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I N N EH Å L L

bredare och längre
Storleken har betydelse! Plankornas storlek kan verkligen förändra
intrycket av ditt golv. Vårt nya golv Sensation Wide Long Plank är mer
storslaget än de flesta. Med ett naturtroget utseende och genuin känsla,
samt en matt yta som gör att golvet liknar obehandlat trä. Lägg till vattentålighet och du har ett golv som helt enkelt är för storartat att motstå.

8
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I rum där det förekommer ett
och annat stänk, är våra vattentåliga golv ett bra sätt att kombinera ett naturtroget utseende
med överlägsna egenskaper.

52

Laminat

Ta hand
om miljön!

Hitta ditt drömgolv,
välj mellan 80 dekorer
Vad är inne just nu? Om du funderar över ett nytt golv, är du
på god väg bara genom att läsa det här. I vårt inspirationsmagasin kommer vi att hjälpa dig att hitta ditt nya golv.

56
Ska du göra det själv?
Att lägga ett nytt golv är enklare
än du kanske tror. Vi hjälper dig
hela vägen!

12
54

Original Laminate
Slit- och reptålighet som
du kan lita på!

är det perfekta valet
för ett hem där du slipper
bekymra dig och bara
kan koppla av.

59
64

Har
du
allt?

Vi slutar inte förrän du har alla
tillbehör du behöver för att skapa
ett komplett, vackert golv.
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Det slitstarka originalet
för ett modernt liv
Om du letar efter ett vackert golv till rum som du använder varje dag,
rekommenderar vi att du tar en titt på våra laminatgolv.
Välj mellan en mängd olika dekorer, format och lika
många olika utseenden som funktioner. Och med
det 100 % vattentåliga Pergo Sensation-golvet kan
du nu hitta ett laminatgolv för hemmets alla olika
rum, inklusive köket.
Pergo är originalet. Vi uppfann laminatgolvet

och med det en helt ny typ av slitstarka golv.
Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för
att hjälpa dig hitta rätt golv. Och inte bara det
– vi vägleder dig genom läggningen och allt
annat du behöver för att ditt golv ska bli lika
vackert som du föreställt dig!

LJUS FJORDEK, 1-STAV L0234-03862
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Drömmer du om ett mjukt trägolv,
men oroar dig för hållbarheten?
Ta en titt på våra nya
Sensation-golv!
Vår nya generation laminatgolv är en fröjd för dina sinnen.
Det autentiska, naturtrogna utseendet gör det omöjligt att skilja
ett Sensation-golv från ett trägolv. En ny matt ytbehandling ökar
träkänslan och förstärker det naturliga utseendet.
Bli övertygad – besök vår närmaste
återförsäljare eller beställ ett prov
på vår hemsida!

S LIT S T Y R K A
Trä är ett material som oundvikligen
kommer att visa tecken på slitage.
Sensation-golv behåller sitt vackra
utseende år efter år.

Hej träälskare!

Här är anledningarna att inte välja ett trägolv,
utan ett Pergo Sensationgolv istället!

FÄ RG
När trä åldras förändras färgtonen,
medan laminatgolv gör att ditt hem
fortsätter att se nytt och fräscht ut.

VAT TE N
Även om trägolv är täckta med
skyddslack, kan vätska tränga
in mellan plankorna.
På ett Sensation-golv
är ytan förseglad och
100 % vattentålig.
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LANTGÅRDSEK, 1-STAV L0231-03371
5

SATSA
STORT!

4

S ÄT T AT T F Å
MER RYMD :
1. Röj undan
Genom att ta bort
onödiga saker får du fram
rummets verkliga rymd.
2. Välj rätt golv
Stora golvplankor gör
att hela interiören känns
större och luftigare.
3. Synliga hörn
Ett rum känns större när
du kan se dess konturer.
4. Ljusa färger
Ljus ger rymd – och kom
ihåg: det behöver inte
vara vitt.

Om du letar efter ett golv som förvandlar ditt rum till något spektakulärt,

har vi goda nyheter. Ett golv som imponerar stort på alla sätt. Storleken på
varje enskild planka får verkligen rummet att leva upp och framhäver det
naturliga utseendet och den genuina känslan hos Sensation-golvet ännu mer.

Sensation Wide Long Plank

NYHET!

Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm

Kom och se själv!
Besök närmaste återförsäljare för att
uppleva storheten på nära håll.

En större Sensation
Som alla Sensation-golv har Wide Long Plank
ett detaljerat mönster och matt yta som
framhäver träets naturliga karaktär.
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EK SEASIDE, 1-STAV L0234-03571
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Letar du efter ett
bekymmersfritt golv?
» Bäst slitstyrka
» Snabbt och enkelt att lägga
» Livstidsgaranti

Dessutom
– 100 % vattentåligt!
Pergo Sensation sätter en ny standard för laminatgolv när det gäller vattentålighet,
vilket gör det till det perfekta golvet för hallen och köket. Men vattentåligheten är inte
den enda fördelen. Sensation-golv klarar också smuts och spill överlägset.
Tack vare AquaSafe-tekniken hos våra Sensationgolv kan vi nu erbjuda ett golv som motstår vatten
som aldrig förr. En förseglad yta som täcker hela
brädan – ända ner i fasningarna – hindrar vattnet
från att tränga ned i golvet.

Resultatet? Vatten, smuts och fläckar stannar på
ytan och kan enkelt torkas bort. Eftersom Sensationgolven är vattentåliga är de även hygieniska och
lätta att underhålla.
Se alla Sensation-dekorer på sidan 59.

V AT T E N TÅ L I G A O C H B E K Y M M E R S F R I A O U T S I D E R S :
Tre rum där du kanske inte tänker på att lägga ett vattentåligt golv – men kanske borde!
Matsalen
Vattentåligt betyder även
vin- och såståligt. Om du
spiller något, är det bara
att torka bort!

naturtroget
utseende och
överlägsna
egenskaper!
8

LANTGÅRDSEK, 1-STAV L0231-03371

Barnens rum
Vem vet vad de egentligen
har för sig? Ett vattentåligt
golv är en bra försäkring.

Tvättstugan
Även ett enkelt ekonomiutrymme kan ha ett vackert
(och funktionellt) golv.
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Storleken
räknas
såklart!
1: 1200 x 190 mm
2: 1380 x 190 mm
3: 2050 x 205 mm
4: 2050 x 240 mm
5: 1224 x 408 mm

2

1

5

För snabb och enkel
renovering – använd vår
målningsbara övertäckningssockel utanpå den
befintliga golvsockeln.
Läs mer på sidan 67.

FROSTVIT EK, 1-STAV L0231-03866

Låt ditt golv nå hela vägen
Den enskilda plankan spelar en viktig roll för att skapa ett helhetsintryck. Beroende på
vad du väljer kan du ge hela rummet en ny känsla. Det kan se bredare, smalare, längre,
mörkare eller ljusare ut – möjligheterna är oändliga.
Vårt laminatsortiment erbjuder dig allt från långa plankor, som skapar en modern,
rymlig atmosfär, till klassiska 3-stavar eller stora plattor. Många golv har fasade kanter
för att förstärka känslan av träplankor eller äkta kakelplattor.
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För att göra golvet till en verkligt integrerad del av ditt hem, erbjuder vi ett stort urval
av tillbehör. Golvsocklar, lister och mellanlägg ökar funktionaliteten och tar din interiör
till en ny nivå genom att komplettera utseendet på ditt nya golv. Ta en titt på sidan 64
för att se alla alternativ och lär dig mer!

Ohoj Gör-det-självare!
Tre steg som du inte bör
hoppa över på din väg mot det
perfekta golvet:

1

2

3

mellanlägg

läggningssats

golvsocklar & profiler
11

Öppna upp!
Breda, långa golvplankor
och stora fönster
ger rymd och ljus.

Sensation
wide long plank

Lev ut dina
innersta drömmar
Låt ditt hem sudda ut gränserna mellan ute och inne.
Lämna dörrarna öppna och njut av livet
och lev det som du själv vill. Med Pergo Sensation-golv
behöver du inte bekymra dig över smuts och vatten
från trädgården. Den förseglade ytan gör att det stannar
på ytan och lätt kan torkas bort.

Visste du?

Ett vattentåligt golv
är också resistent mot
fläckar och smuts.
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LJUS FJORDEK, 1-STAV L0234-03862
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Funderar du på
att lägga golvet själv?

