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ett spektakulärt format

VÄLKOMMEN
till inspiration, tips
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För miljön både
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Läs om vår hållbara
produktion.
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Modernt med trä
Hos oss på Pergo har golvets utseende alltid varit lika viktigt
som dess förmåga att klara av livets utmaningar. Våra trägolv är ett bra exempel.
Deras naturliga skönhet och känsla har kompletterats med en skyddande yta
och slitstyrka som bevarar utseendet år efter år. För vad är poängen
med ett vackert golv om det vackra inte varar?
ARCHIPELAGO OAK, PLANK W1216-03816-2
COUNTRY ASH W1216-01739-C

gör att ditt nya trägolv
håller sig ungt!
Alla trägolv från Pergo är försedda
med StayClean. StayClean är en teknik som ger golvet
extra skydd mot fukt och spill, och hindrar smuts från
att tränga ner i fogar och i träets struktur.

UTAN StayClean...

Smuts och vatten tränger
lätt in i obehandlade trägolv och leder då till
permanent missfärgning.
4

Pergo trägolv har även ett lackskydd av hög kvalitet,
som ger extra motstånd mot repor och slitage!

Se alla våra slitstarka golv på sidorna 35 – 39
SEAFIELD OAK W0135-03787-2
5

FÅ KOLL PÅ
TRÄ
Trä är ett material som av naturen
erbjuder stor variation i utseende och känsla.
Du bestämmer hur golvet ska se ut
genom att välja sortering,
struktur, ytbehandling och antal fasade kanter.
Du hittar allt du behöver veta
på sidorna 32 – 33.

SMOKED MANSION OAK W1248-05123
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För världen runt dig
Att välja ett vackert golv är inte bara en fråga om design och att göra
ditt hem vackrare. Som för så många andra produkter är det ett beslut
som sträcker sig utanför väggarna på ditt hem, och därför vill vi passa
på att berätta hur ditt golv är tillverkat.
På Pergo vidtar vi åtgärder för att försäkra oss om en minimal påverkan på miljön,
i varje steg av tillverkningsprocessen – och genom hela golvets livscykel.
Stommen i våra trägolv tillverkas av gran, furu eller återvunnet trä. Slitskiktet
kommer från hållbara bestånd av ek och ask. Alla våra lacker möter hårda internationella miljökrav, så du kan njuta av ditt nya trägolv med gott samvete.
Som ett tydligt tecken på vårt engagemang för miljön, blev Pergo det första
golvföretaget som tilldelades en Svanen-märkning. Och våra nya ekologiska och
miljövänliga golv är inga undantag!

* 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).

PEFC/07-32-37

Välj ett golv
som är lika bra
för inredningen som
för miljön vi
alla delar.
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VÄLKOMMEN
TILL GOLVGUIDEN!
Att välja ett nytt golv är ett viktigt beslut.
Vi har sammanställt den här guiden för att erbjuda perspektiv
och insikter som kan hjälpa dig att hitta det perfekta golvet.
1.
SE DIG OMKRING
Att hitta rätt golvdesign behöver inte vara så svårt. Välj helt enkelt det du gillar bäst.
Men tänk på att golvet har en avgörande betydelse för stämningen i ett rum.
Vill du ha ett mörkt golv och därmed varmt och mysigt i rummet, eller ett ljust som skapar
känsla av rymd? Du kan också utgå från hur din inredning ser ut idag.
Vilka färger gillar du? Matchar möblerna det golv du har tänkt dig?
Vi rekommenderar: Beställ golvprover och se hur en dekor ser ut i belysningen hemma
hos dig och i kombination med dina möbler. Eller gå in på vårt Floorlab på pergogolv.se.

2.
STORLEKEN HAR BETYDELSE
Formatet på plankan påverkar inte bara golvets utseende, utan också hela rummet.
Stora plankor ger ett stort rum en ökad känsla av rymd, särskilt om de är i ljusa toner.
Vi rekommenderar: Om rummet tillåter, satsa på stora plankor!
Det ger en oslagbar känsla av rymd, särskilt i långa, smala rum som till exempel en hall.

