
Class 23/32: The CHATEAU laminate floor is designed for:
• Heavy domestic use: bedrooms, living rooms, kitchens, entrances 
• General commercial use: classrooms, small offices, hotels, boutiques

Chateau is a unique laminate that can be installed in multiple patterns thanks to the exclusive Chateau locking system 
developed by BerryAlloc engineers:

• The “Herringbone” and “Mosaic” patterns require two plank types: A planks and B planks. These are packaged 
separately, so do not forget to notify your BerryAlloc dealer that you require both types if you choose this pattern.

• The “Shipdeck” and “Ladder” patterns only require one plank type: the A planks.
• The Chateau “Herringbone” and “Shipdeck” patterns are designed for floating installation, but can also be fully 

glued to the subfloor without underlay.

For a perfect result that meets the warranty requirements, we advise you to carefully follow the installation instructions 
listed below. 

It is necessary to store the laminate boxes at room temperature for at least 48 hours before installation.
Do not open the packs but make sure to stack them so they have maximal air contact. 

The floor should be installed at a room temperature of 18-25 °C and a relative humidity of 40-60%.

tools

• electrical or hand saw
• spacers
• measurement tool and pencil, T-square, fast-drying PVAc wood glue type D3
For your safety, use protective clothing: gloves, dust mask, protective glasses.

Do not forget the matching skirtings and finishing profiles (doorways, transitions to other floors,…). 

Chateau can be installed as a floating floor, or can be fully glued to the subfloor, depending on the floor pattern.

• Do not screw the floorboards to the subfloor.  
• Do not install the laminate floor under fixed constructions such as kitchen cabinets or built-in closets. 
• Leave a 8-10 mm expansion gap between walls and other fixed constructions so that the floor can move.
• Always install expansion profiles in doorways.  
• Install expansion profiles in areas that do not join symmetrically and when the room length/width exceeds 10 m.

1. planning your installation 
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Erika Voloncevic
montavimo instrukcija

Erika Voloncevic
23/32 klasė: CHATEAU laminato danga skirta:
•   Namų naudojimui: miegamiesiems, svetainėms, virtuvėms, įėjimams
• Bendram komerciniam naudojimui: klasėms, nedideliems biurams, viešbučiams, parduotuvėms

Erika Voloncevic
"Chateau" yra unikalus laminatas, kuris dėl išskirtinės "BerryAlloc" inžinierių sukurtos "Chateau" fiksavimo sistemos, gali būti montuojamas įvairiais raštais:

Erika Voloncevic
• "Eglutės" ir "Mozaikos" raštams reikia dviejų tipų lentų: jos pakuojamos atskirai, todėl nepamirškite pranešti "BerryAlloc" pardavėjui, kad jums reikia abiejų tipų lentų, jei renkatės šį raštą.
•  "Laivų denio" ir "Kopėčių" raštams reikia tik vieno tipo lentų: A lentų.
• Chateau "Eglutės" ir "Laivo denio" modeliai yra skirti plaukiojančiam montavimui, tačiau juos galima
klijuoti prie pagrindo be pakloto.

Kad rezultatas būtų nepriekaištingas ir atitiktų garantijos reikalavimus, patariame atidžiai laikytis toliau pateiktų montavimo instrukcijų.

Erika Voloncevic
1. Įrengimo planavimas

Erika Voloncevic
Prieš montuojant, laminato dėžes būtina laikyti kambario temperatūroje bent 48 valandas. Pakuočių neatidarykite, bet būtinai sudėkite jas taip, kad jos turėtų maksimalų oro kontaktą.

Grindys reikia įrengti esant 18-25 °C kambario temperatūrai ir 40-60 % santykinei oro drėgmei.

Erika Voloncevic
įrankiai

Erika Voloncevic
• elektrinis arba rankinis pjūklas
•  tarpikliai
• matavimo įrankiai ir pieštukas, T formos kvadratas, greitai džiūstantys D3 tipo PVAc medienos klijai. 
Jūsų saugumui naudokite apsauginius drabužius: pirštines, kaukę nuo dulkių, apsauginius akinius.

Nepamirškite derančių grindjuosčių ir apdailos profilių (durų angos, perėjimai į kitas grindis...).

Erika Voloncevic
Priklausomai nuo grindų rašto, "Chateau" gali būti klojamos kaip plaukiojančios grindys arba visiškai priklijuojama prie pagrindo.

