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Inget skänker värme och karaktär åt ett rum som ett äkta trägolv.  
Den unika variationen i materialet ger trägolvet en egen personlighet  
och gör det till den perfekta utgångspunkten för en vacker inredning.

Vi är medvetna om hur mycket design betyder. 
Men vi vet också att det finns många andra 
faktorer att överväga när det gäller att välja rätt 
golv. Kan det klara de dagliga utmaningarna 
från barn, husdjur och fotbollsskor? Och hur 
lätt är det att lägga?

När Pergo introducerar trägolv, gör vi det 

med trettio års erfarenhet av att tillverka  
golv som håller för livet. Våra trägolv håller 
självklart den kvalitet du förväntar dig från 
Pergo. De är skapade för att vara lika pålitliga, 
tåliga och enkla att lägga, som våra övriga 
produkter. Men med en upplevelse som  
bara riktigt trä kan ge.

ASK SUBLIME, 1-STAV  W0108-01739

OMSLAG: EK URBAN LIGHT, 1-STAV W0105-01340 
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Pergos trägolv är skapade för att möta de påfrestningar du kommer att utsätta 
dem för. Barn, olyckor och fester är en del av livet, och därför är våra golv  
tillverkade med dem i åtanke.

Tack vare PerfectFold™ 3.0 lägger du ditt golv snabbt och enkelt. Välj en av de tre metoderna som 
fungerar bäst för dig. Läs mer om tryck ner, vinkling och horisontell läggning på sidan 42.

Pergos trägolv består av 3 lager trä där varje lager ligger med  
träfibrerna i olika riktningar. Detta för att reducera effekten när träet 
sväller och krymper till följd av variationer i temperatur och fuktighet. 
En avancerad stomme av gran eller fur absorberar påfrestningar  
så att ditt golv förblir stabilt under alla omständigheter.

Naturlig skönhet kombinerad 
med Pergos slitstyrka

1 Slitstark ytbehandling

2 Slitskikt

3 Stomme

4 Baksida

7 lager av UV-härdad lack eller högkvalitativ olja ger maximalt  
skydd och underlättar rengöringen.

Ett noga utvalt slitskikt av trä (2,5 – 3 mm) som kan slipas  
2 – 3 gånger.

Stommen absorberar de stötar och andra påfrestningar ditt  
golv utsätts för, och garanterar att det bibehåller sin stabilitet  
under alla förhållanden.

Det understa skiktet är tillverkat av ekologiskt certifierat  
trä och bidrar till att göra varje bräda perfekt balanserad.

EK SAND, 3-STAV  W0210-01744

Klicka dig till  
ett perfekt resultat!



PLANK DESIGN   1: 2200 x 220 mm.   2: 1820 x 190 mm.   3: 1820 x 145 mm.     

BLOCK DESIGN   4: 1820 x 186 mm.    5: 2200 x 190 mm. 
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Långa, breda träplankor som förvandlar ett rum och ger det en  
imponerande rymd. Eller 3-stavsplankor som får ett litet rum att växa.  
Våra sju kollektioner erbjuder ett brett urval av trägolv i olika storlekar,  
utförande och utseenden. Ska du välja format först, eller utgå från ditt  
favoritträslag? Det avgör du. Oavsett vilket du väljer, får du ett vackert,  
slitstarkt och levande trägolv från Pergo.

Alla material som använts för att tillverka våra  
trägolv är särskilt utvalda och spårbara för att  
garantera deras ekologiska ursprung.

Vårt miljöengagemang är en lång historia.  
Pergo var till exempel det första golvföretaget  
som tilldelades en Svanen-märkning. Den visar  
att alla våra produkter är ett bra miljöval.

Vi har samma ambition när det gäller våra  
nya trägolv. Stommen är tillverkad av gran eller  
furu. Slitskiktet kommer från hållbara bestånd  
av europeisk ek eller ask. Alla våra lacker och  
oljor möter hårda internationella miljökrav, så  
du kan njuta av ditt nya trägolv med gott samvete.

Det är ditt liv.  

Skapa din egen scen.
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Sortering
Varje träd är unikt, och olika delar av samma träd kan ge trä med olika utseende. Kvistar och ådringar 
definierar träslaget och ger det karaktär. Några av våra produkter har mer karaktär än andra, och därför  
har vi inordnat våra produkter i kategorier för att hjälpa dig hitta det golv du vill ha.