ABC
för ett enkelt liv

Oroa dig inte!
Läggningen är snabb och
enkel med PerfectFold™
klicksystem.
Läs mer på sidan 57.

Det som var en skola för många år sedan är nu
ett modernt hem för en ung familj.
Genom att blanda ursprungliga detaljer, moderna
möbler och mjuka pastellfärger har de skapat
ett hem med unik atmosfär.
FJORDEK, 1-STAV L0234-03863

EK BEACH TOWN, 1-STAV L0234-03870

Med Pergo Sensation
behöver du inte ge upp det
vackra utseendet
och känslan hos trä för att få
vattentåligheten!

Sensation
wide long plank
FJÄLLEK,
14 1-STAV L0234-03570
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Våga vara trendig!
Måla dina väggar i åskblått.

Enkel glädje
Gör det lätt för dig själv.
Satsa på en enkel stil som du trivs i.
Det kommer att ge dig det utrymme du behöver
för att fylla ditt liv med det du tycker om.

Evig kärlek (eller nära nog)

Den överlägsna slitstyrkan och livstidsgarantin
på Pergo laminat betyder att du kommer att få glädje av
ditt golv under många, många år framöver.
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Sensation
wide long plank
SIBIRISK EK, 1-STAV L0234-03568
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Lugnande pasteller

Pudertoner är underbart mjuka och tilltalande.
Att blanda dem i grupper om tre ger inredningen både
variation och harmoni.

Det är lättare
att komma upp på
morgonen när du vet att
det första du rör vid
är ett varmt, skönt golv!
Läs mer om Quickheat
på sidan 69.

Sensation
wide long plank
18

EK LODGE, 1-STAV L0234-03864

Funderar du på att lägga golvet själv?
Oroa dig inte! Läggningen är snabb och enkel med
PerfectFold™ klicksystem. Läs mer på sidan 57.
19

HUR DU FIX AR

den lantliga stilen:
» Välj rena material i naturfibrer som
oblekt bomull och grova linnetyger för att
få den organiska känslan.
» Röj undan onödiga saker och skapa en
avslappnad stil som det är behagligt att vistas i.
» Ett golv av långa, breda plankor skapar rymd
och gör din inredning luftig.
» Var försiktig med färger – håll dig till dämpade
gråtoner, mjölkvitt och mjuka krämkulörer.

EK COUNTRY, 1-STAV L0234-03590

Naturlig skönhet
Låt naturen ha sin gång i ditt hem.
Sprickor, kvistar och rustika
trästrukturer ger din inredning en
robust känsla.
Sensation
wide long plank
KALKAD NORDISK EK, 1-STAV L0234-03865
URBAN
20 GRÅ EK, 1-STAV L0231-03368
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Klassiker
blir aldrig omoderna

Välj för livet!
Pergo golv har
livstidsgaranti.
Läs mer
på sidan 55.

22
EK VILLAGE,
1-STAV L0231-03375
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S K A PA D E N K L A S S I S K A S K A N D I N AV I S K A- LO O K E N :
» Blanda traditionellt och modernt.
Om du börjar från noll, gör klassikerna
till huvudobjekt. Sedan kan du lägga
till lite modern stil utan att det krockar.

» Använd trä. Låt värmen och strukturen
från naturligt trä komma fram i allt, från
förvaringsmöbler till golvet.

» Begränsa din färgpalett. För en lugn,
enkel stil, håll dig till vitt, svart, grått,
nyanser av en färg (i detta fall blått) och
naturliga färgtoner.

Stil som ständigt
		 tar sig nya skepnader

Funderar du på
att lägga golvet själv?
Oroa dig inte!
Läggningen är snabb
och enkel med PerfectFold™
klicksystem.
Läs mer på sidan 57.

MERBAU, 1-STAV L0201-01599

24 L0201-01791
VALNÖT, 3-STAV

VALNÖT ELEGANT, 2-STAV L0201-01471
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Tydliga

kontraster
Skapa inramningen för din vardag
genom enkelheten hos svart och vitt.
Grundfärger får andra föremål att
framträda så mycket bättre.
Och för att förenkla ännu mer,
Sensation-golven kombinerar utseende
och vattentålighet. Vad kan vara
bättre för att köket ska bli en del av
ditt livsrum?

EK SVARTPEPPAR, 1-STAV L0231-03869

Visste du?

Ett vattentåligt golv
är också motståndskraftigt
mot fläckar och smuts.

26 DANSK EK, 1-STAV L0231-03372
MODERN
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Låt golvet leda vägen
mot ljuset!
KLASSISK EK, 3-STAV L0201-01789

G O LV L ÄG G N I N G S T I P S :

När du lägger ett golv, välj rätt
riktning för att framhäva
skönheten i dekoren.
En tumregel: låt golvplankorna
löpa mot ljuskällan, som ett stort
fönster. Detta ger ett mer enhetligt
utseende, eftersom ljuset inte
korsar varje enskild fog.

Oroa dig inte!

Klicksystemet PerfectFold™
gör läggningen snabb och enkel.
Läs mer på sidan 57.

NORDISK ASK, 2-STAV L0201-01800

BLOND EK, 3-STAV
28 L0201-01787

ASK, 1-STAV
29 L0223-01766

Var redo!

Laminatgolv kombinerar design med
överlägsen slitstyrka och kan motstå vardagens
alla utmaningar. Vill du veta mer?
Ta en titt på sidan 54.

En elegant vardag
Visst, livet består till största delen av vanliga dagar, men det är ingen anledning att sänka din standard.
Om du väljer rätt golv kan du skapa den inredning du tycker om, utan att oroa dig för om den klarar av alla
utmaningar – och olyckor – som säkert kommer att inträffa.

Matchande
trappnos

i samma dekor som
golvet ger ett
komplett utseende.

SVART EK, 1-STAV L0201-01806

30

« SVART SKIFFER

L0220-01778

SVART EK, 1-STAV L0223-01763

GRÅ SKIFFER L0220-01779
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Gjort för att matcha
Är du osäker på vilket golv som passar din stil?
Pergo Sensation-golv finns i olika format och dekorer
för att passa en mängd olika stilar.
Se våra olika ytbehandlingar på sidan 58.

32
HERRGÅRDSEK,
1-STAV L0231-03370

Det rustika möter det moderna. Våra
Sensation-golv levereras med en silkesmatt
yta som understryker den naturalistiska
känslan. En uttalad trästruktur följer
ådringen i minsta detalj, accentuerad av
rustika sprickor, kvistar och ålderseffekter.
Tillsammans med moderna möbler och en
minimalistisk design ger det en spännande
kontrast mellan olika stilar.
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ROMANTISK EK, 1-STAV L0223-03361

Grått är allt annat än trist

Underskatta inte den grå färgen. Använd olika nyanser för att
skapa en elegant och fridfull inredning . Eller låt den lugna
känslan vara en bas för att skapa färgrika explosioner i din stil.

En smak av Pergo!
Vill du se våra golv
i verkligheten?
Besök en återförsäljare
eller beställ ett prov
på pergogolv.se

EK CITY, 1-STAV L0231-03868
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GRÅ EK, 1-STAV L0223-01753
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Ek har
många
ansikten
BORSTAD VIT FURU, 1-STAV L0231-03373

VIT RUTA L0218-01783

SILVER EK, 1-STAV L0201-01807

Ljusa idéer
Det finns många sätt att skapa en ljus och öppen
inredning. Här är några av våra mest populära ljusa dekorer:
Vinter ek, Borstad vit furu, Silver ek och Vit ruta!

EUROPEISK EK, 1-STAV L0223-01756

Ekdekorer är bland våra mest populära golv
Och det är lätt att förstå varför. Ek erbjuder inte bara en naturlig skönhet som passar väl till många
interiörstilar, den lämpar sig också väl för olika ytbehandlingar, strukturbehandlingar och färger.
Med andra ord, ett ekgolv är inte ett golv – det är en palett av golv som erbjuder en mängd vackra dekorer.

Vilken ek
är din favorit?
Hitta hela kollektionen
på sidorna 59 – 63.
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VINGÅRDSEK, 1-STAV L0201-03366

EK, 3-STAV L0201-01785

EK KASHMERE, 2-STAV L0201-01798

VINTER EK, 1-STAV L0223-01764
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Funderar du på
att lägga golvet själv?

