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Det finns vinylgolv.  
Och Pergo-golv.
Det är inte bara utseendet som gör Pergos vinylgolv till ett bra val.  
De är även extremt hållbara, ljudabsorberande och sköna att gå på.

Pergo är välkänt för sin överlägsna kvalitet 
och trendskapande design, ett rykte som 
grundlades redan när vi uppfann laminat
golvet. Nu introducerar vi en ny kollektion 

med 14 vinylgolv, och du kan vara säker  
på att de är lika vackra, slitstarka och lätta 
att lägga som du förväntar dig av ett golv  
från Pergo.

SILVER EK V020130009 OMSLAG: SILVER EK V020130009

SVART SKIFFER V022030015
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Golv för ett aktivt liv
Pergos vinylgolv pallar för en smäll eller två. Det starka, hållbara ytskiktet gör 
vinyl till ett självklart val i rum som utsätts för hårda tag och där du vill ha ett 
golv som behåller sitt utseende under många år framöver. 

Vinyl ger dessutom en tyst och bekväm upp
levelse när du går på golvet. Reducerade stegljud, 
hög komfort och vattentålighet gör dessutom 
vinylgolvet särskilt lämpat för exempelvis kök,  
där golvet inte bara ska vara vackert att se på 
utan även tåla ett och annat. Och eftersom vinyl 
även är bra på att släppa igenom värme, ger det  
ett golv som är perfekt lämpat för golvvärme.

Vi älskar barn. Våra vinylgolv är skapade för  
dem, och deras lekglädje. Förutom att golven  
kan motstå nästan vilka eskapader som helst,  
är de enkla att rengöra om det skulle inträffa  
en olycka. Tack vare det täta ytskiktet och  
en skyddande ytbehandling får smutsen helt 
enkelt inte fäste, och kan torkas av med en  
fuktig trasa.

SVART LÄDER  V011530013



SVART SKIFFER V022030015

Ett tufft golv för    
alla väder

Det finns inga gränser för vinyl när det gäller design.  
                     Detsamma gäller för hållbarheten, vilket gör vinyl idealiskt för hallen,          
         eller andra rum som utsätts för högt slitage.
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SVART EK TRADITIONELL V020130003

Släpp loss fantasin på ett golv    
som pallar för det
Upptäck ett slitstarkt golv som dessutom  
                  är mjukt och bekvämt att leva på. 
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EK V020130010

Ett varmt välkomnande
Pergos vinylgolv är inte bara mjuka och sköna att gå på. 
                    De lämpar sig också väldigt väl för att kombinera med golvvärme.



premium, optimum,

Upptäck
fördelarna med vinyl

Det finns inga gränser för hur ett vinylgolv kan se ut. Materialets unika  
möjligheter gör att vi kan erbjuda ett brett urval av dekorer som var och  
en kännetecknas av verklighetstrogna detaljer, realistiska ytstrukturer  
och imponerande färgåtergivning.

Fantastiska dekorer och strukturer
Den naturliga känslan av ett trägolv, den oväntade effekten av läder, eller ett rått, elegant betonggolv?  
Välj bland våra 14 dekorer och hitta din egen stil! Pergos Premiumgolv har fasade kanter som defini
erar varje golvplanka och ger ditt golv en autentisk känsla. Den unika fasningen är ett resultat av en 
patenterad teknologi, och ytterligare ett exempel på att Pergo ger dig ett vinylgolv utöver det vanliga.

100 % vattentät
Pergos vinylgolv tillverkas av ett syntetiskt material som innebär att golvet är vattentätt. Det gör 
våra vinylgolv lämpliga för kök och andra våta utrymmen. Ett vattentätt golv är dessutom enkelt att 
rengöra. Tack vare en skyddande ytbehandling och ett tätt ytskikt kan du bara torka bort smutsen så 
att ditt golv inte bara är snyggt utan även hygieniskt.

