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LOFOTEN, NORTHERN LIGHT OAK W1216-03202-C

Närmare naturen
När vi skapar våra trägolv, strävar vi efter att få in
känslan av ett äkta naturmaterial i ditt hem och ditt liv.
Träets rena, naturliga utseende ger en autentisk känsla
som är unik. Men samtidigt är golvet ömtåligt och måste
skyddas för att klara av ett modernt vardagsliv.
På Pergo är vi experter på hållbara golv. Vi uppfann laminatgolvet,
och vi har samma utgångspunkt när vi utvecklar alla våra golv:
Vad är poängen med ett vackert golv om skönheten inte varar?
Därför uppdaterar och utvecklar vi ständigt tekniken bakom våra
trägolv. Vi uppfinner nya sätt att skydda ytan och öka hållbarheten.
Allt för att se till att ditt nya golv kommer att behålla det där
utseendet som du älskar i många år framöver.

4
LANGELAND,
RESIDENCE OAK W0135-03566-2
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För kärleken
till trä
Våra golv för med sig träets naturliga skönhet och blir ett autentiskt inslag i din
inredning. Och ditt nya golv kommer med en stor bonus: Tack vare StayCleantekninken kommer det att hålla sig vackert år efter år.
StayClean erbjuder ett unikt skydd som gör Pergos trägolv extra motståndskraftiga mot vätskor och spill,
och förhindrar smuts att komma in i fogarna och trästrukturen. Resultatet är ett golv som kommer att hålla
sig fräscht, utan att förlora sin lyster. Som trägolvsälskare är vi stolta över att introducera en ny generation
golv som gör att du kan njuta av den naturliga, oförändrade känslan av trä utan att behöva oroa dig.

Njut av träets naturliga skönhet
StayClean-tekniken och det slitstarka toppskiktet ger ett golv som är skyddat utan att förändras.
Det äkta utseendet och den naturliga karaktären hos träet påverkas inte – utan skyddas bara.

Bekymmersfritt golv
Vatten, smuts och spill kan orsaka svullnad och förtida åldrande som skadar ditt trägolv. Men våra golv
har StayClean, ett speciellt yt-och kantskydd, som ger dig ett golv som förblir vackert, år efter år.

Golv utan StayClean...
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Skydd med Pergo StayClean gör skillnad!
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LOFOTEN, NORTHERN LIGHT OAK W1216-03202-C

Att göra det vackra hållbart
Att välja ett vackert golv handlar inte bara om design som förbättrar din inredning.

Att få ut det mesta av varje resurs. Trä är en värdefull, förnybar resurs som bör användas på ett

Som med så många andra produkter, är det ett beslut som sträcker sig bortom ditt

så hållbart sätt som möjligt. Det är därför vi bara använder långsamt växande trä av hög kvalitet som ek

hems väggar. Och därför vill vi berätta för dig hur ditt nya golv produceras.

och ask till den del av golvet du ser och känner. Vårt mål är att få ut maximal golvyta ur ett träd, utan att

Engagemang för hållbarhet. På Pergo är vi kända för att skapa hållbara golv. Du kanske inte tänker
på det, men att skapa ett golv som håller en längre tid innan det behöver bytas ut är kanske det
mest uppenbara sättet att minimera vår verksamhets fotavtryck. Ett annat är att säkerställa en minimal
påverkan på miljön i varje steg i tillverkningsprocessen – och under våra trägolvs hela livscykel.
Som ett bevis på vårt engagemang för och vår omsorg om miljön var Pergo det första golvföretaget
någonsin att tilldelas den officiella Svanenmärkningen, Nordens mest kända miljömärkning.

kompromissa med golvets naturliga utseende, känsla och hållbarhet. Träet som används till golvbrädans
kärna kommer från snabbväxande träd och / eller återvunnet trä. Återvunnet trä är en biprodukt från
andra industrier som annars skulle ha bränts. Istället återvinns träet och blir kärnan i ditt golv.
Engagemang ner i minsta detalj. Vi vill att du ska kunna njuta av ditt trägolv med vetskapen om att
det är tillverkat med respekt för miljön. Toppskiktet kommer från hållbara källor av ek och ask i Europa.
Lacken uppfyller strikta internationella utsläppsnormer. Med Pergo kan du känna dig trygg i vetskapen
om att du väljer ett golv som är lika bra för din inredning som det är för vår gemensamma utomhusmiljö.

