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modern plank!
nytt bredare och längre format

dubbelt upp!
ännu fler dekorer att välja mellan

NYHET



Pergos nya kollektion av vinylgolv sätter en ny standard för hela kategorin. 

Golven ger ett intryck av äkta trä och bjuder på många verklighetstrogna 

detaljer. Och när du får uppleva den varma, mjuka känslan och se prov 

på den vattentåliga och slitstarka ytan är det ingen tvekan om saken: 

Pergo, uppfinnare av laminatgolvet, har överträffat sig själv än en gång.

Välkommen in och lär känna vår nya kollektion av vinylgolv!

Revinylution!

FRAMSIDA: KUSTEK, PLANKA V2131-40107
GRÅ FLODEK, PLANKA  V2131-40084



Kom
närmare! 

UNG
för evigt!

TÄNK 
STORT!

Pergos nya vinylgolv
håller inte bara länge 

– de håller sig
vackra också!

Gör ditt golv ännu
mer storslaget med vår nya

bredare och längre

modern plank

Besök närmaste
återförsäljare för att uppleva 

våra golv i verkligheten.
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den nya generationen av vinylgolv är här

Se och upplev!
Modern plank 
och en modern stil
Storleken spelar verkligen en roll när det 
gäller att skapa volym i ett rum. Breda, långa 
golvplankor  kommer att ge ditt hem ett helt 
annat intryck – inte undra på att det är en av 
de hetaste golvtrenderna just nu. Med våra 
nya Modern planks kan du skapa den  
interiör du alltid drömt om. Det stora och 
långa formatet accentueras av en ny 
naturtrogen dekor och enastående 
detaljrikedom. 

Ett äkta original
Våra nya Modern plank-dekorer har en 

naturlig struktur som återskapar naturen 
in i minsta detalj. Det naturliga utseendet 

uppnås genom att lägga till subtila nyanser, 
hög kontrast och variationer mellan olika 
plankor. Det kan verka vara små detaljer 

– och det är de också – men detaljer som 
gör stor skillnad och framhäver golvets 
naturliga utseende på ett helt nytt sätt.

Vi har stora nyheter!
Har du svårt att hitta din favoritdesign? Med 16 nya dekorer har valet blivit ännu svårare. Med 40 olika dekorer 
att välja mellan är vårt utbud nu större än någonsin. De senaste tillskotten hittar du i Modern plank-formatet, som 
kompletterar vårt tidigare sortiment av trä- och stendekorer.



den nya generationen av vinylgolv är här

Se och upplev!

KALKAD BEIGE EK, PLANKA  V2131-40080
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tål du?

hur
mycket

lek 
Pergos vinylgolv klarar av mycket,

så kom igen och ge det allt du kan! Och det bästa av 
allt: imorgon kommer det inte att finns kvar 

ett enda spår av dagens aktiviteter, 
så du kan börja om igen!



Det nya skyddande ytskiktet 
TitanV™ tätar effektivt golvytan 
och ger förbättrat motstånd 
mot fläckar och smuts samtidigt 
som det skyddar mot repor.
Det täta ytskiktet har många fördelar. 
Förutom att motstå repor gör det också 
golvet lättare att hålla rent. Som det 
yttersta beviset på kvalitet har Pergos 
vinylgolv upp till 25 års garanti. Vinyl- 
golvet förvandlar verkligen ditt rum till 
en bekymmersfri zon.

LJUS HÖGLANDSEK, PLANKA  V2131-40100



Välj ett golv
som växer
med dig... 
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...särskilt om du har 
växande människor 
i huset!

Välj ett vinylgolv för dess design eller slitstyrka. 
Oavsett anledningen är det troligt att du hittar nya skäl 
att uppskatta Pergos vinylgolv under årens lopp.

SVART STADSEK, PLANKA  V2131-40091

HÖGLANDSEK MÖRK, PLANKA  V2131-40102

LJUS DANSK EK, PLANKA  V2131-40099

NORDISK VIT FURU, PLANKA V2131-40072



Pergos vinylgolv
viker aldrig ner sig

GRÅ FURU, PLANKA, V2107-40055
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viker aldrig ner sig Till skillnad från de flesta vinylgolv 
är Pergos vinylgolv tillverkade med 
ett klicksystem för enkel läggning.

