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La oss veilede deg til riktig design

Se våre gulv
i virkeligheten
Se deg rundt for inspirasjon

Det er enklere og raskere
enn du kanskje tror!
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LOFOTEN, NORTHERN LIGHT OAK W1216-03202-C

Nærmere naturen
Når vi lager parkettgulvene våre, forsøker vi å skape
en virkelig følelse av å få et naturlig materiale inn
i hjemmet og inn i livet ditt. Treets renhet gir
en autentisk følelse ulik alle andre. Men samtidig
er det delikat og må beskyttes for å motstå
de daglige aktivitetene i et moderne liv.
Hos Pergo er vi ikke fremmede for slitesterke gulv.
Vi er oppfinnerne av laminatgulv, og vi har samme tilnærming
til utviklingen av alle våre gulv: Hva er poenget med et vakkert
gulv hvis skjønnheten ikke varer? Derfor oppdaterer og
utvikler vi hele tiden teknologien bak parkettgulvene våre.
Vi finner opp nye måter å beskytte overflaten på og øke
holdbarheten. Alt for å sikre at det nye gulvet ditt beholder
utseendet du elsker i mange år fremover.

4
LANGELAND,
RESIDENCE OAK W0135-03566-2

5

Lenge leve
parketten
Gulvene våre bringer den naturlige, autentiske skjønnheten til treet inn
i interiøret ditt. Og de kommer med en stor bonus: Takket være StayCleanteknologien vil de nye tregulvene dine fortsette å se vakre ut år etter år.
StayClean tilbyr en unik beskyttelse som gjør Pergo tregulv ekstra motstandsdyktig mot
væsker og søl, og forhindrer at smuss kommer inn i skjøtene og treteksturen. Resultatet
er et gulv som holder seg rent uten å miste glansen. Vi elsker parkettgulv, og derfor er
vi stolte av å introdusere en ny generasjon gulv som lar deg nyte den naturlige, uendrete
følelsen av tre uten å måtte bekymre deg.

Nyt den kompromissløse, naturlige skjønnheten i tre
StayClean-teknologi og det slitesterke topplaget skaper et gulv som er beskyttet uten at
materialet blir endret. Det autentiske utseendet og den naturlige trekarakteren endres ikke
– den bare beskyttes.

Gulv som lar deg slappe av
Vann, smuss og søl kan være skadelig for tregulv og forårsake hevelse og for tidlig aldring.
Men våre tregulv har en spesiell overflate- og kantbeskyttelse som gir deg et gulv som
forblir vakkert år etter år.

Gulv uten StayClean...
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Pergo StayClean beskyttelse som gjør en forskjell!
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LOFOTEN, NORTHERN LIGHT OAK W1216-03202-C

Gjør skjønnhet bærekraftig
Å velge et vakkert gulv er ikke bare et spørsmål om design og forbedring av interiøret.

Få mest mulig ut av hver ressurs. Tre er en verdifull, fornybar ressurs som bør brukes på den mest

Som med så mange andre produkter, er det en beslutning som påvirker mer enn

bærekraftige måten – spesielt når det gjelder trær som vokser langsomt, slik som eik. Derfor bruker

hjemmet ditt. Derfor vil vi gjerne fortelle deg hvordan det nye gulvet ditt blir produsert.

vi bare saktevoksende tre av høy kvalitet som eik og ask for den delen av gulvet du kan se og føle.

Dedikert til bærekraft. Hos Pergo er vi kjent for å skape slitesterke gulv. Du tenker kanskje ikke
på det, men å lage et gulv som varer i en lengre periode før det må byttes ut, er kanskje den mest
åpenbare måten å minimere fotavtrykket til driften vår på. En annen er å sikre minimal innvirkning
på miljøet i hvert trinn i produksjonsprosessen – og gjennom hele livssyklusen til parkettgulvene våre.
Som et bevis på engasjementet vårt og omsorgen for miljøet, var Pergo det første gulvselskapet
som noensinne mottok det offisielle Svanemerket.

Målet vårt er å få mest mulig gulv ut av et tre, uten å inngå kompromiss med det naturlige utseendet,
følelsen og holdbarheten til gulvet ditt. Treet som brukes til kjernen av gulvbrettet kommer fra trær som
vokser raskt og/eller gjenvunnet tre. Gjenvunnet tre er et biprodukt fra andre næringer som ellers ville
blitt brent. I stedet er treet nå gjenvunnet for å bli kjernen i gulvet ditt.
Forpliktelse i alle detaljer. Vi vil at du skal nyte tregulvet ditt i visshet om at det er laget med respekt
for miljøet. Topplaget er hentet fra bærekraftige forsyninger av eik og ask i Europa. Og lakken oppfyller
strenge internasjonale utslippsnormer. Med Pergo kan du føle deg trygg i visshet om at du velger et
gulv som er like bra for interiøret ditt som det er for vårt felles miljø.

