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Velkommen til PERI Norge AS 

I over 45 år har PERI vært en profesjonell leverandør til byggebransjen innen 
forskaling- og stillasindustrien. PERI konsernet består av over 70 datterselskaper 
som har produktlager på over 135 geografisk og strategiske plasser. Gjennom våre 
effektive lagere betjener vi drøyt 90 internasjonale markeder over hele verden. Denne 
kjernen i vår virksomhet har gjort oss til en av verdens største kryssfiner forbrukere. 
 
PERI Norge AS ble etablert i 1993, har over 100 ansatte og en omsetning på 323 millioner i 
2017. Vårt ønske er å stadig utvikle innovative løsninger for våre kunder. Ideen om å utvikle 
bedriften som platedistributør innen kryssfiner og OSB var et naturlig steg å ta. Vårt mål 
er i nært samarbeid med våre kunder - å alltid kunne tilby den beste løsningen etter deres 
krav og behov. For oss, så vel som for våre kunder, gir det en mulighet å jobbe langsiktig og 
generere gode forutsetninger for et sikkert og kostnadseffektivt arbeid over tid. 

Vi investerer mye for fremtiden gjennom å eksempelvis øke vår service og tilgjengelighet, 
samt sortiment. Det innebærer at vi stiller høye krav til oss selv, men også til våre 
produsenter og skogseiere, der råvarene har sitt utspring. I praksis betyr det fokus på et 
bærekraftig skogbruk til ferdig produkt levert til kunden.

Vi etterstreber at all kryssfiner og OSB som lagres hos PERI kommer fra et bærekraftig 
skogbruk og dette innebærer at våre produsenter er sertifisert PEFC eller FSC.

Hos PERI samarbeider vi med våre kunder på produktutvikling, optimalisering og 
effektivisering. Med dette har vi oppnådd store besparelser for våre kunder. Vi kan også 
tilby et stort sortiment av kryssfiner i flere formater.  

Ønsker dere mer informasjon om kryssfiner eller OSB - vennligst ta kontakt med oss!
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Bilde til venstre: Spesial kryssfiner som er 7,5 meter lang.
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PERI Internasjonalt - 
med over 95 representasjonskontorer 
over hele verden

Våre eksperter jobber aktivt for våre kunder i nesten alle 

land i verden. Fra denne internasjonale aktiviteten med 

forskjellige krav og metoder, skaper vi gode kunnskaper 

i alle markeder. Vi er glade for å dele denne ekspertisen 

med våre kunder. Lokal innsikt skaper global kunnskap 

- for å effektivisere og sikre løsninger, prosedyrer og 

kvalitetsresultater.



1989
Storbritannia

1990
Tyrkia
Ungarn

1991
Singapore
Malaysia

1992
Østerrike 
Tsjekkia

1993
Danmark
Finland
Norge

1993
Polen 
Sverige

1994
Korea
Portugal

1995
Canada

1996
Brasil
Argentina
Chile 
Romania
Slovakia

1997
Australia 
De forente arabiske 
emirater

1999
Israel 
Hellas

2000
Ukraina
Bulgaria

2002
Estland 
Litauen

2003
Latvia 
Mexico
Serbia

2004
Kroatia

2005
Japan

2006
Russland

2007
India 
Kasakhstan 
Qatar 
Hvite-Russland

2008
Panama 
Peru

2011
Sør-Afrika

2012
Colombia
Algerie

2013
Saudi-Arabia 
Kuwait

2014
Nigeria 
Libanon 
Filippinene

2015
Thailand
Hong Kong 
Tanzania 
Namibia 
Mosambik

2016
Marokko

2017
Vietnam



Generell informasjon om plateprodukter
PERI tilbyr et fleksibelt utvalg kryssfiner og OSB med diverse formater og bruksområder, som 
passer de fleste forespørsler. Konstruksjonsfiner, spon ,OSB, forskalingsfiner, systemfiner og 
CNC- tilpassede plater og profiler.