Vårt patenterade klicksystem PerfectFold™ V 
är utvecklat särskilt för vinylgolv och gör 
det möjligt att låsa golvet både vertikalt 
och horisontellt för att göra golvläggningen 
snabb och enkel. Bara vik ner golvet och 
klicka på plats!

PerfectFold™ V är inte bara lätt att använda, 
utan även hållfast och pålitligt. Där andra 
vinylgolv kan vara instabila ser PerfectFold™ V 
till att ditt golv håller sig där det ska vara.

PerfectFold™ V



V2120-40034
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Som en av de ledande golvtillverkarna 
är vi stolta över att våra golv är helt fria från 
skadliga ftalater. Anledningen är enkel: vi 
tillsätter inga ftalater i våra produkter. 
Och eftersom vi endast återvinner våra egna 
golv riskerar vi inte att blanda in ftalater från 
produkter tillverkade någon annanstans, 
vilket ger ett 100 % ftalatfritt golv.

» 100 % ftalatfritt

» Mycket låga VOC-utsläpp

» Återvinning

» Energieffektiv tillverkning

Maximalt 
skydd
– minimalt 
avtryck
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Våra nya vinylgolv är inte bara vattentäta, 
de klarar också den stekande solen. 
Tack vare en ny tillverkningsmetod, där vi har 
fullständig kontroll över alla tillverkningssteg 
och använda material, kan vi garantera en 
stabilitet som överträffar branschstandarden. 
För första gången kan ett vinylgolv med 
klicksystem läggas på ställen med stark 
direktvärme (t. ex. glasade uterum) tack 
vare vårt särskilda solskyddsmellanlägg.

Ett golv
för alla väder

LJUS BETONG V2120-40049

SVART SKIFFER  V2120-40035
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Det är inte vinyl – förrän
det behöver vara det
Ett bra golv måste se bra ut, men också vara förberett för olyckshändelser – då ditt vinylgolv verkligen visar 
vad det går för. Om olyckan är framme blir trädekoren du valde för ditt kök »plötsligt« vattentätt för att minimera 
skadan. Och ett vattentätt golv är förstås också lätt att rengöra. Tack vare ett skyddande och tätt ytskikt är 
golvet lätt att hålla rent – det är inte bara vackert, utan även hygieniskt!



Det är inte vinyl – förrän
det behöver vara det 100 % 

vattentätt

EK NATUR VILLAGE, PLANKA  V2131-40096



VIT EK NORDISK, PLANKA V2107-40020



optimum premium
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Alla dekorer
   i 2 kvalitesnivåer

» Klass 33

» TitanV™-ytskikt som skyddar mot repor, 
 fläckar och slitage

» PerfectFold™ V-klicksystem för snabb och 
 enkel läggning eller limning

» 5-års garanti för kommersiellt bruk

» 25-års garanti för privat bruk

» Klass 32

» TitanV™-ytskikt som skyddar mot repor, 
 fläckar och slitage

» PerfectFold™ V-klicksystem för snabb 
 och enkel läggning

» Garanti för kommersiellt bruk på begäran

» 20-års garanti för privat bruk

Mycket slitstarka golv 
för offentlig miljö

Slitstarka golv 
för hemmiljö

1 TitanV™-ytskikt som skyddar mot repor,
 fläckar och slitage

2 Detaljerat dekorlager

3 Mycket stark och slagtålig vinylkärna

4 Extra stabiliserande lager med glasfiber

5 Extra slagtåligt vinyllager



■ V3231-40072
■ V3131-40072
■ V2131-40072

■ V3231-40079
■ V3131-40079
■ V2131-40079

■ V3231-40103
■ V3131-40103
■ V2131-40103

■ V3231-40107
■ V3131-40107
■ V2131-40107

■ V3231-40080
■ V3131-40080
■ V2131-40080

■ V3231-40082
■ V3131-40082
■ V2131-40082

■ V3231-40099
■ V3131-40099
■ V2131-40099

■ V3231-40100
■ V3131-40100
■ V2131-40100

■ V3231-40084
■ V3131-40084
■ V2131-40084

■ V3231-40095
■ V3131-40095
■ V2131-40095

■ V3231-40096
■ V3131-40096
■ V2131-40096

modern 
plank
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Det är en revinylution!