NÄRMARE NATUREN
Släpp in naturen i ditt hem. Jordnära material
och keramik. Ljus flödar in genom fönster fyllda med
gröna växter. Gör inredningen komplett med det
naturliga utseendet och känslan hos ett ekgolv.

Oroa dig inte!
Läggningen är snabb och
enkel med PerfectFold™
klicksystem.
Läs mer på sidan 57.

KUNGLIG EK, 1-STAV L0223-03360

Låt naturen vara naturlig
Låt de genuina färgerna i naturliga material komma till tals.

Alla goda ting är 3
Tre är ett bra tal när
du ska välja färger för
en lugn och fridfull
hemmiljö.
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39
LJUS EK, 1-STAV L0223-01755

ETT HEM UTAN VÄGGAR

Lämna dörren öppen och förvandla trädgården till en förlängning av ditt hem.
En rymlig interiör i ljusa, neutrala nyanser är en perfekt kombination till den frodiga grönskan utanför.
Det är bara vännerna som saknas!

vattentåligt
& bekymmersfritt!

Ett smart drag
Att kunna gå ut
i trädgården innebär
vanligtvis att gå in igen.
Se därför till att välja
ett vattentåligt golv
som klarar smuts
och vatten.

Inne
eller ute?
Allt är
möjligt med
det rätta
golvet!

Mjuka upp
med naturliga
material

KUSTEK, 1-STAV L0231-03374
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Ett bra golv har mer än bara
ett vackert utseende.
Att välja det rätta
mellanlägget ökar inte bara
gåkomforten, utan gör också
ditt golv mer funktionellt.
Läs mer på sidan 68.
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KALKAD GRÅ EK, 1-STAV L0231-03367
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DINA DRÖMMARS HEM
Tänk så mycket tid du tillbringar i sovrummet.
Visst förtjänar det att vara mer än bara ett rum för din säng?

Det är lättare att
komma upp på morgonen
när du vet att det första
du rör vid är ett varmt,
skönt golv! Läs mer om
Quickheat på sidan 69.

44

45
NEW ENGLAND-EK, 1-STAV L0231-03369

design med ett
		 öga för detaljer
Ett golv
för hela livet!

Pergo golv har
livstidsgaranti.
Läs mer på sidan 55.

Hitta inspiration
i modern inredningsdesign och skapa
en stil som är
inspirerande annorlunda och genuin.

LJUSGRÅ SKIFFER L0220-01780

46
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Glöm inte!
Golvsockeln är den slutliga
touchen på ditt nya golv
– ”färgmatchad” eller vit.
Läs mer på sidan 65.

Funderar du på
att lägga golvet själv?
Oroa dig inte!
På pergogolv.se kan du
se videofilmer som
vägleder dig steg-för-steg,
hela vägen.

CHOKLADBRUN EK, 1-STAV L0223-01754

48

en
färgklick

Våga gå hela
vägen! Låt klara
färger blandas
med rena vita och
svarta nyanser
för att skapa en
stil som verkligen
sticker ut.

Visste du?

Ett vattentåligt golv
är också resistent mot
fläckar och smuts.

EK STUDIO, 1-STAV L0231-03867
MÖRKGRÅ EK, 1-STAV L0201-01805

50
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Hållbarhet x 2!
Välj ett golv som är
lika bra för inredningen
som för den yttre miljö
vi alla delar.

Hållbarhet
på lång sikt
På Pergo är hållbarhet är inte begränsat till våra produkter. Den sträcker sig
till vår tillverkningsprocess och påverkar hur vi skyddar vår gemensamma miljö.
För att göra det enkelt: När du väljer något av våra golv kan du vara säker på
att det har producerats med ett minimum av resurser.
För att minimera vår miljöpåverkan återanvänder vi allt som går, så ofta det går. Våra
produkter består till 80 procent av träspill från
träindustrin. Vi använder endast förnybara
träslag som tall och gran – aldrig exotiska
träslag eller hotade träslag från regnskogarna.
Vi är också den första golvtillverkaren
som har tilldelats det nordiska miljömärket
Svanen, vilket intygar att våra produkter är
ett bra miljöval.

Ytterligare en miljömässig fördel med Pergo
laminatgolv är den höga andelen värmeenergi
som kan utvinnas i förbränningsanläggningarna. Vi använder denna för att öka energieffektiviteten i vår egen verksamhet, genom
att återvinna träspill från fräsningen och
sågningen som sedan används till att värma
upp fabriken.
Vackert och slitstarkt med ansvar för
miljön – det är Pergo hållbarhet.

UNILIN BVBA,
Division Flooring
Laminate Flooring
EN13329

Z-156.606-996

* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

Emission tested building product
conform to DIBt requirements

LANTGÅRDSEK, 1-STAV L0231-03371
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Livstidsgaranti

Undrar du vad laminat är
– och vad som gör Pergo speciellt?
Här får du svaren!

Den extrema slitstyrkan
är orsaken till att vi kan
garantera att våra golv
står emot slitage,
fläckar och blekning av
solljus i upp till 33 år
– marknadens bästa
garanti.

Det hållbara valet

De specifika reglerna för garantierna varierar
från land till land, eftersom de lyder under
varje lands lagar och förordningar. Om du vill
veta vilka garantier som gäller i ditt land, är
du välkommen att kontakta närmaste Pergoåterförsäljare eller läsa mer på pergogolv.se

Principskiss på ett Pergo laminatgolv

Laminatgolv är den perfekta kombinationen av design och slitstyrka. Tack vare den patenterade TitanX™-ytan
behåller ett Pergo-golv sitt eleganta utseende år efter år. TitanX™ är en flerskiktsteknik med aluminiumoxidpartiklar, som gör Pergos golv överlägset tåliga mot slitage och repor. Tack vare särskilda lager som ökar
slagtåligheten och en högkvalitativ HDF-kärna bidrar TitanX™ även till att skydda mot tappade föremål och
höga klackar. För mer teknisk information, se sidan 74.

1 Bästa reptåligheten

tuffast

2 Kristallklar dekor
3 Utmärkt slagtålighet
4 Vattenresistent HDF-kärna

tuffare

5 Stabiliserande baksida
tuff

Våra golv finns i tre kvalitetsnivåer: tuff, tuffare & tuffast

living Expression

original Excellence

public Extreme

Enastående slitstyrka
för hemmet

Överlägsen slitstyrka
för vardagens alla utmaningar

Extrem slitstyrka för
krävande och offentliga miljöer

Klass 32 » TitanX™
25 års garanti

Klass 33 » TitanX™
Livstidsgaranti

Klass 34 » TitanX™
Livstidsgaranti
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LANTGÅRDSEK, 1-STAV L0231-03371
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Oroa
dig inte!
Vi guidar dig genom
hela läggningsarbetet.

Snabb & enkel

Funderar du på att
göra det själv?

läggning med klicksystemet PerfectFold™
Använd den metod som fungerar bäst för dig!

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.

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

Vinkla
Nu är det snabbare och enklare än någonsin att lägga ditt
nya Pergo-golv. Alla våra laminatgolv levereras med det innovativa
klicksystemet PerfectFold™ 3.0 som erbjuder tre olika läggningsmetoder. Du väljer bara den metod som passar dig bäst och klickar
plankorna på plats. Det är också enkelt att lyfta upp och lägga om
plankorna om det behövs.

Se våra steg-för-steg-filmer på pergogolv.se
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Om du vill kan du även lägga ditt nya
Pergo-laminatgolv på ett tredje sätt.
Bara vinkla och klicka ihop plankorna
på långsidan.

Ditt nya golv är klart på ett klick
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Skönhet handlar inte bara om utseende
Ett vackert golv har mer än bara ett vackert utseende. Det är därför Pergos laminatgolv inte
bara har utseendet för sig – detsamma gäller känslan. Våra kollektioner har inte mindre än sju
olika ytstrukturer som förstärker det autentiska utseendet hos ditt laminatgolv.
Här finns både den slitna vintagelooken och den naturliga känslan av ådringar i trä. För att du ska kunna få
precis det golv du vill ha, finns många strukturer även
i olika glansnivåer, med eller utan fasningar.