3.
HITTA HARMONI
Trä är ett material som kan innehålla många olika naturliga variationer,
till exempel sprickor och kvistar. Vissa golv är grövre än andra, och trägolv passar därför
många olika inredningsstilar. Det finns alltid undantag som bekräftar regeln, men det är oftast
klokt att fundera lite över det nya golvets struktur och ytbehandling.
Vi rekommenderar: Tumregeln är att välja att ett golv som matchar din inredningsstil.
Om du har mycket antika möbler kan det bli en dålig matchning med ett jämnt och ljust trägolv.
Och vice versa. Läs mer om sortering, struktur och ytbehandling på sidorna 32 – 33.

4.
TRÄGOLV ÖVERALLT?
Pergo trägolv är ytbehandlade för att ge skydd mot slitage och repor
och samtidigt bevara ett naturligt utseende och känsla. Tack vare StayClean-tekniken
tål de även spill och fukt. Du kan alltså ha trägolv i till exempel
köket och andra rum där vatten är en del av vardagen.
Vi rekommenderar: Låt inte vatten hindra dig från att skaffa det trägolv du vill ha.
StayClean innebär även behandlade kortsidor som skyddar träet från missfärgning av fukt.

5.
ETT BRA GOLV SITTER I DETALJERNA

Välj för livet!
Pergo golv har
livstidsgaranti.
Läs mer
på sidan 30.

Tillbehör kan verka som en detalj, men de har stor effekt på hur ditt rum
kommer att se ut. Valet är ditt: Satsa på ett klassiskt utseende med socklar som matchar golvet
eller välj målningsbara socklar som ger dig en sömlös övergång med väggens färg.
Läs mer om vårt breda sortiment av tillbehör på sidorna 42 – 50!
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CAMEL BROWN OAK W1248-05124
11

det goda livet
Hitta det i en plats där du kan slappna av
			och umgås med de du älskar.

Följ ljuset

När du lägger ett golv,
låt golvplankorna
löpa mot det fönster som
ger mest ljus.

SUBLIME OAK W1248-03792

RESIDENCE OAK W0135-03566-2

Var bekväm

i dig själv

Funderar du på att lägga golvet själv?
Oroa dig inte!
Läggningen är snabb och enkel med PerfectFold™
klicksystem. Läs mer på sidan 41.
SPRING OAK W1216-01741-C
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COUNTRY OAK W1248-05121

Dela stunden
för minnen som varar

NATURAL PRIME OAK W1216-03798-C

Pergo trägolv är skyddade av
högkvalitativ lack, som ger extra motstånd
mot repor och slitage!

BROWN CHESTNUT OAK W0135-05116-2

Stänksäkert!
Alla Pergo trägolv
skyddas av
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BROWN CABIN OAK W1216-03888-C

NATURAL OAK W1216-03201-C

RUM
DÄ R S TO R L E K E N
VERKLIGEN
SPEL AR ROLL!
Vardagsrum
Stora golvbrädor skapar
ett exklusivt utseende.
Hall
I mindre utrymmen kan långa
brädor göra stor skillnad.
Sovrum
Långa, rena golvlinjer
ger ett lugnt intryck.

NORDIC POLAR OAK W0135-03562-2

L A N G E L A N D : 2400 x 260 mm
Se mer på sidan 35.

Obehandlade trägolv kan bli
permanent missfärgade om vatten
och smuts tränger in i träet.

StayClean fuktskydd
ger Pergos trägolv ett extra skydd
mot vätska och hindrar smuts
från att tränga ner i fogar
och struktur.
LIGHTHOUSE OAK W1248-03794

T-lister som
matchar ditt golv
perfekt!
Mer på sidan 44.

CHATEAU OAK W0135-03789-2

ICE WHITE OAK W1248-03793

Funderar du på att lägga golvet
själv? Oroa dig inte!
Läggningen är snabb och enkel
med PerfectFold™ klicksystem.
Läs mer på sidan 43.