Att designa ett trägolv handlar om att locka fram det vackra i träet. Att låta  
den naturliga skönheten träda fram och ta för sig. Men trä är också ett material  
som bjuder in dig att sätta din egen prägel, genom att välja ytbehandling och  
finish. I den här katalogen hittar du ett brett urval av produkter, moderna såväl  
som tidlösa. Golv som håller över tid. 

7 skyddande lager av lack
Jämfört med andra lackade golv är Pergos trägolv väldigt tåliga mot repor och slitage. 
Lacken gör också golven smutsavvisande, lätta att rengöra och motståndskraftiga  
mot såväl vatten som hushållskemikalier. Ikonerna indikerar vilken glans golvet har.

2-sidig fasning

Sidenmatt lack Mattlack

4-sidig fasning

Ytbehandling
Trä är ett material som bara blir vackrare med åren. För att du ska kunna njuta av dina golv i många  
år, ger vi våra produkter en skyddande och vårdande ytbehandling. Välj mellan oljade eller lackade golv,  
varje behandling skänker olika kvaliteter till golvet. Pergos trägolv levereras färdigbehandlade och behöver 
inte någon ytterligare behandling efter inläggning. Alla våra lacker och oljor följer internationella normer,  
så att du kan njuta av ditt nya trägolv med gott samvete.

Trä med små färgvariationer och  
små kvistar.

Trä är ett levande material där färgtonen förändras under årens lopp. De mönster och färger vi visar är inte en fullständig återgivning av alla nyanser som kan förekomma i ett trägolv.

Trä med stora kvistar och livliga  
variationer i färg.

Rustikt trä med tydliga, mörka ifyllda 
kvistar och sprickor.

Oljebehandling  
av högsta kvalitet
En oljebehandling lyfter träets naturliga 
utseende och ger en vacker matt yta. 
Oljan låter träet åldras och ger en 
naturligt vacker patina. Och om olyckan 
är framme, kan golvet repareras och 
förnyas med Pergos underhållsolja.

Borstad
Att borsta ytan framhäver den naturliga 
ådringen och förstärker det autentitiska 
utseendet och känslan av äkta trä.

Djupt borstad
Träytan behandlas med specialborstar 
som trycker ner det mjuka träet mellan 
årsringarna. Behandlingen framhäver  
den naturliga träkänslan ännu mer.

Sågmärken
Slumpmässiga sågmärken ger träet  
en hantverksmässig karaktär och  
en genuin känsla åt rummet.

Fasade kanter markerar plankorna i golvet, och understryker känslan av ett genuint trägolv. Våra kollektioner 
har produkter med fasade kanter på långsidorna, alla sidor eller är helt utan fasning för ett helt slätt golv.Struktur
Fasade kanter

Vad du behöver veta om trä
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EK GLACIER, 1-STAV  W0103-01737

Plankdesign | 2200 x 220 x 14 mm | 4-sidig fasning

Svalbard
Långa, breda plankor som ger värme och 
karaktär åt rummet. Slitskiktet består av ett 
helt träskikt som framhäver den naturliga 
skönheten i materialet. Fasade kanter runt  
om markerar plankans imponerande längd.
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EK CHALKED GREY, 1-STAV  W0103-01738

Plankdesign | 2200 x 220 x 14 mm | 4-sidig fasning

Svalbard
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EK COFFEE, VARIATION  W0511-01632

Stavmönster special | 2200 x 190 x 14 mm

Jomfruland
En unik design där stavar i olika storlekar ger 
en känsla av ett renoverat, återvunnet trägolv. 
Åldrade kanter, spruckna kvistar, sågmärken 
och variationer i färg och storlek bidrar till  
golvets distinkta karaktär.
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EK WINTER, VARIATION  W0511-01629

Stavmönster special | 2200 x 190 x 14 mm

Jomfruland
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Gotland
Långa plankor av utvalt, tåligt trä. Fasningar på långsidorna ger rummet djup.  
Kollektionen innehåller olika träslag, strukturer och ytbehandlingar som låter  
dig skapa precis det utseende du önskar dig.

Plankdesign | 1820 x 190 x 14 mm | 2-sidig fasning 

EK FOREST, 1-STAV  W0105-01741
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ASK SKANDINAVIAN, 1-STAV  W0105-01740

Plankdesign | 1820 x 190 x 14 mm | 2-sidig fasning 

Gotland
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EK TRADITIONAL, 3-STAV  W0311-01751

Värmdö
Design i 3-stavs mönster som ger oändliga 
möjligheter när du ska inreda ditt hem.  
Speciellt lämplig i mindre rum där den  
är ett bra komplement till din inredning.

