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FRAMSIDA: LILLEHAMMER, PURE MIST OAK L0244-04764

LONG PLANK, MODERN GREY OAK L0223-01753

Pergo skapade det första laminatgolvet
och var det första golvet som blev
Svanenmärkt. Idag delar alla våra
laminat- och trägolv samma certifiering.

Golv för verkligheten
Nyckeln till att skapa ett golv som både ser ut och känns
som äkta vara handlar om att fånga detaljerna. De små
egenheter och slumpmässiga avvikelser som kännetecknar
naturen, kommer att skapa samma magi när de dyker
upp på golvet i ditt hem. Hos Pergo är det en upplevelse
som går utöver det visuella. Prova att dra handen över ett
av våra Sensation-golv och upptäck att det känns lika
verkligt som det ser ut.
Som uppfinnaren av laminatgolv vet vi att ett bra golv handlar om mer
än bara utseende. Därför erbjuder vi 100 % vattenbeständighet
med vår AquaSafe-teknik, för att hantera olyckor och underlätta
rengöring. Kombinera detta med daglig hållbarhet, en hållbar
produktionsprocess och ett brett utbud av moderna dekorer
som gör det lätt att hitta det perfekta golvet för din inredning.
Välkommen till Pergo!
4
LILLEHAMMER,
MATURE TAUPE OAK L0244-04751
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Är du redo
för en
Sensation?

Naturligt
utseende och oslagbar
funktionalitet!
Hitta hela Sensationsortimentet från och
med sidan 56.

Pergo Sensation tar hela laminatkategorin till en ny nivå.
Den innovativa tekniken ger hållbarhet, ett naturligt utseende
och oslagbar funktionalitet som verkligen sticker ut.
Men lyssna inte bara på oss – besök din närmaste återförsäljare
för att själv se skillnaden!

Perfekt imperfekt!
Kvistar, sprickor och en matt yta medverkar till att ge golvet
ett naturligt utseende.

Naturligt utseende och känsla
En djupare ytstruktur framhäver varje ådring i trädekoren
– ända ner i de nya naturtrogna fasningarna.

Vi täcker upp för dig
För att ge extra slitstyrka täcker ytbehandlingen
hela ovansidan.

100 % vattentåligt
AquaSafe-teknologin skyddar ditt golv från vatten och fläckar.
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Vårt sökande
efter naturens
ofullkomligheter
har kommit
till sten!
Vi presenterar en ny sensation
– Ebeltoft stenplattor
De nya Ebeltoft-golven är inte bara
de första stengolven i vårt Sensationsortiment. De är också resultatet av en
strävan som kommer att ge din interiör
ett nytt utseende och en ny känsla,
med en detaljnivå, förfinad strukturteknik
och hållbarhet som du förväntar dig av
ett laminatgolv från Pergo.
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Nyhet – Ebeltoft stenplattor

Upptäck
detaljerna
Skärpa & naturligheter
En förfinad strukturteknik framhäver det oregelbundna utseendet i naturstenen
med skärpa och tydlighet. Detaljer i stenen, som sprickor och fossiler, gör den
realistiska looken komplett.

Ett premiumutseende
Ebeltoft erbjuder ett modernt, högklassigt utseende som framhävs av frånvaron
av fog mellan plattorna. De subtila variationerna i glansen ger karaktär och reflekterar
ljuset på ett levande, naturligt sätt som fulländar det exklusiva intrycket.

Varm och mjuk
Nu behöver du inte oroa dig för ljudet eller den hårda känslan hos ett sten- eller
keramikgolv. Våra Ebeltoft-golv är bekvämt mjuka och varma att gå på.

Vattentåliga och enkla att lägga
De nya Sensation-golven ger dig ett bekymmerslöst liv med ett ytskydd som
täcker hela ytan, även ner i de fasade kanterna. AquaSafe-tekniken ger vattentålighet,
och den enkla läggningen ger ett perfekt resultat med ett par klick. Ebeltoft är allt
vi vill att ett Pergogolv ska vara – gjort för verkliga livet.

Se alla dekorer på sidorna 56 – 57.
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Att göra det vackra hållbart
Som golvföretag har vi ett ansvar som sträcker sig bortom att bara tillhandahålla

Drivs av grön energi. Trä kan också vara en källa till grön energi. UNILIN, koncernen bakom Pergo,

stilren inredning. Därför arbetar vi kontinuerligt för att minimera vår miljöpåverkan

har investerat i två anläggningar för biomassa där träavfall omvandlas till energi. Detta gör det möjligt

genom ständig innovation och genom att utmana sättet vi producerar våra golv på.

för oss att driva vår produktion på 48 % förnybar energi på koncernnivå.

Cirkularitet i centrum. Kärnan i våra laminatgolv är en träfiberskiva med hög densitet. Trä är inte
bara ett förnybart material, utan det bidrar också till att bekämpa klimatförändringarna genom
mängden koldioxid det absorberar. Träd har dock en bredare roll än att bara leverera trä. De ger
också skydd för djur och stimulerar den biologiska mångfalden. Så istället för att avverka träd för
att tillverka golv, använder vi 100 % återvunnet trä eller biprodukter av trä som produceras av
andra industrier (som sågverk, skogsskötsel osv.) och som annars skulle ha bränts eller kasserats.

Överträffar förväntningarna. På Pergo utmanar vi oss själva genom att tillämpa strikta kriterier när det
gäller säkerhet, hälsa och hållbarhet. Vi är uppfinnaren av det första laminatgolvet och vi var den första
laminatproducenten som fick EU:s miljömärke. Alla våra golv är också certifierade med Svanenmärkningen.
Vi tillbringar upp till 90 % av vår vardag inomhus. Därför är vi stolta över att kunna meddela att våra
laminatgolv har formaldehydutsläpp som är många gånger lägre än vad som krävs enligt EU-standard.
Faktum är att nivåerna är jämförbara med naturligt trä, så att gå in i ett rum med laminatgolv är precis
samma sak som att gå in i en skog.
Lätt att installera, lätt att leva med. Vi tror på att göra golv som håller och ger glädje istället golv
som blir avfall efter bara några år. Därför erbjuder vi en livstidsgaranti på upp till 33 år. Tack vare vår
avancerade klickteknik, kan du installera ditt golv limfritt och utan att använda verktyg. Detta gör det
också möjligt för dig att ta upp ditt golv utan krångel eller skada.

* 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).
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Behöver du hjälp med
att hitta ditt nya Pergo-golv?
Att välja golv är ofta den svåraste delen när du ska uppdatera din inredning.
Här är några tips för att komma igång och hjälpa dig på vägen mot det perfekta golvet.

1 Förbered för slitage
Slitstyrka gör att ditt golv förblir vackert längre. Pergos laminatgolv har förmågan att motstå tungt slitage,
så om du letar efter ett golv för en hall eller ett kök som är fullt av aktivitet, är de det perfekta valet.

2 Låt oss prata om vatten
I ett vardagsrum kan det vara en bonus att ha ett vattentåligt golv, men i till exempel ett kök är det ett måste.
På köpet får du dessutom ett golv som är motståndskraftigt mot fläckar.

3 Storleken spelar roll
Stora plankor kommer att öka känslan av utrymme i ett stort rum, så om ditt hem tillåter det: välj stort!

