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LONG PLANK, MODERN GREY OAK L0223-01753

Pergo laget det første laminatgulvet
som fikk Svanemerket. I dag har
alle våre laminat- og parkettgulv den
samme sertifiseringen.

Gulv for det virkelige livet
Hemmeligheten bak å skape et gulv som føles og ser
ekte ut ligger i å fange detaljene. De små detaljene som
gjør naturen naturlig vil ha den samme effekten når de
kommer til syne på gulvet hjemme hos deg. Hos Pergo
er opplevelsen mer enn det visuelle. Prøv å stryke hånden
over ett av våre Sensationgulv og oppdag at det føles
akkurat så ekte som det ser ut.
Vi som oppfant laminatgulvet vet at et flott gulv har mer
ved seg. Derfor tilbyr vi 100 % vannbestandighet med vår
Aquasafe-teknologi for å håndtere uhell og gjøre rengjøringen
enklere. En bærekraftig produksjonsprosess og et bredt
spekter av moderne dekorer, i tillegg til den daglige
holdbarheten, gjør det enkelt å finne det perfekte gulvet for
ditt interiør. Velkommen til Pergo!
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LILLEHAMMER,
MATURE TAUPE OAK L0244-04751
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Er du klar
for en
Sensation?

Naturlig
utseende og
overnaturlig
funksjonalitet!
Se alle Sensationkolleksjonene fra
side 56.

Pergo Sensationlaminat tar konseptet laminatgulv til et
nytt nivå. Den innovative teknologien gir holdbarhet, naturlig
utseende og fremragende funksjonalitet som virkelig skiller
seg ut. Men ikke ta oss på vårt ord – besøk din nærmeste
forhandler for å se forskjellen med egne øyne!

Fullkommen ufullkommenhet
Kvist, sprekker og en matt overflate spiller alle med for å skape
det naturlige utseendet.

Føles og ser naturlig ut
Tredesignet har dypere overflatestruktur som fremhever
teksturen – helt ned til den fasede kanten.

Vi har det du trenger
Overflatebeskyttelsen dekker hele flaten på hver planke
helt ut i de fasede kantene. Dette gir ekstra holdbarhet.

100 % vannavvisende
AquaSafe-teknologien beskytter gulvet mot søl og væsker.
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Vår jakt på
ufullkommenhet
er hugget i sten!
Vi presenterer nye Sensation
– Ebeltoft stenfliser
De nye Ebeltoftgulvene er ikke bare det
første stengulvet i vår Sensationkolleksjon.
De er også resultatet av en søken etter
noe som vil gi interiøret en ny følelse
og et nytt utseende.
Det har et detaljnivå, en raffinert
strukturteknologi og en holdbarhet som
forventes av et laminatgulv fra Pergo.
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Nye – Ebeltoft stenfliser

Det ligger
i detaljene
Skarphet & ufullkommenheter
En raffinert strukturteknologi viser frem ufullkommenheter i naturstein skarpt og klart.
Detaljer som sprekker og fossiler satt inn i steinen gjør det realistiske utseendet komplett.

Et førsteklasses utseende
Ebeltoft tilbyr et moderne, eksklusivt utseende fremhevet av at det ikke er fuger mellom
flisene. De hårfine variasjonene i glans gir særpreg og reflekterer lyset på en levende,
naturlig måte for å fullføre det eksklusive inntrykket.

Varm og slett
Nå trenger du ikke å bekymre deg for støyen eller den harde følelsen av et sten- eller
keramikkgulv lenger. Våre Ebeltoftgulv er komfortabelt slette og varme å gå på.

Vannavvisende og enkelt å legge
De nye Sensation-gulvene er laget for et bekymringsløst liv og har overflatebeskyttelse
som dekker hele overflaten, selv ut i de fasede kantene. AquaSafe-teknologien
gir vannbestandighet, og den enkle leggingen gir et perfekt resultat med et par klikk.
Ebeltoft er alt vi vil at et Pergo-gulv skal være – laget for det virkelige liv.
Se alle dekorene på side 56 – 57.
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Holdbarhet laget for å vare
Som gulvfirma, har vi et ansvar som går utover bare å tilby stilig interiør.

Går på grønn energi. Trevirke kan også være en kilde til grønn energi. UNILIN, gruppen bak Pergo,

Derfor jobber vi kontinuerlig for å minimere miljøbelastningen gjennom konstant

har investert i to biomasseanlegg der treavfall omdannes til energi. Dette gjør det mulig for oss å kjøre

innovasjon og ved å utfordre måten vi produserer gulvene våre på.
Med gjenvinning i kjernen. Kjernen av våre laminatgulv er en trefiberplate med høy tetthet.
Treverk er ikke bare et fornybart materiale, det bidrar også til å bekjempe klimaendringer med
mengden CO2 det absorberer. Trær har imidlertid en bredere rolle enn bare å levere trevirke.
De gir også ly for dyr og stimulerer det biologiske mangfoldet. I stedet for å felle trær for å lage
gulv, bruker vi 100% gjenvunnet trevirke eller biprodukter av trevirke produsert av andre næringer
(som sagbruk, skogforvaltning, etc) som ellers ville ha blitt brent eller kassert.

vår produksjon på 48% fornybar energi på gruppenivå.
Overgå forventningene. Hos Pergo utfordrer vi oss selv med strenge kriterier når det gjelder HMS
og bærekraft. Vi er oppfinnerne av det første laminatgulvet, og vi er den første laminatprodusenten som
mottar EU-miljømerket. Alle våre gulv er også sertifisert med det nordiske svanemerket.
Opptil 90 % av våre daglige aktiviteter skjer innendørs. Derfor er vi stolte av å kunne si at laminatgulvene
våre har et utslipp av formaldehyd som er mange ganger lavere enn kravet i EU-standarden. Faktisk er
det sammenlignbart med naturlig treverk, så å gå i et rom med laminatgulv er nesten som å gå i skogen.
Lett å legge, lett å leve med. Vi har troen på å lage gulv som vil vare og bringe glede i stedet for
å bli søppel etter noen år. Derfor tilbyr vi en livstidsgaranti på opptil 33 år. Takket være vår avanserte
klikkteknologi kan du legge gulvet limfritt og uten verktøy. Dette gjør det også mulig å ta opp gulvet
igjen uten problemer eller skader.

* 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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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 for å komme i gang som hjelper til med å veilede deg mot det perfekte gulvet.

1 Forbered deg på slitasje
Holdbarhet gjør gulvet ditt vakkert lenger. Pergo laminatgulv har evnen til å tåle mye slitasje,
så hvis du er ute etter et gulv for travle rom, som gang eller kjøkken, er de et ideelt valg.