Stavmönster | 2200 x 190 x 14 mm 



25ASK SCANDINAVIAN WHITE, 3-STAV  W0311-01740

ASK RUSTIC WHITE, 3-STAV  W0311-01739

EK LIMED, 3-STAV  W0311-01749

ASK NATURAL, 3-STAV  W0311-01748

EK CLASSIC, 3-STAV  W0311-01750

Stavmönster | 2200 x 190 x 14 mm 

Värmdö
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Bornholm

Plankdesign | 1820 x 145 x 14 mm | 2-sidig fasning

En kollektion där varje planka visar upp  
träets naturliga och varierande utseende.  
Välj mellan olika träslag och ytbehandlingar. 
Fasade kanter på långsidan av plankan ger 
golvet tydlig karaktär.

EK SMOKED, 1-STAV  W0108-01354
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Plankdesign | 1820 x 145 x 14 mm | 2-sidig fasning

Bornholm

EK SAND, 1-STAV  W0108-01341
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EK ARCTIC, 2-STAV  W0210-01742

EK NATURAL, 2-STAV  W0210-01338

EK LOUNGE, 2-STAV  W0210-01741

Stavmönster | 1820 x 186 x 14 mm

Sjælland
2-stavssgolv är perfekta för att skapa  
en individuell look. Mönstret låter träet  
ge varje planka sin egen unika karaktär. 
Fungerar lika bra i stora som i mindre rum.
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ASK WHITE, 3-STAV  W0412-01739

Stavmönster | 2200 x 190 x 13 mm

Åland
Dessa 3-stavsmönster gör att golvet ger  
illusionen av en större, mer öppen yta.  
Njut av skönheten i ett riktigt trägolv, med 
livliga kombinationer som bildar en perfekt 
bakgrund att leva livet på.
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Svalbard
Plankdesign | 2200 x 220 x 14 mm | 3 mm slitskikt | 4-sidig fasning

EK GLACIER, 1-STAV
W0103-01737

EK SUBLIME, 1-STAV
W0103-01623

EK HERITAGE, 1-STAV
W0103-01624

EK VINTAGE GREY, 1-STAV
W0103-01626

EK CHALKED GREY, 1-STAV
W0103-01738

EK MANSION, 1-STAV
W0103-01625

EK SUBLIME, 1-STAV  W0103-01623

Sortering Strukturer Oljad ytaLackad yta

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett prov innan du bestämmer dig.
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Gotland
Plankdesign | 1820 x 190 x 14 mm | 3 mm slitskikt | 2-sidig fasning

ASK SCANDINAVIAN, 1-STAV
W0105-01740

EK NORDIC, 1-STAV
W0105-01341

EK CASTLE, 1-STAV
W0105-01339

EK ESTATE, 1-STAV
W0105-01338

EK URBAN LIGHT, 1-STAV
W0105-01340

ASK COUNTRY, 1-STAV
W0105-01739

EK FOREST, 1-STAV
W0105-01741

Bornholm
Plankdesign | 1820 x 145 x 14 mm | 3 mm slitskikt | 2-sidig fasning

ASK SUBLIME, 1-STAV
W0108-01739

EK COTTAGE, 1-STAV
W0108-01339

EK SAND, 1-STAV
W0108-01341

EK SMOKED, 1-STAV
W0108-01354

Sortering Strukturer Oljad ytaLackad yta

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett prov innan du bestämmer dig.
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Jomfruland
Stavmönster special | 2200 x 190 x 14 mm | 3 mm slitskikt 

EK WINTER, VARIATION
W0511-01629

EK COFFEE, VARIATION
W0511-01632

EK MOUNTAIN, VARIATION
W0511-01630

EK MOUNTAIN, VARIATION  W0511-01630

En unik design där stavar i olika storlekar ger en känsla av ett 
renoverat, återvunnet trägolv. Åldrade kanter, spruckna kvistar, 
sågmärken och variationer i färg och storlek bidrar till golvets 
distinkta karaktär.