• Neprisukite grindų lentų prie pagrindo.
• Neįrenginėkite laminuotų grindų po stacionariomis konstrukcijomis, pavyzdžiui, virtuvės spintelėmis ar įmontuotomis spintomis.
• Tarp sienų ir kitų nejudinamų konstrukcijų palikite 8-10 mm išsiplėtimo tarpą, kad grindys galėtų judėti.
• Plėtimosi profilius visada montuokite durų angose.
• Plėtimosi profilius montuokite vietose, kurios jungiasi nesimetriškai, ir kai patalpos ilgis / plotis viršija 10 m.




BerryAlloc underlays are specially developed for our floors, and with the same high quality 
standards, to ensure a perfect result. The specific design of the Chateau planks requires a high 
performance underlay with a compression strength of min. 130 kPa.  The BerryAlloc Excellence Plus 
underlay is the perfect base for the herringbone and shipdeck installation.  

In fully glued installations, the laminate floor has to be glued to the subfloor. In that case, you 
cannot use an underlay.

Check all planks for visible defects in optimal light conditions, both before and during installation.
Planks with defects must not be used. 
 
For the most natural floor pattern, make sure to mix the designs of the planks throughout the 
installation.

3. floor heating/cooling

4. underlays

5. installing your Chateau floor

If you have a subfloor heating system, be sure to read our separate manual for installing laminate on 
top of floor heating. 

BerryAlloc laminate can be installed on most hard subfloors, e.g. chip/plasterboards, PVC, or concrete
(keep in mind to verify if the existing subfloor construction is fixed). 

The subfloor must be totally dry:

• Wooden and wood based material, max. 50 % relative humidity 
• Concrete and light concrete floor, max. 2,0 CM % (1,8 CM % if floor heating) 
• Plaster and plaster based floor, max. 0,5 CM % (0,3 CM % if floor heating) 

The subfloor has to be even (max. height difference of 3 mm per 2 m).
Smoothen sharp edges and fill any holes. 
This is important because an uneven subfloor can cause squeaking noises.

Soft material like a wall-to-wall carpet needs to be removed. 
Clean the subfloor before you start the installation.
On an existing wooden floor, BerryAlloc laminate should be installed perpendicular to the old floorboards.

2. preparing the subfloor

2 www.berryalloc.com

chateau 
installation manual

02/2022

Erika Voloncevic
montavimo instrukcija

Erika Voloncevic
2. Pagrindo paruošimas

Erika Voloncevic
"BerryAlloc" laminatą galima kloti ant daugelio kietų pagrindų, pvz., medžio,  gipso plokščių, PVC arba betono (nepamirškite patikrinti, ar esama pagrindo konstrukcija yra fiksuota).

Erika Voloncevic
Pagrindas turi būti visiškai sausas:
• Mediena ir medienos pagrindo medžiagos, maks. 50 % santykinė drėgmė
• Betono ir lengvojo betono grindys, maks. 2,0 CM % (1,8 CM %, jei grindys šildomos)
• Tinko ir gipso pagrindu pagamintos grindys, ne daugiau kaip 2 proc. 0,5 CM % (0,3 CM %, jei grindys šildomos)

Erika Voloncevic
Pagrindas turi būti lygus (ne didesnis kaip 3 mm aukščio skirtumas per 2 m). Užglaistykite aštrius kraštus ir užpildykite visas skyles.
Tai svarbu, nes dėl nelygaus pagrindo gali atsirasti girgždančių garsų.

Minkštą medžiagą, pavyzdžiui, kilimą nuo sienos iki sienos, reikia pašalinti.
Prieš pradėdami montuoti, nuvalykite pagrindą.
Ant esamų medinių grindų "BerryAlloc" laminatas turėtų būti klojamas statmenai senosioms grindlentėms.


Erika Voloncevic
3. Grindų šildymas/vėsinimas

Erika Voloncevic
Jei turite grindų šildymo sistemą, būtinai perskaitykite mūsų atskirą laminato įrengimo ant šildomų grindų instrukciją.

