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Hjemmet skal være et sted der du kan slappe av, være deg selv og nyte 
livet uten bekymringer. Hos Pergo er dette filosofien som styrer designen av gulvene.
For oss har utseendet alltid vært like viktig som evnen til å tåle den daglige bruken.

For hva er poenget med et vakkert gulv hvis skjønnheten ikke varer?

Varig skjønnhet

POLAREIK, PLANKE  W0135-03562



Det moderne 
utseendet av tregulv
Ingenting slår varmen og følelsen av tre. Men på 
samme måte som treet i seg selv har naturlige variasjoner, 
gir tregulvet deg en rekke valg når det gjelder utseende, 
format og design.

Vi vil at våre tregulv skal gå enda lenger og tilføre hjemmet ditt en ny, spektakulær
dimensjon. Derfor har vi blant annet utviklet en planke som er 240 cm lang og 
26 cm bred. En lang og bred planke gir en ekstra dimensjon til romfølelsen. 
Og jo lengre og bredere de blir, desto flottere blir inntrykket.

Et moderne gulv må tåle det moderne livet. Så vi sørger for at gulvene våre har 
en beskyttende overflate som både beskytter og fremhever det naturlige utseendet. 
Med klikksystemet PerfectFold™ 3.0 får du dessuten et system som gjør at en enkelt 
person kan legge de lange plankene – en annen Pergo-innovasjon som gjør en stor 
forskjell. Det gir deg treets tidløse skjønnhet, med en moderne vri.

Det tar seg fint ut, synes du ikke?

LENGRE & BREDERE

for et
spektakulært
utseende

klikk & gå!
– det har aldri vært 

enklere
å legge gulv

mer på side 33

mer på side 32

ELFENBEN EIK, PLANKE  W1216-03801 5

naturlig
utseende
slitestyrke

av Pergo
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Beskyttelse
gjort usynlig
Som ethvert Pergo-gulv er vår nye trekolleksjon designet 
for optimal slitestyrke. Enten du velger et oljet eller lakkert
gulv er de nye tregulvene fra Pergo designet slik at treets
naturlige særpreg virkelig skinner gjennom.

Når man tidligere skulle velge overflatebeskyttelse for et tregulv, måtte 
man velge mellom utseende og funksjonalitet. Men takket være en ny, 
ekstra matt lakk, kan vi nå tilby utseendet til et oljet gulv, men med det 
enkle vedlikeholdet og den gode beskyttelsen som lakk gir. Gulvet er 
behandlet med hele sju lag med beskyttende lakk, noe som gir et unikt 
matt utseende av et oljet eller til og med ubehandlet tregulv.

nyhet
et oljet preg

– med lakkens
beskyttelse!

Lange, brede planker gjør at rommet føles 
romsligere og gir en moderne og oppdatert følelse 
til hele interiøret.

Og nå kommer Pergo med bredere og lengre
planker enn noensinne. De lengste plankene er 
240 cm lange – noe som ganske enkelt må oppleves.

Til tross for de lange plankene har det aldri vært
så enkelt å legge de nye tregulvene. Takket være 
klikksystemet PerfectFold™ 3.0, kan en person 
enkelt legge gulvet alene.

Stikk innom forhandleren for å føle deg 
frem til din favoritt!

1: 1820 x 190 mm 
2: 2400 x 260 mm
3: 2200 x 220 mm 

Gulvet
ditt i et lengre

perspektiv

EIK FYRLYKT, PLANKE  W0103-03794
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detaljene
For at du lettere skal finne frem til uttrykket du er på jakt 

etter, tilbyr vi et komplett sett med tilbehør, fra sokkellister og lister, 
til flerfunksjonelle underlag og gulvvarmeløsninger. 

Alt tilbehøret er laget for å stå til det nye gulvet og gi det 
den spesielle finishen du ønsker.

helhetsinntrykket ligger i

Bli kjent med tre
Tre er et materiale som gir naturlig variasjon i måten det ser ut og føles. I tillegg
er det også lett å endre og modifisere ved å velge ulike overflatebehandlinger
og finisher. Så når du ser etter et tregulv, er det mange faktorer å ta hensyn til.

Foretrekker du et glatt askegulv eller et røffere utseende med synlige kvister og sprekker? 
Er en lite vedlikeholdskrevende lakkoverflate noe for deg, eller foretrekker du et oljet gulv som 
enkelt kan friskes opp eller repareres? Og hva med fasede kanter og ulike formater? 
I vår kolleksjon vil du finne gulv for en rekke ulike stiler og preferanser. 

Finn ut mer på side 34!