Sortering Strukturer Oljad ytaLackad yta

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett prov innan du bestämmer dig.
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Värmdö
Stavmönster | 2200 x 190 x 14 mm | 3 mm slitskikt 

Åland
Stavmönster | 2200 x 190 x 13 mm | 2,5 mm slitskikt 

ASK WHITE, 3-STAV
W0412-01739

EK NATURAL, 3-STAV
W0412-01339

Sjælland
Stavmönster |1820 x 186 x 14 mm | 3 mm slitskikt 

EK LOUNGE, 2-STAV
W0210-01741

EK SAND, 2-STAV
W0210-01744

EK ARCTIC, 2-STAV
W0210-01742

EK NATURAL, 2-STAV
W0210-01338

ASK RUSTIC WHITE, 3-STAV
W0311-01739

EK LIMED, 3-STAV
W0311-01749

ASK SCANDINAVIAN WHITE,  
3-STAV
W0311-01740

ASK NATURAL, 3-STAV
W0311-01748

EK CLASSIC, 3-STAV
W0311-01750

EK TRADITIONAL, 3-STAV
W0311-01751

Sortering Strukturer Oljad ytaLackad yta

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett prov innan du bestämmer dig.
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Klart på ett klick!
30%

snabbare 
läggning

Vår klickfog PerfectFold™ 3.0 gör läggningen av ditt nya golv  
snabbare och lättare än någonsin. Och eftersom golvet redan  
har en skyddande ytbehandling, är det färdigt att gå på så fort  
du lagt det på plats.

Du väljer bara den metod som passar dig bäst och klickar plankorna på plats. PerfectFold™3.0  
är utvecklat för att göra ditt arbete snabbt och enkelt. Om du behöver lägga om en planka är det  
bara att lyfta upp och lägga om den. 

Tryck ner
Den bästa metoden för att lägga ett stort 
golv på kort tid. Klicka i fogen på långsidan, 
för plankorna mot varandra och avsluta med 
att trycka nedåt.

Vinkla 
Den bästa metoden för att lägga den  
första raden plankor. Klicka först i fogen  
på kortsidan, därefter på långsidan. 

Skjut ihop
Till skillnad från många andra tillverkare,  
kan Pergos trägolv även läggas horisontellt. 
Detta är praktiskt i lägen där det är svårt  
eller omöjligt att vinkla plankan (när du  
ska lägga den sista raden, eller under 
dörrkarmar eller element).

EK ARCTIC, 2-STAV  W0210-01742

Gör bilden komplett
När det gäller golv är varje detalj viktig för helhetsintrycket. För vad är väl  
ett nytt vardagsrumsgolv utan matchande socklar och lister? Eller en trappa  
utan trappnosprofiler?

Ett golv är en helhetslösning. Därför har vi både 
utvecklat ett komplett sortiment av matchande 
socklar och lister, en rad funktionella mellanlägg, 
samt de tillbehör du behöver för läggning och  

underhåll. Våra tillbehör är indelade i 5 olika  
grupper: Estetik, Mellanlägg, Golvvärme,  
Läggning och Underhåll. Läs mer om de  
olika grupperna på de följande sidorna.

tillbehör



1
2

3

3

4

45

Estetik

Det estetiska intrycket av ett golv avgörs i minst lika hög grad av de funktionella detaljerna som socklar,  
lister och trappnosprofiler. Pergos PEFC-certifierade sortiment av socklar och lister är färgmatchade till  
golvet. Det betyder att du får vackra och slitstarka tillbehör som ger ett lyft åt din nya hemmiljö.

1. Golvsockel
Pergos färgmatchade golvsockel monteras lätt och flexibelt med 
klicksystem, spik, skruv eller lim. Samtliga golvsocklar har frästa 
spår på bak-sidan där man enkelt kan dölja sladdar.

2. Rörelseprofil
Rörelseprofiler behövs för att ge golven möjlighet att röra sig  
när du lägger olika golvpartier i samma nivå, t. ex. i två rum  
med samma golv. Finns även som del i vår 5-i-1 lösning.

3. Övergångs- och avslutningsprofiler
Dessa tillbehör ger en elegant övergång och döljer höjdskillnader  
när ett trägolv möter andra golvtyper. Använd en nivåprofil mellan 
trägolv och matta, och en övergångsprofil från trä till keramik.  
En avslutningsprofil ger golvet en elgeant avslutning mot trösklar  
eller liknande. Finns även i vår 5-i-1 lösning.