* 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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PEFC/07-32-37
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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 Gör vardagen enkel
Trä gör underverk i alla rum. Men om du letar efter ett nytt köksgolv, är det en bra idé att välja
ett som tål ett stänk eller två. Som en bonus gör StayClean-ytskyddet också ditt golv lättare att rengöra.

2 Ingenting slår äkta vara
Innan du bestämmer dig, se till att du får se golvet i verkligheten. Beställ ett varuprov eller besök ett butik
för att få en känsla för din favorit. Det kan också vara bra att se hur golvet ser ut under olika tider på dagen.

3 Upptäck rymden
Stora brädor kommer att öka känslan av utrymme i ett stort rum, så om ditt hem tillåter det: satsa stort!

4 Tänk annorlunda
Innan du bestämmer dig för ett golv, ta en stund att överväga ett alternativ,
som ett mönstrat golv eller en annan ytbehandling än den du ursprungligen hade tänkt dig.
Det kan vara just det som tar din inredning till nästa nivå.

5 De sista detaljerna
Tillbehör kan kanske kännas som en detalj, men de har stor inverkan på rummets utseende.
Att välja en perfekt matchande list gör läggningen komplett och påverkar utseendet på hela rummet.
Se mer på sidorna 46 – 53.

Vill du se in i framtiden?
Med Pergo FloorLab kan du se ditt nya golv i ditt nuvarande rum.
Ladda bara 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
10 NATURAL HERRINGBONE OAK W3143-05115
SALTHOLM,
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KLASSISKT OCH MODERNT

Ett golv man
kan leva på
Våra trägolv är skyddade med
StayClean-teknik för att de ska kunna
stå emot vardagens utmaningar.
Detta gör att ditt trägolv kan behålla
sitt naturliga, autentiska utseende och
känsla, samtidigt som du får ett golv
som är lika snyggt som det är hållbart.

Profiler

Svanenmärkt.
Ett bra val för miljön.

LOFOTEN, LGHT PURE OAK W1216-05125-C

som färgmatchar
ditt golv perfekt!
Mer på sidan 51.

12 SPRING OAK W1216-01741-C
LOFOTEN,

13

Dras mot ljuset
När man lägger ett golv, ska plankorna
leda mot fönstret med mest solljus.
Speciellt om du har ett golv med långa plankor
som Langeland, där du kan dra full nytta
av den optiska effekten.

Stänksäkert!
Pergos trägolv är skyddade
av StayClean.
LANGELAND,14
CHATEAU OAK W0135-03789-2
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Ett utseende
som bevaras
Låt det autentiska utseendet hos
ett äkta, naturligt trägolv bidra
med personlighet i din inredning.
Med det generösa formatet på
våra Langeland-golv får du allt
du kan önska dig. Texturen, de
naturliga förändringarna i fibrerna
LANGELAND, SEAFIELD OAK W0135-03787-2

och färgvariationen bidrar till att
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LANGELAND, NORDIC GREY OAK W0135-05118-2

göra trägolv till en klassiker som
aldrig blir omodern.

Vill du se våra golv
i verkligheten?
Hitta en återförsäljare eller beställ
ett varuprov på pergogolv.se.
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Ett bra golv handlar om mer
än bara utseende
Att välja rätt underlag kommer
inte bara att öka gångkomforten.
Det bidrar också till funktionaliteten
i ditt golv. Läs mer på sidan 48.

Oroa dig inte!
Ditt golv kommer att
hålla sig fräscht.
18 BROWN OAK W1248-05124
SVALBARD, CAMEL
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M Å N G S I D I G V I N TA G E

Designat för att bryta mönstret
– hur du än vill ha det
Golvplankorna i Saltholm är inte bara stora och moderna jämfört med de mindre,
traditionella stavar som vanligtvis förknippas med fiskbensmönster. De kan också
läggas så att de bildar två olika golvmönster. Välj mellan fiskben eller rutor. Båda

20

SALTHOLM, LIGHT HERRINGBONE OAK W3143-04856

kommer att skapa en inredning som verkligen imponerar.
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SALTHOLM, BROWN HERRINGBONE OAK W3143-04979

SVALBARD, CHALKED OYSTER OAK W1248-05119

SVALBARD, ICE WHITE OAK W1248-03793

Ditt trägolv, precis som
naturen skapade det
De ljusa tonerna av naturlig, känsligt behandlad ek i Svalbard-golven ger ett mjukt intryck
som känns i hela rummet. Men golvplankorna är allt annat än sköra. StayClean-tekniken bildar
en osynlig sköld och gör ditt golv redo för vardagen.