2 La oss snakke om vann
I stuen kan det være fint å ha et vannavvisende gulv, men på for eksempel kjøkkenet er det helt
nødvendig. om en bonus er våre vannavvisende gulv også flekkbestandige.

3 Størrelsen betyr noe
Store planker vil øke følelsen av plass i et stort rom, så hvis hjemmet ditt tillater det: Velg stort!

4 Utfordre forventningene
Vurderer du et tredesign på det nye gulvet ditt? Ta deg tid til å vurdere et alternativ.
Kanskje kan et chevronmønster være løftet du leter etter, eller hva med et steindesign?
Finn inspirasjon i flisutvalget vårt på side 56 og 57.

5 Finpussen
Tilbehør kan virke som en detalj, men de har stor innvirkning på helhetsinntrykket
til rommet. Matchende vegglister gjør at uttrykket føles fullendt og gir interiøret ditt et solid uttrykk.
Se mer på side 64 – 71.

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
VASA,14
BEIGE CHEVRON OAK L0242-04160
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S K A N D I N AV I S K E N K E L H E T
Svanemerket
garanterer lave utslipp
og et godt innemiljø.

Rom inne som tåler livet ute
Å komme inn fra kaldt, vått og sølete vær er en god følelse. Spesielt når
du har et gulv som tåler alt du har med deg. AquaSafe-beskyttelsen i våre
Sensation-gulv sørger for at vann og søle forblir på overflaten for enten å
fordampe eller bli tørket opp. Et ideelt valg for gulv i ganger og andre deler
av hjemmet ditt som utsettes for ettervirkningene av eventyr utendørs.

For rask og enkel
oppussing
Ingen grunn til å fjerne
eksisterende vegglister,
bare dekk dem
med et listedeksel.
Se side 69.

MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371
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MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371
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Vil du se gulvene våre
i virkeligheten?
Besøk en forhandler eller
bestill en prøve på pergo.no.

Et enkelt liv på
en enkel måte
Motsetninger tiltrekker seg hverandre. Den naturlige
råheten til betong passer fint med et mykt design av eik.
Det er en enkel bevegelse tilbake til det enkle, og gir
rom for at de viktige tingene i livet får hovedrollen.
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EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, MODERN DANISH OAK L0231-03372

EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE L0253-05488
MODERN PLANK, FROST WHITE OAK L0231-03866
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Et snev av klasse
Chevronmønsteret byr på en viss eleganse i ethvert rom,
og vi er stolte av å presentere et laminatgulv som gir hjemmet
ditt det samme fornemme preget.
Dette gulvet har en bonusfunksjon: Avhengig av hvordan
du legger det, kan det også danne et diamantmønster.
Bla om for å se hvordan det ser ut. Eller gå rett til side 59
for å se alle de fire designene i Vasa-kolleksjonen.

VASA, BEIGE CHEVRON OAK, L0242-04160
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VASA, DARK CHEVRON OAK, L0242-04162

21

Én dekor, to utseender
Det populære chevrondesignet eller et klassisk
diamantmønster? Avhengig av hvordan du legger
Vasa-gulvet, kan det få to forskjellige utseender.
Se alle dekorene på side 59.

Tenker du å legge
gulvet selv?
Slapp av! Det er raskt og enkelt
å legge gulvet med vårt klikksystem.
Mer på side 63.
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VASA, NATURAL CHEVRON OAK L0242-04161

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

Det beste fra to verdener
Skap din egen signaturblanding av nytt og gammelt.
Bland vintage skatter med moderne design og se
hvordan hjemmet ditt blir fylt med personlighet.

Sokkellister
som passer perfekt
til gulvfargen.
Mer på side 68.

Profiler

ELEGANT PLANK, RUSTIC GREY OAK L0235-03580

som passer perfekt
til gulvfargen.
Mer på side 68.

Når det skjer uhell,
holder AquaSafe-teknologien
vann på overflaten.
LILLEHAMMER, MODERN WALNUT L0244-04761
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LILLEHAMMER, PURE GREY OAK L0244-04765

Fortell din egen historie
Velg et gulv som passer med favoritt-tingene dine.
Lek deg med farger og teksturer for å skape din personlige miks.

LONG PLANK, DRIFT OAK L0223-01755

LONG PLANK, CHOCOLATE OAK L0223-01754

Kom igjen!
Laminatgulv kombinerer design
med overlegen holdbarhet som
tåler hverdagens utfordringer.
Vil du vite mer? Ta en titt på side 51.
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LONG PLANK, ROMANTIC OAK L0223-03361

Vil du se gulvene våre
i virkeligheten?
Besøk en forhandler eller bestill
en gulvprøve på pergo.no.
LONG PLANK, BURNT OAK27L0223-01757

Ledet av lyset
Når du legger et gulv,
er det lurt å la plankene lede deg
mot vinduet med mest dagslys.

Et flott gulv handler om mer
enn bare utseende
Å velge riktig underlag vil ikke bare
øke gåkomforten, men øke funksjonaliteten
til gulvet ditt. Se mer på side 66.

EBELTOFT, CREAMY LIMESTONE L0253-05486

LILLEHAMMER, PURE OAK L0244-04763

Ute etter lang levetid?
Velg et gulv med holdbarhet som holder tritt med ambisjonene dine.
28
LILLEHAMMER,
SELECT BEIGE OAK L0244-04750
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Ett gulv, to utseender
Våre Ebeltoft steindesign tilbyr en naturlig variasjon i seg selv.
Men hvis du vil ta det et steg videre og lage ditt eget utseende,
finnes det forskjellige alternativer når du legger gulvet.
Apropos legging: Det er en lek å klikke et Ebeltoft-gulv
på plass. Du trenger ikke å tenke på fuging, noe som gjør prosessen
enkel og sluttresultatet elegant.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger gulvet,
bla til side 63.

EBELTOFT, SMOKED BLUESTONE L0253-05484
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Føl utseendet

Vil du se gulvene
våre i virkeligheten?
Besøk en forhandler eller
bestill en prøve på pergo.no.

Våre Sensation-gulv er ikke
bare designet for det visuelle.
Teksturen får også frem hver
kurve og fure til autentiske
vintage planker.

WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870
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WIDE LONG PLANK, FJORD OAK L0234-03863
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Gjør deg klar for livet!
Pergo-gulvene leveres med livstidsgaranti.
Se mer på side 51.