EK NATUR VILLAGE, PLANKA

GRÅ FLODEK, PLANKA

LJUS EK VILLAGE, PLANKAKUSTEK, PLANKA

KALKAD BEIGE EK, PLANKA

KALKAD LJUS EK, PLANKA

EK SANDSTRAND, PLANKA

LJUS DANSK EK, PLANKA

LJUS HÖGLANDSEK, PLANKA

NORDISK VIT FURU, PLANKA KALKAD GRÅ EK, PLANKA

lim 1515 x 217 mm
klick 1510 x 210 mm

4-sidig fasning

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK



■ V3231-40101
■ V3131-40101
■ V2131-40101

■ V3231-40098
■ V3131-40098
■ V2131-40098

■ V3201-40054
■ V3107-40054
■ V2107-40054

■ V3201-40023
■ V3107-40023
■ V2107-40023

■ V3231-40091
■ V3131-40091
■ V2131-40091

■ V3201-40036
■ V3107-40036
■ V2107-40036

■ V3231-40102
■ V3131-40102
■ V2131-40102

■ V3201-40020
■ V3107-40020
■ V2107-40020

■ V3201-40018
■ V3107-40018
■ V2107-40018

■ V3231-40086
■ V3131-40086
■ V2131-40086

■ V3201-40017
■ V3107-40017 
■ V2107-40017

■ V3201-40055
■ V3107-40055
■ V2107-40055

classic 
plank

■ optimum   ■ premium

■ V3201-40015
■ V3107-40015
■ V2107-40015

■ V3201-40037
■ V3107-40037
■ V2107-40037

■ V3201-40016
■ V3107-40016
■ V2107-40016
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EK VARM GRÅ MANSION, PLANKA

MÖRK FLODEK, PLANKA

MODERN GRÅ EK, PLANKASVART STADSEK, PLANKA

EK TAUPE MANSION, PLANKAGRÅ EK HERITAGE, PLANKA MODERN NATUR EK, PLANKA

LJUSGRÅ FURU, PLANKALJUSGRÅ EK, PLANKA

VIT EK NORDISK, PLANKA

GRÅ FURU, PLANKA

HÖGLANDSEK NATUR, PLANKABRITTISK EK, PLANKA HÖGLANDSEK MÖRK, PLANKA

lim  1256 x 194 mm
klick 1251 x 187 mm

4-sidig fasning

EK NATUR KLASSISK, PLANKA

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

lim eller klick klick



■ V3201-40056
■ V3107-40056
■ V2107-40056

■ V3218-40034
■ V3120-40034
■ V2120-40034

■ V3218-40051
■ V3120-40051
■ V2120-40051

■ V3201-40019
■ V3107-40019
■ V2107-40019

■ V3218-40047
■ V3120-40047
■ V2120-40047

■ V3218-40050
■ V3120-40050
■ V2120-40050

■ V3201-40014
■ V3107-40014
■ V2107-40014

■ V3218-40035
■ V3120-40035
■ V2120-40035

■ V3218-40045
■ V3120-40045
■ V2120-40045

■ V3218-40046
■ V3120-40046
■ V2120-40046

■ V3218-40049
■ V3120-40049
■ V2120-40049

tile

■ optimum   ■ premium

■ V3201-40021
■ V3107-40021
■ V2107-40021

■ V3201-40022
■ V3107-40022
■ V2107-40022

■ V3201-40013
■ V3107-40013
■ V2107-40013
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LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

LIM
KLICK
KLICK

BRUN FURU, PLANKA

MODERN KAFFE EK, PLANKAEK NATUR MANSION, PLANKA

EK ECRU MANSION, PLANKAEK GYLLENE NATUR, PLANKA LJUS EK NATUR, PLANKA

TRAVERTIN CREME

LJUS BETONG

LJUSGRÅ TRAVERTIN

VARMGRÅ BETONG

GRÅ SKIFFER SVART SKIFFER

MÖRKGRÅ BETONG OXIDERAD METALL BETONG

lim eller klick klick

lim 1305 x 327 mm
klick 1300 x 320 mm

4-sidig fasning



■ optimum   ■ premium 21

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

Vinkla
Om du vill, kan du även lägga ditt Pergo-golv på ett 
tredje sätt. Bara vinkla och klicka ihop plankorna på långsidan. 

Skjut ihop
Till skillnad från många andra vinylgolv kan Pergos vinylgolv 
även läggas horisontellt med vårt installationsverktyg (använd 
inte en hammare, eftersom den kan skada klickfogen). 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).