Børstet

2 fasede kanter

Dypbørstet

4 fasede kanter

KAMELBRUN EIK, PLANKE  W0103-03096

sokkellister
&

underlag
mer på side 42



For at det minimalistiske skal 
gjøre et inntrykk, må hvert 
element skinne litt sterkere.
Og de varme trenyansene fra 
et eikegulv er en utmerket start.

Langeland
LENGRE & BREDERE

planker

FØL DEG SOM 

  hjemme
Et varmt og koselig hjem vil ikke 
bare få gjestene dine til å finne seg 
til rette – det vil du også.

HERSKAPSEIK, PLANKE  W0135-03566



Lyse farger i kombinasjon
med gulvets naturlige farger
gjør at de grønne plantene
kommer til sin rett.

SLOTTSEIK, PLANKE  W0135-03789

Langeland
LENGRE & BREDERE

planker



Den patinerte eikens
varme farger står
naturlig vakkert til den 
hvite bakgrunnen, frem-
hevet av runde former 
som tar oss tilbake 
til 60- og 70-tallet.

Det er her jeg vil ha 
  favorittingene mine

HERREGÅRDSEIK, OLJET PLANKE  W0103-01625



17

Enkle
 gleder

Omgi deg selv med naturlige materialer.
Kom tettere på utemiljøet. Og la huset
fylles med lys og latter.

Naturlig eik går fint sammen
med en fargepalett rett 
fra naturen med jordfarger,
rene hvite linjer og organiske
materialer.

EIK NATUR, PLANKE  W1216-03201
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Hvor alle liker 
å samles
For å spise. For å snakke. 
For å gjøre lekser. For å betale regninger. 
For å ta fem minutter. Eller bare fordi
det er et sted du ikke vil forlate.

Det livlige spillet 
av sterke farger 
og iøynefallende 
retroelementer gir 
et lekent inntrykk 
som lyser opp
hverdagen.

FJELLEIK NATUR, PLANKE  W0103-03790

EIK SUBLIM, PLANKE  W0103-03792 ØSTERSGRÅEIK, OLJET PLANKE  W0103-01626

MODERNE EIK, PLANKE  W1216-03202

NATUR EIK EKSTRA, PLANKE  W1216-03798 VÅREIK, PLANKE  W1216-01741



Slapp av
   i salongen

De lange plankene gir plass 
og lys, og kombinasjonen 
med eksklusive materialer 
gir et glamorøst preg.SEAFIELD EIK, PLANKE  W0135-03787

Langeland
LENGRE & BREDERE

planker
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Kontorplass
I de rette omgivelsene er det lettere
   å åpne seg for nye ideer

GÅRDSEIK, PLANKE  W1216-03097
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Et rom som
  mater fantasien

Finn gulvet du liker, og se når hjemmet avslører sitt sanne potensial

Skap et lekent interiør som 
bryter med det ordinære ved 
å bruke store, sterke farger
som vil få hele rommet 
til å skinne.

ARKTISK EIK, PLANKE  W1216-03572 ARKTISK EIK, PLANKE  W1216-03572 SVART KAFFEEIK, PLANKE  W1216-03796



Skap din egen
komfortsone

med jordfargede
nyanser,

dype puter og
en rekke ulike

teksturer.

Det er helt naturlig, 
og helt komfortabelt.

LÆRBRUN EIK, PLANKE  W1216-03797



Emissionsgeprüfter Bodenbelag 
nach DIBt-Grundsätzen

Z-156.607-898

PEFC/07-32-37
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0001

 For verdenen
    rundt deg

Når man skal velge en vakker farge, handler det ikke 
bare om design eller om å forbedre interiøret. I likhet med 
så mange andre produkter, er det en beslutning som 
strekker seg utenfor hjemmets fire vegger, og det er derfor 
vi gjerne vil fortelle deg hvordan ditt nye gulv er laget.

Hos Pergo har vi satt inn tiltak for å sikre minimal påvirkning på miljøet 
i hver fase av produksjonsprosessen – og gjennom hele levetiden 
til tregulvene våre. Kjernen er laget av gran, furu eller resirkulert tre. 
Topplaget kommer fra bærekraftige forsyninger av eik og ask i Europa. 
All lakk og olje overholder strenge internasjonale utslippsnormer, slik 
at du kan nyte tregulvet i trygg forvissning om at det er laget med 
respekt for miljøet.

Som et bevis på vårt engasjement og omsorg for miljøet, var 
Pergo den første gulvprodusenten noensinne til å bli tildelt det nordiske 
Svanemerket. Og våre nye økologiske og miljøvennlige tregulv er intet 
unntak!

GRÅ EIK, PLANK  W1216-03203

* 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). 