Vilket golv

passar din stil?
Ska du välja en sliten vintagestil
i djupborstad ek, eller känslan av silkeslen ask?
I vårt sortiment finner du flera
ytstrukturer och ytbehandlingar för exakt
rätt känsla i ditt rum.
Se mer på sidorna 32 – 33.

SADDLE BROWN OAK W1216-03797-C
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Ett rum för dig. För två.
				
Och alla tillsammans!

LIGHT PURE OAK W1216-05125-C

Välj för livet!
Pergo golv har
livstidsgaranti.
Läs mer
på sidan 30.

GREY VINTAGE OAK W1248-05120
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Design som utgår
från enkelhet,
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Som gjort för trä!
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Väggar, golv, möbler
– det blir aldrig för mycket.
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NORDIC POLAR OAK W0135-03562-2
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HELT ENKELT
COOLT
Vilket ekgolv passar dig bäst?
Svaret finner du bara hemma hos dig.

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

CASTLE OAK W0135-05117-2

Längre brädor gör att
rummet känns rymligare och
öppnare. Och ju längre brädor,
desto större effekt.

Låt golvet visa vägen

Om ditt rum har en stor ljuskälla som till exempel
ett fönster ska du tänka på att golvplankorna läggs i riktning
mot ljuset. Då faller ljuset vackrare över plankorna
och golvet blir snyggare.

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 46.

NORTHERN LIGHT OAK W1216-03202-C

28

HARBOURSIDE OAK W1216-03800-C
NORDIC GREY OAK W0135-05118-2

Stänksäkert!

Alla Pergo trägolv
skyddas även av
StayClean.

Vad gör
Pergo Wood Parquet
så speciellt?
Här får du svaren!

Pergo trägolv består av 3 lager trä där varje lager ligger
med träfibrerna i olika riktningar. Detta för att reducera
effekten när träet expanderar och krymper till följd av
variationer i temperatur och fuktighet. En avancerad
stomme av gran eller HDF absorberar påfrestningar
så att ditt golv förblir stabilt under alla omständigheter.

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

2 Slitskikt
Ett noga utvalt slitskikt av trä, 2,5 eller 3 mm,
som kan slipas 2 – 3 gånger.

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

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

Livstids garanti
Den robusta och innovativa konstruktionen gör att varje golv från Pergo är gjort för att hålla.
Därför ger vi en generös garanti på våra produkter.
» Alla golv har livstids garanti.
» Och 10 års StayClean, fuktskyddsgaranti.
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CHALKED OYSTER OAK 31
W1248-05119

struktur

Kolla in det här
innan du väljer ditt trägolv
x2

Trä är ett material som erbjuder stor naturlig variation i utseendet, som kan varieras ännu mer med olika
ytbehandlingar och finish. Ta dig tid att välja mellan olika alternativ och hitta rätt golv för just dig. När du är klar
rekommenderar vi dig att besöka närmaste butik och se hur det ser ut i verkligheten. Den taktila skönheten i ett
trägolv tilltalar ögat, men när du är nära nog att röra växer upplevelsen ännu mer!

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.

träslag

ytbehandling
För att du ska kunna njuta av dina golv i många år, ger vi våra produkter en skyddande och vårdande ytbehandling. Pergo 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 med struktur och gulbrun färg.

har en mjuk ådring och vitgul 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 har produkter
med fasade kanter på långsidorna eller på alla fyra sidorna.

Selected

Accent

Lively

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

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

Trä med stora kvistar och sprickor;
rustikt utseende med livlig variation
i färg och struktur.