Våra kvalitetsnivåer
Pergos vinylgolv finns i två olika kvalitetsnivåer: Premium och Optimum. Premiumgolven har fasade 
kanter och är monterade med två paneler på varje bräda vilket i kombination med Pergos klicksystem 
PerfectFold 3.0™ gör det snabbt och effektivt att lägga golvet. Om du föredrar att limma ditt golv  
ska du välja våra Optimumgolv, som är riktade mot den professionella marknaden.

klick

VIT EK TRADITIONELL V020130002

VIT EK TRADITIONELL V020130002

lim

VIT EK TRADITIONELL V010130002
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optimum

premium

premium

■ V0115-30013
■ V0220-30013

■ V0115-30014
■ V0220-30014

■ V0115-30015
■ V0220-30015

■ V0101-30002
■ V0201-30002

■ V0101-30007
■ V0201-30007

■ V0101-30009
■ V0201-30009

■ V0101-30004
■ V0201-30004

■ V0101-30011
■ V0201-30011

■ V0101-30010
■ V0201-30010

■ V0101-30006
■ V0201-30006

■ V0101-30008
■ V0201-30008

■ V0101-30012
■ V0201-30012

■ V0101-30001
■ V0201-30001

■ V0101-30003
■ V0201-30003

optimum

premiumoptimum
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| lim | 610 x 305 x 2,5  mm | slitskikt 0,55 mm  

| klick | 1225 x 303 x 5 mm | slitskikt 0,3 mm | 4 fasade kanter  

plattdesign
Pergos Premiumgolv har två paneler per bräda.  
Detta gör läggningen snabb och effektiv, samt ger ett slutresultat utan glapp. 

plankdesign
| lim | 1219 x 184 x 2.5 mm | slitskikt 0,55 mm

| klick | 1225 x 178 x 5 mm | slitskikt 0,3 mm | 4 fasade kanter

VIT EK TRADITIONELL

VALNÖT

SVART LÄDER

SILVER EK

ÅTERVUNNEN EK

RUSTIK GRÅ FURU

RUSTIK BEIGE EK

EK

GRÅ EK TRADITIONELLGRÅ BETONG

EK TRADITIONELL

RUSTIK GYLLENE EK

SVART EK TRADITIONELLSVART SKIFFER

Mycket tåligt slitskikt för krävande offentliga miljöer.
Ett limmat golv utan fasade kanter.

Det bästa valet för hemmiljöer. Med fasade kanter och  
klickssystemet PerfectFold 3.0™ som gör golvet lätt att lägga.

ALLA DEKORER I  

TVÅ
KVALITETSNIVÅER
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optimum

premium 

För att lägga Pergos Optimumgolv, rekommenderar vi att du har ett jämnt undergolv och använder 
Pergos vinyllim. Limmet håller högsta kvalitet och är speciellt utvecklat för våra vinylgolv.

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 av brädor. Klicka först i fogen på  
kortsidan, därefter på långsidan.

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

Våra Premium vinylgolv har klicksystemet PerfectFold 3.0™ som gör läggningen snabbare och enklare 
än någonsin. Du klickar bara ihop de flexibla brädorna med den metod som passar bäst. Och om du 
behöver förändra storleken på en bräda kan du bara skära till den med en kniv!

– lätt att klicka!

– lätt att limma!

Lätt att gilla,
enkelt att lägga

30%
snabbare

läggning

SILVER EK V020130009 17



tillbehör

En komplett lösning
När det gäller golv sitter skönheten verkligen i detaljerna. Därför erbjuder vi  
inte bara vackra vinylpaneler och brädor. De matchande golvsocklarna, listerna, 
produkter för att underhålla och lägga ditt golv, är lika viktiga komponenter  
i den lösning som låter dig skapa precis det golv du vill ha.

Få andra golvtillverkare kan leverera den 
helhetsservice som Pergo erbjuder. Vi vet att 
ett golv är mer än bara ett golv. Genom att ta 
ansvar för alla komponenter kan vi garantera 
kvaliteten i ditt golv.

I vårt vinylsortiment finner du produkter inom 
tre olika kategorier: Estetik, Läggning och 
Underhåll. Alla tillbehör är utvecklade för att 
förhöja utseendet, och förlänga livstiden på 
ditt Pergogolv.