Fasningar bidrar till att avgränsa varje planka och de
resulterande skuggorna ger ditt golv en ny dimension.
För att upptäcka vad du tycker bäst om, besök närmaste
återförsäljare för att se de olika alternativen i verkligheten.

NYHET!

sensation wide long plank
2050 x 240 mm | 4-sidig fasning

Genuine™ wood, GW

Genuine™ rustic, GR

Genuine™ sawcut, GC

Genuine™ stone, GS

En lätt polerad struktur som följer
träådringen i minsta detalj, en effekt
som blir ännu mer framträdande
i våra Sensation-golv. Finns i olika
glansnivåer.

En grovhuggen struktur som ger
en gammaldags känsla, en effekt
som blir ännu mer framträdande
i våra Sensation-golv. Kan ha
sprickor, kvist- eller ålderseffekt.

En realistisk trästruktur med
sågmärkseffekt.

Ett verklighetstroget intryck
som följer strukturen hos riktiga
stenplattor.

Wood, WO

Smooth, SO

Antique wood, AW

En vacker och realistisk trästruktur
som betonar alla typer av trädekorer, från ljusa till mörka träslag.
Finns i olika glansnivåer.

Matt yta för en mjukare känsla
och ett modernt utseende.
Finns i olika glansnivåer.

En rustik struktur som ger
ett autentiskt utseende.

Ytstruktur
GC Genuine™ sawcut

SP

SO Smooth

GS

SM Silk matt

GW Genuine™ wood

AW Antique wood
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SIBIRISK EK, 1-STAV

FJÄLLEK, 1-STAV

FJORDEK, 1-STAV

■ L0234-03568
■ L0334-03568

■ L0234-03570
■ L0334-03570

■ L0234-03863
■ L0334-03863

GR / EM

GW / MA

GW / EM

KALKAD NORDISK EK, 1-STAV
GR / EM

■ L0234-03865
■ L0334-03865

GW / MA

Glans

WO Wood

GR Genuine™ rustic

LJUS FJORDEK, 1-STAV
■ L0234-03862
■ L0334-03862

Genuine™ stone

Semi polished

MA Matt
EM Extra matt

EK SEASIDE, 1-STAV

EK BEACH TOWN, 1-STAV

SLOTTSEK, 1-STAV

EK LODGE, 1-STAV

■ L0234-03571
■ L0334-03571

■ L0234-03870
■ L0334-03870

■ L0234-03589
■ L0334-03589

■ L0234-03864
■ L0334-03864

GW / SM

GR / EM

GW / MA

EK COUNTRY, 1-STAV
GR / EM

■ L0234-03590
■ L0334-03590

GW / SM
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sensation

modern
plank
1380 x 190 mm
4-sidig fasning

NYHET
FROSTVIT EK, 1-STAV

BORSTAD VIT FURU, 1-STAV

MODERN DANSK EK, 1-STAV

BRÄND EK, 1-STAV

COTTAGE GRÅ EK, 1-STAV

HÖST EK, 1-STAV

ÅTERVUNNEN GRÅ EK, 1-STAV

CHOKLADBRUN EK, 1-STAV

■ L0231-03866
■ L0331-03866

■ L0231-03373
■ L0331-03373

■ L0231-03372
■ L0331-03372

■ L0223-01757
■ L0323-01757

■ L0223-03362
■ L0323-03362

■ L0223-01765
■ L0323-01765

■ L0223-01760
■ L0323-01760

■ L0223-01754
■ L0323-01754

GW / MA

GR / EM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GR / SM

GW / SM

classic
plank
NYHET

1200 x 190 mm
1-stav

NEW ENGLAND-EK, 1-STAV

KUSTEK, 1-STAV

EK CITY, 1-STAV

VINTAGE EK SKRAPAD, 1-STAV

HERRGÅRDSEK, 1-STAV

SVART EK, 1-STAV

SILVER EK, 1-STAV

MORGONEK, 1-STAV

EK PREMIUM, 1-STAV

■ L0231-03369
■ L0331-03369

■ L0231-03374
■ L0331-03374

■ L0231-03868
■ L0331-03868

■ L0231-03376
■ L0331-03376

■ L0231-03370
■ L0331-03370

■ L0223-01763
■ L0323-01763

■ L0101-01807
■ L0201-01807
■ L0301-01807

■ L0101-03364
■ L0201-03364
■ L0301-03364

■ L0101-01801
■ L0201-01801
■ L0301-01801

GR / SM

GW / EM

GW / MA

GR / SP

GR / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

NYHET
EK VILLAGE, 1-STAV

LANTGÅRDSEK, 1-STAV

EK STUDIO, 1-STAV

KALKAD GRÅ EK, 1-STAV

URBAN GRÅ EK, 1-STAV

VINGÅRDSEK, 1-STAV

NORDISK FURU, 1-STAV

EK, 1-STAV

EK NATUR SÅGMÄRKEN, 1-STAV

BERGSGRÅ EK, 1-STAV

■ L0231-03375
■ L0331-03375

■ L0231-03371
■ L0331-03371

■ L0231-03867
■ L0331-03867

■ L0231-03367
■ L0331-03367

■ L0231-03368
■ L0331-03368

■ L0101-03366
■ L0201-03366
■ L0301-03366

■ L0101-01810
■ L0201-01810
■ L0301-01810

■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804

■ L0101-01809
■ L0201-01809
■ L0301-01809

■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802

GW / EM

GR / SM

GW / MA

GW / EM

GW / EM

GW / SM

WO / WA

GW / SM

GC / SM

GW / SM

long
plank
NYHET

2050 x 205 mm
4-sidig fasning

EK SVARTPEPPAR, 1-STAV

VINTER EK, 1-STAV

ASK, 1-STAV

ROMANTISK EK, 1-STAV

MÖRKGRÅ EK, 1-STAV

VÄRMEBEHANDLAD EK, 1-STAV

MERBAU, 1-STAV

SVART EK, 1-STAV NORDISK

■ L0231-03869
■ L0331-03869

■ L0223-01764
■ L0323-01764

■ L0223-01766
■ L0323-01766

■ L0223-03361
■ L0323-03361

■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805

■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803

■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599

■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806

GR / SM

GW / SM

AW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

SO / SP

GW / SM

classic
plank
1200 x 190 mm
2-stav / 3-stav
GRÅ EK, 1-STAV

LJUS EK, 1-STAV

KLASSISK BEIGE EK, 1-STAV

EUROPEISK EK, 1-STAV

KUNGLIG EK, 1-STAV

ASK, 2-STAV

NORDISK ASK VIT, 3-STAV

BOK SUPREME, 3-STAV

BLOND EK, 3-STAV

■ L0223-01753
■ L0323-01753

■ L0223-01755
■ L0323-01755

■ L0223-03359
■ L0323-03359

■ L0223-01756
■ L0323-01756

■ L0223-03360
■ L0323-03360

■ L0101-01800
■ L0201-01800
■ L0301-01800

■ L0101-01793
■ L0201-01793
■ L0301-01793

■ L0101-01796
■ L0201-01796
■ L0301-01796

■ L0101-01787
■ L0201-01787
■ L0301-01787
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GW / SM

GW /SM

GR / SM

■ public Extreme

■ original Excellence

GW / SM

■ living Expression

GR / SM

Förkortningar: se sidan 58

WO / MA

SO / MA

SO / MA

GW / SM
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classic
plank
1200 x 190 mm
2-stav / 3-stav
EK LINFÄRGAD, 2-STAV

KVISTIG EK, 3-STAV

EK NATUR, 2-STAV

KLASSISK EK, 3-STAV

■ L0101-01797
■ L0201-01797
■ L0301-01797

■ L0101-01790
■ L0201-01790
■ L0301-01790

■ L0101-01799
■ L0201-01799
■ L0301-01799

■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789

GW / SM

SO / MA

GW / SM

GW / SM

Visste du?
EK, 3-STAV

EK KASHMERE, 2-STAV

NORDISK GRÅ EK, 2-STAV

GRÅ EK, 3-STAV

VALNÖT, 3-STAV

■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785

■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798

■ L0101-03363
■ L0201-03363
■ L0301-03363

■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786

■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

SO / SP

Vi garanterar att
våra golv står emot
slitage, fläckar och
blekning i upp till
33 år.