MODERN PLANK, LIMED GREY OAK L0231-03367

Plass til å leke
Der det er liv og røre trenger du et gulv
som tåler det. Med et laminatgulv fra Pergo
kan du trygt la fantasien løpe løpsk.

Våre gulv lever opp
til strenge normer om
skadelige stoffer.

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

KOMBINER ELEMENTENE
Inviter følelsen av naturen inn i hjemmet ditt ved å lage en enkel bro til det grønne utenfor.
Gå ut og nyt friskheten – og ikke bekymre deg: Når du kommer inn, er det vannavvisende gulvet
klart for vann, gjørmete fotavtrykk eller hva du enn har med deg inn.

Se hva katten
tok med seg inn!
Med Pergos holdbarhet er du
forberedt på litt av hvert.
PERSTORP, BEIGE SAND OAK L0352-04093
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LILLEHAMMER, LIMFJORD OAK L0244-04759
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ELEGANT PLANK, LIGHT VALLEY OAK L0235-04431

DIT T PERSONLIGE ROM
Skap interiøret ditt fra gulvet og opp.

Profiler

Det naturlige utseendet av trevirke er et flott grunnlag

som passer perfekt
til gulvfargen.
Mer på side 68.

for å la personligheten din fylle rommet.

Ingenting er overlatt til fantasien

38 PLANK, NEW ENGLAND OAK L0231-03369
MODERN

ELEGANT PLANK, LAPPLAND OAK L0235-03573

Usikker på hvordan gulvet vil se ut i hjemmet ditt?
Med Pergo FloorLab kan du se gulvene våre i ditt nåværende
interiør. Finn ut mer på pergo.no.
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Tips for å legge gulv:
Med det samme gulvet
i tilstøtende rom får interiøret ditt
et sammenhengende preg.
MODERN 40
PLANK, COASTAL OAK L0231-03374
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PERSTORP, MORNING OAK L0352-03364

L AGET FOR Å MATCHE
Vegglister gir en viktig finish til et nytt gulv.
Og for at du skal finne akkurat det utseendet du ønsker, tilbyr vi tre
forskjellige utgaver: En hvit, en malbar vegglist,
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PERSTORP, NATURAL HONEY OAK L0352-04085

og en som matcher gulvet perfekt. Se mer på side 68 – 69.
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PERSTORP, MOUNTAIN GREY OAK L0352-01802

DET URBANE LIV

Hverdagslig
eleganse
Gjør livet enkelt å nyte. Et vannavvisende
gulv gjør det lett å jobbe på kjøkkenet fordi
uhell og søl lett kan tørkes opp. Bare velg
ingrediensene dine, utfordre oppskriftene
og la kreativiteten flomme!

Ikke bekymre deg
for å legge gulvet!
Det er raskt og enkelt med vårt
klikksystem. Mer på side 63.

Profiler
som passer perfekt
til gulvfargen.
Mer på side 68.

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

Få mer romfølelse
i en smal gang:
La det bli lys
Generelt sett ser rom
større ut jo mer lys det er.

Velg stort
Store gulvplanker
gjør at interiøret føles
større og luftigere.

Slank møblementet
Ingen store møbler som
hindrer den visuelle flyten.
Bruk høye ben
og minimal design.

WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK L0234-03571

Velg lyst

Tenk stort!

Gå for lyse farger som
vil åpne opp plassen:
Hvite, kremhvite og
lyse pasteller vil bidra
til å skape en illusjon
av størrelse.

I ganger og andre
smale rom,
gir lange planker
en romslig følelse.

Sensation
wide long plank

Velg fokus

2050 x 240 mm

WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK L0234-03865

Tre andre eikedekorer
som også ville se bra ut
i denne gangen!

WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK L0234-03870

Et interessant kunstverk
eller fine møbler
i enden av gangen gir
et blikkfang. Da blir også
gangen visuelt kortere.

WIDE LONG PLANK, LIGHT FJORD OAK L0234-03862

Vil du se dette gulvet i virkeligheten?
Pergo FloorLab lar deg legge gulvene våre i hjemmet ditt virtuelt for den perfekte prøven. Se mer på pergo.no.
46
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WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK L0234-03571

Gulvene våre er laget
av fornybare og
gjenvunne materialer.

Moderne
eller klassisk?
Noen stiler ser ut til å trosse klassifisering.
Er de moderne siden de går så godt
sammen med moderne design?
Eller er de ganske enkelt moderne klassikere
som vil forbli aktuelle tiår etter tiår?

PERSTORP, GREY OAK, 3-STRIP L0252-01786

Vil du se gulvene våre i virkeligheten?
Besøk en forhandler eller bestill en prøve på pergo.no.
PERSTORP, GREIGE FJORD OAK L0352-05802
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Vil du vite hemmeligheten bak
holdbarheten til Pergo laminatgulv?
Her er den!
Ripesikret overflatesjikt
Krystallklar dekor
			
				

Fuktbestandig HDF-kjerne
Balansesjikt

Hver planke av et Pergo laminatgulv er dekket med patentert TitanX™ overflatebeskyttelse.
Dette er en flerlagsteknologi som inkluderer aluminiumoksidpartikler for å gi bestandighet
mot slitasje og riper. Den forseglede overflaten bidrar også til å gjøre gulvet hygienisk og enkelt
å rengjøre. Men holdbarheten til et Pergo laminatgulv ligger ikke bare i overflaten. HDF-kjernen
av høy kvalitet, laget av minimum 80 % tre som er 100 % gjenvunnet, gir svært høy bestandighet
mot fallende gjenstander og høyhælte sko. For en mer detaljert, teknisk beskrivelse, se side 74.

living Expression

original Excellence
& pro

Høy slitestyrke
for bruk i hjemmet

Overlegen slitestyrke for hverdagens
utfordringer og røffere bruk

Klasse 32: 25 års garanti

Klasse 33: Livstidsgaranti

Takket være ekstrem holdbarhet gir vi livstidsgaranti mot slitasje,
flekker og falming forårsaket av sollys – den beste garantien på markedet.
Pergos garantier er underlagt lokal lovgivning og kan derfor variere fra land til land.
Kontakt din nærmeste Pergo-forhandler eller les mer på pergo.no for informasjon om garantier i ditt land.

WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK L0234-03865

51

Livet er for kort til
å bekymre seg for vann!
AquaSafe-teknologien danner en forseglet,
100 % vannavvisende overflate som strekker seg helt ned i sde fasede kantene.
Dette stopper effektivt vann fra å trenge ned i gulvet.
Og ikke bare det, det gjør gulvet ditt like motstandsdyktig mot smuss og flekker.
Som vann holder det seg på overflaten og kan lett tørkes bort.
Se alle våre vannavvisende gulv på side 56 – 61.