* 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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Trenger du hjelp
til å finne ditt nye Pergo-gulv?
Å velge riktig gulv er ofte den vanskeligste delen av å fornye interiøret.
Her er noen tips som hjelper deg i gang og veileder deg mot det perfekte gulvet.

1 Gjør hverdagen enkel
Tre gjør underverker i alle rom. Men hvis du er ute etter et nytt kjøkkengulv, er det lurt å velge
et som kan tåle en skvett eller to. Som en bonus gjør overflatebeskyttelsen også gulvet ditt enklere å rengjøre.

2 Ingenting kan måle seg med den virkelige tingen
Før du bestemmer deg, sørg for at du får se gulvet i virkeligheten.
Bestill en prøve eller besøk et utstillingslokale for å få en følelse av hvordan favoritten din ser ut.
Det kan også være nyttig å se hvordan gulvet ser ut på forskjellige tidspunkt på dagen.

3 Øk plassen din
Store planker vil øke følelsen av plass i et stort rom, så hvis hjemmet ditt tillater det: Velg stort!

4 Tenk annerledes
Før du velger et gulv, ta deg tid til å vurdere et alternativ, som et mønstret gulv eller en annen behandling
enn du opprinnelig planla. Det kan være det som skal til for å heve interiøret til neste nivå.

5 Den siste finpussen
Tilbehør kan virke som en detalj, men de har stor innvirkning på helhetsinntrykket til rommet.
Å velge lister som passer perfekt gjør installasjonen komplett og påvirker utseendet til hele rommet.
Se mer på side 46 – 53.

Vil du se inn i fremtiden?
Med Pergo FloorLab kan du se ditt nye gulv i det eksisterende rommet.
Bare last opp et bilde av interiøret ditt, velg et gulv fra sortimentet vårt og lek deg
med farger, design og materialer til du finner det utseendet du liker.
Trenger du å bestemme deg raskt?
Vi vet at det store utvalget vårt av gulv kan virke overveldende.
Men FloorFinder tar deg i hånden og veileder deg til det rette
gulvet med noen få enkle klikk.

Besøk FloorLab og FloorFinder på pergo.no
10 NATURAL HERRINGBONE OAK W3143-05115
SALTHOLM,
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KLASSISK OG MODERNE

Et gulv til å
leve godt med
Våre parkettgulv er beskyttet med
StayClean-teknologien. Det betyr at de
vil kunne motstå hverdagens utfordringer,
og samtidig beholde sitt naturlige og
autenstiske utseende år etter år.

Profiler

Svanemerket.
Et godt valg for miljøet.

LOFOTEN, LGHT PURE OAK W1216-05125-C

som matcher gulvet ditt
perfekt i farge!
Les mer på side 51.

12 SPRING OAK W1216-01741-C
LOFOTEN,

13

Trukket mot lyset
Når du installerer et gulv, må du sørge for
at plankene fører deg mot vinduet
med mest sollys. Spesielt hvis du har et gulv
med lange planker som Langeland, kan du
dra full nytte av den optiske effekten.

Søl trygt!
Våre tregulv er beskyttet
med StayClean.
LANGELAND,14
CHATEAU OAK W0135-03789-2
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Et utseende
som er tro
mot seg selv
Tillat det autentiske utseendet
til et ekte, naturlig tregulv for
å gi personlighet til interiøret ditt.
Med det sjenerøse formatet på
Langeland-gulvene våre får du alt

LANGELAND, SEAFIELD OAK W0135-03787-2

du kan ønske deg. Teksturen,
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LANGELAND, NORDIC GREY OAK W0135-05118-2

de naturlige endringene i mønstre
og fargevariasjon bidrar til å gjøre
parkettgulv til en klassiker som
aldri går av moten.

Vil du se gulvene
våre i virkeligheten?
Finn en forhandler eller
bestill en prøve på pergo.no.
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Et flott gulv handler om mer
enn bare utseende
Å velge riktig underlag vil ikke bare øke
gangkomforten, men øke funksjonaliteten
til gulvet ditt. Les mer på side 48.