LÄGG TILL  
DET VIKTIGA 
LILLA EXTRA!

VALNÖT V010130007  EK TRADITIONELL V010130006



premium

optimum

optimum
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Lim
PGVGLUE6, 6 kg
PGVGLUE15, 15 kg

Ett lim speciellt utvecklat för Pergos  
Optimumgolv. Sprider sig enkelt,  
garanterar snabbt fäste och ger högsta styrka.

Golvsockel, målningsbar
PGVSKRPAINT

Vattentäta, målningsbara golvsocklar  
döljer fogar och skyddar dina väggar.

2400 x 10 x 55 mm
Vattentät

Limslev
PGVA2

Övergångsprofil, aluminium
PGPRGOLD, guld
PGPRBRON, brons
PGPRSILV, silver

Pergos multifunktionsprofil utjämnar höjdskillnader  
och ger en mjuk övergång till golv av annat material.

1860 x 10 x 47 mm
Färg: guld, brons, silver
Yta: aluminium

Avslutningsprofil, aluminium
PGVENPSILV

För Premiumgolv

2700 x 5 x 21 mm
Yta: aluminium

Trappnos
PGVSTPCLICKSILV

För 5 mm Premiumgolv, 
flytande läggning

2500 x 15 x 22 mm

Trappnos, rak
PGVSTPGLUESILV

För Optimumgolv,  
2,5 mm limmad vinyl

2500 x 24 x 40 mm

Trappnos, inre
PGVSTPINGLUESILV

För Optimumgolv,  
2,5 mm limmad vinyl

2500 x 25 x 25 mm

All round Floor cleaner
PGCLEANALL1000

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

1000 ml

Mellanlägg
PGVUDL10

Ett mellanlägg speciellt utvecklat 
för Pergos Premiumgolv som 
absorberar ljud, utjämnar 
höjdskillnader i undergolvet och 
förhindrar ojämnheter.

1,18 x 8,5 m = 10 m2

Städset
PGCLEANKIT

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

Extramopp 
PGLCLEANMOP

estetik läggning

underhåll

Tjocklek

Stegljuds-
reducering

Slagljuds- 
isolering

Fukttålighet 

Installation 
med golvvärme 
(m2 K/W)

1,5 mm

∆Lw= 20 dB 
∆Llin= 10 dB
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premiumoptimum

optimum

premium
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Teknisk guide
De tekniska hemligheterna bakom 
kvaliteten i Pergos vinylgolv.

Rengöringsinstruktioner

Egenskaper
PURbeläggning  • •

Läggningsmetod  Limma fast Klicka

Vattentät  • •

Tjocklek  2,5 mm 5 mm

Garanti mot slitage (hemmiljö)  20 år 20 år

Tekniska data Testmetod/standard 
Golvklassning ISO 10582/PREN 16511 33 – 42 33 (hemmiljö 23)

Ytlager EN 649 Heterogent Heterogent

Slitlagrets tjocklek EN 429 0,55 mm 0.3 mm

Effekt av möbelben EN 424 Ingen skada Ingen skada

Resistens mot möbelhjul ISO 4918 Ingen skada Lägg en lämplig matta

Brandklassning EN 135011 BflS1 BflS1

Stegljudsförbättring ISO 7171 2dB 6 dB

Värmegenomgångsmotstånd EN 12667 0,0132 m² K/W 0,013 m² K/W

Formaldehydemissioner EN 7171 <E1 <E1

Halksäkerhet EN 13893 Klass DS Klass DS

Halksäkerhet DIN 51130 R9 R9 

Klicksystemet PerfectFold 3.0™ gör det snabbt och enkelt  
att lägga golvet. Vik ner golvet på plats genom att använda  
en av de tre metoderna och det är klart på nolltid. 

Enkel läggning

Pergos vinylgolv har en skyddande flerskiktsyta. Slitlagret  
har ett extra polyuretanlager (Pur) som ger reptålighet och  
gör golvet enkelt att rengöra. 