32

2-sidig fasning

4-sidig fasning

Trä är ett levande material där färgtonen förändras under årens lopp. De mönster och färger vi visar är inte en fullständig återgivning av alla nyanser som kan förekomma i ett trägolv.
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Langeland
2400 x 260 x 14 mm | 3 mm slitskikt | 4-sidig fasning
NORDIC POLAR OAK
W0135-03562-2

CHATEAU OAK
W0135-03789-2

Storleken

räknas såklart!
1: 1820 x 190 mm
2: 2400 x 260 mm
3: 2200 x 220 mm
Lively

x2

SEAFIELD OAK
W0135-03787-2

Lively

BROWN CHESTNUT OAK
W0135-05116-2

NYHET

Lively

CASTLE OAK
W0135-05117-2

NYHET

RESIDENCE OAK
W0135-03566-2

Accent

NORDIC GREY OAK
W0135-05118-2

1

2

NYHET

3

Våra golv är längre och bredare än någonsin!
Langeland är 240 cm långa och 26 cm breda och ger ett intryck som bara
måste upplevas. Trots längden är golven lätta att lägga. Tack vare klicksystemet PerfectFold™
kan våra trägolv läggas av en enda person.

Besök din återförsäljare
och känn dig fram till ditt favoritgolv

Lively

Accent

x2

Lively

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively

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 x 220 x 13 mm | 2,5 mm slitskikt | 4-sidig fasning
CHALKED OYSTER OAK
W1248-05119

LIGHTHOUSE OAK
W1248-03794

Lively

NYHET

SUBLIME OAK
W1248-03792

GREY VINTAGE OAK
W1248-05120

NYHET

x2

ICE WHITE OAK
W1248-03793

Accent
Lively

Lively

Lively

x2
CAMEL BROWN OAK
W1248-05124

FROST OAK
W1248-05122

NYHET

LAPLAND OAK
W1248-05117

NYHET

COUNTRY OAK
W1248-05121

NYHET

NYHET

Accent

x2

SMOKED MANSION OAK
W1248-05123

Selected

x2

Accent

Selected

Lively

NYHET

x2

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively

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 x 190 x 13 mm | 2,5 mm slitskikt | 2-sidig fasning
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

Accent

Selected

NYHET

Accent

ARCTIC OAK
W1216-03572-C

Selected

x2

SPRING OAK
W1216-01741-C

Lively

x2

Accent
NATURAL PRIME OAK
W1216-03798-C
NORTHERN LIGHT OAK
W1216-03202-C

WHITE SAND OAK
W1216-03793-C

SADDLE BROWN OAK
W1216-03797-C

NYHET

Accent

LIGHT PURE OAK
W1216-05125-C

NYHET

Selected

x2

GREY OAK
W1216-03203-C

Accent

Lively

x2

Selected

Accent

Lively

x2

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively

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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Funderar du på att
göra det själv?

Snabb & enkel läggning
med klicksystemet PerfectFold

™

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

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

Oroa dig inte!
Vi guidar dig genom
hela läggningsarbetet.

Vinkla
Nu är det snabbare och enklare än någonsin att lägga ditt Pergo-golv.
Alla våra golv levereras med det innovativa klicksystemet PerfectFold™
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
40

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

Använd den metod som fungerar bäst för dig!
41

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.

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.

1

Mellanlägg
Läggs under golvet för att
hjälpa till att eliminera buller,
jämna ut undergolvet, fungera
som fuktspärr och installera
golvvärme. Se sidan 46.
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 48.

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.

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 49.

4

1

2

3

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.

Vi guidar dig genom
hela läggningsarbetet.

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.

2
3

3

Golvsockel

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.

4

Se instruktionsfilmen
på pergogolv.se
NORDIC POLAR
42 OAK W0135-03562-2
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Vatten + trä?
PGWINCP(-)
2150 x 17 x 54 mm

17 mm

(se matchingsmatrisen för rätt artkelnummer)
17 mm

5 behov – 1 lösning

Hålkälslist

Pergos 5-i-1 är en heltäckande lösning för olika delar av ditt golv. Samtliga profiler matchar ditt golv i mönster och färg, och den enkla installationen ger
ett resultat med diskreta övergångar. Under ett ytskikt av reptåligt och slitstarkt trä finns en stabil konstruktion av HDF och plast. Med den patenterade
Incizo®-lösningen skär du enkelt till profilerna i det format du behöver. Kniv medföljer. Passar golvtjocklekar mellan 12,5 och 14 mm.