Funderar du på att lägga golvet själv?
Inga problem! Att lägga golvet är snabbt och enkelt med vårt klicksystem.
Mer information finns på sida 45.
22
SVALBARD, LIGHTHOUSE
OAK W1248-03794
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Välj för livet!
Pergogolv har livstidsgaranti.
Läs mer på sidan 31.

Våra golv är tillverkade
av förnybart och
återvunnet material.

Gamla favoriter,
i ny miljö
Vintage handlar om att blanda.
Det klassiska utseendet hos ett autentiskt
trägolv är den perfekta scenen för att
skapa en inredning som omfamnar alla
dina favoriter, både nya och gamla.
LOFOTEN, NATURAL PRIME OAK W1216-03798-C

Golvlister
som matchar
ditt golv perfekt.
Mer på sidan 51.

LOFOTEN, NATURAL OAK W1216-03201-C

24
SANDHAMN,
SMOKED MANOR OAK, CHEVRON W3860-04374
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H E LT E N K E LT S K A N D I N A V I S K T

Inget säger »välkommen« som den varma känslan hos ett
genuint trägolv. Kombinera det med föremål du älskar och voilà:
Du har skapat en verkligt personlig inredningsstil.

Olyckor kommer att
inträffa!
Men ditt golv kommer att
hålla sig rent.
26
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LOFOTEN, ARCTIC OAK W1216-03572-C

Svanenmärkningen
garanterar låga utsläpp
och en sund
inomhusmiljö.

En stilfull och
hållbar vardag
Ett snyggt golv lägger grunden för
din inredning. Men vi nöjer oss inte med
utseendet. För vad är det för mening
med ett snyggt golv om det inte håller över

Inspiration

tid? Det är en tanke som funnits med oss
sedan starten, och en av anledningarna
till att Pergo var först med att tillverka ett
Svanen-certifierat golv.

LOFOTEN, GREY OAK W1216-03203-C

LOFOTEN, WHITE SAND OAK W1216-03793-C
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Vad gör Pergos trägolv så speciella?
Här kommer svaret!
Trägolv från Pergo består av tre lager trä med fiber som går i olika riktningar för att minska
den naturliga expansionen och krympningen som orsakas av förändringar i temperatur
eller fuktighet. En avancerad stomme av granträ eller HDF absorberar påfrestningar och
belastning för att säkerställa att ditt golv förblir stabilt under alla förhållanden.

1 Slitstark ytbehandling
7 lager av UV-härdad lack ger maximalt skydd
mot slitage och underlättar rengöringen.

2 Slitskikt
Ett lager av noggrant utvald ek eller ask, 2,5 eller 3 mm.

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

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

Livstidsgaranti
Tack vare en robust och innovativ konstruktion, är varje trägolv från Pergo
gjort för att hålla, och det är därför våra produkter har en omfattande garanti.
» Alla golv har livstidsgaranti.
» Golv med StayClean har 10 års fuktskyddsgaranti.

30
SANDHAMN,
NATURAL MANOR OAK, CHEVRON W3860-04371
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Struktur

Kolla in det här
innan du väljer ditt trägolv
Trä är inte bara ett material som erbjuder stor variation i utseendet, utan variationen blir ännu större
tack vare olika ytbehandlingar och finish. Ta dig tid när du väljer mellan de olika alternativen för att hitta

x2

det golv som är rätt för just dig. Och när du är redo rekommenderar vi att du besöker din närmaste
återförsäljare för att se hur det ser ut i verkligheten.

Träslag

Borstad

Djupt borstad

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

Träytan behandlas med specialborstar som trycker ner de
mjuka delarna av träet. Behandlingen framhäver den naturliga
träkänslan ännu mer.

Ytbehandling
För att du ska kunna njuta av dina golv i många år, ger vi våra produkter en skyddande och vårdande ytbehandling
– StayClean. Pergos trägolv levereras färdigbehandlade och behöver inte någon ytterligare behandling efter läggning.
Alla våra lacker följer internationella normer så att du kan njuta av ditt nya trägolv med gott samvete.