GRÅ BETONG L0218-01782

1200 x 190 mm

Det är den perfekta lösningen när din budget är begränsad – men det är bara en budgetlösning när det gäller
priset. Domestic Extra har tjugo års garanti och den slitstyrka du har rätt att förvänta dig av ett Pergo-golv.

VALNÖT ELEGANT, 2-STAV
■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471

SO / SP

big
slab
1224 x 408 mm
4-sidig fasning
BEIGE SKIFFER

LJUSGRÅ SKIFFER

GRÅ SKIFFER

SVART SKIFFER

SILVER EK, 1-STAV

■ L0220-01781
■ L0320-01781

■ L0220-01780
■ L0320-01780

■ L0220-01779
■ L0320-01779

■ L0220-01778
■ L0320-01778

L0401-01823

GS / MA

GS / MA

GS / MA

FURU SILVER, 1-STAV
WO / MA

L0401-01825

WO / MA

L0401-01824

NORDISK ASK VIT, 3-STAV
AW / SM

L0401-01822

WO / MA

GRÅ EK, 3-STAV
L0401-01821

VITKALKAD EK, 1-STAV
WO / MA

WO / MA

L0401-01826

GS / MA

big
slab
1224 x 408 mm
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VIT RUTA

GRÅ BETONG

EK, 3-STAV

■ L0218-01783
■ L0318-01783

■ L0218-01782
■ L0318-01782

L0401-01819

SO / MA

EK, 1-STAV

BASAD BOK, 3-STAV
WO / MA

L0401-01827

VALNÖT, 3-STAV
WO / SM

L0401-01828

MÖRK EK RUSTIK, 3-STAV
WO / SM

WO / MA

L0401-01820

SO / MA

■ public Extreme

■ original Excellence

■ living Expression

Förkortningar: se sidan 58
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Glöm inte den
avslutande touchen!

Det finns detaljer som du kanske inte tänkt på men som är viktiga
för att skapa ett vackert golv. För bästa resultat rekommenderar vi du
även tittar på tillbehören när du ska köpa ett nytt golv.

1
2

Golvsocklar
Pergos färgmatchade golvsocklar monteras lätt och flexibelt
med klicksystem, spik, skruv eller lim. Samtliga golvsocklar har
frästa spår på baksidan där man enkelt kan dölja sladdar.

D I N I N K Ö P S L I S TA :
Golv
En bra tumregel är att lägga
till 10 % till den uppmätta
golvytan.
Mellanlägg
Läggs under golvet för att
hjälpa till att eliminera buller,
jämna ut undergolvet, fungera
som fuktspärr och installera
golvvärme. Se sidan 68.

Hålkälslist

Läggningsverktyg
Om du ska lägga golvet själv,
se till att du har de verktyg som
krävs för att göra det snabbt
och enkelt. Pergo erbjuder
ett komplett sortiment av
läggningsverktyg. Fråga din
återförsäljare om råd!
Se sidan 70.

En hålkälslist är en praktisk lösning när man vill
behålla befintliga lister eller karmar. Den kan hjälpa dig att
dölja övergångar och bidra till rummets interiör.
Den lämpar sig också väl för fönsterpartier som går ner till
golvet. En liten och mycket användbar sockellist.

3

Golvsocklar
Genom att montera golvsocklar
i samma design som golvet får
din inredning ett enhetligt och
elegant utseende.
Underhåll
Behåll golvets fräscha och
nya utseende med Pergo
rengöringsprodukter.
Se sidan 71.

Övergångs- och avslutningsprofiler
Dessa tillbehör ger en elegant övergång och döljer
höjdskillnader när ett laminatgolv möter andra golvtyper.
Använd en nivåprofil mellan laminat och matta och en övergångsprofil
från laminat till keramik. En avslutningsprofil ger golvet en elegant
avslutning mot trösklar eller liknande. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.

2

Vi guidar dig genom
hela läggningsarbetet.
Se instruktionsfilmen
på pergogolv.se

EK, 1-STAV L0201-01804
64

5

T-list
T-lister 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. Ingår i Pergos 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.
Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.
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129 mm

PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm
(se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer)

17 mm

17 mm

5 behov – 1 lösning

T-list

Nivåprofil

Övergångsprofil

Från laminat till laminat.

Från laminat till matta.

Från laminatgolv till keramik, vinyl
eller linoleum.
48 mm

40 mm

40 mm
4 mm
15 mm

5

4

47 mm

Övergångsprofil

Avslutningsprofil

PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm

PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

Rörelse- och övergångsprofil i ett. Bottenskena i plast.
Lämplig för höjdskillnader mellan 0 och 12,3 mm.
Höjd: 10 mm (omonterad).
Färg: silver. Yta: aluminium.

Passar golv med en tjocklek på 6 – 10 mm.
Färg: silver.
Yta: aluminium.

40 mm

4 mm

4 mm

4 mm

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

5

mellanlägg

Trappnosprofil

Trappnos

För ett trappsteg ner från ett
flytande golv, till exempel högst
upp i en trappa eller ett trappsteg
ner i ett rum.

PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

4 mm

25 mm

Avslut mot tröskel, skjutdörrar
m.m.

För en plan avslutning på trappsteg.

9,5 mm

Färg: målningsbar. Yta: folie. Stomme: MDF.

16 mm

Avslutningsprofil

Trappnosprofil, plan
40 mm

– vit
– målningsbar

0 – 10 mm

3

PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm

3,6 – 5,5 mm

2

Hålkälslist

PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm
För enkel och snabb renovering.
Täcker över befintlig golvsockel. Flexibel storlek.
Färg: målningsbar. Yta: folie. Stomme: MDF.

Pergo 5-i-1 innehåller olika listfunktioner för olika delar av golvet, allt i en praktisk förpackning. Samtliga profiler matchar ditt golv i mönster och
färg och allt-i-ett-lösningen ger ett skarvfritt golv. Ytan är slitage- och reptåligt laminat. Stommen är tillverkad av HDF och underskiktet är av plast.
Med den patenterade Incizo®-lösningen skär du enkelt till profilerna i det format du behöver. Passar till golvtjocklekar mellan 7 och 10 mm.

1

Golvsockel, övertäckning

Passar golv med en tjocklek
på 7 – 16 mm. Färg: silver.
23 mm
Yta: aluminium.

För montering vid trappor krävs en Incizo®profil som beställs separat.

7 – 16 mm
27 mm

NEINCPBASE(-)
Se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer.

50 mm

Gör ett bra golv
ännu bättre!
77 mm

77 mm
58 mm

Golvsockel, rak
PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
Se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer.
I matchande färg.
Ytskikt: slitstarkt och reptåligt laminat.
Stomme: MDF.
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14 mm

58 mm

14 mm

14 mm

Golvsockel, rak
PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm
Färg: vit, målningsbar.
Yta: folie. Stomme: MDF.

– vit
– målningsbar
– vit
– målningsbar

14 mm

Innan du börjar lägga ditt Pergo-golv behöver
du välja ett mellanlägg. Det kommer inte bara
att ge en större gåkomfort, utan även ge ditt
golv ny funktionalitet.
Vill du förbättra akustiken i ett rum,
eller fuktsäkra golvet? Pergo erbjuder ett brett
sortiment av mellanlägg för att tillgodose olika
behov. Mellanlägget spelar en viktig roll för att
golvet ska behålla sitt utseende, men även sina
egenskaper över tid.
På nästa sida finner du en översikt som
hjälper dig att hitta rätt mellanlägg för just
ditt golv!
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Mellanlägg för professionellt bruk

Mellanlägg för undergolv av trä
BRA

BÄTTRE

BÄST

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

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 ta dämpa stegljud. Ökar gåkomforten
och ger utmärkt ljudisolering. Integrerad fuktspärr med överlappning.
Tejp ingår.
Tjocklek: 2 mm.
Material: tvärbundet polyetenskum.

Tryckhållfasthet
Stegljudsdämpning
Fungerar med golvvärme
Fuktspärr

NEJ

NEJ

JA*

Tjocklek

2 mm

3 mm

2 mm

Får du kalla fötter?
Det behöver du inte få.
Med Pergo Quickheat är det enkelt att
montera golvvärme.

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

PGUDLFOAM15B

PGUDLSMART15

PGUDLSW7

För rum med begränsad trafik.
15 m² / rulle.

För rum med frekvent trafik.
15 m² / förpackning.