4. Trappnosprofil 
Pergos golv gör sig utmärkt även i trappor och kompletteras  
med våra trappnosprofiler som avslutar varje trappsteg på  
ett elegant sätt. Finns även i vår 5-i-1 lösning.
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5 behov – 1 lösning

Rörelseprofil 
Från trä till trä

Avslutningsprofil
Avslut mot tröskel, skjutdörrar etc

Nivåprofil
Från trä till matta

Trappnosprofil, plan
För en plan avslutning på trappsteg

Övergångsprofil
Från trä till keramik, vinyl eller linoleum

Trappnosprofil
För ett steg ner från ett flytande golv,  
till exempel på toppen av en trappa eller  
ett steg ner i ett rum

socklar

Golvsockel, rak
PGWPPSKR(-)
(med hjälp av matchningsmatrisen hittar du rätt artikelnummer) 

2400 x 16 x 80 mm
I matchande färg
Ytskikt: Slitstarkt och reptåligt träfanér
Stomme: MDF

Golvsockel, vit och målningsbar
PGWPPSKRWHITE, vit  
PGWPPSKRPAINT, målningsbar 
 
2400 x 16 x 80 mm 
Färg: vit, målningsbar 
Yta: folie 
Stomme: MDF

Hålkälslist
PGSCOTWHITE, vit 
PGSCOTPAINT, målningsbar

2400 x 17 x 17 mm
Färg: vit, målningsbar
Yta: folie 
Stomme: MDF

Pergos 5-i-1 är en heltäckande lösning för olika delar av ditt golv. Samtliga profiler matchar ditt golv i mönster  
och färg, och den enkla installationen ger ett resultat med diskreta övergångar. Under ett ytskikt av reptåligt  
och slitstarkt träfanér finns en stabil konstruktion av HDF och plast. Med den patenterade Incizo®-lösningen skär 
du enkelt till profilerna i det format du behöver. Kniv är inkluderad. Passar golvtjocklekar mellan 12,5 och 14 mm.

Färgen matchar golvet. Enkel och flexibel installation med klicksystem, spik, skruv eller lim.  
Separat monteringssats för golvsocklar finns. Möjlighet att dölja sladdar vid installationen.

Trappnos
För installation vid trappor krävs en Incizo®-profil som beställs separat.
NEWINCPBASE3ME215 För trägolv med en tjocklek på 14 mm. 
NEWINCPBASE4ME215 För trägolv med en tjocklek på 13 mm.

17 mm

17 mm

80
 m

m

16 mm

80
 m

m

16 mm

4 mm

39 mm

16 mm

13 mm

4 mm

40 mm

18 mm

75 mm

13 mm

4 mm

40 mm

13 mm

4 mm

54 mm

PGWINCP(-) 
2150 x 16 x 54 mm

(med hjälp av matchningsmatrisen hittar du rätt artikelnummer)



 

      − −

       −

    −*  −*  −*   
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mellanlägg

Stegljudsdämpning
Stegljud är det ljud som hörs i underliggande rum när någon går på golvet. Samtliga mellanlägg från Pergo uppfyller eller 
överträffar kraven på stegljudsdämpning. Ju högre värdet är för stegljudsdämpningen, desto bättre är ljuddämpningen.

Slagljudsdämpning (trumljudsdämpning)
Slagljud är det ljud som hörs i rummet när man går på golvet. Ju högre värdet är för slagljudsdämpningen,  
desto bättre är slagljudsdämpningen.

Fukttålighet 
Pergos trägolv måste skyddas från fukt som kommer från undergolv av sten eller betong. En fuktspärr ska därför placeras 
mellan trägolvet och undergolvet. Fuktspärrar finns antingen separata i form av t. ex. en plastfolie eller som integrerat lager 
i ett kombinerat mellanlägg.

Installation med golvvärme
När ett trägolv läggs tillsammans med ett mellanlägg över golvvärme får värmegenomgångsmotståndet inte överstiga  
0,15 m2 K/W. Om värdet är högre kan värmeeffekten påverkas. Ju lägre värdet för värmegenomgångsmotståndet är,  
desto bättre är mellanlägget för läggning med golvvärme.

Förberedelse är A och O!
Innan du börjar lägga ditt nya Pergo-golv behöver du välja ett mellanlägg. Mellanlägget  
tillför golvet nya funktioner, utöver att det blir skönare att gå på. Det gör dessutom att  
golvet hålls på plats, så att det bevarar sina kvaliteter över tid. Mellanlägg av sämre kvalitet 
kan förlora formen, vilket leder till att fogarna i golvet kan förstöras.

Vi erbjuder ett brett sortiment av mellanlägg, anpassade för olika behov. Behöver du förbättra akustiken i ett  
rum, eller skydd mot fukt? Översikten nedan hjälper dig att hitta rätt lösning!