OSB
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Finsk gran skarpkant

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

202540 WISA Konstruksjonsfiner III/III 2400x1200x9mm. 110 stk / 316,8 m2 1320 kg.

202541 WISA Konstruksjonsfiner III/III 2400x1200x12mm. 80 stk / 230,4 m2 1340 kg.

202542 WISA Konstruksjonsfiner III/III 2400x1200x15mm. 65 stk / 187,2 m2 1310 kg.

202543 WISA Konstruksjonsfiner III/III 2400x1200x18mm. 55 stk / 158,4 m2 1315 kg.

202544 WISA Konstruksjonsfiner III/III 2400x1200x21mm. 45 stk / 129,6 m2 1220 kg.

Finsk gran  TG2

202547 WISA Konstruksjonsfiner III/III TG2 2400x1200x12 mm. 80 stk / 230,4 m2 1340 kg.

202548 WISA Konstruksjonsfiner III/III TG2 2400x1200x15 mm. 65 stk / 187,2 m2 1340 kg.

202549 WISA Konstruksjonsfiner III/III TG2 2400x1200x18 mm. 55 stk / 158,4 m2 1310 kg.

202550 WISA Konstruksjonsfiner III/III TG2 2400x1200x21 mm. 45 stk / 129,6 m2 1258 kg.

Finsk gran  TG4

202553 WISA Konstruksjonsfiner III/III TG4 2400x600x15 mm. 130 stk / 187,2 m2 1292 kg.

202554 WISA Konstruksjonsfiner III/III TG4 2400x600x18 mm. 110 stk / 158,4 m2 1320 kg.

Wisa-Spruce/konstruksjonsfiner er kryssfiner 
produsert av finsk gran som er limt sammen med 
vannfastlim (WBP). Platene leveres med og uten 
not og fjær. Sorteringskvalitet III/III. Treverket er 
ubehandlet og må behandles deretter ved bruk 
utendørs. Platene har ingen målbar effekt på 
inneklima. Alle plater er merket og har 
dokumentert styrke- og stivhetstall.

Dokumentasjon
SINTEF sertifikat, FDV, CE, Carbon footprint, ISO 
9001, ISO 14001, Environmental Product 
declaration og EUTR. Produsent er FSC og PEFC 
sertifisert. 

Bruksområder som undergulv, vegger, taktro, 
tildekking, midlertidig bygg, industri, emballasje, 
med mer. 

TG2 = not og fjær 2 langsider.
TG4 = not og fjær 4 sider.

Konstruksjonsfiner
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Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

202560 OSB3 skarpkant 2440x1220x11 mm. 75 stk / 216 m2 1300 kg.

202565 OSB3 TG2 2400x1200x12 mm. 54 stk / 155,52 m2 1224 kg.

202566 OSB3 TG2 2400x1200x15mm. 44 stk / 126,72 m2 1219 kg.

202567 OSB3 TG2 2400x1200x18mm. 39 stk / 112, 32 m2 1214 kg.

202563 OSB3 TG4 2400x600x18mm 39 stk / 56,16 m2 607 kg.

TG2 = not og fjær langsider.
TG4 = not og fjær 4 sider.

Kronoply/Kronospan OSB3 Contifinish® 
byggnings-plater. OSB står for "orient strand 
board". Platene produseres av furu treflis i tre lag, 
kjerne, to ytterlag, vannfastlim og presset i høy 
temperatur. Overflaten oppleves som glatt og noe 
avstøtende for dråpefukt. Treverket er ubehand-
let og må behandles deretter ved bruk utendørs. 
Platene har ingen målbar effekt på inneklima. 
Densiteten på produktet er ca. 630 kg./m3.

Dokumentasjon
SINTEF sertifikat (norsk og engelsk), FDV, CE, 
REACH Declaration Building, Product declaration 
BPD3 og EUTR. Produsent er PEFC sertifisert.

Bruksområder er undergulv, vegger, taktro, 
tildekking, midlertidig bygg, industri, emballasje, 
med mer.