Når AquaSafe tar seg av gulvet,
vil tilbehøret vårt for en vannavstøtende
etterbehandling gjøre valget lett for ditt
nye interiør. Se mer på side 69.

Hvor trenger du
et vannavvisende gulv?
Gangen:
Med våre vannavvisende gulv trenger du ikke å bekymre deg
for smuss eller vann utenfra. Den forseglede overflaten gjør at alt holder
seg på overflaten og gjør det enkelt å rengjøre.
Kjøkken og spisestue:
Vannavvisende betyr også vin og saussikker.
Hvis du søler noe er det bare å tørke opp!
Barnerom:
Hvem vet hva de vil finne på?
Et vannavvisende gulv er god forsikring.
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MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK L0231-03371

2

Svanemerket
garanterer energieffektiv
produksjon.

4

5

1

6

3

Har størrelsen virkelig noe å si?

7

		
Aqua
Sensation Safe

Fasede
kanter

Fuktgaranti

Garanti
klasse 32

Garanti
klasse 33

8
1 EBELTOFT

1200 × 396 × 8 mm

•

•

4

10 år

–

Livstid

2 WIDE LONG PLANK

2050 × 240 × 9,5 mm

•

•

4

10 år

25 år

Livstid

3 VASA

1200 × 396 × 8 mm

•

•

2

5 år

25 år

Livstid

4 LONG PLANK

2050 × 205 × 9,5 mm

–

–

4

–

25 år

Livstid

5 LILLEHAMMER

1380 × 212 × 9 mm

•

•

4

10 år

25 år

Livstid

6 MODERN PLANK

1380 × 190 × 8 mm

•

•

4

10 år

25 år

Livstid

7 ELEGANT PLANK

1380 × 156 × 8 mm

–

•

–

5 år

25 år

Livstid

8 PERSTORP

1200 × 190 × 8 mm

–

•

–

5 år

25 år

Livstid*

Ikke bekymre deg for å legge gulvet!
Det er raskt og enkelt med vårt klikksystem. Mer på side 63.

Med ett ord: Ja! Den enkelte planke spiller en viktig rolle i å skape et helhetlig inntrykk.
Du kan forvandle følelsen av hele rommet avhengig av hvordan du velger.
Gjør det bredere, smalere, lengre, mørkere eller lysere – alternativene er uendelige.
Flere av gulvene har fasede kanter for å fremheve følelsen av treplanker eller ekte steinfliser.
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* Klassifiseringen kan variere, se side 61.
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NYHET ebeltoft
sensation

1200 × 396 × 8 mm | faset på 4 sider | Uniclic®

WHITE CHALK
pro L0253-05487

CREAMY LIMESTONE

pro L0253-05494

pro L0253-05486

Se dekor i interiør på side 76

Se dekor i interiør på side 56

Se dekor i interiør på side 29

SMOKED BLUESTONE

DARK GREY SLATE

DARK SLATE

pro L0253-05484
Se dekor i interiør på side 30 & 31

56 FLORAL CONCRETE L0253-05494
EBELTOFT,

FLORAL CONCRETE

original Excellence & pro, klasse 33

pro L0253-05493

SOFT GREY CONCRETE
pro L0253-05488
Se dekor i interiør på side 18 & 19

pro L0253-05492
Se dekor i interiør på side 44 & 45
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sensation

sensation

wide long
plank

modern
plank

2050 × 240 × 9,5 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™

1380 × 190 × 8 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™
LIGHT FJORD OAK
L0234-03862
L0334-03862

SIBERIAN OAK
L0234-03568
L0334-03568

CHALKED NORDIC OAK

SEASIDE OAK

BEACH TOWN OAK

L0234-03865
L0334-03865
Se dekor i interiør på side 50

L0234-03571
L0334-03571
Se dekor i interiør på side 46, 47

L0234-03870
L0334-03870
Se dekor i interiør på side 32

ROCKY MOUNTAIN OAK
L0234-03570
L0334-03570

CHATEAU OAK
L0234-03589
L0334-03589

FJORD OAK
L0234-03863
L0334-03863
Se dekor i interiør på side 33

LODGE OAK
L0234-03864
L0334-03864

BLACK PAINTED OAK

FROST WHITE OAK

pro L0244-04755
L0344-04755

L0231-03866
L0331-03866
Se dekor i interiør på side 19

NEW ENGLAND OAK

COASTAL OAK

L0231-03369
L0331-03369
Se dekor i interiør på side 38

L0231-03374
L0331-03374
Se dekor i interiør på side 40

CITY OAK
L0231-03868
L0331-03868

BRUSHED WHITE PINE
L0231-03373
L0331-03373

SCRAPED VINTAGE OAK
L0231-03376
L0331-03376

MODERN DANISH OAK
L0231-03372
L0331-03372
Se dekor i interiør på side 18

MANOR OAK
L0231-03370
L0331-03370

sensation

lillehammer
1380 × 212 × 9 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™
COUNTRY OAK

WHITE PAINTED OAK

L0234-03590
L0334-03590

pro L0244-04753
L0344-04753

MATURE WHITE OAK

SELECT WHITE OAK

VILLAGE OAK

FARMHOUSE OAK

pro L0244-04748
L0344-04748
Se dekor i interiør på side 44

pro L0244-04757
L0344-04757
Se dekor i interiør på side 76

L0231-03375
L0331-03375
Se dekor i interiør på side 76

L0231-03371
L0331-03371
Se dekor i interiør på side 17, 53

STUDIO OAK
L0231-03867
L0331-03867

LIMED GREY OAK

URBAN GREY OAK

L0231-03367
L0331-03367
Se dekor i interiør på side 35

L0231-03368
L0331-03368
Se dekor i interiør på side 34

BEIGE CHEVRON OAK

NATURAL CHEVRON OAK

pro L0242-04160
L0342-04160
Se dekor i interiør på side 14, 20

pro L0242-04161
L0342-04161
Se dekor i interiør på sidee 22, 23

NATURAL ASH

ROMANTIC OAK

sensation

vasa
1200 × 396 × 8 mm
faset på 2 sider | Uniclic®
LIMFJORD OAK

PURE MIST OAK

PURE GREY OAK

MATURE TAUPE OAK

PURE OAK

BLACK PEPPER OAK

pro L0244-04759
L0344-04759
Se dekor i interiør på side 37

pro L0244-04764
L0344-04764
Se dekor i interiør på side 1

pro L0244-04765
L0344-04765
Se dekor i interiør på side 25

pro L0244-04751
L0344-04751
Se dekor i interiør på side 4

pro L0244-04763
L0344-04763
Se dekor i interiør på side 29

L0231-03869
L0331-03869
Se dekor i interiør på side 40, 41

LIGHT GREY CHEVRON OAK
pro L0242-04158
L0342-04158

long
plank
2050 × 205 × 9,5 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™
SELECT BEIGE OAK
pro L0244-04750
L0344-04750
Se dekor i interiør på side 28
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SELECT OAK
pro L0244-04749
L0344-04749