 
 Ljudförbättring & Fukttålighet Ljudförbättring Fuktskydd 

 Professional     Moisturbloc 
 SoundBloc™ Smart Underlay+ Smart Underlay Komfortskiva  Mellanläggsfoam Extreme™ Plastfolie

Tjocklek 2 mm 3 mm 3 mm 4 mm 1.8 mm 2.5 mm 0.2 mm

Slagljuds- 
dämpning  
(trumljud)      

Stegljuds- 
dämpning       

 
Fukttålighet  
 

Installation 0.053 0.086 0.11 0.06 0.045 0.048 0.0005 
med golvvärme  
(m2 K/W)

 *Lägg i kombination med plastfolie eller Moisturbloc Extreme™ om undergolvet är av betong
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Mellanläggsfoam
PGUDLFOAM15B

Mellanlägg som dämpar stegljud och ökar gåkomforten.

0,95 x 15,79 m  = 15 m2 /rulle
Tjocklek: 1,8 mm
Material: Formad polyeten

ljudförbättring & fukttålighet

ljudförbättrare

fuktspärr

Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m2/rulle
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m2/rulle

Det bästa mellanlägget för att dämpa slagljud. Ökar 
gåkomforten och ger utmärkt stegljudsdämpning.  
Integrerad fuktspärr med 60 mm överlappning.  
Tejp ingår. 
 
Tjocklek: 2 mm
Material: Polyeolefinfoam med PE film

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Bästa mellanlägget för att isolera mot slagljud.  
Ett utvikbart mellanlägg som även dämpar stegljud  
och ökar gåkomforten. En integrerad fuktspärr med  
50 mm överlappning. Tejp ingår. 

1,2 x 12,5 m = 15 m2/pack
Tjocklek: 3 mm
Material: Flexibel polystyrenefoam med  
integrerad aluminiumfolie

Smart Underlay
PGUDLSMART10

Ett vikbart mellanlägg som är lätt att installera. Ökar 
gåkomforten och dämpar både stegljud och slagljud.

8,33 x 1,2 m = 10 m2

Tjocklek: 3 mm
Material: Formad polystyrenfoam

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15

Mellanlägget med tre gånger så hög fukttålighet som 
traditionell PE-folie. Kan läggas på betonggolv med upp  
till 95 % relativ luftfuktighet, vilket gör den idealisk i källare 
och på betonggolv med hög fuktighet. Genom att lägga 
Moisturbloc Extreme™ kan man dessutom lägga in golvet 
tidigare vid nybyggnation.
1,05 x 15 m = 15 m2 (5 cm överlappning). Tejp ingår.
Tjocklek: 2,5 mm
Material: Polypropen

Komfortskiva
PGUDLWHISPER10

Ett tjockt mellanlägg tillverkat av träfiber som  
absorberar slagljud, ökar gåkomfort och jämnar  
ut skillnader mellan olika golvnivåer.

790 x 590 mm = 10,25 m2 /förpackning
Tjocklek: 4 mm
Material: Multilager softboard av träfiber

Plastfolie (polyeten)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m2/rulle
PGUDLSCREEN100, 37 x 2,7 m =  100 m2/rulle

Ett mellanlägg som skyddar golvet mot fukt från  
mineral- eller betongundergolv. 50 års livslängd.

Tjocklek: 0,2 mm
Material: Polyeten, motståndskraftigt mot  
alkaliska produkter.
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Pergo quickheat är det enkla och smarta sättet att njuta av golvvärme. Ingen gjutning, minimalt med besvär  
– till och med elektrikern slipper du. Bara rulla ut quickheatmattorna med sina inbyggda värmeslingor och 
klicka fast dem i varandra. Installera termostaten och jordfelsbrytaren på väggen och anslut till eluttaget.  
Ja, det är så enkelt. Pergo quickheat ger både komfort och ljuddämpning – därför behöver du inte lägga  
in något annat mellanlägg. Att komplettera med Pergo quickheat sparar energi – man kan vanligtvis sänka 
rumstemperaturen 2 – 3 grader jämfört med om man bara använder element.
Den medföljande timern kan ställas in på 5 + 2 dagar.

3. Trådlös termostat i varje rum
Med Pergo quickheat kan temperaturen enkelt finjusteras i varje rum.  
När mattorna har rullats ut ansluts jordfelsbrytaren och den trådlösa  
termostaten ställs in på önskad temperatur.

Den flexibla timern ger dig möjlighet att ha olika inställningar för vardagar  
och helger. Med fyra individuella tidszoner kan du anpassa inställningarna  
efter dygnet (morgon, dag, kväll och natt), där varje period kan ställas  
in med unik temperatur.