OSB
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Contifloor gulvspon

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

202569 Gulvspon P6 standard 22 mm 2420 x 620 i TG4 36 stk / 54 m2 830 kg.

202570 Gulvspon P7 fuktbestandig 22 mm 2420 x 620 i TG4 36 stk / 54 m2 830 kg.

200941 Veggspon P2 standard 12 mm 2390 x 1220 m/fals 50 stk / 145,80 m2 1150 kg.

TG4 = not og fjær 4 sider.

Byggelit AB er en svensk produsent av sponplater.
Fabrikken holder til i Østersund og produserer et 
bredt spekter av kvalitetsprodukter.

Gulvsponplater kan monteres utenfor sperrer, 
som gjør at man får lite kapp, raskere montering 
og sparer mye tid.
 
Dokumentasjon

Byggelit er Svanemerket og produktene har alle 
godkjenninger som trengs i dagens marked.
Teknisk godkjenning SINTEF, E1, FSC.



Den sterkeste trebaserte bjelken på markedet!
Kerto bygges opp av 3mm gran i siktet. Kerto® 
kan leveres i størrelser fra 2-25 m lengde. 
Bredde på 40-2500 mm. Tykkelse fra 21-75 mm.

Dokumentasjon
Produktet har SINTEF godkjennelser og 
er miljømerket i h. t. PEFC

Kerto®

Metsä Wood Kerto®

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

202572 KERTO 33x98x6000 stk. 11 kg.

200989 Støpekonsoll plate 33x2380x750 stk. 30 kg.

200990 Støpekonsoll plate 33x2680x750 stk. 33 kg. 

12



Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

200899 Oljet bjerk 1500x750x15 mm. 60 stk / 67,5 m2 650 kg.

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

202236 Oljet Combi 1500x750x15 mm. 80 stk / 90 m2 800 kg.

Kryssfiner bygget opp med 7-lag poppelkjerne 
og med bjerk ytterlag. Kantforseglet og over-
flate med mineralolje. Enkel forskalingsfiner. 
Harpiks fra kvist kan forsinke herding av betong 
og gi brune flekker. Enkel forskalingsfiner til 
fundamenter, utsparing, dekkeforskaling og som 
midlertidig løsning. Ombruk ca 1-3. 

Solid kryssfinerplate med kun bjerk. 15 mm = 11 
lag og 21 mm = 15-lag bjerk. Overflate CP/CP. 
Bruksområde som fundamenter, 
tradisjonell vegg og dekke. Anbefales ikke til 
overflate med høyt krav eller overflater som skal 
males. Harpiks fra kvist kan forsinke herding av 
betong og gi brune flekker. Ombruk 1-5. 

Oljet Combi

Oljet bjerk

Forskalingsfiner
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Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

200566 Oljet gran II/III 1500x750x15 mm. 60 stk / 67,5 m2 513 kg.

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

202471 Ecoform 2400x600x15 mm. 130 stk / 187,2 m2 1314 kg.

Bra finsk kryssfiner med 5-lag gran. 
Kantforseglet og vokset overflate. Bruksområde 
som fundamenter, utsparing, dekkeforskaling 
uten krav til overflate. Ombruk ca 1-3.

Lett og god kryssfinerplate med 7-lag gran. 
Kantforseglet og overflatebehandlet med 
mineralolje. Bruksområde som fundamenter, 
utsparing, dekkeforskaling uten krav til overflate 
og midlertidig løsning. Harpiks fra kvist kan 
forsinke herding av betong og gi brune flekker. 
Ombruk ca 1-5.

Oljet gran

Ecoform 
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Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

052622 Filmbelagt poppel F/F 1250x2500x21 mm. 43 stk / 134,38,75 m2 1575 kg.

Enkel kryssfinerplate med 11-13 lag poppel. 
Kantforseglet og filmbelagt med mørkbrun film 
120 g/m2 2-sider. Enkel forskalingsfiner til 
fundamenter, utsparing, dekkeforskaling og som 
midlertidig løsning. Ombruk ca 1-3.