4 Utmana förväntningarna
Funderar du på en trädesign för ditt nya golv? Det är säkert ett bra val,
men vi vill ändå föreslå att du överväger ett alternativ. Kanske ett chevronmönster kan vara just
det du letar efter, eller vad sägs om en stendesign?
Hitta inspiration i vårt sortiment med plattor på sidorna 56 och 57.

5 Det sitter i detaljerna
Tillbehör kanske verkar vara en detalj, men de har stor inverkan på rummets utseende.
Att välja matchande lister gör att installationen känns komplett och att din inredning får ett stabilt intryck.
Se mer på sidorna 64 – 71.

Vill du se in i framtiden?
Med Pergo FloorLab kan du se ditt nya golv i ditt nuvarande rum.
Ladda upp en bild av din inredning, välj ett golv från hela vårt sortiment och
lek med färger, mönster och material tills du hittar det utseende du gillar.
Behöver du navigera snabbt?
Vi vet att vårt stora utbud av golv kan framstå som överväldigande.
Men FloorFinder hjälper och guidar dig till rätt golv med några enkla klick.

Besök FloorLab och FloorFinder på pergogolv.se
VASA,14
BEIGE CHEVRON OAK L0242-04160
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S K A N D I N AV I S K E N K E L H E T
Svanenmärkningen
garanterar låga utsläpp
och en sund
inomhusmiljö.

Inomhusmiljöer som
klarar utomhusmiljöer
Att lämna kylan, regnet och smutsen bakom sig när man stänger dörren
är en fantastisk känsla. Speciellt när man har ett golv som kan hantera
vad man än tar med sig in. AquaSafe-skyddet i våra Sensation-golv ser till
att vatten och smuts stannar kvar på ytan för att sedan antingen avdunsta
eller torkas upp. Ett perfekt val av golv för hallen och andra delar av ditt
hem som kommer att utsättas för konsekvenserna av utomhusäventyr.

För snabba och
enkla renoveringar
Inget behov av att
ta bort befintliga lister,
installera bara listskyddet
ovanpå. Se sida 69.

MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371
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MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371
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Vill du se våra golv
i verkligheten?
Besök en återförsäljare
eller beställ ett varuprov på
pergogolv.se

Enkelt boende
på ett enkelt sätt
Motsatser lockas av varandra. Betongens naturliga
råhet är fantastisk i kombination med en mjuk ekdesign.
Det är ett enkelt steg tillbaka till grunderna och gör det
möjligt för de viktiga delarna av livet att stå i fokus.
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EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, MODERN DANISH OAK L0231-03372

EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, FROST WHITE OAK L0231-03866
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En touch av klass
Chevronmönstret ger en känsla av elegans till alla rum,
och vi är stolta över att presentera ett laminatgolv som
ger samma förnämliga känsla till ditt hem.
Detta golv har också en bonusfunktion: beroende
på hur du lägger det, kan det bilda ett diamantmönster.
Vänd till nästa sida för att se hur det ser ut. Eller så
kan du hoppa fram till sida 59 för att se alla fyra dekorerna
i Vasa-kollektionen.

VASA, BEIGE CHEVRON OAK, L0242-04160
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VASA, DARK CHEVRON OAK, L0242-04162
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En dekor, två utseenden
Den populära chevrondesignen eller ett klassiskt
diamantmönster? Beroende på hur du lägger
Vasa-golvet, kan det få två olika utseenden.
Se dekorerna på sida 59.

Funderar du på
att lägga golvet själv?
Oroa dig inte! Att lägga golvet
är snabbt och enkelt med vårt klicksystem.
Mer information finns på sida 63.
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VASA, NATURAL CHEVRON OAK L0242-04161

P E R S O N L I G V I N TA G E

Det bästa
av två världar
Skapa din egen mix av nytt och
gammalt. Blanda vintagefynd
med modern design och se hur
ditt hem fylls med personlighet.

Golvsocklar
som matchar färgen
på ditt golv perfekt.
Läs mer på sidan 68.

Profiler

ELEGANT PLANK, RUSTIC GREY OAK L0235-03580

som perfekt matchar
ärgen på ditt golv.
Mer på sida 68.

När olyckan är framme
håller AquaSafe-tekniken
vattnet på ytan.
LILLEHAMMER, MODERN WALNUT L0244-04761
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LILLEHAMMER, PURE GREY OAK L0244-04765

Berätta din historia
Välj ett golv som kompletterar dina
favoritföremål. Lek med färger och texturer
för att skapa din personliga blandning.

LONG PLANK, DRIFT OAK L0223-01755

LONG PLANK, CHOCOLATE OAK L0223-01754

Kör på!
Laminatgolv kombinerar design med
överlägsen hållbarhet som tål vardagens
utmaningar. Vill du veta mer?
Ta en titt på sida 51.
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Vill du se våra golv
i verkligheten?
LONG PLANK, ROMANTIC OAK L0223-03361

Besök en återförsäljare
eller beställ ett golvprov
på pergogolv.se.
LONG PLANK, BURNT OAK27L0223-01757

Låt ljuset styra!
När man lägger ett golv är det
en bra idé att plankorna leder dig
mot fönstret med mest solljus.

Ett bra golv handlar om mer
än bara utseendet
Att välja rätt underlag kommer
inte bara att öka gångkomforten, utan kommer
också att bidra till funktionalitet hos ditt golv.
Se mer på sida 66.

EBELTOFT, CREAMY LIMESTONE L0253-05486

LILLEHAMMER, PURE OAK L0244-04763

Tänker du långsiktigt?
Välj ett golv med hållbarhet som håller jämna steg med dina ambitioner.
28
LILLEHAMMER,
SELECT BEIGE OAK L0244-04750
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Ett golv, två utseenden
Våra Ebeltoft-stendekorer erbjuder en naturlig variation i sig själva.
Men om du vill ta det ett steg längre och skapa din egen look,
finns det olika alternativ när det gäller läggning.
På tal om att lägga golv: att klicka ett Ebeltoft-golv på plats
är en barnlek. Du behöver inte tänka på att foga, vilket gör processen
enkel och slutresultatet elegant.

För mer information om hur du lägger ditt golv,
titta på sidan 63.

EBELTOFT, SMOKED BLUESTONE L0253-05484
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Ett utseendet
som känns

Vill du se våra golv
i verkligheten?
Besök en återförsäljare
eller beställ ett golvprov
på pergogolv.se.

Designen på våra Sensation-golv
är inte begränsad till det visuella.
Texturen tar också fram varje
träfiber, varje spår i de autentiska
vintageplankorna.

WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870
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WIDE LONG PLANK, FJORD OAK L0234-03863
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Säkrad för livet!
Pergogolv har livstidsgaranti.
Läs mer på sida 51.

MODERN PLANK, LIMED GREY OAK L0231-03367

Spelrum
Där det är mycket aktivitet,
behöver man ett golv som tål det.
Med ett laminatgolv från Pergo
kan du utan problem låta
fantasin flöda fritt.

Våra golv lever upp
till strikta normer kring
skadliga ämnen.