Erika Voloncevic
"BerryAlloc" paklotai yra specialiai sukurti mūsų laminatui ir atitinka tuos pačius aukštus kokybės standartus, kad būtų užtikrintas puikus rezultatas. Dėl ypatingos "Chateau" lentų konstrukcijos reikalingas aukštos kokybės paklotas, kurio atsparumas gniuždymui yra ne mažesnis kaip 130 kPa. "BerryAlloc Excellence Plus" paklotas yra puikus pagrindas eglutės raštui ir laivo denio raštui  įrengti.

Įrengiant visiškai klijuotas grindys, laminato grindys turi būti priklijuotos prie pagrindo. Šiuo atvėju pakloto naudoti negalima.

Erika Voloncevic
4. Paklotai

Erika Voloncevic
5. "Chateau" grindų montavimas

Erika Voloncevic

Patikrinkite visas lentas dėl matomų defektų optimaliomis apšvietimo sąlygomis, tiek prieš montavimą, tiek jo metu. Plokščių su defektais naudoti negalima.

Kad grindų raštas būtų kuo natūralesnis, montavimo metu naudokite skirtingus lentų dizainus.
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5.1 the herringbone pattern

Continue the installation by adding B and then again A planks, until you have finished at least 4 rows. Determine the 
center of the starting wall and the center of your floor, and align them before you continue.

Chateau is a dream floor for creative installers. Multiple patterns are possible, and a wide variety of colors allows you to mix 
and match, and add some personality to your royal floor : herringbone, shipdeck, ladder, and mosaic.

www.berryalloc.com02/2022

L L

U

Consider the shape of your room when you choose your start wall.  For L- or U-shaped rooms, please check the 
illustrations.

For the herringbone pattern, you’ll need two plank types: A planks and B planks.  Take a plank and turn the side with 
the long groove towards you. The groove continues along the short side to the RIGHT for A planks, and to the LEFT for B 
planks.  Always make sure the grooves are pointing towards the laying direction.

All planks are marked with “A” or “B” on the back.
We strongly recommend applying a fast-drying wood glue to both short sides of the planks for optimal floor stability.

Start making V-shapes along the starting wall with an A plank (1) in a 45° angle, connect it with a B plank (2), and then 
add another A plank (3) to the left again, to secure the connection. Continue to the right adding another A plank, and so 
on. Begin and end with a full V-shape.

scan the QR code for 
the full herringbone 
installation video:

Erika Voloncevic
montavimo instrukcija

Erika Voloncevic
"Chateau" - tai kūrybingų montuotojų svajonių grindys. Galimi įvairūs raštai, o didelė spalvų įvairovė leidžia maišyti ir derinti spalvas bei suteikti karališkoms grindims savitumo: eglutės, laivo denio, kopėčių ir mozaikos.

Erika Voloncevic
5.1 eglutės raštas

Erika Voloncevic
nuskaitykite QR kodą, kad pamatytumėte visą eglutės montavimo vaizdo įrašą:

Erika Voloncevic

Rinkdamiesi pradinę sieną atsižvelkite į savo kambario formą.  Jei tai L arba U formos patalpos, žr. iliustracijas.

Erika Voloncevic
Norint sukurti eglutės raštą, reikės dviejų tipų lentų: A lentų ir B lentų. Paimkite lentą ir pasukite pusę su ilgu grioveliu į save. Trumpojoje pusėje griovelis tęsiasi į dešinę - A lentoms, o B lentoms - į kairę. Visada įsitikinkite, kad grioveliai nukreipti klojimo kryptimi.

Erika Voloncevic
Ant visų lentų nugarėlės yra užrašas "A" arba "B".
Norint užtikrinti optimalų grindų stabilumą, abiejose trumposiose lentų pusėse primygtinai rekomenduojame užtepti greitai džiūstančių medienos klijų.

Erika Voloncevic
Išilgai pradinės sienos 45° kampu pradėkite formuoti V formą nuo A formos lentos (1), sujungkite ją su B formos lenta (2) ir vėl pridėkite dar vieną A formos lentą (3) į kairę, kad sujungimas būtų tvirtas. Tęskite į dešinę, pridėdami dar vieną A lentą ir t. t. Pradėkite ir baigkite pilną V formą.

Erika Voloncevic
Tęskite montavimą pridėdami B, o paskui A lentas, kol užbaigsite bent 4 eiles. Nustatykite pradinės sienos centrą ir grindų centrą ir prieš tęsdami darbą, juos sulygiuokite.



Shift the installed floor towards the starting wall and draw a cutting line across the whole row, parallel to the wall.