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

202228 Betoplex Twin Øko F/F 1500x750x15 mm. 76 stk / 85,50 m2 800 kg.

Kryssfiner bygget opp med 7-lag poppelkjerne 
pluss bjerk ytterlag. Kantforseglet og filmbelagt 
med mørkbrun film 120 G/m2 sider. 
Enkel filmbelagt finer til fundamenter, utsparing, 
dekkeforskaling og som midlertidig løsning.
Ombruk ca 1-3.

Betoplex Twin Øko

Filmbelagt poppel

Forskalingsfiner, filmbelagt
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Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

052010 Filmbelagt finer F/F 2500x1250x4 mm. 100 stk / 312,5 m2 815 kg.

052020 Filmbelagt finer F/F 2500x1250x8 mm. 75 stk / 234,38 m2 1221 kg.

Kantforseglet og filmbelagt med Fenolfilm 120 
g/m2 2-sider. Smidig overflatefiner som er enkel 
å bøye og tilpasse. Ombruk ca 1-3.

Filmbelagt kryssfiner

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

200550 Finsk filmbelagt gran F/F 1500x750x15 mm. 60 stk / 67,5 m2 520 kg.

200524 Finsk filmbelagt gran F/F 1500x750x21 mm. 45 stk / 50,63 m2 547 kg.

200552 Finsk filmbelagt gran F/F 2400x600x15 mm. 60 stk / 86,4 m2 666 kg.

052831 Finsk filmbelagt gran F/F 2500x500x21 mm. 45 stk / 56,25 m2 612 kg.

Lett og god kryssfiner med 7-9 lag gran. 
Kantforseglet og filmbelagt med lys brun 
fenolfilm 120 g/m2 2-sider. Bruksområder som 
fundamenter, utsparing, men er hovedsakelig 
brukt til dekkeforskaling med krav til overflate. 
Ombruk ca 5-10.

Finsk filmbelagt gran
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Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

200221 Filmbelagt bjerk F/F 1500x750x15 mm. 40 stk / 45,0 m2 482 kg.

052095 Filmbelagt bjerk F/F 1500x3000x9 mm. 44 stk / 198,0 m2 1316 kg.

052150 Filmbelagt bjerk F/F 1500x3000x12 mm. 33 stk / 148,5 m2 1307 kg.

051255 Filmbelagt bjerk F/F 1500x3000x15 mm. 26 stk / 117,0 m2 1252 kg.

052175 Filmbelagt bjerk F/F 1500x3000x21 mm. 19 stk / 85,5 m2 1223 kg.

Europeisk høykvalitets bjerk. Kantforseglet og 
filmbelagt med fenolfilm 120 g/m2 2-sider. 
Bruksområder som fundamenter, vegger, 
dekker og tunnelformer. Ombruk ca 10-20.

Filmbelagt bjerk

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

052159 Filmbelagt bjerk FF/FF 1500x3000x15 mm.  26 stk / 117,0 m2 1366 kg.

052270 Filmbelagt bjerk FF/FF 1500x3000x21 mm.  19 stk / 85,5 m2 1236 kg.

Europeisk høykvalitets bjerk. Kantforseglet og 
filmbelagt med fenolfilm 220 g/m2 2-sider. 
Bruksområder som fundamenter, vegger, 
dekker og tunellformer. Ombruk ca 20-50. 

Filmbelagt bjerk

Wire
Europeisk høykvalitets bjerk. Kantforseglet og 
filmbelagt med fenolfilm 120 g/m2 2-sider. Wire 
mønster 1-side. Bruksområder er abeidsplatt-
former, stillas, tilhengere, prefabindustri med 
mer. 