Klicksystemet PerfectFold™ V har utvecklats särskilt för Pergos nya vinylgolv och klickfogen låser 
golvet såväl vertikalt som horisontellt. Den dubbla låsfunktionen ger Pergos golv unik stabilitet och tack 
vare det nya klicksystemet går läggningen enklare och snabbare än med något annat vinylgolv på marknaden. 
Allt du behöver göra är att välja ett av tre möjliga läggningssätt och klicka golvet på plats!

Det nya klicksystemet gör också att golvet inte behöver någon övergångsprofil vid läggning genom dörröpp-
ningar. Tack vare den horisontella och vertikala låsningen blir det inga nivåskillnader eller öppna fogar. Pergos 
vinylgolv kan läggas utan begränsningar i längd eller bredd och utan några övergångsprofiler, vilket ger rummet 
ett öppet och modernt utseende. Och om du skulle behöva, kan du också enkelt ta bort och återanvända golvet 
med PerfectFold™ V-klicksystemet.

lim eller klick klick

snabb
& enkel

läggning
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Golvsockel
PGVSKRA(-), 2000 x 9 x 48 mm, för Classic Planks och Tiles
PGVSKRB(-), 2000 x 9 x 55 mm, foö Modern Planks
(se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer)

Nyhet! Vattentät golvsockel som döljer expansionsfogar och skyddar 
dina väggar. Matchar golvet perfekt i färg, struktur och finish.
Färg: färgmatchad.
Yta: mycket slitstarkt ytskikt av vinyl, vattentät.
Stomme: MDF.
Patentsökt.

Golvsockel, målningsbar
PGVSKRPAINT

Vattentät, målningsbar golvsockel som döljer expansionsfogar 
och skyddar dina väggar.
2400 x 8 x 55 mm.
Färg: vit, målningsbar.
Yta: slitstark PVC-folie med vattentålig finish.
Stomme: MDF.

Övergångsprofil, aluminium
PGPRSILV

Pergos multifunktionsprofil utjämnar nivåskillnader
och ger en mjuk övergång till golv av annat material.
Lämplig för nivåskillnader på 0 – 12,3 mm.
1860 x 10 x 47 mm.
Färg: silver.
Yta: aluminium.

9 mm

48 mm

9 mm

55 mm

0 
– 

10
 m

m

3.
6 

- 
5.

5 
m

m

47 mm

T-list
PGVEXPSILV

Ger en perfekt avslutning på golvet.
Tillverkad av slitstarkt aluminium.
2000 x 7 x 24 mm.
Färg: silver.

Nivålist 
PGVADPSILV

Ger en perfekt avslutning på golvet.
Tillverkad av slitstarkt aluminium.
2000 x 7 x 26 mm.
Färg: silver.

Avslutningslist 
PGVENPSILV

Ger en perfekt avslutning på golvet.
Tillverkad av slitstarkt aluminium.
2000 x 7 x 18 mm.
Färg: silver.

24 mm

7 
m

m

18 mm

7 
m

m

estetik

8 mm

55 mm

26 mm

7 
m

m



23För mer teknisk information, se pergogolv.se

läggning

mellanlägg

Trappnos, klick
PGVSTPCLICK

För läggning av Pergos vinylgolv i trappor
och på trappsteg. Limma alltid fast golvet på 
trappstegen för extra säkerhet!
2000 x 30 x 15 mm.
Färg: silver.

Installationsverktyg
PGVTOOL

Utmärkt verktyg för att skära rakt och i 90°. 
Fingerskydd med slagjärns- och utjäm-
ningsfunktion. Passar både vänster- och 
högerhänta.

Trappnos, yttre
PGVSTPGLUE

För läggning av Pergos limmade vinylgolv 
i trappor och på trappsteg.
2000 x 40 x 26 mm.
Färg: silver.

Kapningskniv
PGVKNIFE

Professionell kniv för stabil precisions- 
skärning. Utmärkt för att skära runda former. 
10 skärblad medföljer.

Trappnos, inre
PGVSTPINGLUE

För läggning av Pergos limmade vinylgolv 
i trappor och på trappsteg.
2500 x 25 x 25 mm.
Färg: silver.

Lim
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg  (+/- 50 m²)

Professionellt lim, särskilt utvecklat för
Pergos vinylgolv. Fördelar sig lätt, fäster
snabbt och ger högsta slitstyrka.