Now you have 2 options:
1. Add numbers to the planks before you unlock them and cut each plank separately. 
 Then put them back in the right order against the wall. If wood glue has been applied, go to option 2.
2. Use tape to keep the planks together on both sides of the cutting line.
 Use blocks to lift the planks to cut them more easily.  Or use a precision sawing machine to cut only the laminate. 

Shift the floor against the wall.

Remember to consider the expansion gap when measuring the size of the last planks in the row. 
If using a hand saw, cut on the pattern side, if using an electrical jigsaw, always cut on the backside of the plank. A 
sharp saw blade is a must for the best result.

Continue the installation row by row: a series of A planks, and then a series of B planks. In the last row, you will have to 
cut the planks again. 

Option 1

Option 2
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Erika Voloncevic
montavimo instrukcija

Erika Voloncevic
Perstumkite sumontuotas grindis link pradinės sienos ir nubrėžkite pjovimo liniją per visą eilę lygiagrečiai sienai.

Dabar turite 2 galimybes:
1. Prieš atrakindami lentas, pridėkite prie jų numerius ir pjaukite kiekvieną lentą atskirai.
Tada vėl sudėkite jas tinkama tvarka prie sienos. Jei buvo užtepti medienos klijai, pereikite prie 2 varianto. 
2. Naudokite lipnią juostą, kad lentos būtų sujungtos iš abiejų pjovimo linijos pusių.
Blokeliais pakelkite lentas, kad jas būtų lengviau pjauti. Arba naudokite tiksliąsias pjovimo stakles, kad supjaustytumėte tik laminatą. Perkelkite grindys prie sienos.

Erika Voloncevic
Variantas 1

Erika Voloncevic
Variantas 2

Erika Voloncevic
Matuodami paskutinių eilės lentų dydį, nepamirškite atsižvelgti į išsiplėtimo tarpą.
Jei naudojate rankinį pjūklą, pjaukite iš šablono pusės, jei naudojate elektrinį pjūklą, visada pjaukite iš galinės lentos pusės. Norint pasiekti geriausią rezultatą, būtina naudoti aštrų pjūklo diską.

Erika Voloncevic

Tęskite montavimą eilę po eilės: A lentų serija, tada B lentų serija. Paskutinėje eilėje lentas vėl reikės supjaustyti.



5.2 the shipdeck pattern

5.3 the ladder pattern

If you choose the shipdeck pattern, you only need A planks. Put a first plank in the corner of the room with the groove 
side pointing towards the direction of the installation.  Apply glue to the short side of every plank before you install it.   
Make sure the joints of the planks are staggered by 1/3 of their length.

Chateau can also be installed as a ladder pattern, but this requires fully gluing it to the subfloor. This means no under-
lay can be used. Choose a high quality parquet glue for the best result. For this pattern, you only need A planks. 
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Measure the distance from the wall to the corner of the plank, where the laminate design ends. Consider the expan-
sion gap! 

When installing the last planks, measure the remaining space (X and Y). Assemble a triangle of A and B planks 
and indicate the dimensions of X and Y to form a cutting line. Cut the planks and glue them one by one in the 
opening.

Erika Voloncevic
montavimo instrukcija

Erika Voloncevic

Išmatuokite atstumą nuo sienos iki lentos kampo, kur baigiasi laminato dizainas. Atsižvelkite į išsiplėtimo tarpą!

Erika Voloncevic
Montuodami paskutines lentas išmatuokite likusį tarpą (X ir Y). Surinkite trikampį iš A ir B lentų ir nurodykite X ir Y matmenis, kad suformuotumėte pjovimo liniją. 
Supjaustykite lentas ir po vieną jas suklijuokite į angą.

Erika Voloncevic
5.2 laivo denio modelis

Erika Voloncevic
Jei pasirinksite laivo denio modelį, jums reikės tik A lentų. Pirmąją lentą padėkite kambario kampe, griovelio pusę nukreipę montavimo kryptimi. Prieš montuodami kiekvieną lentą, jos trumpąją pusę patepkite klijais. Įsitikinkite, kad lentų sujungimai yra išdėstyti 1/3 jų ilgio.