34 PLANK, URBAN GREY OAK L0231-03368
MODERN
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M O D E R N T FA M I L J E L I V

KOMBINER A ELEMENTEN
Ta med känslan av naturen in i ditt hem genom att skapa en enkel bro till grönskan
som finns utanför. Gå ut och njut av den friska luften – och oroa dig inte, när du kommer tillbaka
är det vattentåliga golvet redo för vatten, leriga skor eller vad du än tar med dig tillbaka.

Se vad katten släpade in...
Pergos hållbarhet
gör dig beredd på allt möjligt.
PERSTORP, BEIGE SAND OAK L0352-04093
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LILLEHAMMER, LIMFJORD OAK L0244-04759
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ELEGANT PLANK, LIGHT VALLEY OAK L0235-04431

PERSONLIGT UTRYMME
Skapa din inredning från golvet och uppåt.

Profiler

Träets naturliga utseende är en bra grund för att låta

som matchar färgen
på ditt golv perfekt.
Mer info på sidan 68.

din personlighet fylla rummet.

Lämna inget åt fantasin

38 PLANK, NEW ENGLAND OAK L0231-03369
MODERN

ELEGANT PLANK, LAPPLAND OAK L0235-03573

Är du osäker på hur golvet kommer att se ut i ditt hem?
Med Pergo FloorLab kan du se våra golv i din nuvarande inredning.
Läs mer på pergogolv.se.
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Golvläggningstips:
Att välja samma golv
i angränsande rum ger en enhetlig
känsla till din inredning.
MODERN 40
PLANK, COASTAL OAK L0231-03374
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PERSTORP, MORNING OAK L0352-03364

GJORDA FÖR AT T MATCHA
Sockellister ger en viktig finish till ett nytt golv. Och för att
du ska hitta det utseende du vill ha, erbjuder vi tre olika lösningar:
En vit, en målningsbar list och en som matchar golvet för en perfekt
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PERSTORP, NATURAL HONEY OAK L0352-04085

designmatchning. Se mer på sidorna 68 – 69.
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PERSTORP, MOUNTAIN GREY OAK L0352-01802

S TA D S L I V

Vardagselegans
Gör livet lätt att njuta av. Ett vattentåligt golv gör
köksarbete bekymmersfritt eftersom olyckor och spill
lätt kan torkas bort. Välj bara dina ingredienser,
hitta ett spännande recept och låt din kreativitet flöda!

Oroa dig inte för golvläggningen!
Den är snabb och enkelt med vårt klicksystem.
Mer information på sidan 63.

Profiler
som matchar färgen
på ditt golv perfekt.
Läs mer på sidan 68.

LILLEHAMMER, MATURE WHITE OAK L0244-04748
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EBELTOFT, DARK SLATE L0253-05492

Sätt att få mer rymd
i en smal hall:
Varde ljus
Ju mer ljus det finns, desto
större ser ett utrymme ut.

Satsa stort
Stora golvplankor gör
att hela interiören
känns större och luftigare.

WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK L0234-03571

Tänk stort!

Håll igen

I hallen och andra
trånga utrymmen ger långa
plankor en känsla
av rymd och volym.

Inga klumpiga möbler som
hindrar sikten. Välj höga ben
och minimal design.

Lys upp

Sensation
wide long plank

Satsa på ljusa färger som
öppnar upp utrymmet:
vitt, creme eller ljusa pasteller
bidrar till att skapa en
större känsla.

2050 x 240 mm

WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK L0234-03865

Tre andra ekdekorer som
också skulle se väldigt bra
ut i den här hallen!

WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870

Fokusera
Ett intressant konstverk
eller möbel i slutet
av hallen
ger ögat något att
dras till.

WIDE LONG PLANK, LIGHT FJORD OAK L0234-03862

Vill du se det här golvet i verkligheten?
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Lägg våra golv i ditt hem virtuellt med Pergo FloorLab.
Läs mer på pergogolv.se.
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WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK L0234-03571

Våra golv är tillverkade
av förnybart och
återvunnet material.

Samtida
eller klassiskt?
Vissa stilar verkar trotsa denna klassificering.
Är de moderna, eftersom de kan kombineras
med modern design? Eller är de helt enkelt
moderna klassiker, som kommer att förbli
räscha decennium efter decennium?

PERSTORP, GREY OAK, 3-STRIP L0252-01786

Vill du se våra golv i verkligheten?
Besök en återförsäljare eller beställ ett golvprov på pergogolv.se.
PERSTORP, GREIGE FJORD OAK L0352-05802

48

49

Vill du veta hemligheten bakom
hållbarheten hos Pergo laminatgolv?
Här är den!
Överlägset rep- och slittåligt lager
Beständig dekor
			
				

Högpresterande HDF-kärna
Stabiliserande baksida

Varje planka i ett laminatgolv från Pergo är täckt med patenterat TitanX™-ytskydd.
Det är en flerskiktsteknik med aluminiumoxidpartiklar som ger motståndskraft mot slitage
och repor. Den förseglade ytan bidrar också till att göra ditt golv hygieniskt och lätt att
rengöra. Men hållbarheten hos ett laminatgolv från Pergo ligger inte bara i ytan.
Den högkvalitativa HDF-kärnan, tillverkad av minst 80 % trä som är 100 % återvunnet,
ger mycket högt motstånd mot tappade föremål och högklackade skor.
För en mer detaljerad teknisk beskrivning, se sidan 74.

living Expression

original Excellence
& pro

Enastående slitstyrka
för hemmiljöer

Överlägsen slitstyrka
för vardagens alla utmaningar

Klass 32: 25 års garanti

Klass 33: Livstidsgaranti

Tack vare extrem hållbarhet, har vi en livstidsgaranti mot slitage, fläckar
och blekning orsakad av solljus – den bästa garantin på marknaden.
Pergos garantier omfattas av lokal lagstiftning och kan därför variera från land till land.
För information om garantier i ditt land, kontakta din närmaste Pergo-återförsäljare eller läs mer pergogolv.se.

WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK L0234-03865
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Livet är för kort för att
oroa sig för vatten!
AquaSafe-tekniken skapar en förseglad, 100 % vattentålig yta,
som sträcker sig ända ner i de fasade kanterna. Det förhindrar effektivt
att vatten tränger in i golvet.
Och inte bara det; det gör också ditt golv lika motståndskraftigt mot smuts och fläckar.
Precis som vatten, stannar det helt enkelt kvar på ytan och kan lätt torkas bort.
Se alla våra vattentåliga golv på sidorna 56 – 61.

Vi har även tillbehör som kompletterar
skyddet hos AquaSafe och ser till att
hela ditt golv är säkert mot vatten.
Läs mer på sida 69.

Var behöver man
ett vattentåligt golv?
Hall:
Med våra vattentåliga golv behöver du inte oroa dig för smuts
eller vatten som du tar med dig utifrån. Den förseglade ytan gör att allt
stannar på ytan och gör det enkelt att rengöra.
Kök och matrum:
Vattentåligt innebär också att det tål vin och sås.
Om du spiller något, torka bara av det!
Barnrum:
Vem vet vad de håller på med?
Ett vattentåligt golv är en bra försäkring.
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MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371

2

Svanenmärkningen
garanterar energieffektiv
produktion.

4

5

1

6

3

Spelar storleken verkligen någon roll?