Ek

Ask

har en typisk ådring och en ljus till mörk färgvariation.

har en mjuk ådring och en vit till blekgul färg.

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

Extra matt lack

Matt lack

Vår extra matta lack erbjuder det bästa av två världar: golvet
ser ut som obehandlat trä, men är lika lättskött och skyddat
som ett lackat golv.

En lack som ger lyster, förstärker färgerna i träet och låter
det autentiska och naturliga utseendet lysa igenom.

Fasade kanter
Fasade kanter markerar plankorna i golvet, och understryker känslan av ett genuint trägolv.
Vår kollektion innehåller produkter med fasade kanter på långsidorna eller på alla fyra sidorna.

Selected

Accent

Lively

Trä med små kvistar;
naturlig variation i färg och struktur.

Trä med mellanstora kvistar;
uttalad variation i färg och struktur.

Trä med stora kvistar och sprickor;
rustikt utseende med livlig variation
i färg och struktur.
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Trä är ett levande material där färgtonen förändras under årens lopp.

4-sidig fasning

2-sidig fasning

Ingen fasning

De mönster och färger vi visar är inte en fullständig återgivning av alla nyanser som kan förekomma i ett trägolv.

33

2

Svanenmärkningen
certifierar energieffektiv
produktion.

3

5

				
				
StayClean
Fasning
Klicksystem

1

1 SANDHAMN

600 × 310 × 13 mm

–

–

Uniclic®

2 LANGELAND

2400 × 260 × 14 mm

•

4

3 SVALBARD

2200 × 220 × 13 mm

•

4 SALTHOLM

580 × 145 × 14 mm

5 LOFOTEN

1820 × 190 × 13 mm

Fuktskyddsgaranti

Garanti

–

Livstid

PerfectFold™

10 år

Livstid

4

PerfectFold™

10 år

Livstid

•

4

Uniclic®

10 år

Livstid

•

2

PerfectFold™

10 år

Livstid

4

Oroa dig inte för golvläggningen!
Trots de långa plankorna, är våra trägolv lätta att lägga.
Tack vare vårt klicksystem kan plankor läggas av en enda person.
Mer information finns på sidan 45.
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Langeland
2400 × 260 × 14 mm | 3 mm ytskikt | 4-sidig fasning | PerfectFold™

NORDIC POLAR OAK
W0135-03562-2

CHATEAU OAK
W0135-03789-2
Se dekoren i interiörbild på sidan 14 & 15

Lively

x2

SEAFIELD OAK
W0135-03787-2

Lively

Se dekoren i interiörbild på sidan 17

BROWN CHESTNUT OAK
W0135-05116-2

Lively

CASTLE OAK
W0135-05117-2

RESIDENCE OAK
W0135-03566-2

Se dekoren i interiörbild på sidan 36

Se dekoren i interiörbild på sidan 4

Accent

NORDIC GREY OAK
W0135-05118-2
Se dekoren i interiörbild på sidan 16

Lively

Accent

x2

Lively

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively
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LANGELAND,
CASTLE OAK W0135-05117-2

Borstad

Djupt borstad

Extra matt lack

Matt lack

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett stort prov innan du bestämmer dig.
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Svalbard
2200 × 220 × 13 mm | 2,5 mm ytskikt | 4-sidig fasning | PerfectFold™

LIGHTHOUSE OAK
W1248-03794

CHALKED OYSTER OAK
W1248-05119

SUBLIME OAK
W1248-03792

GREY VINTAGE OAK
W1248-05120

Se dekoren i interiörbild på sidan 22

Se dekoren i interiörbild på sidan 23

Se dekoren i interiörbild på sidan 1

Se dekoren i interiörbild på sidan 53

Lively

x2

ICE WHITE OAK
W1248-03793
Se dekoren i interiörbild på sidan 23

Accent
Lively

Lively

Lively

x2

x2
CAMEL BROWN OAK
W1248-05124

FROST OAK
W1248-05122

LAPLAND OAK
W1248-05117

COUNTRY OAK
W1248-05121

Se dekoren i interiörbild på sidan 18 & 19

Accent

x2

SMOKED MANSION OAK
W1248-05123

Selected

Accent

Selected

Lively

x2

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively
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Borstad