Erika Voloncevic
5.3 kopėčių modelis

Erika Voloncevic
"Chateau" taip pat galima kloti kopėčių raštu, tačiau tam reikia jį visiškai priklijuoti prie pagrindo. Tai reiškia, kad negalima naudoti pakloto. Kad rezultatas būtų nepriekaištingas, rinkitės aukštos kokybės parketo klijus. Šiam raštui reikia tik A formos lentų.



5.4 the mosaic pattern
For the classic Mosaic pattern, you need both plank types: A and B.  This pattern is fully glued to the subfloor so no un-
derlay is required.

Spread the glue and start with an A plank, with the groove pointing towards the laying direction.  Install 6 A planks. 
Then switch the direction and continue with the 6 B planks, groove always pointing in the laying direction. Continue this 
fully glued installation square by square, row by row.

5.5 doorframes and heating pipes

If you have heating pipes, measure their exact position and mark it on the laminate.
Add 20 mm to the dimension of the pipe, because the laminate has to be able to move in all directions 
around the pipe. 
Saw in an angle of 45° from the drilling holes to the side of the laminate and put the laminate
in place.

Wooden doorframes should be shortened enough to make a plank and underlay fit underneath.
Lay a panel facedown next to the doorframe.
Saw the panel, then slide the plank under the doorframe. Keep an expansion gap under the 
doorframe of 8-10 mm!
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Carefully spread the glue on the subfloor and place a plank in the corner with the groove pointing towards you. Start 
with a first row against the wall and then continue with the ladder ‘steps’ in the perpendicular direction, with the long 
groove pointing towards the laying direction.

Erika Voloncevic
montavimo instrukcija

Erika Voloncevic


Atsargiai paskirstykite klijus ant grindų pagrindo ir padėkite lentą į kampą grioveliu į save. Pirmąją eilę pradėkite nuo sienos, o tada tęskite kopėčių "laipteliais" statmena kryptimi, ilgu grioveliu, nukreiptu klojimo kryptimi.

Erika Voloncevic
5.4 mozaikos raštas

Erika Voloncevic
Klasikiniam mozaikos raštui reikia abiejų tipų lentų: A ir B.  Šis raštas yra visiškai priklijuotas prie pagrindo, todėl pakloto nereikia.

Erika Voloncevic
Paskirstykite klijus ir pradėkite nuo A lentos, kurios griovelis nukreiptas klojimo kryptimi. Sumontuokite 6 A lentas. Tada pakeiskite kryptį ir toliau dėkite 6 B lentas, griovelis visada turi būti nukreiptas klojimo kryptimi. Tęskite šį visiškai suklijuotą montavimą kvadratas po kvadrato, eilė po eilės.

Erika Voloncevic
5.5 durų rėmai ir šildymo vamzdžiai

Erika Voloncevic


Medinius durų rėmus reikia sutrumpinti tiek, kad po jais tilptų lenta ir paklotas. Šalia durų rėmo padėkite plokštę veidu į apačią.
Pjaukite plokštę, tada po durų rėmu pakiškite lentą. Po durų rėmu palikite 8-10 mm tarpą!

Erika Voloncevic


Jei turite šildymo vamzdžius, išmatuokite tikslią jų padėtį ir pažymėkite ją laminate.
Prie vamzdžio matmens pridėkite 20 mm, nes laminatas turi judėti visomis kryptimis aplink vamzdį.
Pjaukite 45° kampu nuo gręžimo angų į laminato pusę ir įdėkite laminatą į vietą. 





7. care and maintenance 

8. warranty

A laminate floor is very easy to clean: 
DRY CLEANING: with a brush, mop with dry wipes or vacuum cleaner
WET CLEANING with a well wrung-out cloth – avoid using too much water!
Clean up any spilled liquids immediately.

We strongly recommend using the BerryAlloc laminate cleaner, it’s specially developed to clean our laminate floors and 
leaves no traces. Never use steam cleaners on laminate.

Put doormats at every entrance to protect your laminate from dirt and sand.
Lift heavy furniture and put felt pads on the legs of your chairs.  Use a protective floor mat under your castor chair.

Laminate cannot be polished or treated with products that contain wax or oil.
For more details: read our care and maintenance manual.

By following the instructions mentioned above, you will extend the longevity of your laminate flooring and ensure the 
validity of the warranty.
For more info, please refer to our warranty conditions and warranty policy.

enjoy your berryalloc floor!