Slapp av!
Gulvet ditt holder
seg rent.
18 BROWN OAK W1248-05124
SVALBARD, CAMEL
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A L L S I D I G V I N TA G E

Designet for å bryte mønsteret
– akkurat slik du vil ha det
Saltholms planker er ikke bare store og moderne sammenlignet med de
mindre, tradisjonelle plankene som vanligvis forbindes med fiskebensmønsteret.
De kan også installeres for å danne to forskjellige gulvmønstre. Velg mellom

20

SALTHOLM, LIGHT HERRINGBONE OAK W3143-04856

fiskeben eller firkanter. Begge vil skape et interiør som imponerer.
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SALTHOLM, BROWN HERRINGBONE OAK W3143-04979

SVALBARD, CHALKED OYSTER OAK W1248-05119

SVALBARD, ICE WHITE OAK W1248-03793

Gulvet ditt, akkurat slik naturen
hadde tenkt det
De lette tonene av naturlig, delikat behandlet eik i disse Svalbard-gulvene
gir et mykt preg til hele rommet. Men de er alt annet enn skjøre. StayClean-teknologien
gir et usynlig skjold og gjør gulvet ditt klart for hverdagen.

Planlegger du å legge gulvet selv?
Slapp av! Det er raskt og enkelt å legge gulvet med vårt klikksystem.
Mer på side 45.
22
SVALBARD, LIGHTHOUSE
OAK W1248-03794
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Gjør deg klar for livet!
Pergo gulv leveres med livtstidsgaranti.
Les mer på side 31.

Gulvene våre er laget
av materialer som er fornybare
og gjenvunnet.

Gamle favoritter,
nye omgivelser
Vintage handler om å blande ulike
elementer. Det klassiske utseendet
til et autentisk parkettgulv er det perfekte
grunnlaget for å skape et interiør som
omfavner nye og gamle favoritter.
LOFOTEN, NATURAL PRIME OAK W1216-03798-C

Sokkellister
som matcher gulvet ditt
perfekt i farge.
Les mer på side 51.

LOFOTEN, NATURAL OAK W1216-03201-C
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SANDHAMN,
SMOKED MANOR OAK, CHEVRON W3860-04374
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R E T T O G S L E T T S K A N D I N AV I S K

Ingenting sier »Velkommen« som den varme følelsen
av et ekte parkettgulv. Kombiner det med objekter du
elsker, og voilà: Du har skapt et virkelig personlig interiør.

Uhell skjer!
Men gulvet ditt holder
seg rent.
26
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LOFOTEN, ARCTIC OAK W1216-03572-C

Den nordiske svanen
garanterer lave utslipp
og et godt innemiljø.

Hverdagslig
eleganse
Skjønnhet for enhver pris, men ikke
på bekostning av noe. Det er vår
tilnærming når det gjelder å skape
holdbare, bærekraftige gulv. Det er

Inspiration

like sant for parkettgulvene våre som
for de andre gulvene våre. Og det ser
ut til at vi har forstått noe, for Pergo
var den første gulvprodusenten som
ble sertifisert med Svanemerket.

LOFOTEN, GREY OAK W1216-03203-C

LOFOTEN, WHITE SAND OAK W1216-03793-C
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Hva gjør Pergo parkett så spesiell?
Her kommer svaret!
Pergo parkettgulv består av 3 lag tre med tekstur som går i ulike retninger for å redusere
den naturlige ekspansjonen og krympingen forårsaket av svingninger i temperatur
og fuktighet. En avansert kjerne av gran eller HDF absorberer stress og belastning
for å sikre at gulvet ditt forblir stabilt under alle forhold.

1 Beskyttende lag
7 lag med lakk av høy kvalitet gir maksimal
beskyttelse og sikrer enkelt vedlikehold.

2 Topplag
Et nøye valgt lag av eik eller ask, 2,5 eller 3 mm.

3 Avansert kjerne
Kjernen absorberer belastningene som
gulvet utsettes for og sørger for at det holder
seg stabilt under alle forhold.

4 Balansert støtte
Finéren nederst er laget av økologisk sertifisert
tre og bidrar til å balansere plankene perfekt.

Livstidsgaranti
Takket være en robust og innovativ konstruksjon er alle parkettgulv fra Pergo laget
for å vare, og det er derfor produktene våre kommer med en omfattende garanti.
» Alle gulv har livstidsgaranti.
» Gulv med StayClean har 10 års fuktbeskyttelsesgaranti.

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

Sjekk dette
før du velger parkett
Tre er ikke bare et materiale som tilbyr et bredt utvalg med naturlig utseende, men variasjonen blir
enda større av forskjellige overflatebehandlinger. Ta deg tid til å velge mellom de forskjellige alternativene

x2

for å finne gulvet som passer for deg. Og når du er klar, anbefaler vi deg å besøke din nærmeste
forhandler for å få en førstehåndsopplevelse av gulvet du har valgt.

Treslag

Børstet

Dypbørstet

Ved å børste overflaten på på en planke får man
frem treets naturlige struktur og autentiske særpreg.

