10
62001757

sandsten
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: subway 20 x 10
62001716

sandsten
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: hexagon
62001715

naturbetong
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: 30 x 10
62001720

stjärnblå
1200x600x2 mm
yta: högglans
plattindelning: 10 x 10
62001758

svart kalk
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: 30 x 10
62001799

svart kalk
1200x600x2 mm
yta: satin
plattindelning: fiskben
62001756

wall&water / kollektionsöversikt

wall&water / kollektionsöversikt
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snabb och
enkel
installation

Förnya ditt badrum
med Wall&Water
på 1-2-3.

Hur installerar man
Kitchen Wall?
Steg för steg.

Wall&Waters-panelerna bör helst monteras på träreglar. Det unika

1. Ta bort plasten på baksidan av panelen

klicklåssystemet, som är utvecklat av vår ingenjörsavdelning i Norge,

och rugga upp baksidan lätt med ett

gör det enkelt att klicka ihop panelerna. Resultatet är en jämn vägg.

sandpapper (grovlek 60-80 korn).

Badrummet är färdigt på nolltid!
2. Applicera BerryAlloc monteringslim
Panelerna kan även limmas direkt på massiva väggar, förutsatt att dessa

på den existerande väggen och sprid

är helt raka och släta. Om väggen har olika djup (t.ex. om delar av väggen

ut limmet jämnt med en tandad spackel.

har bröstning) kan du fästa tvärgående reglar med samma tjocklek som

Ta bort skyddsplasten på framsidan

bröstningen och på så sätt få en vägg som är i lod.

av panelen (för att kontrollera denna
för eventuella synliga skador/ytfel) före
du trycker skivan mot väggen. Gör sedan
likadant med övriga paneler.

installationsvideo och instruktioner på vår hemsida www.berryalloc.
com samt youtube.com/berryalloc.

3. Kom ihåg att lämna 2-3 mm avstånd

5 cm

20 cm

För att läsa mer om BerryAlloc Walls och hur du installerar dessa, se

mellan panelen och köksbänken för
tätningsmassa.
4. Försäkra dig om att panelen inte glider
att hålla panelen uppe. Detta kan vara:

30 cm

genom att använda ett hjälpmedel för

5 cm

- Två spikar (placerade vågrätt)
- Två mynt (placerade vågrätt)
För att läsa mer om installation, besök
vår hemsida www.berryalloc.com

44

wall&water / installation

wall&water / installation

45

tillbehör. wall&water

Enkelt från början till slut.
Skillnaden ligger i
detaljerna.
Gör installationen enkel och effektiv
med våra smarta tillbehör. De gör arbetet
enklare när du installerar våra väggpaneler.
Våra profiler används för att skapa en
jämn och vattentät övergång mellan två
väggar. Välj en ljus, vit färg eller satsa på
ett modernt aluminiumutseende.

46

wall&water / tillbehör

hörnlist invändig,
tvådelad
aluminium 2,4 m,
90°
9400-3017

hörnlist utvändig
aluminium 2,4 m,
90°
63000718

hörnlist invändig,
tvådelad
vit 2,4 m, 90°
63000033

hörnlist utvändig
vit 2,4 m, 90°
63000719

hörnlist invändig,
tvådelad

hydroloc dold
invändig hörnprofil
aluminium, 2,35
m, 90°
63000716

aluminium 2,4 m,
135°
63000073

hörnlist invändig,
tvådelad
vit 2,4 m, 135°
63000075

hydroloc dold
utvändig hörnprofil
aluminium, 2,35
m, 90°
63000717

sockellist m/
bottenspår
aluminium 2,4 m
9406-3017

avslutningslist/L-list
aluminium 2,4 m
261405

sockellist m/
bottenspår
vit 2,4 m
63000038

avslutningslist/L-list
vit 2,4 m
63000031

wall&water / tillbehör
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tillbehör
Wall&Water

tekniskt datablad. wall&water

slagkloss
9310-0020

Skruvar till Wall&Water
paneler och profiler
30 mm
9310-0015

TEKNISKT DATABLAD – WALL&WATER
1.

1.1 Format
1.2 Förpackning
1.3 Uppbyggnad
- yta

45 mm
9310-0016
fogprofil dold
aluminium 0,53 m
63000783

- kärnmaterial
- baksida
1.4 Skarvförsegling
1.5 Installation
1.6 Klassificering

skruvar till hydroloc
dold profil
63000725

våtdukar
9310-0023

tätningsmassa vit
fogmassa vit, för paneler och
profiler, 290 ml
63000606

2.

2400 x 600 x 10,2 mm (faktureringsformat: 2400 x 620 x 10,2)
2 paneler/paket, dekor 2,88 m2 och paket 2,98 m2 (vikt 22,6 kg)
Högtryckslaminat, HPL.
Pappren är impregnerade med melamin- och fenolharts.
Fanerträ, 7 lags.
Spantex - plastimpregnerat (PE) stabiliseringsskikt.
Förseglas med BerryAlloc Sealant fogmassa.
Limfritt mekaniskt låssystem, installeras i enlighet med monteringsanvisningen.
SINTEF Tekniskt Godkännande nr. 2410.
- Våtrumsgodkänd produkt i enlighet med BVN (Byggebransjens Våtromsnorm)
Europeisk Tekniskt Godkännande nr. ETA-18/0735.
SP/SITAC typgodkännande nr. 0066/06.
- Godkänd produkt enligt BFS (Boverkets Byggregler)