1. Skön golvvärme snabbt
Pergo quickheat består av två lager skumplast plus ett mellanlager med  
värmeslingor och en reflekterande yta av aluminiumfolie. Tack vare isole-  
ringen och den värmereflekterande ytan i mattans botten riktas all värme  
uppåt, vilket ger en snabb temperaturjustering.

2. Inbyggd säkerhetsfunktion
Pergo quickheat har en inbyggd säkerhetsfunktion som automatiskt  
kopplar bort strömmen om ett fel skulle uppstå. Det är certifierat för gör- 
det-själv-installation och uppfyller självklart den internationella standarden  
för borttagbara golv.  

golvvärme

Pergo quickheat, 55
PGUDLQH2, storlek 2 x 1 m 

PGUDLQH3, storlek 3 x 1 m

PGUDLQH4, storlek 4 x 1 m

PGUDLQH5, storlek 5 x 1 m 

55 W/m²

220 V 50 Hz (europeisk kontakt)

Max laddning: 10 A (2300 W at 230 V)

Maximal installationsyta 42 m.

Lämplig för 5 % ~ 95 % relativ fuktighet

Tjocklek: 8 mm

Värmeisolering: 8 W/m2K

Utfyllnadsmatta  
PGUDLQHFILLERMAT

6,37 m2

26 mattor/låda

Används som utfyllnad mellan 
värmemattorna och väggen.

Installationskit, trådlöst  
PGUDLQHKITEU

Trådlös termostat, säkerhetsdosa, anslutnings-
redskap och monteringsanvisningar.

Förlängningssladdar 
PGQHEXTCAB025, storlek 0,25 m

PGQHEXTCAB100, storlek 1,0 m

PGQHEXTCAB200, storlek 2,0 m

För användning mellan mattor och/eller för att  
koppla samman mattor med säkerhetsdosan.
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läggning

Läggningssats
PGTOOL 

Allt du behöver i en låda. Innehåller  
slagkloss, två distansklossar (2 x 18  
= 36 delar) och ett slagjärn.

Extra distansklossar
PGSPACER, 48 stycken

Flerfunktionslim
PGGLUE290

290 ml
Passar alla material och underlag. Härdar 
snabbt med hög hållfasthet. Lämplig för  
att montera socklar och lister. Tillverkad  
av hybridpolymer.

Monteringssats golvsockel
PGCLIPS15LM

Alla golvsocklar installeras med ett  
lättanvänt klicksystem utan synliga  
skruvar eller spikar. Monteringssatsen 
räcker till 15 meter sockel.

Rörmanschetter Tejp

Safeseal
PGSEAL500

500 ml
Används för golvytor som behöver extra 
skydd mot fukt. Dras enkelt av när den 
har torkat. PVAc-baserad.

PGKIT01

PGKIT02

PGKIT03

PGKIT04

PGKIT05

PGKIT06

PGKIT07

PGKIT08

PGRACOEK, ek

PGRACOBEECH, björk

PGRACOMAPLE, lönn

PGRACOCHERRY, körsbär

PGRACOWHITE, vit

PGRACOBROWN, mörkbrun

PGTAPE50

50 m x 5 cm
Självhäftande aluminiumtejp  
för mellanlägg

Pergos golv är kända för att vara enkla att lägga. Självklart har vi också alla verktyg, tillbehör och monterings-
satser du behöver för att klara jobbet på ett smidigt sätt och med perfekt resultat.

Fogmassa
310 ml 

Ger ett vackert resultat. Vattenlöslig  
fogmassa som torkar på en halvtimme 
och är fullt härdad efter ett dygn. Finns  
i åtta färger. Av vattenbaserad akryl.

54 mm

18 mm
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underhåll

Städset
PGCLEANKIT

Moppset med extra långt ergonomiskt 
handtag och mopphållare med praktisk 
kardborrefästning för moppduken.

Extramopp
PGCLEANMOP

Rengöring 
PGCLEANALL1000

Speciellt framtagen för städning av trä-, 
vinyl och laminatgolv. Utmärkt för att ta 
bort smuts, fettfläckar, klackmärken eller 
daglig rengöring.

Reparationsvax
PGREPAIR

Reparera färgen i skadade plankor 
snabbt och enkelt med färger som  
täcker hela Pergos färgskala. Innehåller 
en smältkniv, en rengöringskam och  
sju vaxblock, som täcker alla golvfärger. 
Mer information om hur man blandar 
färger finns på pergo.com

Rengöring och underhåll

Underhållsolja 
PGWCARE1000 

Pergos underhållsolja ger ditt oljade golv 
ett skyddande lager som hindrar det från 
att torka ut. Behandlingen vårdar golvet 
och gör att det åldras vackert.