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

200755 Filmbelagt bjerk Wire, 1500x3000x12 mm. 33 stk / 148,5 m2 1307 kg.

202227 Filmbelagt bjerk Wire, 1500x3000x15 mm. 26 stk / 117 m2 1287 kg.

200756 Filmbelagt bjerk Wire, 1500x3000x21 mm. 19 stk / 85,5 m2 1234 kg.



Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

052829 Fin-Ply Maxi 5400x2000x20 mm. 10 stk / 108,0 m2 1650 kg.

052823 Fin-Ply Maxi 7500x2700x20 mm.  5 stk / 101,25 m2 1600 kg.

Høykvalitets bjerk. Kantforseglet og filmbelagt 
med fenolfilm 540 g/m2 fremside og 220 g/m2 
bakside. Bruksområder som for eksempel ved 
spesielle arkitektoniske overflatekrav eller krav 
til store flater med få skjøter. Ombruk ca 30-70. 

NB! Bestillingsvare fra hovedlageret i 
Tyskland.

Artikkelnr. Varenavn Forpakning Vekt

050000 3-S plate 2500x500x21 mm. 100 stk./125 m2 1478 kg.

050030 3-S plate 1000x5000x21 mm. V-not 1 side  50 stk./250 m2 2375 kg.

3-lags lammelplate. Overflatebehandles med 
gult melaminbelegg. Bruksområder som vegg 
og dekke og gir avtegn av trestruktur. 

Format 1000x5000 leveres med innfrest V-not 
en side som alternativ til avtrykk som 
forsklingsbord. V-fuge C/C 125 mm. i lengde-
retning. 

Fin-Ply Maxi

3-S plate

Kan leveres med børstet overflate for å fremheve struktur. Det er 
bestillingsvare. Pris og leveringstid på forespørsel.

18



Vi lagerfører systemfiner til alle våre systemer. 

Vi er også behjelpelig med finer til forskalingssystemer fra andre produsenter.  

Forespørsel bør innholde følgende: 

Systemnavn, cirka alder på system, kassettstørrelse, kryssfiner størrelse, antall og gjerne et bilde 
av panel/kassett. 

DominoDuo

Maximo Skydeck

Systemfiner

Trio

Quattro
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Vi tilbyr:

PERI Clean og PERI Bio Clean og forskalingsolje for alle typer forskalingsfiner og utstyr. PERI for-
skalingsolje har høy kvalitet, med gode smøreegenskaper og er tilgjengelig i alle våre avdelinger. 
PERI Clean og PERI Bio Clean brukes til absorberende og ikke-absorberende forskalingsoverflate 
(finer, lakkert stål og ubehandlet stål). PERI Bio Clean biologisk nedbrytbar olje i henhold til OECD 
Guidline 301c. Ciri C- 32 er en flytene formvoks som danner en tynn voksfilm på forskalingens 
overflate. Dette gjør at av forskalingen er enkel. Denne er spesielt godt egnet til arkitektonisk be-
tong og der det går lang tid fra påføring av formvoksen/oljen til støping. Betongoverflatene kan 
etterbehandles.

  g PERI forskalingsolje er fri for løsemidler

  g PERI forskalingsolje beskytter forskaling      
     og utstyr mot rust

Artikkelnr. Varenavn Forpakning

031420 PERI Clean 20 l

031435 PERI Clean 208 l

031440 PERI Bio Clean 20 l

031455 PERI Bio Clean 208 l

200825 CIRE C-32 Flytende formvoks 25 l

200831 CIRE C-32 Flytende formvoks 220 l

104890 PERI Sprøyte 6 liter Stk.

Tilbehør til forskalingsfiner

Ciri C- 32 er en flytene formvoks som danner en tynn voksfilm på forskalingens overflate.
Dette gjør at av forskalingen er enkel. Denne er spesielt godt egnet til arkitektonisk betong og
der det går lang tid fra påføring av formvoksen/oljen til støping. 
Betongoverflatene kan etterbehandles.
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Forskalingsfiner blir ofte utsatt for vind og vær. Mekaniske skader og ved kontakt med betong. 
Vær klar over at solen har stor innvirkning på forskalingsfinèren. 