Treoverflaten er behandlet med spesielle børster som børster
ned de myke områdene av treverket. Dypbørsting fremhever
treets naturlige preg ytterligere.

Overflatebehandling
For å sikre at du kan nyte gulvene dine i mange år fremover, er gulvene våre beskyttet av StayClean, samt en overflatefinish mot
slitasje. Alle gulvene våre er klare til bruk rett fra esken, uten behov for ekstra overflatebehandling. Lakken vi bruker oppfyller
strenge internasjonale utslippsnormer, slik at du kan nyte tregulvet ditt i visshet om at det ble laget med respekt for miljøet.

Eik

Ask

har en karakteristisk struktur og en lys til mørk farge.

har et glatt tekstur og en hvit til blek gul farge.

Sortering
Hvert tre er unikt, og selv ulike deler av samme tre gir forskjellige preg. Kvister og strukturer gir treet karakter. Noen av produktene
våre har mer karakter enn andre, og derfor har vi utviklet et sorteringssystem som hjelper deg å finne gulvet med det uttrykket du
ønsker. De naturlige variasjonene gjør at nettopp ditt gulv blir helt spesielt! Gå inn på pergo.no for å få mer informasjon.

Ekstra matt lakk

Matt lakk

Vår ekstra matte lakk tilbyr det beste fra begge verdener:
utseendet til ubehandlet tre, men med den ytelsen og det
lave vedlikeholdsbehovet som lakk gir.

Denne finishen gir noe glans, og forsterker treverkets farger
samtidig som det naturlige og autentiske utseendet vises.

Fasede kanter
Planker med fasede kanter gir følelsen av et autentisk tregulv. Vår kolleksjon har
design med fasede kanter på langsidene eller på både kort- og langside.

Selected

Accent

Lively

Tre med små kvister;
naturlig variasjon i farge og struktur.

Tre med middels kvister;
uttalt variasjon i farge og struktur.

Tre med store kvister og sprekker;
livlig variasjon i farge og struktur
og et ganske rustikt utseende.
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Tre er et levende materiale. Fargen endrer seg naturlig i løpet av årene.

4 fasede kanter

2 fasede kanter

Ingen faset kant

De illustrerte mønstrene og fargene gir ikke et fullstendig bilde av alle nyansene som kan oppstå i et tregulv.

33

2

Den nordiske svanen
sertifiserer energieffektiv
produksjon.

3

5

				
				
StayClean
Fasing
Klikksystem

1

Fuktsikringsguaranti

Garanti

–

Livstid

1 SANDHAMN

600 × 310 × 13 mm

–

–

Uniclic®

2 LANGELAND

2400 × 260 × 14 mm

•

4

PerfectFold™

10 år

Livstid

3 SVALBARD

2200 × 220 × 13 mm

•

4

PerfectFold™

10 år

Livstid

4 SALTHOLM

580 × 145 × 14 mm

•

4

Uniclic®

10 år

Livstid

5 LOFOTEN

1820 × 190 × 13 mm

•

2

PerfectFold™

10 yår

Livstid

4

Ikke bekymre deg for å legge gulvet!
Til tross for de lange plankene, er våre tregulv enkle å legge.
Takket være vårt klikksystem kan plankene legges av en enkelt person.
Mer på side 45.
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Langeland
2400 × 260 × 14 mm | 3 mm toppsjikt | 4 fasede kanter | PerfectFold™

NORDIC POLAR OAK
W0135-03562-2

CHATEAU OAK
W0135-03789-2
Se bilde av gulvet på side 14 & 15

Lively

x2

SEAFIELD OAK
W0135-03787-2

Lively

Se bilde av gulvet på side 17

BROWN CHESTNUT OAK
W0135-05116-2

Lively

CASTLE OAK
W0135-05117-2

RESIDENCE OAK
W0135-03566-2

Se bilde av gulvet på side 36

Se bilde av gulvet på side 4

Accent

NORDIC GREY OAK
W0135-05118-2
Se bilde av gulvet på side 16

Lively

Accent

x2

Lively

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively

36
LANGELAND,
CASTLE OAK W0135-05117-2

Børstet

Dypbørstet

Ekstra matt lakk

Matt lakk

Av tekniske årsaker kan fargene som trykkes her, avvike fra de faktiske gulvfargene. Vi anbefaler at du tar turen innom forhandleren for å se på store prøveformater før du kjøper.
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Svalbard
2200 × 220 × 13 mm | 2,5 mm toppsjikt | 4 fasede kanter | PerfectFold™