32 33

1

2

3

4

Pergos tregulv er laget for å vare. Gulv må tross alt tåle ganske mye. 
Barn, uhell og fester er alle en del av livet – noe Pergos gulv tar høyde for.

Pergos tregulv består av 3 sjikt der strukturen går i ulike retninger 
for å redusere den naturlige svellingen og krympingen som oppstår 
gjennom svingninger i temperatur og fuktighet. En avansert kjerne 
av gran, furu eller hdf absorberer belastninger for å sikre at gulvet 
holder seg stabilt under alle forhold.

1 Beskyttende lag

2 Topplag

3 Avansert kjerne

4 Balansert støtte

7 lag med lakk eller olje av høy kvalitet gir maksimal 
beskyttelse og sikrer enkelt vedlikehold.

Et nøye utvalgt trelag, 2,5 eller 3,2 mm,
som kan slipes 2 – 3 ganger.

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

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

Gulvet ditt er bare
et klikk unna!

Det har aldri vært raskere og enklere å legge Pergo-gulvet. Det innovative klikk- 
systemet PerfectFold™ 3.0 gir deg tre ulike leggemetoder. Bare klikk plankene sammen 
på den måten som fungerer best for deg, og du vil være ferdig på null tid. Klikksystemet 
PerfectFold™ 3.0 gjør at du enkelt kan løfte og legge plankene på nytt ved behov.

Brett ned
Den ideelle metoden for rask legging over 
et stort areal. Klikk planken sammen i langsi-
deskjøten, skyv det inntil planken som allerede 
er lagt, og press ned.

Vinkle 
Med Pergo kan du også velge å vinkle ned
når du legger tregulvet. Bare vinkle og klikk 
plankene sammen i den korte enden.

Slå sammen horisontalt
I motsetning til mange andre merker kan Pergos 
tregulv også settes inn horisontalt. En svært praktisk 
leggemetode for steder der det er vanskelig eller 
umulig å tilte plankene (f.eks. når man legger den 
siste plankeraden eller under dørkarmer og radiatorer).

GRÅ EIK, PLANK W1216-03203

rask
& enkel

legging
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x 2

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, 
ingen andre har helt maken! Gå inn på pergo.com for å få mer informasjon.

Når du skal se etter et tregulv, har du mange valg. Tre er et materiale som gir mange naturlige variasjoner, men 
man oppnår enda flere variasjoner gjennom ulike overflatebehandlinger og -finisher I denne brosjyren vil du finne 
en rekke tredesign. Ta deg tid til å velge mellom de ulike alternativene for å finne gulvet som er riktig for deg. 
Og når du er ferdig, råder vi deg til å besøke forhandleren for å se nærmere på det du har valgt. Det er fordi den 
påtakelige skjønnheten til et tregulv gir et flott utseende, men et enda flottere inntrykk.

Velge et tregulv

Treslag
Eikeplanker har en typisk trestruktur og en gulbrun farge. Ask har en jevn struktur og en hvit, svakt gul farge.

2 fasede kanter 4 fasede kanter

Finish
Tre er et materiale som virkelig blir vakrere med tiden. Og for at du skal kunne nyte gulvet i mange år, har vi 
behandlet gulvene våre med en beskyttende overflatefinish. Alle gulvene leveres klare til bruk, uten behov for 
ytterligere overflatebehandling. Velg mellom to finisher – olje og lakk – som henter frem ulike egenskaper fra treet 
og gir det særpreg. All lakk og olje tilfredsstiller strenge internasjonale utslippsnormer, slik at du kan nyte gulvet 
i visshet om at det er laget med respekt for miljøet.

Tre er et levende materiale. Fargen endrer seg naturlig i løpet av årene. De illustrerte mønstrene og fargene gir ikke et fullstendig bilde av alle nyansene som kan oppstå i et tregulv.

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

Dypbørstet
Treoverflaten er behandlet med spesielle børster som børster 
ned de myke områdene mellom årringene. Dypbørsting fremhever
treets naturlige preg ytterligere.

Selected
Tre med kvist opp til 20 mm; 
variasjon i farge og struktur.
 

Ekstra matt lakk
Vår ekstra matte lakk gir deg det beste
fra to verdener: utseendet av ubehandlet 
tre med den lite vedlikeholdskrevende 
lakkens høye ytelse.

Accent
Tre med kvist opp til 50 mm; 
livlig variasjon i farge og 
struktur.

Matt lakk
Lakk gjør gulvet skittavvisende, lett 
å rengjøre og bestandig overfor vann 
og rengjøringsmidler.

Lively
Tre med stor kvist opp til 80 
mm og sprekker; livlig variasjon 
i farge og struktur og et nokså 
rustikt utseende.