Mellanlägg basic
PGVUDLB15

Lättlagt mellanlägg som är särskilt framtaget 
för Pergos vinylgolv. Ljuddämpande och 
utjämnande. Perfekt anpassat för golvvärme 
och golvkyla. 15 m2/förpackning. 
Tjocklek: 1 mm.

Solskyddsmellanlägg
PGVUDLSS10

För ställen som utsätts för stark direktvärme 
eller extrema temperaturvariationer.
(T. ex. glasverandor eller uterum.) 
10 m2/förpackning. Tjocklek: 1,5mm.

15 mm

30 mm

8 mm 25 mm

25 mm

40 mm

26 mm
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rengöringsinstruktioner
Allmänt
Vinylgolv är enkla att sköta, men måste självklart rengöras regelbundet 
för att bevara sitt vackra utseende. Det innovativa TitanV™-ytskiktet gör 
att ingen ytterligare ytbehandling behövs och golvet kan enkelt rengöras 
med en borste, dammsugare eller golvmopp. Vi rekommenderar att du 
alltid använder ett milt rengöringsmedel som Pergos vinylrengörings-
medel för att bibehålla golvets ursprungliga utseende. Lämna inte kvar 
vattenpölar på golvet.

Vardaglig rengöring och underhåll
Dammsug, torrmoppa eller sopa bort smuts och damm. Ta bort alltid 
bort sand, vassa föremål, fläckar, fukt och frätande vätskor omedelbart.
OBS! Använd aldrig frätande, polerande eller slipande rengöringsmedel 
och tvål, eller medel som innehåller olja eller vax.

Fläckborttagning
Pergos vinylgolv är mycket motståndskraftigt mot fläckar och smuts. 
Vi rekommenderar ändå att ta bort fläckar så fort som möjligt. Ju längre 
fläckarna får sitta, desto svårare är det att få bort dem. Envisa fläckar 
kan tas bort med Pergos vinylrengöringsmedel.

Industriell rengöring
I kommersiell användning kan en lämplig försegling användas för att öka 
slitstyrkan och förbättra rengöringsegenskaperna. Följ alltid tillverkarens 
instruktioner för produkten.

städning

Limslev
PGVA2

Ger perfekt limförbrukning per m2.

Vinylgolvrengöring
PGVCLEANING1000

1000 ml. Skyddar TitanV™-ytskiktet. Idealiskt
för att ta bort smuts, fettfläckar och klack- 
märken samt daglig rengöring

Fogmassa
PGKIT(-)

310 ml. För en vacker finish. Finns i åtta färger.
Vattenbaserad akryl. 

Elementbrickor
PGRCINOX15
Innerdiameter: 15 mm. Ytterdiameter: 54 mm.

PGRCINOX22
Innerdiameter: 22 mm. Ytterdiameter: 54 mm.
Rostfritt stål. 2 st./förpackning.

Städset
PGCLEANINGKIT
PGCLEANINGMOP, separat moppduk

Moppset av hög kvalitet med extra 
långt ergonomiskt handtag och hållare för 
moppduken.

Reparationsvax
PGREPAIR

Reparera färgen i skadade plankor snabbt 
och enkelt med färger som täcker hela 
Pergos färgskala. Innehåller 1 smältkniv, 
1 rengöringskam, 7 vaxblock. För mer 
information om hur du blandar färger, 
se pergogolv.se.

Flerfunktionslim
PGGLUE290

290 ml. Passar alla material och underlag. 
Härdar snabbt med hög hållfasthet. Lämplig 
för att montera socklar och lister. Tillverkad
av hybridpolymer. En tub räcker till 15 meter 
sockel.



premiumoptimum optimum   9 x 48 9 x 55 310 ml 
  PGVSKRA(-) PGVSKRB(-) PGKIT(-)