Ett starkt och hållbart mellanlägg
för rum med mycket frekvent trafik.
7 m² / rulle.

Mellanlägg för undergolv av betong

Pergo quickheat är det enkla och smarta sättet att njuta av golvvärme.
Ingen gjutning, minimalt med besvär – till och med elektrikern slipper du. Rulla bara ut
Quickheat-mattorna med sina inbyggda värmeslingor och klicka fast dem i varandra.
Montera termostaten och jordfelsbrytaren på väggen och anslut till eluttaget.
Ja, det är så enkelt.

3

Pergo Quickheat ger både gåkomfort och värme – därför behövs inte något annat mellanlägg.
Och om du ersätter ditt vanliga värmesystem med Pergo Quickheat kan du vanligtvis sänka
temperaturen med 2 – 3 grader jämfört med om du bara använder element. Den medföljande
timern kan ställas in på 5 + 2 dagar.

1. Skön golvvärme snabbt
2

BRA

BÄTTRE

BÄST

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

Fuktspärr

JA

JA

JA*

Tjocklek

2 mm

3 mm

2 mm

Pergo Quickheat består av två lager skumplast plus ett mellanlager med värmeslingor och
en reflekterande yta av aluminiumfolie. Tack vare isoleringen 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 bryter strömmen
om ett fel skulle uppstå. Det är certifierat för gör-det-själv-installation och uppfyller
självklart den internationella standarden för borttagbara golv.

Tryckhållfasthet
Stegljudsdämpning

3. Trådlös termostat i varje rum

Fungerar med golvvärme

1

Med Pergo Quickheat kan temperaturen enkelt justeras i varje rum. När mattorna har rullats
ut, anslut jordfelsbrytaren och ställ in den trådlösa termostaten 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.

Utfyllnadsmatta
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m2

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

PGUDLFOAMPLUS15

PGUDLSMARTPLUS15

PGUDLSW7

En bra grund för rum med begränsad trafik. Integrerad fuktspärr med
överlappning. Tejp ingår.
15 m² / rulle.

Lämpar sig för rum med mer
frekvent trafik. Integrerad fuktspärr
med överlappning. Tejp ingår.
15 m² / förpackning.

Ett starkt och hållbart mellanlägg
ör rum med mycket frekvent trafik.
7 m² / rulle.

* Vid läggning av SilentWalk på betonggolv eller ovanpå golvvärme, tejpa kanterna med en fukttålig tejp.
Gör inte detta vid läggning på undergolv av trä.
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Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m
55 W / m². 220 V 50 Hz (europeisk kontakt).
Max. belastning: 10 A (2300 W vid 230 V).
Maximal installationsyta: 42 m².
Lämplig för 5 % ~ 95 % relativ fuktighet.
Tjocklek: 8 mm. Värmeisolering: 8 W / m² K.

26 mattor/låda. Används som utfyllnad
mellan värmemattorna och väggen.

Förlängningssladdar

Monteringskit, trådlöst

PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m

PGUDLQHKITEU

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

Trådlös termostat, säkerhetsdosa, anslutningsredskap och
monteringsanvisningar.
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läggning

underhåll
Tack vare den täta TitanX™-ytan får smutsen inte fäste, vilket gör Pergo-laminatgolv lätta att städa. Med högklassiga och ergonomiskt utformade
underhållsprodukter från Pergo är det ännu enklare att hålla ditt golv fräscht länge. För att behålla lystern i ett Pergo-golv ska man inte använda vanliga
städprodukter som såpa eller rengöringsmedel, eftersom de bildar en film på ytan. Pergos rengöringsmedel tar bort smutsen utan att lämna en film,
om det används på rätt sätt.

Moisturbloc Extreme™

PE film (polyethylene)

PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m2
(5 cm överlappning)

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
= 33.75 m2 / rulle

Denna fuktspärr har tre gånger
så hög fukttålighet som traditionell
PE-film. Den kan läggas på
betonggolv med upp till 95 %
relativ luftfuktighet, vilket gör
den idealisk i källare och på
betonggolv med hög fuktighet.
Moisturbloc Extreme™ gör det
möjligt att lägga golvet tidigare
vid nybyggnation. Tjocklek:
2,5 mm. Material: polypropen.
Tejp ingår.

Ett mellanlägg som skyddar
golvet mot fukt från mineraleller betongundergolv.
50 års livslängd. Tjocklek:
0,2 mm. Material: polyeten,
motstånds-kraftigt mot alkaliska
produkter.

Läggningssats

Monteringssats golvsockel

PGTOOL

PGCLIPS15LM

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

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

Extra distansklossar
PGSPACER, 48 stycken

Städset

Allrengöring

Repair wax

PGCLEANINGKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

Högkvalitativt moppset med extra långt
ergonomiskt skaft och mopphållare med
praktisk kardborrefästning för moppduken.

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

Reparerar färgen i skadade plankor snabbt
och enkelt med vax som täcker hela Pergos
färgskala. Innehåller en smältkniv, en
rengöringskam och sju vaxblock.
Mer information om hur man blandar färger
finns på pergogolv.se.

Lätt att älska, lätt att leva med
Tack vare ytbehandlingen är ditt laminatgolv inte bara
slitstarkt, utan också lätt att underhålla.

Safeseal

Flerfunktionslim

Fogmassa

Rörmanschetter

PGSEAL500, 500 ml

PGGLUE290, 290 ml

PGKIT(xx), 310ml

Används för golvytor som
behöver extra skydd mot fukt.
PVAc-baserad.

Idealisk för att montera socklar
och lister. Hybridpolymer.
En tub räcker till 15 meter sockel.

Ger en vacker yta. Torkar på en
halvtimme och är fullt härdad efter
ett dygn. Finns i åtta färger.
Vattenbaserad akryl.

PGRCINOX15, rostfritt stål
Inre diameter: 15 mm
Yttre diameter: 54 mm
PGRCINOX22, rostfritt stål
Inre diameter: 22 mm
Yttre diameter: 54 mm

Undvik vax och polish

Torka av golvet vid behov med en fuktig mopp. Använd Pergo
Allrengöring och Pergos mikrofibermopp. Fukta golvmoppen med
varmt vatten och Pergo Allrengöring (blanda två kapsyler av Pergo
Allrengöring i 10 liter vatten). Blanda ordentligt enligt tillverkarens
anvisningar. Överdosera inte. Använda moppar tvättas enligt etiketten, i 60 °C och utan tillsatser. Rengör inte ytor större än 15 – 20 m²
åt gången. Se till att golvet torkar ordentligt efter våttorkning.

Ett Pergo-laminatgolv ska aldrig vaxas eller behandlas med polish.
Skrubba aldrig med stålull eller annat grovt material, eftersom detta
kan påverka ytan och utseendet på golvet.

Svårt smutsade och fläckiga golv
För att få bort envisa fläckar eller märken, använd vid behov Pergo
Allrengöring med en ren golvmopp, en handduk eller en repfri vit
eller röd polerduk. Låt det verka i några minuter. Torka bort fläcken
med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepa vid behov.
Torka torrt efteråt.

Aquatillbehör

Fläckborttagningsguide

– för fuktsäkring runt ditt
Pergo Sensation-golv
Tejp

Aqua Sealant

Foamstrip

NETAPE50, 50 m x 5 cm

PGKITTRANSP, 310 ml

NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Självhäftande aluminiumtejp
för mellanlägg.

För en osynlig och vattentät
fog runt socklar, lister, profiler,
dörrkarmar m.m.

Expanderande PE-skumlist.
Fungerar som en elastisk skumlist
som fyller ut området mellan golv
och vägg. Kräver försegling med
AquaSealant.
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Vardaglig rengöring

Enstaka fläckar: Applicera Pergo Allrengöring och låt verka på
fläcken i ett par minuter. Låt allrengöringsmedlet lösa upp fläcken
i ett par minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepa vid behov.
Choklad, fett, juice, fruktjuice, vin: Spruta på Pergo Allrengöring
eller använd varmt vatten blandat med Pergo Allrengöring.
Tjära, krita, läppstift, skokräm, bläck, kol, nagellack, cigarettmärken: T-röd, aceton, hushållslösningsmedel eller bensin.
Stearin och tuggummi: Låt det torka och skrapa sedan försiktigt
bort det.