Olje av høy kvalitet
Olje fremhever treets karakter og gir det 
et ekstra matt utseende som eldes med 
stil og er lett å reparere og fornye.

Rustic
Tre med stor kvist opp til 80 mm 
og store, mørke sprekker; livlig 
variasjon i farge og struktur og 
et svært rustikt utseende.

Planker med fasede kanter gir følelsen av et autentisk tregulv. 
I vår kolleksjon finner du design med fasede kanter på langsidene eller på både kort- og langside.Struktur

Fasede kanter
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W0135-03562 W0135-03789

W0135-03788

W0135-03787

W0135-03566 W0135-03564

Lively Lively

Lively x 2

Lively x 2 Lively x 2 Lively x 2

Langeland
2400 x 260 x 14 mm | 3,2 mm toppsjikt | 4 fasede kanter  

CHARLESTON EIK, OLJET PLANKE  W0135-03564

POLAREIK, PLANKE SLOTTSEIK, PLANKE

KULLEIK, PLANKE

SEAFIELD EIK, PLANKE

HERSKAPSEIK, PLANKE CHARLESTON EIK, OLJET PLANKE

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.

Børstet Dypbørstet OljefinishMatt lakk Ekstra matt lakk 

STRUKTUR :

Selected, Accent, Lively, Rustic
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W0103-03794 W0103-03795

W0103-03096

W0103-01625

W0103-03792 W0103-03790

W0103-03793

W0103-03791 W0103-03815 W0103-01626

Lively

Lively

Lively

LivelyLively

Lively Lively Rustic Rustic

Lively

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2x 2 x 2

Svalbard
2200 x 220 x 14 mm | 3,2 mm toppsjikt | 4 fasede kanter  

EIK FYRLYKT, PLANKE BETONGGRÅ EIK, OLJET PLANKE

KAMELBRUN EIK, PLANKE

HERREGÅRDSEIK, OLJET PLANKE

EIK SUBLIM, PLANKE FJELLEIK NATUR, PLANKE

RIMHVIT EIK, PLANKE

HVITVASKET EIK, PLANKE KALKET ØSTERSGRÅ EIK, OLJET PLANKE ØSTERSGRÅEIK, OLJET PLANKE

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.

Børstet Dypbørstet OljefinishMatt lakk Ekstra matt lakk 

STRUKTUR :

Selected, Accent, Lively, Rustic
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W1216-01739 W1216-01741 W1216-03800

W1216-03798

W1216-03201

W1216-03816 W1216-03797

W1216-03097

W1216-03799

W1216-03203

W1216-03796

W1216-03572

W1216-03801 W1216-03202

Accent

Accent

Accent Accent

Accent

Selected

Lively Accent

Lively

Lively

Accent

Selected

Selected

Selected

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

Lofoten
1820 x 190 x 12.5 mm | 2,5 mm toppsjikt | 2 fasede kanter 

TUNASK, PLANKE VÅREIK, PLANKE NAUSTEIK, PLANKE

NATUR EIK EKSTRA, PLANKE

EIK NATUR, PLANKE

STRANDEIK, PLANKE LÆRBRUN EIK, PLANKE

GÅRDSEIK, PLANKE

BRUN EIK, PLANKE

GRÅ EIK, PLANK

SVART KAFFEEIK, PLANKE

ARKTISK EIK, PLANKE

ELFENBEN EIK, PLANKE MODERNE EIK, PLANKE

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.

Børstet Dypbørstet OljefinishMatt lakk Ekstra matt lakk 

STRUKTUR :

Selected, Accent, Lively, Rustic
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Det estetiske inntrykket til et gulv bestemmes i stor grad av funksjonelle detaljer slik som sokkel- 
og gulvlister og trappeneser. Pergos PEFC-sertifiserte sortiment av sokkel- og gulvlister er koordinert 
til å matche fargen og dekoren til gulvet, noe som gir deg et vakkert og slitesterkt tilbehør som virkelig 
fremhever ditt nye hjemmemiljø.

1. Sokkellister
Pergos 100 % fargekoordinerte sokkellister monteres enkelt og 
fleksibelt med et snap-in-system, spiker, skruer eller lim. Alle sokkel- 
lister har freste spor på baksiden, slik at du enkelt kan skjule kabler.

2. T-lister
T-lister 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.

3. Overgangs- og avslutningslister
Disse listene gir en elegant overgang og kompenserer for høydeforskjeller 
der tregulv møter andre gulvflater. Bruk en teppeovergang mellom tre 
og teppe, og en overgangslist mellom tre og fliser. Avslutningslister gir 
en fin avslutning mot terskler og lignende. Fås i vår 5-i-1-løsning.