  Golvsockel Golvsockel Fogmassa 
 

matchningsmatris

Art. nr / Dekor LIM KLICK KLICK

 V3201-40013 V3107-40013 V2107-40013

 V3201-40014 V3107-40014 V2107-40014

 V3201-40015 V3107-40015 V2107-40015

 V3201-40016 V3107-40016 V2107-40016

 V3201-40017 V3107-40017 V2107-40017

 V3201-40018 V3107-40018 V2107-40018

 V3201-40019 V3107-40019 V2107-40019

 V3201-40020 V3107-40020 V2107-40020

 V3201-40021 V3107-40021 V2107-40021

 V3201-40022 V3107-40022 V2107-40022

 V3201-40023 V3107-40023 V2107-40023

 V3201-40036 V3107-40036 V2107-40036

 V3201-40037 V3107-40037 V2107-40037

 V3201-40054 V3107-40054 V2107-40054

 V3201-40055 V3107-40055 V2107-40055

 V3201-40056 V3107-40056 V2107-40056

 V3218-40034 V3120-40034 V2120-40034

 V3218-40035 V3120-40035 V2120-40035

 V3218-40045 V3120-40045 V2120-40045

 V3218-40046 V3120-40046 V2120-40046

 V3218-40047 V3120-40047 V2120-40047

 V3218-40049 V3120-40049 V2120-40049

 V3218-40050 V3120-40050 V2120-40050

 V3218-40051 V3120-40051 V2120-40051

 V3231-40072 V3131-40072 V2131-40072

 V3231-40079 V3131-40079 V2131-40079

 V3231-40080 V3131-40080 V2131-40080

 V3231-40082 V3131-40082 V2131-40082

 V3231-40084 V3131-40084 V2131-40084

 V3231-40086 V3131-40086 V2131-40086

 V3231-40091 V3131-40091 V2131-40091

 V3231-40095 V3131-40095 V2131-40095

 V3231-40096 V3131-40096 V2131-40096

 V3231-40098 V3131-40098 V2131-40098

 V3231-40099 V3131-40099 V2131-40099

 V3231-40100 V3131-40100 V2131-40100

 V3231-40101 V3131-40101 V2131-40101

 V3231-40102 V3131-40102 V2131-40102

 V3231-40103 V3131-40103 V2131-40103

 V3231-40107 V3131-40107 V2131-40107

Ek ecru mansion, planka

Ek natur mansion, planka

Ek varm grå mansion, planka

Ek taupe mansion, planka

Modern grå ek, planka

Modern natur ek, planka

Modern kaffe ek, planka

Vit ek nordisk, planka

Ljus ek natur, planka

Ek gyllene natur, planka

Ek natur klassisk, planka

Ljusgrå ek, planka

Grå ek heritage, planka

Ljusgrå furu, planka

Grå furu, planka

Brun furu, planka

Grå skiffer

Svart skiffer

Oxiderad metall betong

Travertin creme

Ljusgrå travertin

Ljus betong

Varmgrå betong

Mörkgrå betong

Nordisk vit furu, planka

Kalkad ljus ek, planka

Kalkad beige ek, planka

Kalkad grå ek, planka

Grå flodek, planka

Mörk flodek, planka

Svart stadsek, planka

Ljus ek village, planka

Ek natur village, planka

Brittisk ek, planka

Ljus dansk ek, planka

Ljus höglandsek, planka

Höglandsek natur, planka

Höglandsek mörk, planka

Ek sandstrand, planka

Kustek, planka

 40013  03

 40014  04

 40015  04

 40016  08

 40017  03

 40018  03

 40019  08

 40020  01

 40021  03

 40022  04

 40023  05

 40036  02

 40037  02

 40054  02

 40055  02

 40056  04

 40034  02

 40035  02

 40045  08

 40046  03

 40047  02

 40049  01

 40050  02

 40051  02

  40072 01

  40079 01

  40080 01

  40082 02

  40084 02

  40086 02

  40091 08

  40095 03

  40096 04

  40098 06

  40099 01

  40100 03

  40101 04

  40102 04

  40103 02

  40107 01

9 mm

48 mm

9 mm

55 mm

LJUSGRÅ TRAVERTIN  V2120-40047
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LIM