7

		
Aqua		
Sensation Safe Fasning

Fuktgaranti

Garanti
klass 32

Garanti
klass 33

8
1 EBELTOFT

1200 × 396 × 8 mm

•

•

4

10 år

–

Livstid

2 WIDE LONG PLANK

2050 × 240 × 9,5 mm

•

•

4

10 år

25 år

Livstid

3 VASA

1200 × 396 × 8 mm

•

•

2

5 år

25 år

Livstid

4 LONG PLANK

2050 × 205 × 9,5 mm

–

–

4

–

25 år

Livstid

5 LILLEHAMMER

1380 × 212 × 9 mm

•

•

4

10 år

25 år

Livstid

6 MODERN PLANK

1380 × 190 × 8 mm

•

•

4

10 år

25 år

Livstid

7 ELEGANT PLANK

1380 × 156 × 8 mm

–

•

–

5 år

25 år

Livstid

8 PERSTORP

1200 × 190 × 8 mm

–

•

–

5 år

25 år

Livstid*

Oroa dig inte för golvläggningen!
Den är snabb och enkel med vårt klicksystem.
Mer info finns på sida 63.

Med ett ord: ja! Den individuella plankan spelar en viktig roll för att skapa ett helhetsintryck.
Beroende på hur du väljer, kan du förändra känslan i hela rummet. Gör den bredare, smalare, längre,
mörkare eller ljusare – alternativen är oändliga. Flera golv har fasade kanter för att
förstärka känslan av träplankor eller äkta stenplattor.
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* Klassificering kan variera, se sidan 61.

55

NYHET ebeltoft
sensation

1200 × 396 × 8 mm | 4-sidig fasning | Uniclic®

WHITE CHALK
pro L0253-05487

CREAMY LIMESTONE

pro L0253-05494

pro L0253-05486

Se dekoren i miljö på sidan 76

Se dekoren i miljö på sidan 56

Se dekoren i miljö på sidan 29

SMOKED BLUESTONE

DARK GREY SLATE

DARK SLATE

pro L0253-05484
Se dekoren i miljö på sidan 30 & 31

56 FLORAL CONCRETE L0253-05494
EBELTOFT,

FLORAL CONCRETE

original Excellence & pro, klass 33

pro L0253-05493

SOFT GREY CONCRETE
pro L0253-05488
Se dekoren i miljö på sidan 18 & 19

pro L0253-05492
Se dekoren i miljö på sidan 44 & 45
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sensation

sensation

wide long
plank

modern
plank

2050 × 240 × 9,5 mm
4-sidig fasning | PerfectFold™

1380 × 190 × 8 mm
4-sidig fasning | PerfectFold™
LIGHT FJORD OAK
L0234-03862
L0334-03862

SIBERIAN OAK
L0234-03568
L0334-03568

CHALKED NORDIC OAK

SEASIDE OAK

BEACH TOWN OAK

L0234-03865
L0334-03865
Se dekoren i miljö på sidan 50

L0234-03571
L0334-03571
Se dekoren i miljö på sidan 46, 47

L0234-03870
L0334-03870
Se dekoren i miljö på sidan 32

ROCKY MOUNTAIN OAK
L0234-03570
L0334-03570

CHATEAU OAK
L0234-03589
L0334-03589

FJORD OAK
L0234-03863
L0334-03863
Se dekoren i miljö på sidan 33

LODGE OAK
L0234-03864
L0334-03864

BLACK PAINTED OAK

FROST WHITE OAK

pro L0244-04755
L0344-04755

L0231-03866
L0331-03866
Se dekoren i miljö på sidan 19

NEW ENGLAND OAK

COASTAL OAK

L0231-03369
L0331-03369
Se dekoren i miljö på sidan 38

L0231-03374
L0331-03374
Se dekoren i miljö på sidan 40

CITY OAK
L0231-03868
L0331-03868

BRUSHED WHITE PINE
L0231-03373
L0331-03373

SCRAPED VINTAGE OAK
L0231-03376
L0331-03376

MODERN DANISH OAK
L0231-03372
L0331-03372
Se dekoren i miljö på sidan 18

MANOR OAK
L0231-03370
L0331-03370

sensation

lillehammer
1380 × 212 × 9 mm
4-sidig fasning | PerfectFold™
COUNTRY OAK

WHITE PAINTED OAK

L0234-03590
L0334-03590

pro L0244-04753
L0344-04753

MATURE WHITE OAK

SELECT WHITE OAK

VILLAGE OAK

FARMHOUSE OAK

pro L0244-04748
L0344-04748
Se dekoren i miljö på sidan 44

pro L0244-04757
L0344-04757
Se dekoren i miljö på sidan 76

L0231-03375
L0331-03375
Se dekoren i miljö på sidan 76

L0231-03371
L0331-03371
Se dekoren i miljö på sidan 17, 53

STUDIO OAK
L0231-03867
L0331-03867

LIMED GREY OAK

URBAN GREY OAK

L0231-03367
L0331-03367
Se dekoren i miljö på sidan 35

L0231-03368
L0331-03368
Se dekoren i miljö på sidan 34

BEIGE CHEVRON OAK

NATURAL CHEVRON OAK

pro L0242-04160
L0342-04160
Se dekoren i miljö på sidan 14, 20

pro L0242-04161
L0342-04161
Se dekoren i miljö på sidan 22, 23

NATURAL ASH

ROMANTIC OAK

sensation

vasa
1200 × 396 × 8 mm
2-sidig fasning | Uniclic®
LIMFJORD OAK

PURE MIST OAK

PURE GREY OAK

MATURE TAUPE OAK

PURE OAK

BLACK PEPPER OAK

pro L0244-04759
L0344-04759
Se dekoren i miljö på sidan 37

pro L0244-04764
L0344-04764
Se dekoren i miljö på sidan 1

pro L0244-04765
L0344-04765
Se dekoren i miljö på sidan 25

pro L0244-04751
L0344-04751
Se dekoren i miljö på sidan 4

pro L0244-04763
L0344-04763
Se dekoren i miljö på sidan 29

L0231-03869
L0331-03869
Se dekoren i miljö på sidan 40, 41

LIGHT GREY CHEVRON OAK
pro L0242-04158
L0342-04158

long
plank
2050 × 205 × 9,5 mm
4-sidig fasning | PerfectFold™
SELECT BEIGE OAK
pro L0244-04750
L0344-04750
Se dekoren i miljö på sidan 28
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SELECT OAK
pro L0244-04749
L0344-04749

PURE BROWN OAK
pro L0244-04766
L0344-04766

MODERN WALNUT
pro L0244-04761
L0344-04761
Se dekoren i miljö på sidan 24

MATURE BROWN OAK
pro L0244-04756
L0344-04756

DARK CHEVRON OAK

WINTER OAK

pro L0242-04162
L0342-04162
Se dekoren i miljö på sidan 21
original Excellence & pro, klass 33

L0223-01764
L0323-01764

living Expression, klass 32

L0223-01766
L0323-01766

L0223-03361
L0323-03361
Se dekoren i miljö på sidan 26
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Perstorp – en ny klassiker från Pergo!
Perstorp är ett nytt sortiment som passar för många olika tillfällen. Golven är vattentåliga och har 5 års fuktgaranti
som gör att man kan koppla av när de läggs i rum som utsätts för vatten. Och med en 25 års- till livstidsgaranti ger
Perstorp ett laminatgolv av hög kvalitet med den hållbarhet som man förväntar sig av ett Pergo-golv.
MODERN GREY OAK