Ytterligare behandling
Vissa ytor med struktur kräver specialbehandling enligt anvisningarna nedan:
Matt yta: Generellt fastnar smuts lättare på ett golv med matt yta.
Vi rekommenderar därför att sådana golv rengörs oftare.
Blank yta: Vattenmärken är ofta mer synliga på en blank yta.
Eftertorka alltid med en torr mopp efter våtrengöring.
Golv med fasade kanter: Eftersom vatten kan samlas i kanterna
bör golvet alltid torkas torrt.

Skydda ditt golv
Vi rekommenderar hjul på kontorsstolar för hårda golv. Skydda
golvet med filttassar på stolsben och andra möbler. Använd alltid
en dörrmatta vid entrén.
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matchningsmatris
77 mm

77 mm

58 mm

58 mm

14 mm

public Extreme

original Excellence

living Expression

Art.nr / Dekor

14 mm

14 mm

5-i-1
		

Golvsockel
rak

Golvsockel
rak

Fogmassa

13 x 48
PGINCP(-)

14 x 58
PGSKR(-)

14 x 77
PGPSKR(-)

310 ml
PGKIT(-)

public Extreme

original Excellence

living Expression

Art.nr / Dekor

14 mm

5-in-1
		

Golvsockel
rak

Golvsockel
rak

Fogmassa

13 x 48
PGINCP(-)

14 x 58
PGSKR(-)

14 x 77
PGPSKR(-)

310 ml
PGKIT(-)

L0101-01471

L0201-01471

L0301-01471

Valnöt elegant, 2-stav

01471

01471

01471

07

L0231-03867

L0331-03867

Ek studio, 1-stav

03867

03867

03867

02

L0101-01599

L0201-01599

L0301-01599

Merbau, 1-stav

01599

01599

01599

07

L0231-03868

L0331-03868

Ek city, 1-stav

03868

03868

03868

04

L0101-01785

L0201-01785

L0301-01785

Ek, 3-stav

01785

01785

01785

05

L0231-03869

L0331-03869

Ek svartpeppar, 1-stav

03869

03869

03869

08

L0101-01786

L0201-01786

L0301-01786

Grå ek, 3-stav

01786

01786

01786

02

L0234-03568

L0334-03568

Sibirisk ek, 1-stav

03568

03568

03568

02

L0101-01787

L0201-01787

L0301-01787

Blond ek, 3-stav

01787

01787

01787

03

L0234-03570

L0334-03570

Fjällek, 1-stav

03570

03570

03570

02

L0101-01789

L0201-01789

L0301-01789

Klassisk ek, 3-stav

01789

01789

01789

05

L0234-03571

L0334-03571

Ek seaside, 1-stav

03571

03571

03571

03

L0101-01790

L0201-01790

L0301-01790

Kvistig ek, 3-stav

01790

01790

01790

04

L0234-03589

L0334-03589

Slottsek, 1-stav

03589

03589

03589

05

L0101-01791

L0201-01791

L0301-01791

Valnöt, 3-stav

01791

01791

01791

07

L0234-03590

L0334-03590

Ek country, 1-stav

03590

03590

03590

08

L0101-01793

L0201-01793

L0301-01793

Nordisk ask vit, 3-stav

01793

01793

01793

03

L0234-03862

L0334-03862

Ljus fjordek, 1-stav

03862

03862

03862

01

L0101-01796

L0201-01796

L0301-01796

Bok supreme, 3-stav

01796

01796

01796

03

L0234-03863

L0334-03863

Fjordek, 1-stav

03863

03863

03863

02
08

L0101-01797

L0201-01797

L0301-01797

Ek linfärgad, 2-stav

01797

01797

01797

03

L0234-03864

L0334-03864

Ek lodge, 1-stav

03864

03864

03864

L0101-01798

L0201-01798

L0301-01798

Ek kashmere, 2-stav

01798

01798

01798

04

L0234-03865

L0334-03865

Kalkad nordisk ek, 1-stav

03865

03865

03865

02

L0101-01799

L0201-01799

L0301-01799

Ek natur, 2-stav

01799

01799

01799

04

L0234-03870

L0334-03870

Ek beach town, 1-stav

03870

03870

03870

04

L0101-01800

L0201-01800

L0301-01800

Nordisk ask, 2-stav

01800

01800

01800

03

L0101-01801

L0201-01801

L0301-01801

Ek premium, 1-stav

01801

01801

01801

04

L0101-01802

L0201-01802

L0301-01802

Bergsgrå ek, 1-stav

01802

01802

01802

02

L0101-01803

L0201-01803

L0301-01803

Värmebehandlad ek, 1-stav

01803

01803

01803

08
05

L0101-01804

L0201-01804

L0301-01804

Ek, 1-stav

01731

01731

01731

L0101-01805

L0201-01805

L0301-01805

Mörkgrå ek, 1-stav

01730

01730

01730

02

L0101-01806

L0201-01806

L0301-01806

Svart ek, 1-stav

01806

01806

01806

08

L0101-01807

L0201-01807

L0301-01807

Silver ek, 1-stav

01807

01807

01807

01

L0101-01809

L0201-01809

L0301-01809

Ek natur sågmärken, 1-stav

01798

01798

01798

04

L0101-01810

L0201-01810

L0301-01810

Nordisk furu, 1-stav

01810

01810

01810

04

L0101-03363

L0201-03363

L0301-03363

Nordisk grå ek, 2-stav

01821

01821

01821

02

L0101-03364

L0201-03364

L0301-03364

Morgonek, 1-stav

03364

03364

03364

02

L0101-03366

L0201-03366

L0301-03366

Vingårdsek, 1-stav

03366

03366

03366

04

L0218-01782

L0318-01782

Grå betong

01782

01782

01782

02

L0218-01783

L0318-01783

Vit ruta

01783

01783

01783

01
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L0220-01778

L0320-01778

Svart skiffer

01778

01778

01778

02

L0220-01779

L0320-01779

Grå skiffer

01779

01779

01779

02

L0220-01780

L0320-01780

Ljusgrå skiffer

01780

01780

01780

02

L0220-01781

L0320-01781

Beige skiffer

01781

01781

01781

02

L0223-01753

L0323-01753

Grå ek, 1-stav

01753

01753

01753

03

L0223-01754

L0323-01754

Chokladbrun ek, 1-stav

01754

01754

01754

08

L0223-01755

L0323-01755

Ljus ek, 1-stav

01755

01755

01755

03

L0223-01756

L0323-01756

Europeisk ek, 1-stav

01756

01756

01756

05
04

L0223-01757

L0323-01757

Bränd ek, 1-stav

01757

01757

01757

L0223-01760

L0323-01760

Återvunnen grå ek, 1-stav

01760

01760

01760

02

L0223-01763

L0323-01763

Svart ek, 1-stav

01763

01763

01763

02

L0223-01764

L0323-01764

Vinter ek, 1-stav

01764

01764

01764

02

L0223-01765

L0323-01765

Höst ek, 1-stav

01765

01765

01765

02

L0223-01766

L0323-01766

Ask, 1-stav

01766

01766

01766

03

L0223-03359

L0323-03359

Klassisk beige ek, 1-stav

03359

03359

03359

04

L0223-03360

L0323-03360

Kunglig ek, 1-stav

03360

03360

03360

08

L0223-03361

L0323-03361

Romantisk ek, 1-stav

03361

03361

03361

02

L0223-03362

L0323-03362

Cottage grå ek, 1-stav

03362

03362

03362

02

L0231-03367

L0331-03367

Kalkad grå ek, 1-stav

03367

03367

03367

02

L0231-03368

L0331-03368

Urban grå ek, 1-stav

03368

03368

03368

02

L0231-03369

L0331-03369

New england-ek, 1-stav

03369

03369

03369

02

L0231-03370

L0331-03370

Herrgårdsek, 1-stav

03370

03370

03370

04

domestic Extra

Art.nr / Dekor

L0401-01819

Ek, 3-stav

01819

01819

01819

05

L0401-01820

Mörk Ek Rustik, 3-stav

01820

01820

01820

08

L0401-01821

Grå Ek, 3-stav

01821

01821

01821

02

L0401-01822

Nordisk Ask Vit, 3-stav

01822

01822

01822

03

L0401-01823

Silver Ek, 1-stav

01823

01823

01823

01

L0401-01824

Ek, 1-stav

01824

01824

01824

04

L0401-01825

Furu Silver, 1-stav

01825

01825

01825

01

L0401-01826

Vitkalkad Ek, 1-stav

01826

01826

01826

04

L0401-01827

Basad Bok, 3-stav

01827

01827

01827

05

L0401-01828

Valnöt, 3-stav

01828

01828

01828

07

Incizo®-profil till trappnos

L0231-03371

L0331-03371

Lantgårdsek, 1-stav

03371

03371

03371

08

L0231-03372

L0331-03372

Modern dansk ek, 1-stav

03372

03372

03372

01

PRODUKTGRUPP

KVALITETSNIVÅ

ARTIKELNUMMER

L0231-03373

L0331-03373

Borstad vit furu, 1-stav

03373

03373

03373

01

Classic plank, big slab

living Expression / domestic Extra / original Excellence

NEINCPBASE2

8 mm

L0231-03374

L0331-03374

Kustek, 1-stav

03374

03374

03374

03

Classic plank

public Extreme

NEINCPBASE5

9 mm

L0231-03375

L0331-03375

Ek village, 1-stav

03375

03375

03375

04

Long plank

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE6

9,5 mm

L0231-03376

L0331-03376

Vintage ek skrapad, 1-stav

03376

03376

03376

05

Modern plank (Sensation)