V3231-xxxxx modern plank, 4V 1515 217 2,5 11 3,616 15,697 48 173,58

V3201-xxxxx classic plank, 4V 1256 194 2,5 15 3,655 16,900 52 190,06

V3218-xxxxx tile, 4V 1305 327 2,5 9 3,841 16,671 52 199,71

KLICK

V3131-xxxxx modern plank, 4V 1510 210 4,5 7 2,220 17,200 48 106,55

V3107-xxxxx classic plank, 4V 1251 187 4,5 9 2,105 16,800 52 109,48

V3120-xxxxx tile, 4V 1300 320 4,5 5 2,080 16,667 52 108,16

KLICK

V2131-xxxxx modern plank, 4V 1510 210 4,5 7 2,220 17,200 48 106,55

V2107-xxxxx classic plank, 4V 1251 187 4,5 9 2,105 16,800 52 109,48

V2120-xxxxx tile, 4V 1300 320 4,5 5 2,080 16,667 52 108,16

 längd bredd tjocklek plankor m² kg förpackning m²
 (mm) (mm) (mm) /förpackning  /förpackning  /förpackning /pall /pall

 längd bredd tjocklek plankor m² kg förpackning m²
 (mm) (mm) (mm) /förpackning  /förpackning  /förpackning /pall /pall

Egenskaper LIM KLICK KLICK

Skyddande ytskikt mot repor, fläckar och slitage  TitanV™ TitanV™ TitanV™

Läggningsmetod   Limning PerfectFold™ V PerfectFold™ V

Fuktmotstånd • • •

Tjocklek   2,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Garanti mot vattenskador, slitage och delaminering (hemmiljö)   25 år   25 år  20 år

Garanti mot vattenskador, slitage och delaminering (kommersiellt bruk)  5 år 5 år på begäran 
 (upp till 15 år på begäran)  (upp till 15 år på begäran)  (upp till 10 år) 

Tekniska data  Testmetod/-standard
Golvklassning   EN 649 / EN 16511 (33 – 32) 33 33 32

Effekt av möbelben    EN 424  Ingen skada  Ingen skada  Ingen skada 

Resistens mot stolshjul   ISO 4918  Ingen skada 25000 cyc Ingen skada 25000 cyc Ingen skada 25000 cyc

Brandklassning  EN 13501-1  Bfl-S1 Bfl-S1 Bfl-S1

Ljuddämpning (utan mellanlägg)  ISO 712-2  2 dB 4 dB 4 dB

Ljuddämpning (med Pergos Mellanlägg basic) ISO 712-2   17 dB 17 dB

Ljuddämpning (med Pergos Solskyddsmellanlägg)   15 dB 15 dB

Värmegenomgångsmotstånd (utan mellanlägg) EN 12667  0,010 m² K/W 0,015 m² K/W 0,015 m² K/W

Värmegenomgångsmotstånd (med Pergos mMllanlägg basic) EN 12667   0,044 m² K/W 0,044 m² K/W

Värmegenomgångsmotstånd (med Pergos Solskyddsmellanlägg)   0,025 m2 K/W  0,025 m2 K/W

Formaldehydemissioner EN 14041  E1 E1 E1

Halkskyddsklass  EN 13893  Klass DS Klass DS Klass DS

Halkskydd DIN 51130 R9 R9 R9

Dimensionsstabilitet ISO 23999   <0,05 % <0,05 %

Slitstyrka  ISO 24388-A  >4400 cykler >4400 cykler >2400 cykler
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ENKEL LÄGGNING Klicksystemet PerfectFold™ V 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.

BRANDSÄKERHET Pergos vinylgolv har hög brand-
säkerhet. De är utformade för att klara alla europeiska 
krav för installation i evakueringsutrymmen eller 
samlingslokaler.

VATTENTÅLIGHET Vårt Moisture Resistance-system 
kombinerar ett fukttåligt bärarmaterial med en stark och 
tät klickfog. Detta gör Pergos vinylgolv till några av de 
mest vattentåliga golven på marknaden.

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

ENKELT UNDERHÅLL Pergos TitanV™-ytskikt är 
smutsavvisande, vilket förenklar städning och underhåll. 
Klickfogens täta konstruktion hindrar dessutom smutsen 
från att tränga ner i fogen.

SLITSTYRKA Pergos vinylgolv har en skyddande 
flerskiktsyta. Det skyddande TitanV™-ytskiktet skyddar 
mot repor, fläckar och slitage samt gör golvet lätt att 
underhålla.

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

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

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

EK SANDSTRAND, PLANKA  V2131-40103

Produktbilder kan avvika från verkligheten. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel. Allt innehåll © 2016 av                         bvba – division flooring.
Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd av utgivaren.
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Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg, Sweden  
Tel +46 20 47 63 50, Fax +46 410 442 65, customercare.nordic@unilin.com

Pergo är en kvalitetsprodukt producerad av                         bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien.

PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

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

www.pefc.org