DRIFT OAK

BURNT OAK

L0223-01753
L0323-01753
Se dekoren i miljö på sidan 3

L0223-01755
L0323-01755
Se dekoren i miljö på sidan 26

L0223-01757
L0323-01757
Se dekoren i miljö på sidan 27

RECLAIMED GREY OAK
L0223-01760
L0323-01760

CHOCOLATE OAK
L0223-01754
L0323-01754
Se dekoren i miljö på sidan 26

LAPPLAND OAK

RUSTIC GREY OAK

L0235-03573
L0335-03573
Se dekoren i miljö på sidan 39

L0235-03580
L0335-03580
Se dekoren i miljö på sidan24

ELEGANT ASH

LIGHT VALLEY OAK

L0235-04434
L0335-04434

NEW YORK OAK
L0235-03581
L0335-03581
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L0235-04431
L0335-04431
Se dekoren i miljö på sidan 39

COTTAGE GREY OAK
L0223-03362
L0323-03362

L0223-01765
L0323-01765

perstorp

1380 × 156 × 8 mm
ingen fasning | PerfectFold™

1200 × 190 × 8 mm
ingen fasning | PerfectFold™
SEASHELL OAK

L0223-01763
L0323-01763

L0235-04432
L0335-04432

CANYON BEIGE OAK
L0235-01491
L0335-01491

NYHET

elegant
plank
MIDNIGHT OAK

COOL GREY OAK

AUTUMN OAK

FROSTY GREY OAK

L0235-04430
L0335-04430

BOATHOUSE GREY OAK
L0235-03906
L0335-03906

COUNTRYSIDE OAK
L0235-00312
L0335-00312

CANYON TAUPE OAK
L0235-04433
L0335-04433

BROWN VALLEY OAK
L0235-03582
L0335-03582

L0352-05798

GREIGE FJORD OAK
L0352-05802

NORDIC NATURAL OAK
L0352-05787

Se dekoren i miljö på sidan 48

NORDIC ASH, 2-STRIP
L0252-01800
L0352-01800

GREY OAK, 3-STRIP
L0252-01786
L0352-01786
Se dekoren i miljö på sidan 49
original Excellence & pro, klass 33

BEIGE SAND OAK
L0352-04093

MORNING OAK
L0352-03364

Se dekoren i miljö på sidan 36

Se dekoren i miljö på sidan 42

NATURAL HONEY OAK

UMBER OAK

L0352-04085

MOUNTAIN GREY OAK
L0352-01802
Se dekoren i miljö på sidan 43

L0352-05793

Se dekoren i miljö på sidan 42

LINNEN OAK, 2-STRIP
L0252-01797
L0352-01797

CLASSIC OAK, 3-STRIP
L0252-01819
L0352-01819

living Expression, klass 32

PURE OAK, 2-STRIP
L0252-01799
L0352-01799

ELEGANT OAK, 3-STRIP
L0252-01789
L0352-01789

NORDIC GREY OAK, 2-STRIP
L0252-03363
L0352-03363

DARK BROWN OAK, 3-STRIP
L0252-01820
L0352-01820
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Det perfekta resultatet
är bara ett klick borta
– oroa dig inte, vi guidar dig
genom hela processen!

Så här lägger du ditt nya golv
Nu är det enklare och snabbare än någonsin att lägga ett Pergo-golv. Klicka bara
ihop plankorna med den metod som fungerar bäst för dig, så kommer du att vara
färdig på nolltid. Det är till och med lätt att ta upp dem och byta ut dem vid behov.

Tryck ner
Klickfogen PerfectFold™ erbjuder en läggningsmetod
som gör att du snabbt kan färdigställa stora områden.
Klicka i fogen på långsidan, för plankorna mot varandra
och avsluta med att trycka nedåt.
För PerfectFold™-system

Skjut ihop
Laminatgolv från Pergo kan också läggas horisontellt.
Det är ett mycket praktiskt alternativ för platser där det
är svårt eller omöjligt att vinkla plankan (vid läggning av
den sista raden eller under dörrkarmar och element).
För Uniclic® och PerfectFold™-system

Vinkla
Om du har lagt ett golv tidigare är chansen stor
att det var så här du gjorde det. Du vinklar bara
och klickar ihop plankorna i den korta änden.
För Uniclic® och PerfectFold™-system

Se våra
steg-för-stegfilmer på
pergogolv.se

Redo att sätta igång?
Se till att du läser instruktionerna för golvläggning och garantivillkoren på lådan och på pergogolv.se.
Och kolla på sidan 70 för att se om det finns några verktyg som kan vara till hjälp.
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1: Mellanlägg
Gör ett bra golv ännu bättre! Innan du lägger
ditt nya laminatgolv, måste du välja ett mellanlägg.
Med ett mellanlägg kan du öka gångkomforten,
förbättra akustiken i ett rum eller lägga till fuktskydd.
På nästa sida hittar du en översikt som hjälper dig
att välja det mellanlägg som är rätt för dig.

Glöm inte den
avslutande touchen!
Golv: Det är en bra idé 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 66.

2: Golvsocklar
Pergos färgmatchade, vita eller målningsbara
socklar monteras lätt och flexibelt med
klicksystem, spik, skruv eller lim.

Läggningsverktyg: Om du ska lägga
golvet själv, se till att du
har de verktyg som krävs för att
göra det snabbt och enkelt.
Be din återförsäljare om råd!
Se sidan 70.
Golvsocklar: Genom att montera
golvsocklar i samma design
som golvet får din inredning ett
enhetligt och elegant utseende.
Se sidan 68.
Underhåll: Se till att ditt golv
alltid ser toppen ut med Pergos
rengöringsprodukter. Se sida 71.

3: Expansionsprofiler
Profilerna är nödvändiga för att golv ska kunna
röra på 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: Övergångs- och
avslutningsprofiler
För en elegant övergång och kompensation för
höjdskillnader där laminatgolv möter andra golvytor.
Använd en övergångsprofil mellan laminat och
mattor och en adapterprofil mellan laminat
och keramik. Avslutningsprofiler ger en elegant
avslutning mot trösklar och i andra liknande
situationer. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.

5: Trappnosprofiler
Pergos golv är ett utmärkt val även för trappor,
där matchande trappnosprofiler används för att
varje enskilt trappsteg ska få en elegant finish.
Tillgänglig i vår 5-i-1-lösning.
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Gör ett bra golv ännu bättre

Få inte kalla fötter med QuickHeat

Innan du börjar lägga ditt nya golv behöver du välja ett mellanlägg. Det kommer inte bara att ge en bättre gåkomfort, utan även ge ditt golv ny
funktionalitet. Förbättra akustiken i ett rum, eller fuktsäkra golvet. Pergo erbjuder ett brett sortiment av mellanlägg för att tillgodose olika behov.

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-folierna och klicka fast dem i varandra. Montera termostaten och anslut till eluttaget. Ja, det är så enkelt. QuickHeat ger både gåkomfort och
värme – därför behövs inte något annat mellanlägg. Och om du ersätter ditt vanliga värmesystem med 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.