When installing accessories, always keep in mind that the floor needs to be able to move.  This means: 

• Skirtings should never be attached to the floor: they can be fixed to the wall with clips. In case your walls are not straight, use 
the BerryAlloc glue to fix the skirting to the wall.

• After installing a skirting or profile, do not seal/fix it to the laminate with sealant. The movement of the laminate will cause 
cracks in the sealing product which makes the sealant ineffective and unaesthetic.

• Joints on fixed building elements (doorframes, heating pipes, etc.) should never be completely sealed with elastic filler. 
Use a Fillertwine first and then finish with elastic filler: this allows the floor to move. 

• Profiles, doorstops, and suchlike should not be screwed through the laminate into the subfloor.
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BerryAlloc offers a wide range of accessories with a timeless design for the finishing touch:
• Skirtings 6 cm and 8 cm
• Quarter rounds
• Floor profiles: T-profile, reducer, end profile
• Aluminium floor profiles
Paintable white skirtings are also available and can be used unpainted, or painted in the same colour as your wall.

6. a perfect finish 

Erika Voloncevic
montavimo instrukcija

Erika Voloncevic
6. nepriekaištinga apdaila

Erika Voloncevic
"BerryAlloc" siūlo platų aksesuarų asortimentą, kurių dizainas nepavaldus laikui, kad galėtumėte užbaigti darbą: 
•  6 cm ir 8 cm grindjuostės
•  Kampinis apvadas
•  Grindų profiliai: T profilis, reduktorius, galinis profilis
•  Aliuminio grindų profiliai
Taip pat galima įsigyti dažomų baltų grindjuosčių, kurias galima naudoti nedažytas arba dažyti ta pačia spalva kaip ir sieną.

Erika Voloncevic
Montuodami priedus visada turėkite omenyje, kad grindys turi judėti. Tai reiškia:

• Grindjuostės niekada neturėtų būti tvirtinamos prie grindų: jas galima tvirtinti prie sienos spaustukais. Jei jūsų sienos nėra tiesios, grindjuostes prie sienos pritvirtinkite klijais "BerryAlloc".
• Sumontavę grindjuostę ar profilį, nesandarinkite ir netvirtinkite jos prie laminato hermetiku. Dėl laminato judėjimo sandarinimo gaminyje atsiras įtrūkimų, todėl sandariklis taps neveiksmingas ir neestetiškas.
• Stacionarių pastato elementų (durų rėmų, šildymo vamzdžių ir kt.) sujungimų niekada negalima visiškai užsandarinti elastiniu užpildu. Pirmiausia naudokite "Fillertwine", o tada užbaigkite elastinguoju užpildu: tai leidžia grindims judėti.
•  Profilių, durų staktų ir panašių elementų negalima įsukti per laminatą į grindų pagrindą.

Erika Voloncevic
7. priežiūra ir eksploatacija

Erika Voloncevic
Laminato grindys labai lengva valyti:

SAUSAS VALYMAS: šepečiu, šluosta, sausomis servetėlėmis arba dulkių siurbliu.

ŠLAPIAS VALYMAS: gerai išskalbta šluoste - venkite naudoti per daug vandens! Išsiliejusius skysčius nedelsiant nuvalykite.

Mes rekomenduojame naudoti "BerryAlloc" laminato valiklį, jis specialiai sukurtas mūsų laminato grindims valyti ir nepalieka jokių pėdsakų. Niekada nenaudokite garų valytuvo laminatui valyti.

Erika Voloncevic
Prie kiekvieno įėjimo padėkite durų kilimėlius, kad apsaugotumėte laminatą nuo purvo ir smėlio.
Pakelkite sunkius baldus ir ant kėdžių kojų uždėkite veltinio pagalvėles. Naudokite apsauginį grindų kilimėlį po ratuota kėde.

Laminato negalima poliruoti ar apdoroti produktais, kurių sudėtyje yra vaško ar aliejaus. Dėl išsamesnės informacijos: skaitykite mūsų priežiūros ir tvarkymo vadovą.


Erika Voloncevic
8. garantija

Erika Voloncevic
Laikydamiesi anksčiau minėtų nurodymų, prailginsite laminato grindų ilgaamžiškumą ir užtikrinsite garantijos galiojimą.

Daugiau informacijos rasite mūsų garantijos sąlygose ir garantijos politikoje.


Erika Voloncevic
mėgaukitės savo berryalloc grindimis!