Djupt borstad

Extra matt lack

Matt lack

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett stort prov innan du bestämmer dig.
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Lofoten
1820 × 190 × 13 mm | 2,5 mm ytskikt | 2-sidig fasning | PerfectFold™

COUNTRY ASH
W1216-01739-C

HARBOURSIDE OAK
W1216-03800-C

RANCH OAK
W1216-03097-C

NATURAL OAK
W1216-03201-C

BROWN CABIN OAK
W1216-03888-C

Se dekoren i interiörbild på sidan 55

Se dekoren i interiörbild på sidan 56

Se dekoren i interiörbild på sidan 25

Accent

ARCTIC OAK
W1216-03572-C

Selected

x2

Se dekoren i interiörbild på sidan 26 & 27

SPRING OAK
W1216-01741-C
Se dekoren i interiörbild på sidan 12

Lively

x2

Accent

Selected

Accent

NORTHERN LIGHT OAK
W1216-03202-C

WHITE SAND OAK
W1216-03793-C

Se dekoren i interiörbild på sidan 3

Se dekoren i interiörbild på sidan 29

NATURAL PRIME OAK
W1216-03798-C

SADDLE BROWN OAK
W1216-03797-C

Se dekoren i interiörbild på sidan 25

Se dekoren i interiörbild på sidan 56

Accent

LIGHT PURE OAK
W1216-05125-C

Selected

x2

Se dekoren i interiörbild på sidan 13 & 56

GREY OAK
W1216-03203-C
Se dekoren i interiörbild på sidan 28 & 29

Accent

Lively

x2

Selected

Accent

Lively

x2

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively

40

Borstad

Djupt borstad

Extra matt lack

Matt lack

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett stort prov innan du bestämmer dig.
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Saltholm

Sandhamn

580 × 145 × 14 mm | 3 mm ytskikt | 4-sidig fasning | Uniclic®

600 × 310 × 13 mm | 2,5 mm ytskikt | ingen fasning | Uniclic®

LIGHT HERRINGBONE OAK
W3143-04856

NATURAL MANOR OAK, CHEVRON
W3860-04371

SMOKED MANOR OAK, CHEVRON
W3860-04374

Se dekoren i interiörbild på sidan 20

Se dekoren i interiörbild på sidan 30

Se dekoren i interiörbild på sidan 24

Lively

Lively

Selected

NATURAL HERRINGBONE OAK
W3143-05115
Se dekoren i interiörbild på sidan 10

Selected

BROWN HERRINGBONE OAK
W3143-04979
Se dekoren i interiörbild på sidan 21

Selected

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively
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Borstad

Djupt borstad

Extra matt lack

Matt lack

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett stort prov innan du bestämmer dig.
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Ett perfekt resultat är bara ett klick bort
– oroa dig inte, vi guidar dig igenom hela
golvläggningen!

Så här lägger du ditt nya golv
Lätt som en plätt! Faktum är att det nu är 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 klar på nolltid. Det är till och med lätt att ta upp och
byta ut plankorna vid behov.

Tryck ner
Klickfogen PerfectFold™ erbjuder en metod
som gör att du snabbt kan lägga stora ytor.
Vinkla fogen på långsidan, för plankorna mot
varandra och avsluta med att trycka nedåt.
För PerfectFold™

Skjut ihop
Pergo trägolv kan 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 eller element).
För Uniclic® och PerfectFold™

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™

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. Kolla även på sidan 52 för att se vilka verktyg som kan vara till hjälp.
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1: Mellanlägg
Gör ett bra golv ännu bättre! Innan du lägger
ditt nya trägolv, 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: 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 48.

2: Golvsocklar
Pergos perfekt färgmatchande, vita eller
målningsbara lister monteras enkelt och
flexibelt med klicksystem, spik, skruv eller lim.
Alla golvsocklar har frästa spår på baksidan
där man enkelt kan dölja sladdar.

Läggningsverktyg: Om du ska
lägga golvet själv, se till att du
har de verktyg som krävs för att
göra det snabbt och enkelt.
Fråga din återförsäljare om råd!
Se sidan 52.
Golvsocklar: Genom att montera
golvsocklar i samma design
som golvet får din inredning ett
enhetligt och elegant utseende.
Se sidan 50.
Underhåll: Se till att ditt golv
ser toppen ut med Pergos
rengöringsprodukter
Se sidan 53.