PURE BROWN OAK
pro L0244-04766
L0344-04766

MODERN WALNUT
pro L0244-04761
L0344-04761
Se dekor i interiør på side 24

MATURE BROWN OAK
pro L0244-04756
L0344-04756

DARK CHEVRON OAK

WINTER OAK

pro L0242-04162
L0342-04162
Se dekor i interiør på side 21
original Excellence & pro, klasse 33

L0223-01764
L0323-01764

living Expression, klasse 32

L0223-01766
L0323-01766

L0223-03361
L0323-03361
Se dekor i interiør på side 26
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Perstorp – en ny Pergo-klassiker!
Perstorp er et nytt utvalg av gulv med bredt og allsidig bruksområde. De er vannavvisende med 5 års
fuktgaranti og gir trygghet når de legges i rom som er utsatt for vann. Og med 25 år til livstidsgaranti,
leverer Perstorp laminatgulv høy kvalitet med den holdbarheten du forventer av et Pergo-gulv.
MODERN GREY OAK

DRIFT OAK

BURNT OAK

L0223-01753
L0323-01753
Se dekor i interiør på side 3

L0223-01755
L0323-01755
Se dekor i interiør på side 26

L0223-01757
L0323-01757
Se dekor i interiør på side 27

RECLAIMED GREY OAK
L0223-01760
L0323-01760

CHOCOLATE OAK
L0223-01754
L0323-01754
Se dekor i interiør på side 26

LAPPLAND OAK

RUSTIC GREY OAK

L0235-03573
L0335-03573
Se dekor i interiør på side 39

L0235-03580
L0335-03580
Se dekor i interiør på side 24

ELEGANT ASH

LIGHT VALLEY OAK

L0235-04434
L0335-04434

NEW YORK OAK
L0235-03581
L0335-03581
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L0235-04431
L0335-04431
Se dekor i interiør på side 39

MIDNIGHT OAK

COTTAGE GREY OAK
L0223-03362
L0323-03362

L0223-01765
L0323-01765

L0235-04432
L0335-04432

CANYON BEIGE OAK
L0235-01491
L0335-01491

NYHET

elegant
plank

perstorp

1380 × 156 × 8 mm
ingen fasede kanter
PerfectFold™

1200 × 190 × 8 mm
ingen fasede kanter
PerfectFold™

L0223-01763
L0323-01763

COOL GREY OAK

AUTUMN OAK

SEASHELL OAK
L0235-04430
L0335-04430

BOATHOUSE GREY OAK
L0235-03906
L0335-03906

COUNTRYSIDE OAK
L0235-00312
L0335-00312

CANYON TAUPE OAK
L0235-04433
L0335-04433

BROWN VALLEY OAK
L0235-03582
L0335-03582

FROSTY GREY OAK
L0352-05798

GREIGE FJORD OAK
L0352-05802

NORDIC NATURAL OAK
L0352-05787

Se dekor i interiør på side 48

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

GREY OAK, 3-STRIP
L0252-01786
L0352-01786
Se dekor i interiør på side 49
original Excellence & pro, klasse 33

BEIGE SAND OAK
L0352-04093

MORNING OAK
L0352-03364

Se dekor i interiør på side 36

Se dekor i interiør på side 42

NATURAL HONEY OAK

UMBER OAK

L0352-04085

MOUNTAIN GREY OAK
L0352-01802
Se dekor i interiør på side 43

L0352-05793

Se dekor i interiør på side 42

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

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

living Expression, klasse 32

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

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

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

DARK BROWN OAK, 3-STRIP
L0252-01820
L0352-01820
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Det perfekte resultatet er bare
et klikk unna – ikke vær bekymret,
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 er du ferdig på en-to-tre. 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 områder raskt. Klikk bordene
sammen i langsideskjøten, skyv det inntil bordet
som allerede er lagt og press ned.
Til PerfectFold™ system

Slå sammen horisontalt
Pergo laminatgulv kan også legges horisontalt.
Et veldig praktisk alternativ for steder der det er vanskelig
eller umulig å vippe bordene (når du legger den siste
raden med planker, 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
bordene sammen på kortsiden.
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 70 for å se om det er noen verktøy som kan komme til nytte.
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1: Underlag
Gjør et flott gulv flottere! Før du legger
det nye laminatgulvet, 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 66.

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 70.
Sokkellister: Ved å bruke
sokkellister med samme
utseende som gulvet, får du
et helhetlig og stilrent inntrykk.
Se side 68.
Vedlikehold: La gulvet ditt
se best mulig ut med Pergo
rengjøringsprodukter.
Se side 71.

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 laminatgulv møter andre
gulvflater. Bruk en overgangslist mellom laminat
og tepper, og en tilpasningslist mellom laminat
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 laminatgulvet 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

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
Gulvvarme

JA

JA

JA

Fuktsperre

NEI

NEI

JA*

2 mm

3 mm

2 mm

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

JA

JA

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
i farge og løsningene i ett stykke gir et sømløst leggeresultat. Overflaten er laget av sliteog ripebestandig finér. Med den patenterte Incizo®-løsningen deler du enkelt listen til den
formen du trenger. Kniv er inkludert. Egner seg for gulvhøyder mellom 7 – 10 mm.

1

Vil du ha en vanntett finish?
Optimaliser det vannavstøtende laminatgulvet
med en vanntett finish. Sikre gulvet med:

PGINCP(-), 2150 × 48 × 13 mm
Se matchematrise for riktig art.nr.

1

2
40 mm

NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm
Ekspanderende PE-skum. Fungerer som en
elastisk fyllmasse for alle sprekker rundt gulvet.
Krever tetning med Aqua Sealant.

40 mm
4 mm

4 mm

Skumstrimmel

9,5 mm

15 mm

3
2

Overgangsprofil til tepper

Ekspansjonsprofil

3

1

4
48 mm

3

40 mm
4 mm

4 mm

9,5 mm

9,5 mm

Overgangsprofil til harde gulv

PGKITTRANSP, 310 ml
Brukes i kombinasjon med PE-skumplaststrimmel
for å gi gulvet en vanntett finish. For usynlig og
vanntett avslutning rundt sokkellister, lister, overganger,
dørkarmer, osv.