LIGHTHOUSE OAK
W1248-03794

CHALKED OYSTER OAK
W1248-05119

SUBLIME OAK
W1248-03792

GREY VINTAGE OAK
W1248-05120

Se bilde av gulvet på side 22

Se bilde av gulvet på side 23

Se bilde av gulvet på side 1

Se bilde av gulvet på side 53

Lively

x2

ICE WHITE OAK
W1248-03793
Se bilde av gulvet på side 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 bilde av gulvet på side 18 & 19

Accent

x2

SMOKED MANSION OAK
W1248-05123

Selected

Accent

Selected

Lively

x2

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively

38

Børstet

Dypbørstet

Ekstra matt lakk

Matt lakk

Av tekniske årsaker kan fargene som trykkes her, avvike fra de faktiske gulvfargene. Vi anbefaler at du tar turen innom forhandleren for å se på store prøveformater før du kjøper.
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Lofoten
1820 × 190 × 13 mm | 2,5 mm toppsjikt | 2 fasede kanter | 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 bilde av gulvet på side 55

Se bilde av gulvet på side 56

Se bilde av gulvet på side 25

Accent

ARCTIC OAK
W1216-03572-C

Selected

x2

Se bilde av gulvet på side 26 & 27

SPRING OAK
W1216-01741-C
Se bilde av gulvet på side 12

Lively

x2

Accent

Selected

Accent

NORTHERN LIGHT OAK
W1216-03202-C

WHITE SAND OAK
W1216-03793-C

Se bilde av gulvet på side 3

Se bilde av gulvet på side 29

NATURAL PRIME OAK
W1216-03798-C

SADDLE BROWN OAK
W1216-03797-C

Se bilde av gulvet på side 25

Se bilde av gulvet på side 56

Accent

LIGHT PURE OAK
W1216-05125-C

Selected

x2

Se bilde av gulvet på side 13 & 56

GREY OAK
W1216-03203-C
Se bilde av gulvet på side 28 & 29

Accent

Lively

x2

Selected

Accent

Lively

x2

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively
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Børstet

Dypbørstet

Ekstra matt lakk

Matt lakk

Av tekniske årsaker kan fargene som trykkes her, avvike fra de faktiske gulvfargene. Vi anbefaler at du tar turen innom forhandleren for å se på store prøveformater før du kjøper.
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Saltholm

Sandhamn

580 × 145 × 14 mm | 3 mm toppsjikt | 4 fasede kanter | Uniclic®

600 × 310 × 13 mm | 2.5 mm toppsjikt | ingen fased kant | Uniclic®

LIGHT HERRINGBONE OAK
W3143-04856

NATURAL MANOR OAK, CHEVRON
W3860-04371

SMOKED MANOR OAK, CHEVRON
W3860-04374

Se bilde av gulvet på side 20

Se bilde av gulvet på side 30

Se bilde av gulvet på side 24

Lively

Lively

Selected

NATURAL HERRINGBONE OAK
W3143-05115
Se bilde av gulvet på side 10

Selected

BROWN HERRINGBONE OAK
W3143-04979
Se bilde av gulvet på side 21

Selected

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively
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Børstet

Dypbørstet

Ekstra matt lakk

Matt lakk

Av tekniske årsaker kan fargene som trykkes her, avvike fra de faktiske gulvfargene. Vi anbefaler at du tar turen innom forhandleren for å se på store prøveformater før du kjøper.
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Det perfekte resultatet er bare et klikk
unna – ikke bekymre deg, vi veileder
deg gjennom hele prosessen!

Slik legger du det nye gulvet ditt
Så lett som bare det. Det er faktisk enklere og raskere enn noen gang å legge
et Pergo-gulv. Bare klikk plankene sammen på den måten som fungerer best
for deg, så blir du ferdig på null komma niks. Det er til og med enkelt å ta opp
planker og erstatte dem når det er nødvendig.

Brett ned
PerfectFold™ klikkskjøt er en metode som lar deg
legge store gulvområder raskt. Vinkle planken sammen
i langsideskjøten, skyv det inntil planken som allerede
er lagt, og press ned.
Til PerfectFold™-system

Slå sammen horisontalt
Pergos tregulv kan også legges horisontalt. Et veldig
praktisk alternativ for steder der det er vanskelig eller
umulig å tilte plankene (f.eks. når man legger den siste
plankeraden eller under dørkarmer og radiatorer).
Til Uniclic® og PerfectFold™-systemer

Vinkle
Hvis du har lagt et gulv før, er sjansen stor
for at det er slik du gjorde det. Bare vinkle
og klikk plankene sammen i den korte enden.
Til Uniclic® og PerfectFold™-systemer

Se instruksjonsvideoene
på pergo.no

Klar til å sette i gang?
Pass på at du leser leggeanvisningen og garantibetingelsene på esken og på pergo.no.
Og sjekk side 52 for å se hvilke verktøy du kan få bruk for.
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1: Underlag
Gjør et flott gulv flottere! Før du legger
det nye tregulvet, må du velge et underlag.
Med et underlag kan du øke gangkomforten,
forbedre akustikken i et rom eller legge til
fuktsperre. På neste side finner du en oversikt
som hjelper deg å velge riktig underlag.