CLICK & PLUG
SYSTEM

Mellanlägg för undergolv av trä
BRA

BÄTTRE

BÄST

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

Skön golvvärme snabbt
QuickHeat-systemet består av flera lager: en värmefolie som
producerar värmen, isoleringsplattor som hjälper till att sprida värmen
uppåt och två fuktspärrande lager som stoppar all eventuell fukt
från undergolvet.

Tryckhållfasthet
Stegljudsdämpning
JA

JA

JA

Fuktspärr

NEJ

NEJ

JA*

Tjocklek

2 mm

3 mm

2 mm

Fungerar med golvvärme

Inbyggd säkerhetsfunktion
QuickHeat har en inbyggd säkerhetsfunktion (RCD, jordfelsbrytare)
som automatiskt bryter strömmen om ett fel skulle uppstå. Den är
certifierad för gör-det-själv-installation och uppfyller självklart den
internationella standarden för borttagbara golv.

Trådlös termostat i varje rum
Med QuickHeat kan du enkelt justera temperaturen i varje rum. När du
lagt ut folierna, klickar du samman dem och kopplar in den sista folien
till termostaten genom att placera kabeln mellan den sista folien och
termostat-kitet. Sätt därefter termostaten på önskad temperatur.

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
BRA

BÄTTRE

BÄST

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk
QuickHeat isoleringsplattor

QuickHeat folie

Tryckhållfasthet
Stegljudsdämpning
Fungerar med golvvärme

JA

JA

JA

Fuktspärr

JA

JA

JA*

Tjocklek

2 mm

3 mm

2 mm

NEUDLQH60X300, 0,6 x 3 m
NEUDLQH60X500, 0,6 x 5 m
NEUDLQH60X700, 0,6 x 7 m
NEUDLQH100X300, 1 x 3 m
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m

NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m

NEUDLQHPLATE, 120 x 50 x 0,7 cm
Isoleringsplattor. 10 plattor / paket. 0,6 m2 / paket.
Tjocklek 7 mm. Fuktspärr rekommenderas.
PE film PGUDLSCREEN34 (se sidan 70).
Lägg PE film såväl under QuickHeat plattorna
som på QuickHeat folien.

60 W / m². 230 V. Maximal installationsyta: 50 m².

Förlängningssladdar
NEQHEXTCAB100, 1,0 m
NEQHEXTCAB300, 3,0 m

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

PGUDLFOAMPLUS15

PGUDLSMARTPLUS15

PGUDLSW7

En bra grund för rum med
begrän-sad 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
för rum med mycket frekvent trafik.
7 m² / rulle.

Folierna kopplas ihop via ett kontaktsystem. Kabel (1 eller 3 m)
kan användas för att koppla den sista folien till termostaten
och / eller mellan folier där avståndet är långt.

Kontroll-kit, trådlöst
NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

*Vid läggning av SilentWalk på betonggolv eller ovanpå golvvärme, tejpa kanterna med en fukttålig
tejp (NETAPE50). Gör inte detta vid läggning på undergolv av trä.
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Flera rum kontrolleras via app eller smartphone. Koppla in med stickkontakt. Tre program: konstant, dag / natt samt veckoprogram 5 + 2.
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5 behov – 1 lösning
Profillösningar för olika delar av golvet, alla samlade i ett praktiskt paket. Profilerna matchar
ditt golv perfekt i mönster och färg och allt-i-ett-lösningarna ger ett skarvfritt resultat.
Ytan består av slitstarkt och reptåligt laminat. Med den patenterade Incizo®-lösningen skär
du helt enkelt profilen till den form du behöver. Passar för golvhöjder 7 – 10 mm.

1

Vill du ha en vattentät finish?
Optimera ditt vattentåliga laminatgolv
med en vattentät finish. Säkra golvet med:

PGINCP(-), 2150 × 48 × 13 mm
Se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer

1

2
40 mm

NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm
Expanderande PE-skumlist. Fungerar som en
elastisk skumlist som fyller ut området mellan golv
och vägg. Kräver försegling med AquaSealant.

40 mm
4 mm

4 mm

Foamstrip

9,5 mm

15 mm

3
2

Expansionsprofil

Nivåprofil

Från laminat till laminat.

Från laminat till matta.

2

4
48 mm

3

40 mm
4 mm

4 mm

9,5 mm

9,5 mm

Övergångsprofil

PGKITTRANSP, 310 ml
Använd i kombination med PE Foamstrip för en vattentät
finish. För en osynlig och vattentät fog runt socklar, lister,
profiler, dörrkarmar m.m. En tub räcker till 15 m.

1

3

Aqua Sealant

Hydrostrip
NEHSTRIPSK15, 15 m – för sockellist 12 × 58 mm
Genomskinlig remsa på rulle för en vattentät
finish för de färgmatchade golvsocklarna.

Avslutningsprofil

Från laminatgolv till keramik, vinyl eller linoleum.

Avslut mot tröskel, skjutdörrar m.m.

5
129 mm

40 mm
4 mm

58 mm

9,5 mm

13 mm
16 mm

Trappnosprofil, plan

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

För en plan avslutning på trappsteg.

Trappnosprofil

NEINCPBASE(-), 2150 mm
Se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer.

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

Golvsockel, övertäckning

Vattentålig och målningsbar golvsockel

PGISKRCOVER, 2400 × 16 × 129 mm

PGHSK58PAINT, 2400 × 13 × 58 mm

För enkel och snabb renovering.
Täcker över befintlig golvsockel. Flexibel storlek.
Färg: målningsbar. Yta: folie. Stomme: MDF.

100 % återvinningsbar. Använd tillsammans med
Foamstrip och Aqua Sealant för en vattentät finish.
Färg: målningsbar eller vit. Stomme: polystyren.

25 mm
58 mm

17 mm

77 mm

58 mm

17 mm

12 mm

12 mm

14 mm

Färgmatchad golvsockel

Vit eller målningsbar golvsockel

Hålkälslist

Avslutningsprofil

PGSK(-), 2400 × 12 × 58 mm*

PGSKWHITE, 2400 × 12 × 58 mm
PGSKPAINT, 2400 × 12 × 58 mm
PGPSKWHITE, 2400 × 14 × 77 mm
PGPSKPAINT, 2400 × 14 × 77 mm

PGSCOTWHITE, 2400 × 17 × 17 mm – vit
PGSCOTPAINT, 2400 × 17 × 17 mm – målningsbar

PGENPSILVME270, 2700 × 25 mm

I matchande färg: se matchningsmatris för rätt artikelnummer.
Ytskikt: slitstarkt och reptåligt laminat. Stomme: MDF.
Anpassningsbar till 40 mm höjd.
*8 raka och 8 hörnpluggar inkluderade per förpackning (6 socklar).
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– vit*
– målningsbar*
– vit
– målningsbar

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

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

Färg: vit, målningsbar. Yta: folie. Stomme: MDF.
*8 raka och 8 hörnpluggar inkluderade per förpackning (6 socklar).
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0 – 10 mm

3,6 – 5,5 mm

30 mm

7 – 15 mm
25 mm

47 mm

Övergångsprofil

Trappnos

PGPRSILV, 1860 × 47 mm

PGSTPSILVME250, 2500 × 30 × 25 mm

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

Passar golv med tjocklek 7 – 15 mm.
Färg: silver. Yta: aluminium.