4. Trappeneser 
Pergos gulv er et utmerket valg også for trapper, der vi bruker 
matchende trappeneser for å gi en elegant avslutning på hvert 
enkelt trinn. Fås i vår 5-i-1-løsning.

Når det gjelder gulv, ligger skjønnheten virkelig i detaljene. 
For hva ville det nye stuegulvet vært uten de matchende sokke- 
llistene og listene? Trappen uten den avsluttende trappenesen? 
Gulvet uten den komfortable gulvvarmen?

estetikkprikken
 over i-en
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4 5 5

PEFC/07-32-37

5 perfekte avslutninger i 1

T-lister 
Fra tre til tre.

Avslutningslist
For avslutning ved terskler, skyvedører, osv.

Trappenese, aluminium
PGSTPSILVME270N, sølv
Passer til gulvtykkelse på
7 – 16 mm, B = 23 mm, L = 2,7 m.
Overflate: aluminium.

Overgangslist til tepper
Fra tre til matte.

Trappenese, plan profil
For en plan avslutning på trappetrinn.

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

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

Pergos 5-i-1 gir ulike listetyper for ulike deler av gulvet, alt i én praktisk pakke. Listene står perfekt til gulvet 
både farge- og strukturmessig, og løsningene i ett stykke gir et sømløst leggeresultat. Overflaten er laget 
av slite- og ripebestandig finér. Kjernen består av HDF, og bunnskinnen er laget i plast. 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.

PGWINCP(-)
2150 x 17 x 54 mm

(se matchematrise for riktig art.nr.)

23 mm

7 – 16 mm

50 mm

27 mm

Sokkellist, rett
PGWPPSKR(-)

(se matchematrise for riktig art.nr.)

2400 x 16 x 80 mm
Fargematchet
Overflate: slite- og ripebestandig finér
Kjerne: MDF

Hulkillist
PGSCOTWHITE, white 
PGSCOTPAINT, malbar

2400 x 17 x 17 mm
Farge: hvit, malbar
Overflate: folie
Kjerne: MDF

Sokkellist, hvit og malbar
PGWPPSKRWHITE, hvit 
PGWPPSKRPAINT, malbar

2400 x 16 x 80 mm
Farge: hvit (NCS 0502 Y), malbar
Overflate: folie
Kjerne: MDF

underlag

Gjør et flott
gulv flottere!
Før du begynner å legge det nye tregulvet fra Pergo,
må du velge et underlag. Ved å velge riktig underlag 
vil det ikke bare gi bedre gåkomfort, men også bedre 
funksjonalitet.

Ønsker du å forbedre akustikken i rommet, eller 
trenger du fuktbeskyttelse? Vi tilbyr en rekke under-
lagsløsninger som passer til ulike behov. Som med 
alle Pergo-produkter er også underlagene laget 
for å bevare sine egenskaper over tid, for å sikre 
at gulvet holder seg pent og funksjonelt.

På neste side finner du en oversikt som hjelper 
deg å velge gulvunderlaget som er riktig for deg.

4 mm

39 mm

16 mm

13 mm

4 mm

39 mm

13 mm

4 mm

39 mm

13 mm

4 mm

54 mm

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

NEWINCPBASE3ME215, for 14 mm gulv
NEWINCPBASE2ME215, for 12,5 mm gulv

17 mm

17 mm

80
 m

m

16 mm

80
 m

m

16 mm
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Underlag for undergulv i tre Underlag for profesjonell bruk

Underlag for undergulv i betong

gulvvarme
Pergo quickheat er den smarte og enkle måten å få gulvvarme på. Ingenting å støpe i betong, 
minimalt med besvær – du kan til og med glemme elektrikeren. Bare rull ut quickheat-mattene 
med innebygde varmekabler, og klikk dem sammen. Installer termostaten og sikkerhetsbok-
sen på veggen, og sett i støpselet. Enklere blir det ikke.

I tillegg til varme gir Pergo quickheat også gåkomfort, så du trenger ikke annet underlag. 
Ved å supplere hovedoppvarmingen med Pergo quickheat kan du også vanligvis redusere 
temperaturen med 2 – 3 grader sammenlignet med å bruke radiatorer. Tidsuret som følger 
med systemet, kan stilles inn for 5 + 2 dager.

Pergo quickheat, 55
PGUDLQH2, størrelse 2 x 1 m 
PGUDLQH3, størrelse 3 x 1 m
PGUDLQH4, størrelse 4 x 1 m
PGUDLQH5, størrelse 5 x 1 m 

55 W / m2. 220 V 50 Hz (europeisk støpsel). 
Maks. effekt: 10 A (2300 W ved 230 V). 
Maks. leggeareal: 42 m2 oppvarmet flate. 
Egnet for 5 ~ 95 % relativ fuktighet. 
Tykkelse: 8 mm. Varmeisolasjon: 8 W / m2 K.