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE8

8 mm

L0231-03866

L0331-03866

Frostvit ek, 1-stav

03866

03866

03866

02

Wide Long Plank (Sensation)

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE6

9,5 mm

PASSAR TILL GOLVTJOCKLEK
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tekniska fakta
public Extreme

tuffast
toughest

klass
class 34
AC6

klass
class 34
IC4

tougher
tuffare

klass
class 33
AC5

klass
class 33
IC3

tough
tuff

class 32
klass
AC4

klass
class 32
IC2

original Excellence

living Expression

•

•

•

•

Reptålighet		

Mycket hög

Mycket hög

Hög

Hög

AquaSafe teknologi*		

–

•

•

–

Reptålighet

Slitstyrka

Slagtålighet

PerfectFold™ 3.0		

•

•

•

•

Fukttålighet		

Mycket hög

Hög

Hög

Medel

TitanX ger marknadens bästa
skydd mot repor och gör att ditt golv
kommer att behålla sin lyster länge.

Ett Pergo laminatgolv är skapat
för att stå emot vardagens
påfrestningar, år efter år.

En unik flerskiktskonstruktion och
ett kompakt bärarmaterial skyddar
mot slag och avtryck från såväl
klackar som tappade saker.

Egenskaper

TitanX™		

domestic Extra

Antistatisk		

•

•

•

•

Hygienisk		

•

•

•

•

Miljömärkning PEFC		

•

•

•

•

Miljömärkning Svanen		

•

•

•

•

Trippel garanti		

Livstid

Livstid

25 år

20 år

Teknisk data

Standard

Golvklassning

EN 13329

34

33

32

32

Brandklassning

EN 13501

Bfl-s1

Bfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

EN 717

E1

E1

E1

E1

VOC-emissioner

agBB/DIBt

•

•

•

•

Antibakteriell effekt

JIS Z 2801

> 99 %

> 99 %

> 99 %

> 99 %

Avnötningsklass

EN 13329

AC6

AC5

AC4

AC4

Slagtålighet

EN 13329

IC4

IC3

IC2

IC2

Verkan av rullande stolsben

EN 13329 (klass 34)

Ingen påverkan

–

–

–

Verkan av rullande stolsben

EN 13329

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Ingen påverkan

Halksäkerhet

EN 14041

Klass DS

Klass DS

Klass DS

Klass DS

Värmegenomgångsmotstånd

EN 12667

0,07 m² K/W

0,07 m² K/W

0,06 m² K/W

0,06 m² K/W

EN 1815

<2 kV (antistatisk)

<2 kV (antistatisk)

<2 kV (antistatisk)

<2 kV (antistatisk)

Formaldehydemissioner

Elektrostatisk uppladdning
*fås i Modern Plank og Wide Long Plank

format
Längd

Planka, mm
Bredd

Tjocklek

1200

190

9

Förpackning
Plankor/paket m²/paket
Paket/pall

m²/pall

™

Elektrostatisk uppladdning (kV)
Antal repor

Andra
laminat

Hög

Andra
laminat

Standardlaminat

TitanX™-ytskyddet gör golven
extra tåliga mot slitage,
repor och slag.

Medel
Andra
laminat

Få

Här är nyckeln
till Pergos hållbarhet!

Andra
laminat

Inga

Pergo
%

Försämrad glans

Reptålighet

Antistatiskt

Pergo-golv har ett extra skikt av aluminiumoxidpartiklar som gör golvet mer reptåligt än
de festa andra jämförbara laminatgolv. I vårt test använder vi en Scotch Brite® med sin nötande
sida. En del av ytan är gnuggad 160 gånger med ett tryck på 0,4 kg, sedan tittar vi efter repor.
En annan del av ytan är gnuggad 80 gånger med ett tryck på 0,6 kg, där vi mäter skillnaden
i glans. Vi jämför våra TitanX™-ytor med fyra andra laminatgolv.

Den europeiska normen EN 1815
används för att mäta hur mycket
kroppen laddas när man går på ett
golv. Ett värde under 2 kV krävs för att
uppfylla kraven på ett antistatiskt golv.

SLITSTYRKA Pergos patenterade flerskiktsyta TitanX™
är den bästa ytbehandlingen på marknaden, och ger ett
skydd mot slitage som överstiger normal standard för
kommersiella ytor.

REPTÅLIGHET TitanX™-ytskiktet har ett extra lager
aluminiumoxidpartiklar som ger marknadens bästa
skydd mot repor. Det gör att ditt Pergo-golv kommer
att behålla sin lyster längre än andra laminatgolv.

SLAGTÅLIGHET Den unika flerskiktskonstruktionen
hos TitanX™ kombinerad med det kompakta bärarmaterialet ger golvet hög tålighet mot slag och avtryck
från såväl klackar som tappade saker.

ANTISTATISKT Pergo laminatgolv eliminerar statisk
elektricitet. Den elektrostatiska uppladdningen leds bort
genom elektriskt ledande grafit i golvet. Denna metod uppfyller marknadens hårdaste krav på antistatiska egenskaper.

ENKLARE UNDERHÅLL Ett Pergo-golv med ytskikt
av TitanX™ är mycket enklare att rengöra än vanliga
golv. Orsaken är att TitanX™-ytan är så tät att smutsen
helt enkelt aldrig får fäste.

VATTENTÅLIGHET Pergo kombinerar ett fukttåligt
bärarmaterial med en stark och tät klickfog. Detta gör
Pergos laminatgolv till ett av de mest vattentåliga golven
på marknaden.

HÖG BRANDSÄKERHET Ett Pergo-golv med TitanX™
har en naturlig hög motståndskraft mot eld, tack vare
flerskiktskonstruktionen. Detta i kombinationen med
den kompakta kärnan gör att värme skingras snabbare.

HYGIENISKT Ett laminatgolv från Pergo underlättar
en hög hygienisk nivå. Bakterier kräver näring och fukt
för att trivas och det täta TitanX™-ytskiktet gör detta omöjligt. Därmed får du helt naturligt en hög hygienisk nivå,
utan antiseptiska kemikalier.
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living Expression
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1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0323-xxxxx Long Plank 4V
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L0334-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation

2050

240

9,5

6

2,952

33

97,42

L0318-xxxxx Big Slab
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domestic Extra
L0401-xxxxx Classic Plank

74

1200

190

8

7

1,596

48

ENKLARE LÄGGNING Med Pergos patenterade
PerfectFold™ 3.0-system går det snabbt och enkelt
att lägga golvet.

76,61
Produktbilder kan avvika från verkligheten. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel. Allt innehåll © 2018 av
Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd av utgivaren.

bvba – division flooring.

SE 170288- 01

Våra golv ser ännu bättre
ut i verkligheten!
Besök vår webbplats och beställ prover
av dina favoritdekorer.

Produktion: Konovalenko. Foto: Johan Kalén. Styling: Patrizia Intiso, Anna Björkman.

pergogolv.se

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

PEFC/07-31-75
PEFC-Certified
The paper used, is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources.

Pergo är en kvalitetsprodukt producerad av

bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien.

www.pefc.org