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

1

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

2

3

Nivåprofil

Övergångsprofil

Avslutningsprofil

Från trä till trä.

Från trä till matta.

Från trä till keramik, vinyl eller
linoleum.

Avslut mot tröskel, skjutdörrar etc.

4 mm

Färg: silver.

16 mm

5

39 mm

54 mm

39 mm

mellanlägg

4

T-list
39 mm

Oroa dig inte! StayClean ger golvet
extra skydd mot fukt och spill och
hindrar smuts från att tränga ner
i fogar och träets struktur.

4 mm

4 mm

13 mm

13 mm

4 mm
13 mm

5

Trappnosprofil, plan

Trappnosprofil

Trappnos, aluminium

För en plan avslutning på trappsteg.

För ett steg ner från ett flytande
golv, t. ex. på toppen av en trappa
eller ett steg ner i ett rum.

PGSTPSILVME270N, 2700 x 23 mm
Passar golv med tjocklek 7 – 16 mm.
Yta: aluminium.
Färg: silver.
23 mm

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

7 – 16 mm
27 mm

NEWINCPBASE3ME215, för 14 mm golv
NEWINCPBASE2ME215, för 12,5 mm golv
50 mm

80 mm

80 mm

Gör ett bra golv ännu bättre!
16 mm

16 mm

Golvsockel rak

Golvsockel rak, vit och målningsbar

PGWPPSKR(-), 2400 x 16 x 80 mm
(se matchingsmatrisen för rätt artkelnummer)

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

Yta: Slitstarkt och reptåligt faner. Stomme: MDF.
Färg: matchande färg.

Yta: folie. Stomme: MDF.
Färg: vit (NCS 0502 Y), målningsbar.
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» 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.
» På nästa sida hittar du en översikt som hjälper dig att välja
rätt mellanlägg för just ditt golv!
WHITE SAND OAK W1216-03793-C

Gör ett bra golv
ännu bättre!

Mellanlägg för undergolv av trä

Innan du börjar lägga ditt Pergo-golv
behöver du välja ett mellanlägg

BRA

BÄTTRE

BÄST

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

Mellanlägg för professionellt bruk
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**
Tjocklek

NEJ

NEJ

JA*

2 mm

3 mm

2 mm

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

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

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 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

JA

JA

JA*

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
Fuktspärr**
Tjocklek

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
för 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. **Använd alltid tillsammans med PE-film.
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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

städning
Våra högklassiga och ergonomiskt utformade originalprodukter gör det ännu enklare att hålla golven fräscha länge. För att behålla lystern i ett Pergogolv 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.

Moisturbloc Extreme™

PE film (polyeten)

Läggningssats

Monteringssats golvsockel

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

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

PGTOOL

PGCLIPS15LM

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,
motståndskraftigt mot
alkaliska produkter.

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

Reparationsvax

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 trägolv inte bara
slitstarkt, utan också lätt att underhålla.

Slagkloss trä

Professionellt slagjärn

Safeseal

Flerfunktionslim

PGWTAPPINGBLOCK,
500 x 70 x 20 mm

PGWPULLBAR, 520 x 110 x 62 mm

PGSEAL500, 500 ml

PGGLUE290, 290 ml

Professionellt och tyst slagjärn
tack vare det stötdämpande
gummit på kontaktytan.
1 st / förpackning.

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.

Professionell slagkloss.
10 st / förpackning.

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

Fogmassa

Rörmanschetter

PGKIT(-), 310ml

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

Ger en vacker yta. Torkar på en
halvtimme och är fullt härdad efter
ett dygn. Finns i åtta färger.
Vattenbaserad akryl.
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PGRCINOX22, rostfritt stål
Inre diameter: 22 mm
Yttre diameter: 54 mm

Tejp
NETAPE50, 50 m x 5 cm
Självhäftande
aluminiumtejp för mellanlägg.