Fyllmatte 
PGUDLQHFILLERMAT
6,37 m2. 26 matter/eske. Brukes til rommet
mellom varmemattene og veggen.

Monteringssett, trådløs 
PGUDLQHKITEU
Trådløs termostat, sikkerhetsboks,
tilkoblingsverktøy og monterings-
anvisning.

Skjøtekabler 
PGQHEXTCAB025, størrelse 0,25 m
PGQHEXTCAB100, størrelse 1,0 m
PGQHEXTCAB200, størrelse 2,0 m

Brukes mellom mattene og/eller
mellom mattene og sikkerhetsboksen.

1. Rask, komfortabel varme
Pergo quickheat består av to lag med skum pluss et midtre lag med varmekabler og en 
reflekterende aluminiumsfolie. Takket være isolasjonen og det varmereflekterende laget 
i bunnen av matten, rettes all varmen oppover for rask regulering av gulvtemperaturen.

2. Innebygd sikkerhetsfunksjon
Pergo quickheat har en innebygd elektrisk sikkerhetsfunksjon som automatisk kutter 
strømmen hvis det skulle oppstå en feil. Systemet er selvsagt sertifisert for egeninstallasjon, 
og oppfyller internasjonale standarder for utskiftbare gulv. Som alle andre gulvvarmesystemer 
må systemet kobles til en kurs med jordfeilbryter.

3. Trådløs termostat i hvert rom
Med Pergo quickheat kan du enkelt finjustere temperaturen i hvert rom. Så snart du 
har rullet ut mattene, kobler du ganske enkelt til sikkerhetsboksen og stiller inn den 
trådløse termostaten på ønsket temperatur. Det fleksible tidsuret lar deg ha separate 
gulvvarmeinnstillinger for ukedager og helgedager. Fire individuelle tidssoner lar deg dele 
inn døgnet (morgen, dag, kveld og natt), og du kan angi en unik temperatur for hver periode.

Underlagsfoam
PGUDLFOAM15B

Et godt grunnlag for rom med mindre trafikk,
f.eks. et soverom eller loft.
Tykkelse: 2 mm
Material: Ekstrudert polyetylenfoam
15 m2 / roll

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Et godt grunnlag for rom med mindre 
trafikk, f.eks. et soverom eller loft. Integrert 
fuktsperre med overlapping og teipremse 
inkludert.
Tykkelse: 2 mm
Material: Tverrbundet polyetylenfoam
15 m2 / rull

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Egnet i rom med mer trafikk. Ideelt for en 
overetasje eller leilighet. Dette underlaget 
er lett å legge.
Tykkelse: 3 mm
Material: Ekstrudert polystyrenfoam
15 m2 / pk

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Egnet i rom med mer trafikk. Ideelt for en 
overetasje eller leilighet. Dette underlaget er 
lett å legge. Integrert fuktsperre med 50 mm 
overlapping og teipremse inkludert.
Tykkelse: 3 mm
Material: Ekstrudert polystyrenfoam
15 m2 / pk

Silent Walk
PGUDLSW7

Et svært slitesterkt underlag som reduserer 
trommelyd til et minimum. Også svært godt 
egnet for gulv med gulvvarme.
Tykkelse: 2 mm
Material: Mineralfylt polyuretanfoam
7 m2 / rull

Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0.95 x 15.79 m = 15 m2 / rull
PGUDLPS50, 0.95 x 52.64 m = 50 m2 / rull 

Det beste underlaget til å eliminere trommelyd.
Gir økt gåkomfort med utmerket trinnlydsdemping.
Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert.
Tykkelse: 2 mm
Materiale: Tverrbundet polyetylenfoam

Silent Walk
PGUDLSW7

Et svært slitesterkt underlag som reduserer 
trommelyd til et minimum. Også svært godt 
egnet for gulv med gulvvarme.
Tykkelse: 2 mm
Material: Mineralfylt polyuretanfoam
7 m2 / rull

 Underlay Foam+ Smart Underlay+ Silent Walk
TOTALRESULTAT

Slitestyrke / trykkstyrke

Trommelydsdemping

Gulvvarme**

Fuktsperre JA JA  JA* 

Tykkelse 2 mm 3 mm 2 mm

 Underlay Foam Smart Underlay Silent Walk
TOTALRESULTAT

Slitestyrke / trykkstyrke

Trommelydsdemping

Gulvvarme**

Fuktsperre NEI NEI JA* 

Tykkelse 2 mm 3 mm 2 mm

 god bedre best

 god bedre best

*Når du skal legge SilentWalk på betonggulv eller over gulvvarme, må du teipe kantene på underlaget med en fuktsikker teip. Gjør ikke dette når du legger på undergulv i tre.