Rörmanschetter

Tejp

PGRCINOX(-)

NETAPE50, 50 m × 5 cm

PGRCINOX15, rostfritt stål
Inre diameter: 15 mm.
Yttre diameter: 54 mm.

Självhäftande aluminiumtejp
som enkelt fäster mellanlägget
och ger en fuktsäker läggning.

PGRCINOX22, rostfritt stål
Inre diameter: 22 mm.
Yttre diameter: 54 mm.

Enkel läggning
Lätt att älska, lätt att leva på
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 (polyeten)

Läggningssats

Extra anslutningspluggar

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

PGUDLSCREEN34, 12,5 × 2,7 m
= 33,75 m2 / rulle

PGTOOL

NEPLUG, 48 st

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 mineral- eller
betongundergolv. 50 års livslängd.
Tjocklek: 0,2 mm.
Material: polyeten,
motståndskraftigt mot
alkaliska produkter.

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

Endast för PGSK(-) och
PGPSK(-) golvsocklar.
24 hörnplugg + 24 raka plugg.
Sammanfogar socklarna på ett
enkelt sätt, även i hörnor.

Monteringsclips för sockel

Safeseal

Flerfunktionslim

Fogmassa

PGSEAL500, 500 ml

PGGLUE290, 290 ml

PGKIT(-)B, 310 ml

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.

Den perfekta lösningen för att fylla
utrymmet mellan sockel och vägg.
Fungerar även för utrymmen som
inte kan avslutas med socklar,
profiler eller rörskydd. Finns i 14
matchande färger. En tub för 25
löpmeter.

PGCLIPSKME7080
– för 8 mm golvtjocklek
PGCLIPSKME95
– för 9 – 9,5 mm golvtjocklek
Endast för PGSK(-) golvsockel.
Lättanvänt klicksystem utan synliga
skruvar / spikar. Monteringssatsen
räcker till 20 m sockel.
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Extra distansklossar
PGSPACER, 48 st

Städset

Allrengöring

Reparationsvax

PGCLEANINGKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

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

Speciellt framtagen för städning
av lamnat-, trä- och vinylgolv.
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.
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Färgmatchningsmatris

58 mm

DEKOR

58 mm

12 mm

5-I-1
PROFIL

GOLVSOCKEL

FOGMASSA

48 × 13
PGINCP(-)

12 × 58
PGSK(-)

310 ml
PGKIT(-)B

ART. NR.

ART. NR.

DEKOR

12 mm

5-I-1
PROFIL

GOLVSOCKEL

FOGMASSA

48 × 13
PGINCP(-)

12 × 58
PGSK(-)

310 ml
PGKIT(-)B

ART. NR.

ART. NR.