2

Fra laminat til matte.

Fra laminat til laminat.

Aqua Sealant

Hydrostrip
NEHSTRIPSK15, 15 m – til sokkelist 12 × 58 mm
Gjennomsiktig list på rull som gir vanntett finish
for de fargetilpassede vegglistene.

Endeprofil

Fra laminat til flis, vinyl eller linoleum.

For avslutning ved terskler, skyvedører, osv.

5
129 mm

40 mm
4 mm

58 mm

9,5 mm

13 mm
16 mm

Trappenese, plan profil

Incizo®-underprofilen kreves for legging
på trapp og må bestilles separat.

For en plan avslutning på trappetrinn.

Trappenese

NEINCPBASE(-), 2150 mm
Se matchematrise for riktig art.nr.

For et trinn ned fra et flytende gulv,
f.eks. øverst i trappen eller et trinn ned i et rom.

Sokkellist, deksel

Vannbestandig og malbar sokkellist

PGISKRCOVER, 2400 × 16 × 129 mm

PGHSK58PAINT, 2400 × 13 × 58 mm

Dekker til den eksisterende sokkellisten.
Tilpassbar størrelse. Farge: malbar.
Overflate: folie. Kjerne: MDF.

100 % resirkulerbare. Bruk PE-skumplast og Aqua tetningsmiddel
for å oppnå en vanntett finish. Farge: kan males, eller forbli hvit.
Kjerne: polystyren.

25 mm
58 mm

17 mm

77 mm

58 mm

17 mm

12 mm

12 mm

14 mm

Fargematchet sokkelist

Hvit eller malbar sokkellist

PGSK(-), 2400 × 12 × 58 mm*

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

Fargematchet: se matchende matrise for riktig artikkelnummer.
Overflate: slite- og ripeforsterket laminat. Kjerne: MDF.
Passer for 40 mm høyde. *8 rette og 8 hjørne skjøtepluggerplugger
inkludert i hver pakke (6 sokkellister).
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– hvit*
– malbar*
– hvit
– malbar

Hulkillist

Avslutningsprofil

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

PGENPSILVME270, 2700 × 25 mm

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

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

Farge: hvit, malbar. Overflate: folie. Kjerne: MDF.
*8 rette og 8 hjørne skjøtepluggerplugger inkludert
hver pakke (6 sokkellister).
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0 – 10 mm

3,6 – 5,5 mm

30 mm

7 – 15 mm
25 mm

47 mm

Kombiprofil

Trappenese

Pyntedeksler for radiatorrør

Teip

PGPRSILV, 1860 × 47 mm

PGSTPSILVME250, 2500 × 30 × 25 mm

PGRCINOX(-)

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Epansionsprofil og overgangslist i ett. Bunnskinne i plast.
Egnet for høydeforskjeller på 0 – 12,3 mm.
Høyde: 10 mm (ikke-lagt). Farge: sølv. Overflate: aluminium.

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

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

Selvklebende aluminiumstape
for enkelt å bruke underlaget
som fuktsperre.

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

Enkel legging
Lett å elske og leve på
Den tett forseglede TitanX™-overflaten gjør at skitten ikke får feste. Noe som gjør det lett å rengjøre Pergo
laminatgulv. Vårt ergonomisk designede vedlikeholdstilbehør gjør det også enklere å beholde glansen i gulvet
lenger. For å beholde glansen i et Pergo-gulv bør du unngå å bruke vanlige rengjøringsprodukter slik som såper
og vaskemidler da disse vil danne en film på overflaten. Pergos spesielle universalrengjøringsmiddel fjerner
skitt uten å etterlate seg en film når den brukes riktig.

Moisturbloc Extreme™

PE-film (polyetylen)

Monteringssett

Ekstra skjøteplugger

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

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

PGTOOL

NEPLUG, 48 stk

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,
avstands-klosser i to størrelser
(2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern.

Kun for PGSK(-) og PGPSK(-)
sokkellister. 24 plugger til hjørne
+ 24 rette. Enkelt å koble
sokkellistene dine også i hjørner.

Monteringsklips
for sokkellister

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 til montering av sokkellister
og gulvlister. Hybrid polymer.
En tube rekker til 15 løpemeter
med gulvlist.

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.

PGCLIPSKME7080
– til 7 – 8 mm gulv
PGCLIPSKME7095
– til 9 – 9,5 mm gulv
Kun for PGSK(-) sokkellister.
Brukervennlig snap-in-system
uten synlige spikre og skruer.
Ett monteringssett rekker til
20 løpemeter sokkellist.
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Ekstra avstandsklosser
PGSPACER, 48 stk.

Rengjøringssett

Universalrengjøringsmiddel

Reparasjonsvoks

PGCLEANINGKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

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.
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Fargetilpassingsmatrise

58 mm

ART. NR.

ART. NR.

DEKOR

58 mm

12 mm

5-I-1
PROFIL

SOKKELLIST

FUGEMASSE

48 × 13
PGINCP(-)

12 × 58
PGSK(-)

310 ml
PGKIT(-)B

ART. NR.

ART. NR.

DEKOR

12 mm

5-I-1
PROFIL

SOKKELLIST

FUGEMASSE

48 × 13
PGINCP(-)

12 × 58
PGSK(-)