Ikke glem
finpussen!
Gulv: Det er lurt å kjøpe 10 %
mer gulv enn oppmålt gulvflate.
Underlag: Legges under
gulvet for å dempe støy, jevne
ut undergulvet, gi fuktbeskyttelse
eller når du skal legge gulvvarme.
Se side 48.

2: Sokkellister
Pergos perfekt matchende, hvite eller
malingsbare lister installeres enkelt og fleksibelt
ved hjelp av et snap-in-system, spiker, skruer
eller lim. Alle listene har fresede spor på baksiden
som enkelt skjuler kabler.

Leggeverktøy: Hvis du skal legge
gulvet selv, bør du passe på at
du har verktøyet som gjør jobben
enklere. Spør forhandleren din
om råd! Se side 52.
Sokkellister: Ved å bruke
sokkellister med samme
utseende som gulvet, får du
et helhetlig og stilrent inntrykk.
Se side 50.
Vedlikehold: La gulvet ditt
se best mulig ut med Pergo
rengjøringsprodukter.
Se side 53.

3: Expansionsprofiler
Expansionsprofiler kreves for at gulv skal kunne
bevege seg når du legger separate gulvseksjoner
på samme nivå, f.eks. i to tilstøtende rom med
samme gulv. Fås i vår 5-i-1-løsning.

4: Overgangs- og avslutningslister
For elegante overganger og kompensasjon for
høydeforskjeller der tregulv møter andre gulvflater.
Bruk en overgangslist mellom tre og tepper, og en
tilpasningslist mellom tre og fliser. Avslutningslister
gir en fin avslutning mot terskler og ved andre
lignende forhold. Tilgjengelig i vår 5-i-1-løsning.

5: Trappeneser
Pergos gulv egner seg utmerket for trapper også,
hvor matchende trappeneser gir en elegant finish
til hvert enkelt trinn. Tilgjengelig i vår 5-i-1-løsning.
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Gjør et flott gulv flottere

Ikke få kalde føtter med QuickHeat

Før du begynner å legge gulvet må du velge et underlag. Ved å velge riktig underlag vil det ikke bare gi bedre gåkomfort men
også bedre funksjonalitet i ditt gulv. Forbedre akutsikken i rommet, eller få fuktbeskyttelse. Pergo underlag gir en rekke fordeler.

QuickHeat er en smart og enkel vei til komfortabel gulvvarme. Den må ikke støpes, og krever minimal innsats – du trenger ikke engang en elektriker.
Bare rull ut foliene of klikk de sammen, før du installerer termostaten på veggen og plugger den inn. Så enkelt er det. I tillegg til varme, gir QuickHeat
også gåkomfort. Ved å supplere ditt primære varmesystem hjemme med QuickHeat, kan du som regel senke temperaturen 2 – 3 grader sammenlignet
med bruk av tradisjonelle varmesystemer som radiatorer. Timeren kan settes på 5 + 2 dager.

CLICK & PLUG
SYSTEM

Underlag for undergulv i tre
BRA

BEDRE

BEST

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

Gulvvarme

NEI

NEI

JA

Fuktsperre

NEI

NEI

JA*

2 mm

3 mm

2 mm

Rask, komfortabel varme
QuickHeat-systemet består av flere lag: en varmefolie som
produserer varmen, isolasjonsplater som hjelper til å sende varmen
oppover, og to lag med fuktsperre som holder eventuell fukt fra
undergulvet borte.

Slitestyrke
Trommelydsdemping

Tykkelse

Innebygd sikkerhetsfunksjon
QuickHeat har en innebygget sikkerhetsfunksjon som automatisk
kobler systemet fra strømmen dersom en feil oppstår. Systemet
er selvfølgelig sertifisert for at man kan installere det selv, og møter
internasjonale standarder.

Trådløs termostat i hvert rom
Med QuickHeat kan du enkelt finjustere temperaturen i hvert rom.
Når foliene er rullet ut, klikker du de sammen og kobler på termostatet
med en kabel mellom siste folie og termostatet. Du kan så styre
temperaturen gjennom en app på telefonen din, eller på termostatet.