Slitstyrka

Pergos vinylgolv har hög brandsäkerhet. De är utformade  
för att klara alla europeiska krav för installation i evakuerings
utrymmen eller samlingslokaler. 

Brandsäkerhet
Ett laminatgolv från Pergo underlättar en hög hygienisk nivå.  
Den täta ytan förhindrar uppkomsten av bakterier minskar  
behovet av kemikalier.

Hygienisk

Vårt Moisture resistance System kombinerar ett fukttåligt bärar
material med en stark och tät klickfog. Detta gör Pergos vinyl
golv till några av de mest vattentåliga golven på marknaden.

Vattentålighet  

Flerskiktssystemet i Pergos vinylgolv i kombination med 
bäraregenskaperna är utformat för att klara belastningen  
från möbler med hjul.

Stolsben med hjul 

Det mjuka vinylmaterialet reducerar stegljud och är tyst  
och behagligt att gå på. 

Ljuddämpning

Pergos vinylgolv har en yta som består av flera lager. I kombi
nation med det kompakta bärarmaterialet ger det golvet hög 
tålighet mot slag och avtryck, vilket skyddar golvet från skador. 

Slagtålighet 

Pergos vinylgolv med Purlager är smutsavvisande, vilket  
förenklar städning och underhåll. Klickfogens täta konstruktion 
hindrar dessutom smutsen från att tränga ner i fogen. 

Enkelt underhåll

Underhåll
Vinylgolv är lätta att leva med, men behöver som det mesta regelbunden rengöring för att bibehålla sitt utseende. Ytbehandlingen  
på slitskiktet gör att det inte behövs ytterligare behandlingar efter läggningen, och ditt golv behöver bara rengöras med en sopborste, 
dammsugare eller en våt mopp. Vi rekommenderar att du bara använder milda rengöringsprodukter som Pergos All round floor cleaner. 
Häll inte vatten över golvet, och  lämna inte pölar av vatten för att undvika vattenskador.

Periodiskt underhåll/Rengöring efter installation
Sopa, dammsug eller moppa bort damm och smuts. Ta bort sand, vassa föremål, fläckar, fukt och frätande vätskor omedelbart.  
OBS! Använd aldrig frätande eller polerande rengöringsmedel och tvål, eller medel som innehåller olja eller vax.

Fläckborttagning
Fläckar bör tas bort omedelbart eftersom vissa fläckar fastnar med tiden och kan bli svåra eller omöjliga att få bort. Envisa fläckar  
kan avlägsnas med hjälp av Pergo All round Floor Cleaner. Ett effektivt sätt att ta bort envisa fläckar är att kyla ned fläcken med  
is tills materialet är fruset nog för att ramla av. Torka bort eventuella rester med ett rengöringsmedel anpassat för vinyl. Om detta  
inte är tillräckligt, bör panelen ersättas.

Industriell rengöring
I kommersiell användning kan en PU försegling användas för att öka slitstyrkan och höja golvets motståndskraft. Följ alltid tillverkarens 
instruktioner. Av trycktekniska skäl kan färgerna här variera något i förhållande till golvets verkliga färg. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel.  

Allt innehåll ©                        bvba – division flooring. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd från utgivaren.

V0101-xxxxx 1219 184 2,5 15 3,37 60 202,06

V0115-xxxxx 610 305 2,5 15 2,79 60 167,23

 längd bredd tjocklek paneler/förpackning m²/förpackning förpackningar/pall m²/ pall

V0201-xxxxx 1225 178 5 7 1,53 60 91,56

V0220-xxxxx 1225 303 5 5 1,86 50 92,88

 längd bredd tjocklek paneler/förpackning m²/förpackning förpackningar/pall m²/ pall

1

2

3

4

Slit och reptåligt PURlager

Genomskinligt vinylslitlager

Tryckt vinyldekorlager

Kärna av vinyl
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                         bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe.

PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

The paper used, is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources.

www.pefc.org

pergo.com