310 ml
PGKIT(-)B

L0223-01753

L0323-01753

Modern Grey Oak

01753

01753

18

L0244-04748

L0344-04748

Mature White Oak

04748

04748

19

L0223-01754

L0323-01754

Chocolate Oak

01754

01754

15

L0244-04749

L0344-04749

Select Oak

04749

04749

04

L0223-01755

L0323-01755

Drift Oak

01755

01755

18

L0244-04750

L0344-04750

Select Beige Oak

04750

04750

18

L0223-01757

L0323-01757

Burnt Oak

01757

01757

18

L0244-04751

L0344-04751

Mature Taupe Oak

04751

04751

17

L0223-01760

L0323-01760

Reclaimed Grey Oak

01760

01760

17

L0244-04753

L0344-04753

White Painted Oak

04753

04753

01
20

L0223-01763

L0323-01763

Midnight Oak

01763

01763

20

L0244-04755

L0344-04755

Black Painted Oak

04755

04755

L0223-01764

L0323-01764

Winter Oak

01764

01764

19

L0244-04756

L0344-04756

Mature Brown Oak

04756

04756

12

L0223-01765

L0323-01765

Autumn Oak

01765

01765

16

L0244-04757

L0344-04757

Select White Oak

04757

04757

19
01

L0223-01766

L0323-01766

Natural Ash

01766

01766

02

L0244-04759

L0344-04759

Limfjord Oak

04759

04759

L0223-03361

L0323-03361

Romantic Oak

03361

03361

18

L0244-04761

L0344-04761

Modern Walnut

04761

04761

15

L0223-03362

L0323-03362

Cottage Grey Oak

03362

03362

16

L0244-04763

L0344-04763

Pure Oak

04763

04763

02

L0231-03367

L0331-03367

Limed Grey Oak

03367

03367

19

L0244-04764

L0344-04764

Pure Mist Oak

04764

04764

16

L0231-03368

L0331-03368

Urban Grey Oak

03368

03368

03

L0244-04765

L0344-04765

Pure Grey Oak

04765

04765

16

L0231-03369

L0331-03369

New England Oak

03369

03369

18

L0244-04766

L0344-04766

Pure Brown Oak

04766

04766

17

L0231-03370

L0331-03370

Manor Oak

03370

03370

09

L0252-01786

L0352-01786

Grey Oak, 3-strip

01786

01786

16

L0231-03371

L0331-03371

Farmhouse Oak

03371

03371

15

L0252-01789

L0352-01789

Elegant Oak, 3-strip

01789

01789

04

L0231-03372

L0331-03372

Modern Danish Oak

03372

03372

02

L0252-01797

L0352-01797

Linnen Oak, 2-strip

01797

01797

18

L0231-03373

L0331-03373

Brushed White Pine

03373

03373

01

L0252-01799

L0352-01799

Pure Oak, 2-strip

01799

01799

18

L0231-03374

L0331-03374

Coastal Oak

03374

03374

02

L0252-01800

L0352-01800

Nordic Ash, 2-strip

01800

01800

02

L0352-01802

Mountain Grey Oak

01802

01802

17

L0352-01819

Classic Oak, 3-strip

01819

01819

04

L0231-03375

L0331-03375

Village Oak

03375

03375

04

L0231-03376

L0331-03376

Scraped Vintage Oak

03376

03376

04

L0231-03866

L0331-03866

Frost White Oak

03866

03866

01

L0252-01820

L0352-01820

Dark Brown Oak, 3-strip

01820

01820

12

L0231-03867

L0331-03867

Studio Oak

03867

03867

19

L0252-03363

L0352-03363

Nordic Grey Oak, 2-strip

01821

01821

16

L0231-03868

L0331-03868

City Oak

03868

03868

10

L0352-03364

Morning Oak

03364

03364

19

L0231-03869

L0331-03869

Black Pepper Oak

03869

03869

12

L0352-04085

Natural Honey Oak

04085

04085

10

L0234-03568

L0334-03568

Siberian Oak

03568

03568

19

L0352-04093

Beige Sand Oak

04093

04093

02

L0234-03570

L0334-03570

Rocky Mountain Oak

03570

03570

16

L0352-05787

Nordic Natural Oak

05787

05787

04

L0252-01819

L0234-03571

L0334-03571

Seaside Oak

03571

03571

02

L0352-05793

Umber Oak

05793

05793

15

L0234-03589

L0334-03589

Chateau Oak

03589

03589

04

L0352-05798

Frosty Grey Oak

05798

05798

01

L0234-03590

L0334-03590

Country Oak

03590

03590

15

L0352-05802

Greige Fjord Oak

05802

05802

18

L0234-03862

L0334-03862

Light Fjord Oak

03862

03862

19

L0253-05484

Smoked Bluestone

05484

05484

20

L0234-03863

L0334-03863

Fjord Oak

03863

03863

18

L0253-05486

Creamy Limestone

05486

05486

18

L0234-03864

L0334-03864

Lodge Oak

03864

03864

10

L0253-05487

White Chalk

05487

05487

01

L0234-03865

L0334-03865

Chalked Nordic Oak

03865

03865

18

L0253-05488

Soft Grey Concrete

05488

05488

19

L0234-03870

L0334-03870

Beach Town Oak

03870

03870

02

L0253-05492

Dark Slate

05492

05492

20

L0235-00312

L0335-00312

Countryside Oak

00312

00312

09

L0253-05493

Dark Grey Slate

05493

05493

20

L0235-01491

L0335-01491

Canyon Beige Oak

01491

01491

04

L0253-05494

Floral Concrete

05494

05494

19

L0235-03573

L0335-03573

Lappland Oak

03573

03573

19

L0235-03580

L0335-03580

Rustic Grey Oak

03580

03580

16

L0235-03581

L0335-03581

New York Oak

03581

03581

20

L0235-03582

L0335-03582

Brown Valley Oak

03582

03582

15

L0235-03906

L0335-03906

Boathouse Grey Oak

03575

03575

19

L0235-04430

L0335-04430

Seashell Oak

03866

03866

19

PRODUKTGRUPE

ART. NR.

GULVTYKKELSE

L0235-04431

L0335-04431

Light Valley Oak

03374

03374

02

Perstorp

NEINCPBASE2

8 mm

L0235-04432

L0335-04432

Cool Grey Oak

03367

03367

19

Long plank

NEINCPBASE6

9,5 mm

L0235-04433

L0335-04433

Canyon Taupe Oak

04433

04433

16

Modern plank (Sensation)

NEINCPBASE8

8 mm

L0235-04434

L0335-04434

Elegant Ash

04434

04434

02

Wide long plank (Sensation)

NEINCPBASE6

9,5 mm

L0242-04158

L0342-04158

Light Grey Chevron Oak

04158

04158

19

Elegant plank

NEINCPBASE2

8 mm

L0242-04160

L0342-04160

Beige Chevron Oak

04160

04160

10

Vasa (Sensation)

NEINCPBASE8

8 mm

L0242-04161

L0342-04161

Natural Chevron Oak

04161

04161

04

Lillehammer (Sensation)

NEINCPBASE11

9 mm

L0242-04162

L0342-04162

Dark Chevron Oak

04162

04162

14

Ebeltoft (Sensation)

NEINCPBASE8

8 mm
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original Excellence & pro, klasse 33

living Expression, klasse 32

Incizo underprofil for trappebase
®
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EGENSKAPER

original Excellence & pro

living Expression

TitanX™		•
Ripebestandighet		

Høy

AquaSafe-teknologi*		•

•

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

•

•

Uniclic®: Ebeltoft, Vasa		

•

•

Antistatisk		•

•

Hygienisk		•

•

Treverk fra bærekraftige skoger, PEFC sertifisert 		

•

•

Miljømerket Svanen og EU miljømerke		

•

•

Garanti (bruk i bolig)***		

Livstid

25 år

TEKNISK

EN 13329

33

32

Brannklassifisering

EN 13501

Bfl-s1**

Cfl-s1

EN 717

E1

E1

original Excellence
& pro

living
Expression

pro, class 33

Slagfasthet

TitanX -overflaten gir den beste
ripe- og friksjonsbeskyttelse for
å sikre at gulvet bevarer glansen.