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

PGUDLFOAM15B

PGUDLSMART15

PGUDLSW7

For rom med lite trafikk.
15 m2 / rull.

For rom med middels trafikk.
15 m2 / pakke.

Et svært kraftig underlag for
rom med mye trafikk. 7 m2 / rull.

Underlag for undergulv i betong
BRA

BEDRE

BEST

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk
QuickHeat folie

Slitestyrke
Trommelydsdemping
Gulvvarme

NEI

NEI

JA

Fuktsperre

JA

JA

JA*

2 mm

3 mm

2 mm

Tykkelse

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

QuickHeat isolasjonsplater
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
Isolasjonsplate. 10 plater / pakke. 0,6 m2 / plate, 6 m2 / pakke.
Tykkelse: 7 mm. Det anbefales å bruke fuktsperre.
PE film PGUDLSCREEN34, (se side 52).
Plasser fuktsperren under isolasjonsplatene, og oppå folien.

60 W / m². 230 V. Maks. leggeareal oppvarmet flate: 50 m².

Skjøtekabler
NEQHEXTCAB100, 1,0 m
NEQHEXTCAB300, 3,0 m

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

PGUDLFOAMPLUS15

PGUDLSMARTPLUS15

PGUDLSW7

Et godt grunnlag for rom med
mindre trafikk. Integrert fuktsperre
med overlapping og teipremse
inkludert. 15 m2 / rull.

Egnet i rom med middels trafikk.
Integrert fuktsperre med overlapping
og teipremse inkludert.
15 m2 / pakke.

Et svært kraftig underlag for rom
med mer trafikk. 7 m2 / rull.

Foliene kobles sammen ved hjelp av et kontaktsystem.
Kabel (1 m eller 3 m) brukes for å koble den siste folien
til termostaten og/eller mellom folier med lengre
avstand mellom seg.

Termostat, trådløs
NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

*Når du skal legge SilentWalk på betonggulv eller over gulvvarme, må du teipe kantene på underlaget
med en fuktsikker teip (NETAPE50). Gjør ikke dette når du legger på undergulv i tre.
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Kontroller temperaturen via en app på telefonen din.
Tre programmer: konstant, dag/natt og ukeprogram 5 + 2.
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5 perfekte avslutninger i 1
Listetyper for ulike deler av gulvet, alt i én praktisk pakke. Listene står perfekt til gulvet både farge
og løsningene i ett stykke gir et sømløst leggeresultat. Overflaten er laget av slite- og ripebestandig finér.
Med den patenterte Incizo®-løsningen deler du enkelt listen til den formen du trenger. Kniv er inkludert.
Egner seg for gulvhøyder mellom 12,5 og 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 matchematrise for riktig art.nr.

16 mm

Expansionsprofil
Fra tre til tre.

16 mm

Overgangslist til tepper

Fargematchet sokkelist

Hvit eller malbar sokkellist

Fra tre til matte.

PGWPPSKR(-), 2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKRWHITE, 2400 × 16 × 80 mm – hvit
PGWPPSKRPAINT, 2400 × 16 × 80 mm – malbar

Se matchematrise for riktig art.nr.
Overflate: slite- og ripebestandig finér.
Kjerne: MDF. Fargematchet.

3

Overflate: folie. Kjerne: MDF.
Farge: hvit (NCS 0502 Y), malbar.

4

30 mm

39 mm

54 mm

17 mm

4 mm

4 mm

7 – 15 mm

13 mm

13 mm

25 mm

17 mm

Overgangslist til harde gulv
Fra tre til flis, vinyl eller linoleum.

Avslutningslist

Hulkillist

Trappenese

For avslutning ved terskler, skyvedører, osv.

PGSCOTWHITE, 2400 × 17 × 17 mm – hvit
PGSCOTPAINT, 2400 × 17 × 17 mm – malbar

PGSTPSILVME250, 2500 × 30 × 25 mm

Overflate: folie. Kjerne: MDF.
Farge: hvit, malbar.

Passer til gulvtykkelse på 7 – 15 mm.
Overflate: aluminium. Farge: sølv.

5

Trappenese, plan profil
For en plan avslutning på trappetrinn.

Trappenese
For et trinn ned fra et flytende gulv,
f.eks. øverst i trappen eller et trinn ned i et rom.
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Incizo®-underprofilen kreves for legging
på trapp og må bestilles separat.
NEWINCPBASE4 for Langeland
NEWINCPBASE5 for Svalbard og Lofoten

Ingen grunn til bekymring!
StayClean forhindrer at smuss, søl og væsker trenger
inn i treet, og beskytter det nye gulvet mot flekker.
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Enkel legging

Moisturbloc Extreme™

PE film (polyetylen)

Monteringssett

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

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

PGTOOL

Denne fuktsperren har tre ganger så høy
fuktbestandighet som en tradisjonell PE-film.
Kan legges på betonggulv med opptil
95 % relativ fuktighet, noe som gjør det
ideelt i kjellerrom og på betonggulv med høy
fuktighet. Moisturbloc Extreme™ gjør det
mulig å legge gulv tidligere i byggefasen.
Tykkelse: 2,5 mm. Materiale: Polypropylen.
Teip inkludert.