**Bruk alltid sammen med PE-film.



48 49

legging vedlikehold

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 hvis den brukes riktig.

Rengjøringssett
PGCLEANINGKIT

Moppesett av høy kvalitet med ekstra langt
ergonomisk håndtak og moppeholder med 
praktisk borrelås til å feste moppekluten.

Universalrengjøringsmiddel
PGCLEANALL1000

Spesielt utviklet for rengjøring av tre- eller
laminatgulv. Ideell til fjerning av skitt, 
fett-flekker og hælmerker, samt til daglig 
rengjøring.

Reparasjonsvoks
PGREPAIR

Reparer fargen i skadede planker raskt
og enkelt med voks i farger som dekker
Pergos trepalett. Inneholder 1 smeltekniv,
1 kam, 7 voksblokker. Hvis du ønsker mer 
informasjon om hvordan du blander farger, 
kan du gå inn på pergo.com

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15
Denne fuktsperren har tre ganger
så høy fuktbestandighet som en
tradisjonell PE-film. Kan legges
på betonggulv med opp til 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.
1,05 x 15 m = 15 m2 
(5 cm overlapping). Teip inkludert. 
Tykkelse: 2,5 mm
Material: Polypropylen

Monteringssett for sokkellist
PGCLIPS15LM
Alle sokkellister monteres med 
et brukervennlig snap-in-system 
uten synlige spikre eller skruer. 
Ett monteringssett rekker til 15 
meter med sokkellist.

Fugemasse
PGKIT(-)
310 ml. Gir en vakker finish. 
Tørker på en halv time og full- 
herdet etter 24 timer. 
Fås i 8 farger. Vannbaser akryl.

Profesjonelt slagjern
PGWPULLBAR
Profesjonell og lyddempet 
trekkstang takket være gummiert 
støtdemper på kontaktflaten.
520 x 110 x 62 mm. 1 stk. / pk.

Slagkloss
PGWTAPPINGBLOCK
Profesjonell slagkloss.
500 x 70 x 20 mm. 10 stk. / pk.

PE-folie (polyethylene)
PGUDLSCREEN34, 
Et underlag som beskytter gulvet
mot fuktighet fra mineral- eller
betonggulv. Effektiv levetid 50 år.
Tykkelse: 0,2 mm 
Materiale: Polyetylen, alkali-
bestandig

Safeseal
PGSEAL500
500 ml. Brukes for gulvarealer 
som krever ekstra beskyttelse 
mot fuktighet. PVAc-basert.

Monteringssett
PGTOOL 
Alt du trenger i én
eske. Inneholder slagkloss,
avstandsklosser i to størrelser
(2 x 18 = 36 stk.) og en trekkstang.

Ekstra avstandsklosser
PGSPACER, 48 stk

Multiglue
PGGLUE290
290 ml. Egner seg for alle mate- 
rialer og underlag. Herder raskt
med svært høy styrke. Ideell til 
montering av sokkellister, gulv- 
profiler, trappeneser og trappe-
trinn. Hybrid polymer. Én tube 
gir 15 løpemeter med gulvlist.

Teip
NETAPE50
50 m x 5 cm. Selvklebende
aluminiumsteip for underlag.

Pyntedeksler for radiatorrør
Rustfritt stål
PGRCINOX15 
innvendig diameter: 15 mm
utvendig diameter: 54 mm
PGRCINOX22
innvendig diameter: 22 mm
utvendig diameter: 54 mm

Tips til rengjøring og vedlikehold!
For å beholde den opprinnelige strukturen og inntrykket til tregulvet, er det viktig med 
regelmessig rengjøring og vedlikehold. Når du har lagt gulvet og før du møblerer rommet, 
bør du rengjøre overflaten med støvsuger eller tørrmopp. Ved behov kan du også rengjøre 
overflaten med en fuktig mikromopp for å fjerne eventuell skitt etter gulvleggingen.

» For regelmessig rengjøring og vedlikehold 
bør du bruke tørr rengjøring så mye som mulig 
ved hjelp av vår mikrofibermopp med sin store
skittopptakskapasitet.

» Innimellom, og ut fra hvor mye gulvet brukes, 
bør du rengjøre med litt fuktighet. Du kan 
kombinere mikrofiberen med Pergo Universal-
rengjøringsmiddel for optimalt resultat. 
Rengjøringsmiddelet er kompatibelt med lak-
kede og oljede gulv. Det rengjør gulvet grundig, 
bevarer gulvets opprinnelige utseende, holder 
gulvet hygienisk og gjør ikke at det bygger seg 
opp lag med produkter.