Et Pergo laminatgulv vil tåle
hverdagsslitasjen år etter år

En unik flersjiktskonstruksjon
og det kompakte kjernematerialet
beskytter gulvet mot fallende
gjenstander og høye hæler.

Ladning i kroppen (kV)

Antall riper

Standardlaminat

Andre
laminat

Høy
Andre
laminat

Middels
Andre
laminat
Andre
laminat

Ingen

Glansreduksjon %

VOC-avgassing

agBB/DIBt

•

•

Reduksjon av bakterieaktivitet

JIS Z 2801

> 99 %

> 99 %

Slitestyrke

EN 13329

AC5

AC4

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

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

Slagfasthet
EN 13329
			

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

Slitestyrke

Få

Bruksklasse

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

Ripebestandighet

STANDARD

Formaldehydavgassing

original Excellence
& pro

Klasse 32
AC4

™

•

Svært høy

Klasse 33
AC5

living
Expression

original Excellence
& pro

Her er nøkkelen til Pergos slitestyrke

living
Expression

Produktinformasjon

Motstand mot kontorstolhjul (med underlag)

EN 13329

Ingen skade

Sklisikring

EN 14041

Klasse DS

Klasse DS

Varmeisoleringsevne

EN 12667

0,06 m² K/W

0,06 m² K/W

Elektrostatisk ladning

EN 1815

< 2 kV (antistatisk)

< 2 kV (antistatisk)

* 10 års vanngaranti for Modern Plank, Wide Long Plank, Lillehammer og Ebeltoft. 5 års vanngaranti for Elegant Plank, Vasa and Perstorp.
** tilgjengelig for Long plank, Elegant plank og Perstorp.

Antistatisk

Ripebestandighet

Den europeiske standarden EN 14041
blir brukt for å måle den elektriske ladningen
som bygges opp i menneskekroppen når
man går på gulvet. En verdi under 2 kV
kreves for å bli klassifisert som antistatisk.

Pergo har et ekstra lag med aluminiumoksidpartikler som gjør det mer bestandig overfor
riper enn de fleste sammenlignbare laminatgulv. I vår test brukte vi Scotch Brite® gryteskrubb.
En del av overflaten er skrubbet 160 ganger med en vekt på 0,4 kg. Et annet område er skrubbet
80 ganger med en vekt på 0,8 kg, og så måler vi endringene i glansen. Vi sammenligner våre
TitanX™-løsninger med fire andre laminatgulv.

SLITASJEBESKYTTELSE Pergos patenterte TitanX™overflate er et flersjiktssystem som gir markedets beste
overflatebeskyttelse. Det har en slitestyrke som overstiger
de normale standardene for kommersielle miljøer.

RIPEBESTANDIGHET TitanX™-overflaten har et ekstra
beskyttelsessjikt som gir den beste ripe- og friksjonsbeskyttelsen
på markedet. Pergo-gulvet vil derfor holde på glansen mye
lenger enn andre laminatgulv.

SLAGFASTHET Den unike flersjiktskonstruksjonen
i vår TitanX™-overflate og det tette kjernematerialet
gir svært høy slagfasthet for å takle fallende gjenstander
og høye hæler.

ANTISTATISK Pergos laminatgulv eliminerer statisk elektrisitet.
Elektrostatiske spenninger avledes gjennom elektrisk ledende
grafitt i gulvet. Denne metoden tilfredsstiller de strengeste
antistatiske kravene på markedet.

ENKLERE RENGJØRING Et Pergo-gulv med TitanX™overflate er mye enklere å rengjøre enn ordinære gulv.
Det er fordi TitanX™-overflaten er så tett forseglet at
skitten simpelthen ikke får feste.

VANNBESTANDIGHET Pergo kombinerer fuktbestandige
kjernematerialer med en sterk og tett klikkskjøt. Noen av våre
serier har den unike AquaSafe-teknologien. Resultatet er noen
av de mest vannavvisende gulvene på markedet.

HØY BRANNBESTANDIGHET Et Pergo-gulv med
TitanX™- overflate har en naturlig høy bestandighet mot
brann takket være flersjiktskonstruksjonen. Denne, sammen
med kjernens tetthet, gir raskere varmeavledning.

HYGIENISK Et Pergo-gulv gjør det enklere å opprettholde
et høyt hygienenivå. Bakterier krever næring og fuktighet for å
kunne trives, og den tett forseglede, lettstelte TitanX™-overflaten
gjør dette umulig. Dette gir et naturlig høyt hygienenivå, uten
kjemiske desinfeksjonsmidler.

LETT Å LEGGE Pergos patenterte leggesystem
PerfectFold™ gjør leggingen raskere og enklere fordi
du bare trenger å brette gulvet ned på plass.

Pergo var det første laminatgulvet som ble sertifisert med Svanen.
Alle Pergo-laminatgulv har denne etiketten. Et eksempel på et
godt miljøprodukt.

*** hvis fullstendige installasjonsinstruksjoner (se www.pergo.no) ikke følges, er garantien ugyldig.

PANEL, mm
FORMATER

Lengde

Bredde

PAKKER
Tykkelse

Paneler / pakke

m² / pakke

Pakke / pall

m² / pall

Wide Long Plank – Sensation, aquasafe

2050

240

9,5

6

2,952

33

97,42

Long Plank 		

2050

205

9,5

6

2,522

44

110,95

Lillehammer – Sensation, aquasafe

1380

212

9

7

2,048

44

90,12

Modern Plank – Sensation, aquasafe

1380

190

8

7

1,835

48

88,08

Elegant Plank, aquasafe

1380

156

8

8

1,722

50

86,11

Perstorp, aquasafe

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

Vasa – Sensation, aquasafe

1200

396

8

4

1,901

40

76,03

Ebeltoft – Sensation, aquasafe

1200

396

8

4

1,901

40

76,03
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Produktbilder kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan når som helst bli endret uten varsel. Contents © 2021 av Unilin bv – division flooring.
Med enerett. Innholdet i denne brosjyren må ikke reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.
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NO 220058- 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, Andrea Papini. 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