GENERELLA KRAV

Beteckning
2.1 Tjocklek på ett element, t
2.2 Ytans längd, l
2.3 Ytans bredd, w
2.4 Vinkelräthet på ett element, q

tätningsmassa ljusgrå
fogmassa ljusgrå, för paneler
och profiler, 290 ml
63000607

kitchen wall

PRODUKTBESKRIVNING

2.5 Öppning mellan elementen, o
2.6 Fogsprång mellan elementen, h
2.7 Dimensionsvariationer efter
förändringar i relativ fuktighet
2.8 Ljusäkthet

invändig hörnlist aluminium
0,6m
9450-3017

2.9 Ytans hårdhet
2.10 Slagfasthet mot hårda stötar/fall
2.11 Fläckbeständighet

Teststandard
EN 324-1
EN 324-1
EN 324-1
Diagonalavvikelse
EN 13329

Enhet
mm
mm
mm
mm
mm

Krav
± 0,4
± 1,0
± 0,5
< 1,0
-

Vanliga värden
± 0,4
± 0,5
± 0,25
< 0,5
< 0,10

EN 13329
EN 318

mm
mm

< 0,15

EN 20105
EN ISO 105
NT Build 059
NT Build 066
EN 438.2.26

Kategori
Kategori
mm
m
Betygskala1)

Grå skala : > 4
Blå ull skala: > 6
Grupp 1 & 2: 5
Grupp 3 & 4: 4

< 0,10
δlsnitt 2,4
δwsnitt 2,6
>4
>6
0,42
1,0
5
5

-

Definitioner:
dlsnitt = dimensionsvariationer, l dwsnitt = dimensionsvariationer, w
1)
Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = ”Ingen synlig ytförändring”.
BerryAlloc
monteringslim
9310-0027

slutprofil, vit
1,2m
9454-3017

invändig hörnlist vit
0,6m
9453-3017

3.

slutprofil aluminium
1,2m
9451-3017

ANDRA TEKNISKA DATA

Beteckning

Teststandard

Enhet

3.1 Formaldehyd, emission

EN 717-2

mg/m h

3.2 Reptålighet

EN 438.2.25

3.3 Brandklass

3.4 Fogavvikelse
1)

Krav

Vanliga värden

-

E1

Betygsskala

-

1

NS 3919

Klass

EN 13501-1

Klass

-

K2 (stomme),
In2 (yta)
D-s2, d0

-

mm

< 0,3

< 0,2

wall&water - kitchen wall / tillbehör

1)

Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = ”Ingen synlig ytförändring”.

Alloc AS
Fiboveien 26, N-4580 Lyngdal, Norge
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tekniskt datablad. Kitchen Wall
TEKNISKT DATABLAD – KITCHEN WALL
1.

PRODUKTBESKRIVNING

1.1 Format
1.2 Förpackning
1.3 Uppbyggnad

1200 x 600 x 2,2 mm
1 platta/paket = 0,72 m2 (vikt: 2,4 kg)
Kompakt högtryckslaminat (HPL), med dekorpapper överst.
Pappren är impregnerade med melamin- och fenolharts.

1.4 Kantförsegling
1.5 Installation

Förseglas med BerryAlloc Monteringslim (MS-polymer lim och fogmassa).
Limmas på underlaget i enlighet med monteringsanvisningen.

2.

GENERELLA KRAV

Beteckning
2.1 Tjocklek på ett element, t
2.2 Ytans längd, l
2.3 Ytans bredd, w
2.4 Vinkelräthet på ett element, q
2.6 Dimensionsvariationer efter
förändring i relativ fuktighet
2.7 Ljusäkthet
2.8 Ytans hårdhet
2.9 Slagfasthet mot hårda stötar/fall
2.10 Fläckbeständighet

1)

3.

Enhet
mm
mm
mm
mm
mm

Krav
± 0,2
± 1,0
± 1,05
< 0,3
-

Vanliga värden
± 0,1
± 0,5
± 0,5
< 0,1
Ej tillgänglig

EN 20105
EN ISO 105
NT Build 059
NT Build 066
EN 438.2.26

Kategori
Kategori
mm
m
Betygsskala1)

Grå skala : > 4
Blå ull skala: > 6
Grupp 1 & 2: 5
Grupp 3 & 4: 4

>4
>6
Ej tillgänglig
Ej tillgänglig
5
5

Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = ”Ingen synlig ytförändring”.

ANDRA TEKNISKA DATA

Beteckning

Teststandard

Enhet

Krav

Vanliga värden

3.1 Formaldehyd, emission

EN 717-2

mg/m2 h

-

E1

3.2 Repfasthet

EN 438.2.25

Betygsskala1)

-

1

3.3 Brandklass

EN 13501-1

Klass

-

C-s1, d0

3.4 Fogavvikelse

-

mm

< 0,3

< 0,2

1)

50

Teststandard
EN 324-1
EN 324-1
EN 324-1
Diagonalavvikelse
EN 318

Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = ”Ingen synlig ytförändring”.
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Alloc AS
Fiboveien 26, N-4580 Lyngdal, Norge

www.berryalloc.com

01/2020

Idé och styling: Susanne Swegen
Foto: Aina C. Hole
Tack för lån av rekvisita:
Buene, Dekorhuset, Element, Granit, Ha det på badet, Montana,
Pur Norsk, Sigvartsen Steinindustri, Vola, Vitra, vaarbutikk.no

07 Media Sør

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal - Norge
Telefon: +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com
berryalloc.com