L0223-01753

L0323-01753

Modern Grey Oak

01753

01753

18

L0244-04748

L0344-04748

Mature White Oak

04748

04748

19

L0223-01754

L0323-01754

Chocolate Oak

01754

01754

15

L0244-04749

L0344-04749

Select Oak

04749

04749

04

L0223-01755

L0323-01755

Drift Oak

01755

01755

18

L0244-04750

L0344-04750

Select Beige Oak

04750

04750

18

L0223-01757

L0323-01757

Burnt Oak

01757

01757

18

L0244-04751

L0344-04751

Mature Taupe Oak

04751

04751

17

L0223-01760

L0323-01760

Reclaimed Grey Oak

01760

01760

17

L0244-04753

L0344-04753

White Painted Oak

04753

04753

01

L0223-01763

L0323-01763

Midnight Oak

01763

01763

20

L0244-04755

L0344-04755

Black Painted Oak

04755

04755

20

L0223-01764

L0323-01764

Winter Oak

01764

01764

19

L0244-04756

L0344-04756

Mature Brown Oak

04756

04756

12

L0223-01765

L0323-01765

Autumn Oak

01765

01765

16

L0244-04757

L0344-04757

Select White Oak

04757

04757

19
01

L0223-01766

L0323-01766

Natural Ash

01766

01766

02

L0244-04759

L0344-04759

Limfjord Oak

04759

04759

L0223-03361

L0323-03361

Romantic Oak

03361

03361

18

L0244-04761

L0344-04761

Modern Walnut

04761

04761

15

L0223-03362

L0323-03362

Cottage Grey Oak

03362

03362

16

L0244-04763

L0344-04763

Pure Oak

04763

04763

02

L0231-03367

L0331-03367

Limed Grey Oak

03367

03367

19

L0244-04764

L0344-04764

Pure Mist Oak

04764

04764

16

L0231-03368

L0331-03368

Urban Grey Oak

03368

03368

03

L0244-04765

L0344-04765

Pure Grey Oak

04765

04765

16

L0231-03369

L0331-03369

New England Oak

03369

03369

18

L0244-04766

L0344-04766

Pure Brown Oak

04766

04766

17

L0231-03370

L0331-03370

Manor Oak

03370

03370

09

L0252-01786

L0352-01786

Grey Oak, 3-strip

01786

01786

16

L0231-03371

L0331-03371

Farmhouse Oak

03371

03371

15

L0252-01789

L0352-01789

Elegant Oak, 3-strip

01789

01789

04

L0231-03372

L0331-03372

Modern Danish Oak

03372

03372

02

L0252-01797

L0352-01797

Linnen Oak, 2-strip

01797

01797

18

L0231-03373

L0331-03373

Brushed White Pine

03373

03373

01

L0252-01799

L0352-01799

Pure Oak, 2-strip

01799

01799

18

L0231-03374

L0331-03374

Coastal Oak

03374

03374

02

L0252-01800

L0352-01800

Nordic Ash, 2-strip

01800

01800

02

L0231-03375

L0331-03375

Village Oak

03375

03375

04

L0352-01802

Mountain Grey Oak

01802

01802

17

L0231-03376

L0331-03376

Scraped Vintage Oak

03376

03376

04

L0352-01819

Classic Oak, 3-strip

01819

01819

04

L0231-03866

L0331-03866

Frost White Oak

03866

03866

01

L0252-01820

L0352-01820

Dark Brown Oak, 3-strip

01820

01820

12

L0231-03867

L0331-03867

Studio Oak

03867

03867

19

L0252-03363

L0352-03363

Nordic Grey Oak, 2-strip

01821

01821

16

L0231-03868

L0331-03868

City Oak

03868

03868

10

L0352-03364

Morning Oak

03364

03364

19

L0231-03869

L0331-03869

Black Pepper Oak

03869

03869

12

L0352-04085

Natural Honey Oak

04085

04085

10

L0234-03568

L0334-03568

Siberian Oak

03568

03568

19

L0352-04093

Beige Sand Oak

04093

04093

02

L0234-03570

L0334-03570

Rocky Mountain Oak

03570

03570

16

L0352-05787

Nordic Natural Oak

05787

05787

04

L0252-01819

L0234-03571

L0334-03571

Seaside Oak

03571

03571

02

L0352-05793

Umber Oak

05793

05793

15

L0234-03589

L0334-03589

Chateau Oak

03589

03589

04

L0352-05798

Frosty Grey Oak

05798

05798

01

L0234-03590

L0334-03590

Country Oak

03590

03590

15

L0352-05802

Greige Fjord Oak

05802

05802

18

L0234-03862

L0334-03862

Light Fjord Oak

03862

03862

19

L0253-05484

Smoked Bluestone

05484

05484

20

L0234-03863

L0334-03863

Fjord Oak

03863

03863

18

L0253-05486

Creamy Limestone

05486

05486

18

L0234-03864

L0334-03864

Lodge Oak

03864

03864

10

L0253-05487

White Chalk

05487

05487

01

L0234-03865

L0334-03865

Chalked Nordic Oak

03865

03865

18

L0253-05488

Soft Grey Concrete

05488

05488

19

L0234-03870

L0334-03870

Beach Town Oak

03870

03870

02

L0253-05492

Dark Slate

05492

05492

20

L0235-00312

L0335-00312

Countryside Oak

00312

00312

09

L0253-05493

Dark Grey Slate

05493

05493

20

L0235-01491

L0335-01491

Canyon Beige Oak

01491

01491

04

L0253-05494

Floral Concrete

05494

05494

19

L0235-03573

L0335-03573

Lappland Oak

03573

03573

19

L0235-03580

L0335-03580

Rustic Grey Oak

03580

03580

16

L0235-03581

L0335-03581

New York Oak

03581

03581

20

L0235-03582

L0335-03582

Brown Valley Oak

03582

03582

15

L0235-03906

L0335-03906

Boathouse Grey Oak

03575

03575

19

L0235-04430

L0335-04430

Seashell Oak

03866

03866

19

PRODUKTGRUPP

ART. NR.

GOLVTJOCKLEK

L0235-04431

L0335-04431

Light Valley Oak

03374

03374

02

Perstorp

NEINCPBASE2

8 mm

L0235-04432

L0335-04432

Cool Grey Oak

03367

03367

19

Long plank

NEINCPBASE6

9,5 mm

L0235-04433

L0335-04433

Canyon Taupe Oak

04433

04433

16

Modern plank (Sensation)

NEINCPBASE8

8 mm

L0235-04434

L0335-04434

Elegant Ash

04434

04434

02

Wide long plank (Sensation)

NEINCPBASE6

9,5 mm

L0242-04158

L0342-04158

Light Grey Chevron Oak

04158

04158

19

Elegant plank

NEINCPBASE2

8 mm

L0242-04160

L0342-04160

Beige Chevron Oak

04160

04160

10

Vasa (Sensation)

NEINCPBASE8

8 mm

L0242-04161

L0342-04161

Natural Chevron Oak

04161

04161

04

Lillehammer (Sensation)

NEINCPBASE11

9 mm

L0242-04162

L0342-04162

Dark Chevron Oak

04162

04162

14

Ebeltoft (Sensation)

NEINCPBASE8

8 mm
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original Excellence & pro, klass 33

living Expression, klass 32

Incizo -profil för trappnos
®
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EGENSKAPER

original Excellence & pro

living Expression

TitanX™		•
Reptålighet		

Hög

AquaSafe-teknologi*		•

•

PerfectFold™: Wide Long Plank, Lillehammer, Modern Plank, Long Plank, Elegant Plank, Perstorp		

•

•

Uniclic®: Ebeltoft, Vasa		

•

•

Antistatisk		•

•

Hygienisk		•

•

Miljömärkning PEFC		

•

•

Miljömärkning Svanen och EU Ecolabel		

•

•

Bostadsgaranti***		

Livstid

25 år

TEKNISK DATA

EN 13329

33

32

Brandklassning

EN 13501

Bfl-s1**

Cfl-s1

EN 717

E1

E1

original Excellence
& pro

living
Expression

pro, class 33

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.

Antal repor

Standardlaminat

Andra
laminat

Högt
Andra
laminat

Medium
Andra
laminat
Andra
laminat

Inga

%

agBB/DIBt

•

•

Antibakteriell effekt

JIS Z 2801

> 99 %

> 99 %

Avnötningsklass

EN 13329

AC5

AC4

Small ball: ≥ 15 N
Big ball: ≥ 1000 mm

Small ball: ≥ 12 N
Big ball: ≥ 750 mm
Ingen påverkan

Verkan av rullande stolsben (med mellanlägg)

EN 13329

Ingen påverkan

Halksäkerhet

EN 14041

Klass DS

Klass DS

Värmegenomgångsmotstånd

EN 12667

0,06 m² K/W

0,06 m² K/W

EN 1815

< 2 kV (antistatisk)

< 2 kV (antistatisk)

Elektrostatisk uppladdning

original Excellence
& pro

Slagtålighet

Elektrostatisk
uppladdning (kV

VOC-emissioner

Slagtålighet
EN 13329
			

Klass 32
Small ball: ≥ 12 N
Big ball: ≥ 750 mm

Slitstyrka

Få

Golvklassning

Klass 33
Small ball: ≥ 15 N
Big ball: ≥ 1000 mm

Reptålighet

STANDARD

Formaldehydemission

Klass 32
AC4

™

•

Mycket hög

Klass 33
AC5

living
Expression

original Excellence
& pro

Här är nyckeln till Pergos slitstyrka

living
Expression

Produktinformation

* 10 år vattengaranti för Modern Plank, Wide Long Plank, Lillehammer och Ebeltoft samt 5 år vattengaranti för Elegant Plank, Vasa och Perstorp.
** gäller för Long plank, Elegant plank och Perstorp.

Försämrad glans

Antistatiskt

Reptålighet

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.

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

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. På några av våra
golv finns vår unika AquaSafe-teknologi. Resultatet är 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 Bakterier kräver näring och fukt för att trivas
och det täta TitanX™-ytskiktet på Pergo laminatgolv gör detta
omöjligt. Därmed får du helt naturligt en hög hygienisk nivå,
utan antiseptiska kemikalier.

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

Pergo var det första laminatgolvet som tilldelades Svanenmärket.
Alla Pergo laminatgolv är certifierade med Svanen. Ett exempel
på en bra miljöprodukt.

*** om fullständiga läggningsinstruktioner inte följs (se pergogolv.se) gäller inte garantin.

PLANKA, mm
FORMAT

Längd

FÖRPACKNING

Bredd

Tjocklek

Plankor / paket

m² / paket

Paket / pall

m² / pall

Wide Long Plank – Sensation, aquasafe

2050

240

9,5

6

2,952

33

97,42

Long Plank 		

2050

205

9,5

6

2,522

44

110,95

Lillehammer – Sensation, aquasafe

1380

212

9

7

2,048

44

90,12

Modern Plank – Sensation, aquasafe

1380

190

8

7

1,835

48

88,08

Elegant Plank, aquasafe

1380

156

8

8

1,722

50

86,11

Perstorp, aquasafe

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

Vasa – Sensation, aquasafe

1200

396

8

4

1,901

40

76,03

Ebeltoft – Sensation, aquasafe

1200

396

8

4

1,901

40

76,03
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Produktbilder kan avvika från verkligheten. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel. Allt innehåll © 2022 av Unilin bv – division flooring.
Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd av utgivaren.
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SE 220059- 01

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

Production: Konovalenko. Photo: Johan Kalén, Andrea Papini. Styling: Patrizia Intiso, Anna Björkman.

pergogolv.se

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

Pergo är en kvalitetsprodukt producerad av

bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien

www.pefc.org