Renoveringsolja
PGWMAINTOILN, neutral
PGWMAINTOILW, white

När ditt golv behöver djupgående vård 
och underhåll. Renoveringsoljan tränger  
ner i träet och hjälper det att behålla  
sitt ursprungliga utseende, samt hjälper 
till att öka slitstyrkan i materialet.

Oljade golv behöver regelbundet underhåll för att bevara sitt utseende. Om du rengör dina golv varje vecka med  
Pergos rengöringsprodukter, bör du använda underhållsolja en gång i månaden. Utöver regelbunden  
rengöring, rekommenderar vi att du använder renoveringsoljan en gång årligen eller vid behov.
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Jomfruland

    PGWINCP(-) PGWPPSKR(-) 
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Format
Garanti
Den robusta och innovativa konstruktionen gör att alla 
våra trägolv omfattas av generösa garantier. Golv med  
3 mm ytskikt har en livstids garanti, och golv med 2,5 mm 
ytskikt täcks av en garanti på 25 år. 

* Plank design: 1 delad planka/paket 
  Stavmönster: 1 delad planka i vartannat paket

 Kollektion Längd, mm  Bredd, mm  Tjocklek, mm  Plankor/paket*  m²/paket  Paket/pall   m2/pall

Svalbard 2200 220 14 4 plankor 1,936 64 paket 123,90 m2

Gotland 1820 190 14 6 plankor 2,0748 55 paket 114,11 m2

Bornholm 1820 145 14 6 plankor 1,5834 66 paket 104,5 m2

Sjælland  1820 186 14 6 plankor 2,0311 55 paket 111,71 m2

Värmdö 2200 190 14 6 plankor 2,5080 55 paket 137,94 m2

Åland 2200 190 13 6 plankor 2,5080 55 paket 137,94 m2

Jomfruland 2200 190 14 6 plankor 2,5080 55 paket 137,94 m2

Plank design

Stavmönster

W0103-01623 Ek Sublime, 1-stav     01341 01341

W0103-01624 Ek Heritage, 1-stav     01334 01334

W0103-01625 Ek Mansion, 1-stav     01354 01354

W0103-01626 Ek Vintage Grey, 1-stav     01626 01626

W0103-01737 Ek Glacier, 1-stav     01627 01627

W0103-01738  Ek Chalked Grey, 1-stav     01626 01626

W0108-01339 Ek Cottage, 1-stav     01335 01335

W0108-01341 Ek Sand, 1-stav     01341 01341

W0108-01354 Ek Smoked, 1-stav     01354 01354

W0108-01739 Ask Sublime, 1-stav     01740 01740

W0412-01339 Ek Natural, 3-stav     01335 01335

W0412-01739 Ask White, 3-stav     01740 01740

W0105-01338 Ek Estate, 1-stav      01334 01334

W0105-01339 Ek Castle, 1-stav      01335 01335

W0105-01340 Ek Urban Light, 1-stav      01340 01340

W0105-01341 Ek Nordic, 1-stav      01341 01341

W0105-01739 Ask Country, 1-stav      01740 01740

W0105-01740  Ask Skandinavian, 1-stav      01740 01740

W0105-01741 Ek Forest, 1-stav      01741 01741

W0311-01739 Ask Rustic White, 3-stav      01740 01740

W0311-01740  Ask Scandinavian White, 3-stav      01740 01740

W0311-01748 Ask Natural, 3-stav      01748 01748

W0311-01749 Ek Limed, 3-stav      01749 01749

W0311-01750 Ek Classic, 3-stav      01335 01335

W0311-01751 Ek Traditional, 3-stav      01334 01334

W0210-01338 Ek Natural, 2-stav      01334 01334

W0210-01741 Ek Lounge, 2-stav      01741 01741

W0210-01742 Ek Arctic, 2-stav      01742 01742

W0210-01744 Ek Sand, 2-stav      01341 01341

W0511-01629 Ek Winter, variation      01627 01627

W0511-01630 Ek Mountain, variation      01630 01630

W0511-01632 Ek Coffee, variation      01632 01632

Matchningsmatris
5-i-1  

16 x 54
Golvsockel rak

16 x 80
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Pergo is a quality product produced by                         bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe.

pergo.com

Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg, Sweden  
Tel +46 410 36 31 00, Fax +46 410 461 15
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