3: Expansionsprofil
Expansionsprofiler är nödvändiga för att golv
ska kunna röra på sig när du installerar separata
golvsektioner på samma nivå, till exempel i två
anslutande rum med samma golv. Tillgänglig
i vår 5-i-1-lösning.

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

5: Trappnosprofiler
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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Gör ett bra golv ännu bättre

Få inte kalla fötter med QuickHeat

Du behöver du välja ett mellanlägg innan du börjar lägga ditt nya trägolv. Ett underlägg ger bättre gåkomfort och gör att golvet behåller sina
egenskaper över tid. 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

Fungerar med golvvärme

NEJ

NEJ

JA

Fuktspärr**

NEJ

NEJ

JA*

2 mm

3 mm

2 mm

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

Tjocklek

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

Fungerar med golvvärme
Fuktspärr**
Tjocklek

QuickHeat, isoleringsplattor

QuickHeat, folie

Tryckhållfasthet
Stegljudsdämpning
NEJ

NEJ

JA

JA

JA

JA*

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 × 50 × 0,7 cm
Isoleringsplattor. 10 plattor / paket. 0,6 m2 / paket.
Tjocklek 7 mm. Fuktspärr rekommenderas.
PE film PGUDLSCREEN34 (se sidan 52).
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.

48

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
Pergos 5-i-1 är en heltäckande lösning för olika delar av ditt golv. Samtliga profiler matchar ditt golv i färg
och den enkla installationen ger ett resultat med diskreta övergångar. Ytskiktet består av reptåligt och
slitstarkt fanér. Med den patenterade Incizo®-lösningen skär du enkelt till profilerna i det format du behöver.
niv medföljer. Passar golvtjocklekar mellan 12,5 och 14 mm.

2
39 mm

80 mm

39 mm
4 mm

4 mm

13 mm

16 mm

80 mm

1

PGWINCP(-), 2150 × 17 × 54 mm
Se matchingsmatrisen
för rätt artkelnummer

16 mm

16 mm

Expansionsprofil

Nivåprofil

Färgmatchad golvsockel

Vit eller målningsbar golvsockel

Från trä till trä.

Från trä till matta.

PGWPPSKR(-), 2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKRWHITE, 2400 × 16 × 80 mm – vit
PGWPPSKRPAINT, 2400 × 16 × 80 mm – målningsbar

Se matchingsmatrisen för rätt artkelnummer.
Yta: Slitstarkt och reptåligt faner. Stomme: MDF.
Färgmatchande.

3

Yta: folie. Stomme: MDF.
Färg: vit (NCS 0502 Y), målningsbar.

4

30 mm

39 mm

54 mm

17 mm

4 mm

4 mm

7 – 15 mm

13 mm

13 mm

25 mm

17 mm

Övergångsprofil
Från trä till keramik, vinyl eller linoleum.

Avslutningsprofil
Avslut mot tröskel, skjutdörrar etc.

Hålkälslist

Trappnos

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

PGSTPSILVME250, 2500 × 30 × 25 mm

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

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

5

Trappnosprofil, plan
För en plan avslutning på trappsteg.

Trappnosprofil
För ett steg ner från ett flytande golv, t. ex.
på toppen av en trappa eller ett steg ner i ett rum.
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För montering vid trappor krävs en
Incizo®-profil som beställs separat.
NEWINCPBASE4 för Langeland
NEWINCPBASE5 för Svalbard och Lofoten

Inga problem!
StayClean hindrar smuts, spill och vätskor från att
tränga in i träet och skyddar ditt nya golv från fläckar.
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Enkel golvläggning

Moisturbloc Extreme™

PE-film (polyeten)

Läggningssats

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

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

PGTOOL

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.

Extra distansklossar
PGSPACER, 48 stycken

SVALBARD, GREY VINTAGE OAK W1248-05120

Safeseal

Flerfunktionslim

Fogmassa

PGSEAL500, 500 ml

PGGLUE290, 290 ml

PGKIT(-)B, 310 ml

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

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

Den perfekta lösningen för att fylla fogar
mellan list och vägg. Fungerar även för fogar
som inte kan avslutas med lister, profiler
eller rörskydd. Finns i 14 matchande färger.
En förpackning räcker till 25 löpmeter.