För att bevara ditt trägolv i bästa skick är det viktigt att rengöra och
underhålla det regelbundet. Efter läggning men innan du möblerar rummet
rekommenderar vi att du rengör ytan med dammsugare
eller fuktig mikrofibermopp.
» För regelbundet underhåll och rengöring
rekommenderas att torka av golvet utan vatten.
Pergos mikrofibermopp är ett bra val som kan
samla mycket smuts.

» Använd inte så mycket vatten, eftersom ett
trägolv har en begränsad tålighet mot vatten.
En bra tumregel är att inte ta mer vatten än som
torkar upp inom 60 sekunder.

» Vid behov kan du använda fuktig mikrofibermopp och rengöringsmedel för bästa resultat.
Rengöringsmedlet gör rent på djupet, håller
golvet hygienskt och lämnar inte restlager på
ytan.

» Använd aldrig stålull eller andra grova
rengöringsmaterial då de kan förstöra ytskiktet.
Ett Pergo trägolv får inte vaxas eller poleras.
» En fullständig rengöringsinstruktion samt vår
fläckborttagningsguide finns på vår hemsida.

80 mm

matchningsmatris

16 mm

5-i-1
17 x 54

Golvsockel rak
16 x 80

Fogmassa
310 ml

PGWINCP(-)

PGWPPSKR(-)

PGKIT(-)

Langeland
W0135-03562-2

Nordic Polar Oak

03562

03562

1

W0135-03566-2

Residence Oak

01341

01341

4

W0135-03787-2

Seafield Oak

01340

01340

3

W0135-03789-2

Chateau Oak

01334

01334

5

W0135-05116-2

Brown Chestnut Oak

05104

05104

5

W0135-05117-2

Castle Oak

05102

05102

2

W0135-05118-2

Nordic Grey Oak

05107

05107

4

W1248-03792

Sublime Oak

01341

01341

4

W1248-03793

Ice White Oak

01742

01742

1

W1248-03794

Lighthouse Oak

03794

03794

2

W1248-05117

Lapland Oak

05102

05102

2

W1248-05119

Chalked Oyster Oak

01626

01626

2

W1248-05120

Grey Vintage Oak

01626

01626

2

W1248-05121

Country Oak

01341

01341

4

W1248-05122

Frost Oak

05122

05122

3

W1248-05123

Smoked Mansion Oak

01625

01625

6

W1248-05124

Camel Brown Oak

03096

03096

4

Svalbard

Lofoten
W1216-01739-C

Country Ash

01740

01740

1

W1216-01741-C

Spring Oak

01741

01741

4

W1216-03097-C

Ranch Oak

01341

01341

5

W1216-03201-C

Natural Oak

01334

01334

5

W1216-03202-C

Northern Light Oak

01340

01340

3

W1216-03203-C

Grey Oak

03203

03203

2

W1216-03572-C

Arctic Oak

01742

01742

1

W1216-03793-C

White Sand Oak

01742

01742

1

W1216-03797-C

Saddle Brown Oak

03797

03797

4

W1216-03798-C

Natural Prime Oak

1334

1334

5

W1216-03800-C

Harbourside Oak

3017

3017

4

W1216-03888-C

Brown Cabin Oak

03096

03096

4

W1216-05125-C

Light Pure Oak

01341

01341

4

format
Kollektion

Plankdesign

Längd, mm

Bredd, mm

Tjocklek, mm

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

240

82,99

* max 1 delad planka / paket kan förekomma

Ungt förevigt!
StayClean håller ditt golv
fräscht och skyddar det
från fukt och spill.

Produktbilder kan avvika från verkligheten. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel. Allt innehåll © 2020 av
Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd av utgivaren.
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bvba – division flooring.

HARBOURSIDE OAK W1216-03800-C
51

SE 200092- 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

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

www.pefc.org