Her er noen brukertips:

Lagring
Platene leveres normalt tørre (<15% fuktinnhold) til byggeplassen og bør beskyttes mot regn og 
annen utendørs påvirkning inntil de skal benyttes. Helst bør de oppbevares under tak eller annen 
vanntett beskyttelse. Platene bør lagres på jevnt og tørt underlag, på steder hvor de ikke risikerer å 
bli skadet av maskiner eller trucker. Dersom platene oppbevares lengre enn en uke på anleggs-
plassen, bør emballasjen og kantbånd fjernes. 

OBS! Etter at kantbånd er fjernet må man ikke flytte platene ved hjelp av truck eller maskiner, kun 
ved håndmakt, da platene kan "gli fra hverandre" eller skades.

Betongoverflaten
Betongoverflatens kvalitet og platenes levetid (antall ombruk) er avhengig av hvorledes de 
håndteres på byggeplassen. Kryssfineren leveres normalt med fuktinnhold lavere enn 15%. 
Når platene utsettes for fuktpåkjenning vil vann suges opp i trefibrene og platene vil svelle noe. 
Vanligvis skjer fuktinntaket fra platekantene, hvilket stedvis kan gi ujevn overflate og tilfeller 
vises som svake ujevnheter i betongoverflaten. Dette kalles på fagspråket "rippling". Normalt 
forsvinner disse ujevnhetene når hele platen får et høyere fuktinnhold, hvilket skjer etter 1-5 
gangers ombruk. Fenomenet er langt mindre når man anvender plater belagt med MDO-film, 
hvor betongoverflaten får et matt og ujevnt utseende. 

Før kryssfineren tas i bruk
Når emballasjen er fjernet, bør kantene på fineren påføres 1-2 lag med god forskalingsolje. 
PERI Clean eller PERI Bioclean. Dette hindrer betong å feste seg i skjøtene og letter rengjøring 
etter bruk.

Synlige overflater
Ved synlige overflater med krav til fin overflate bør fineren være brukt 1-5 ganger for å unngå 
"rippling". Fineren er da mettet med fuktighet og gir da best resultat. Fineren rengjøres godt før 
påføring av forskalingsolje. PERI Clean anbefales til dette bruket.

Påføring av forskalingsolje
Påfør forskalingsolje og svabre av overflødig mengde. Forbruk PERI Clean: ca 0,1l/m2. 
Overflødig olje gir skjoldete områder og legger seg som oftest i bunnen av veggen. Påføring av 
olje skal ikke skje ved armering eller i nærheten av støpeområde.

Brukertips og produktinformasjon om 
forskalingsfiner!



Miramarmora, Dahl og Christensen.
PERI leverte 600 spesialfreste plater utført av vår CNC avdeling.



Våre salgskontorer

Bergen

Drammen

Stavanger

Trondheim

Ålesund

Tromsø

Drammen (Hovedkontor)

Postadresse  
Potboks 2461, 3003 Drammen   
Besøksdresse 
Dråpen 9, 3036 Drammen  
Telefon   32 20 49 40 

Bergen

Adresse    
Stamsneset 99, 5252 Søreidgrend 
Telefon   55 98 71 40

Trondheim

Adresse
Heggstadmoen 4-6, 7080 Heimdal 
Telefon   73 57 50 70

Stavanger

Adresse
Bedriftsveien 13, 4353 Klepp Stasjon
Telefon   51 42 78 15 

Tromsø

Adresse
Ærfuglveien 4, 9015 Tromsø

Telefon   90 50 33 22

Ålesund

Adresse
Bingsa, 6019 Ålesund 
Telefon   95 26 70 00

www.peri.no
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PERI Norge AS 
DRAMMEN - Hovedkontor og lager

Postadresse 
Postboks 2461, 3003 Drammen 

Besøksadresse  
Dråpen 9, 3036 Drammen 

Telefon +47 32 20 49 40

www.peri.no
Facebook: PERI Norge
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