En folie som beskytter gulvet mot
fuktighet fra mineral- eller betonggulv.
Effektiv levetid 50 år. Tykkelse: 0,2 mm.
Materiale: Polyetylen, alkalibestandig.

Alt du trenger i én eske. Inneholder
slagkloss, avstandsklosser i to størrelser
(2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern.

Ekstra avstandsklosser
PGSPACER, 48 stk.

SVALBARD, GREY VINTAGE OAK W1248-05120

Safeseal

Multiglue

Fugemasse

PGSEAL500, 500 ml

PGGLUE290, 290 ml

PGKIT(-)B, 310 ml

Brukes for gulvarealer som krever ekstra
beskyttelse mot fuktighet. PVAc-basert.

Ideell for montering av lister og profiler.
Hybrid polymer. En tube limer 15 løpemeter
med lister.

Den ideelle løsningen for å fylle overgangen
mellom vegglist og vegg. Også for overganger
som ikke kan avsluttes med vegglist, lister eller
rørdeksler. Tilgjengelig i 14 matchende farger.
En tube gir 25 løpemeter.

Lett å elske og leve på
Vårt vedlikeholdstilbehør av høy kvalitet gjør det enda enklere å holde gulvet ditt rent og pent lenger. For å opprettholde glansen
til et Pergo-gulv skal du unngå å bruke vanlige rengjøringsprodukter som såper og vaskemidler, da disse vil danne en film på overflaten.
Pergos spesielle rengjøringsmiddel fjerner smuss uten å legge igjen en film, hvis den brukes riktig.

Teip

Rengjøringssett

Universalrengjøringsmiddel

Reparasjonsvoks

PGRCINOX(-)

NETAPE50, 50 m × 5 cm

PGCLEANINGKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

PGRCINOX15, rustfritt stål
Innvendig diameter: 15 mm.
Utvendig diameter: 54 mm.

Selvklebende aluminiumstape for enkelt
å bruke underlaget som fuktsperre.

Moppesett av høy kvalitet og ekstra langt
ergonomisk skaft og moppeholder med
praktisk borrelåsfeste for moppekluten.

Spesielt utviklet for rengjøring av laminat-,
tre- og vinylgulv. Ideell til fjerning av skitt,
fettflekker og hælmerker, samt til daglig
rengjøring.

Gjenopprett fargen i skadede planker raskt
og enkelt med voks som fås i alle Pergos
gulvfarger. Inneholder 1 smeltekniv, 1 kam,
7 voksblokker. Hvis du ønsker mer informasjon
om hvordan du blander farger, kan du gå inn
på pergo.no.

Pyntedeksler for radiatorrør

PGRCINOX22, rustfritt stål
Innvendig diameter: 22 mm.
Utvendig diameter: 54 mm.
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80 mm

Fargematchende matrise

16 mm

Langeland

ART. NR.

5-I-1
PROFIL
17 × 54
PGWINCP(-)

SOKKELLIST

FUGEMASSE

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

PANEL, mm
FORMATER

PAKKER

Lengde

Bredde

Tykkelse

Paneler / pakke

m² / pakke

Pakke / 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

For å sikre at vi får mest mulig ut av hver del av treet, kan pakkene våre inneholde
en planke som er delt inn i to mindre planker. Dette forhindrer ikke bare at vi kaster
verdifullt tre. Det gir deg også start- / stoppplanker uten å måtte skjære dem fra
en planke i full lengde, noe som reduserer avfallet både hos deg og oss.

* max 1 delt planke / pakke kan forekomme
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Produktbilder kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan når som helst bli endret uten varsel.
Innhold © 2022 av Unilin bv – division flooring. Med enerett. Innholdet i denne brosjyren må ikke reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

LOFOTEN, HARBOURSIDE OAK W1216-03800-C

NO 220071- 01

Våre gulv tar seg enda bedre ut i virkeligheten!
Gå inn på vår webside og bestill prøver av dine favorittdesign.

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

pergo.no

Pergo AS, postboks 82, 1322 Høvik. Besøksadresse: Veritasveien 16, 1363 Høvik

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

Pergo er et kvalitetsprodukt laget av

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

www.pefc.org