» Våre oljet tregulv trenger regelmessig vedlike-
hold for å beholde sin opprinnelige utseende 

og bli mer slitasje-motstandsdyktig. Les mer 
på pergo.no.

» Du bør alltid kontrollere mengden vann som 
brukes, fordi trematerialer har en begrenset 
bestandighet overfor vann. En tommelfingerregel 
når du skal bruke vann, er å sørge for at over- 
flaten blir helt tørr innen 60 sekunder.

» Bruk aldri stålull eller andre skurende midler 
da disse kan skade strukturen og utseendet til 
toppsjiktet. Et tregulv fra Pergo må ikke vokses 
eller poleres.

» Du finner alle rengjøringsanvisninger samt 
vår flekkfjerningsveiledning på websiden.
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Svalbard

Lofoten

Langeland

W0103-01625

W0103-01626

W0103-03096

W0103-03790

W0103-03791

W0103-03792

W0103-03793

W0103-03794

W0103-03795

W0103-03815

01625

01626

03096

01334

03791

01341

01742

03794

03795

01626

W1216-01739

W1216-01741

W1216-03097

W1216-03201

W1216-03202

W1216-03203

W1216-03572

W1216-03796

W1216-03797

W1216-03798

W1216-03799

W1216-03800

W1216-03801

W1216-03816
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01340
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W0135-03562

W0135-03564

W0135-03566
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W0135-03788
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03562
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 PGWINCP(-) PGWPPSKR(-) PGKIT(-)

80
 m

m

16 mm

formater
 Kolleksjon Lengde, mm   Bredde, mm   Tykkelse, mm  Paneler/pakke*  m²/pakke  Pakke/pall   m2/pall

Plank design

tilbehørsoversikt 
5-i-1  

17 x 54
Sokkellist, rett

16 x 80
Fugemasse

310 ml

Produktbilder kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan når som helst bli endret uten varsel.
Contents©2017 by                         bvba – division flooring. Med enerett. Innholdet i denne brosjyren må ikke reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

TUNASK, PLANKE  W1216-01739

W0103-01625

W0103-01626

W0103-03096

W0103-03790

W0103-03791

W0103-03792

W0103-03793

W0103-03794

W0103-03795

W0103-03815

Herregårdseik, oljet planke

Østersgråeik, oljet planke

Kamelbrun Eik, planke

Fjelleik Natur, planke

Hvitvasket Eik, planke

Eik Sublim, planke

Rimhvit Eik, planke

Eik Fyrlykt, planke

Betonggrå Eik, oljet planke

Kalket Østersgrå Eik, oljet planke

W1216-01739

W1216-01741

W1216-03097

W1216-03201

W1216-03202

W1216-03203

W1216-03572

W1216-03796

W1216-03797

W1216-03798

W1216-03799

W1216-03800

W1216-03801

W1216-03816

Tunask, planke

Våreik, planke

Gårdseik, planke

Eik Natur, planke

Moderne Eik, planke

Grå Eik, plank

Arktisk Eik, planke

Svart Kaffeeik, planke

Lærbrun Eik, planke

Natur Eik Ekstra, planke

Brun Eik, planke

Nausteik, planke

Elfenben Eik, planke

Strandeik, planke

W0135-03562

W0135-03564

W0135-03566

W0135-03787

W0135-03788

W0135-03789

Polareik, planke

Charleston Eik, oljet planke

Herskapseik, planke

Seafield Eik, planke

Kulleik, planke

Slottseik, planke

Lofoten 1820 190 12,5 6 2,075 40 82,99

Svalbard 2200 220 14 4 1,936 64 123,90

Langeland 2400 260 14 4 2,496 40 99,84

Garanti
Takket være en robust og innovativ konstruksjon er Pergos 
tregulv laget for å vare, og derfor kommer våre produkter med 
en omfattende garanti. Gulv som har et overflatesjikt på 3,2 mm 
leveres med livstidsgaranti, og gulv som har et overflatesjikt på 
2,5 mm har en garanti på 25 år.

* max 1 delt planke / pakke kan forekomme 



PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

The paper used, is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources.

www.pefc.org

F L O O R S  F O R  R E A L  L I F E

Pergo AS, postboks 82, 1322 Høvik. Besøksadresse: Veritasveien 16, 1363 Høvik
Tlf. kundservice: 800 10 789 E-post: customercare.no@pergo.com
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Pergo er et kvalitetsprodukt laget av                         bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia.
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