Lätt att älska och lätt att leva på
Våra högkvalitativa underhållstillbehör gör det ännu enklare att hålla golvet fräscht längre. För att bibehålla lystern i ett Pergo-golv,
ska man undvika att använda vanliga rengöringsprodukter som tvålar och rengöringsmedel, eftersom dessa bildar en film på ytan.
Pergos speciella mångsidiga rengöringsmedel tar bort smuts utan att lämna en film om den används på rätt sätt.

Tejp

Städset

Allrengöring

Reparationsvax

PGRCINOX(-)

NETAPE50, 50 m × 5 cm

PGCLEANINGKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

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

Självhäftande aluminiumtejp som enkelt
fäster underlaget och ger en fuktsäker
montering.

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

Speciellt framtagen för städning av trä-, vinyloch 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.

Rörmanschetter

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

Färgmatchingsmatris

16 mm

ART. NR.

Langeland

5-I-1PROFIL
17 × 54
PGWINCP(-)

GOLVSOCKEL

FOGMASSA

16 × 80
PGWPPSKR(-)

310 ml
PGKIT(-)B

W0135-03562-2

Nordic Polar Oak

03562

03562

02

W0135-03566-2

Residence Oak

01341

01341

04

W0135-03787-2

Seafield Oak

01340

01340

18

W0135-03789-2

Chateau Oak

01334

01334

04

W0135-05116-2

Brown Chestnut Oak

05104

05104

04

W0135-05117-2

Castle Oak

05102

05102

02

W0135-05118-2

Nordic Grey Oak

05107

05107

10

09

Svalbard
W1248-03792

Sublime Oak

01341

01341

W1248-03793

Ice White Oak

01742

01742

18

W1248-03794

Lighthouse Oak

03794

03794

02
02

W1248-05117

Lapland Oak

05102

05102

W1248-05119

Chalked Oyster Oak

01626

01626

18

W1248-05120

Grey Vintage Oak

01626

01626

10

W1248-05121

Country Oak

01341

01341

04

W1248-05122

Frost Oak

05122

05122

18

W1248-05123

Smoked Mansion Oak

01625

01625

14

W1248-05124

Camel Brown Oak

03096

03096

14

Lofoten
W1216-01739-C

Country Ash

01740

01740

02

W1216-01741-C

Spring Oak

01741

01741

09

W1216-03097-C

Ranch Oak

01341

01341

09

W1216-03201-C

Natural Oak

01334

01334

04

W1216-03202-C

Northern Light Oak

01340

01340

02

W1216-03203-C

Grey Oak

03203

03203

18

W1216-03572-C

Arctic Oak

01742

01742

02

W1216-03793-C

White Sand Oak

01742

01742

18

W1216-03797-C

Saddle Brown Oak

03797

03797

15

W1216-03798-C

Natural Prime Oak

1334

1334

04

W1216-03800-C

Harbourside Oak

3017

3017

10

W1216-03888-C

Brown Cabin Oak

03096

03096

14

W1216-05125-C

Light Pure Oak

01341

01341

09

02

Saltholm
W3143-04856

Light Herringbone Oak

04856

04856

W3143-04979

Brown Herringbone Oak

03096

03096

14

W3143-05115

Natural Herringbone Oak

05115

05115

04

Sandhamn
W3860-04371

Natural Manor Oak, chevron

01334

01334

04

W3860-04374

Smoked Manor Oak, chevron

03096

03096

14

PLANKA, mm
FORMAT

PAKET

Längd

Bredd

Thjockled

Plankor / paket

m² / paket

Paket / pall

m² / pall

Langeland		

2400

260

14

4

2,496

40

99,84

Svalbard		

2200

220

13

4

1,936

56

108,416

Lofoten		

1820

190

13

6

2,075

40

82,99

Saltholm		

580

145

14

12

1,009

40

40,370

Sandhamn		

600

310

13

4

0,744

36

26,78

För att säkerställa att vi får ut så mycket som möjligt av varje del av trädet, kan våra paket
innehålla en planka som är uppdelad i två mindre plankor. Detta gör inte bara att vi undviker
att kasta värdefullt trä. Det ger dig också start- / stopplankor utan att behöva skära ut dem
från en planka i full längd, vilket minskar mängden avfall hos både dig och oss.

* max 1 delad planka / paket kan förekomma
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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.

LOFOTEN, HARBOURSIDE OAK W1216-03800-C

SE 220072- 01

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

Production: Konovalenko. Photo: Johan Kalén. 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

