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Vi har skapat 
den nya generationens vinylgolv
Pergos nya kollektion vinylgolv är inget annat än en 
re-vinylution. Med ett nytt ytskikt ökar det naturliga 
intrycket både i utseende och känsla. En ny tillverk-
ningsprocess och nya klickfogar har förbättrat stabili-
teten och gjort golvet snabbare och enklare att lägga. 
Och den varma, bekväma och mjuka känslan över-
träffar allt du känner igen från andra vinylgolv. Det 
enda som är sig likt är slitstyrkan. 

MODERN KAFFE EK, PLANKA
V2107-40019
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Gå med 
i motståndsrörelsen!
Pergos nya vinylgolv är gjorda för att bevara sitt vackra 
utseende år efter år. Det nya slitlagret TitanV™ skyddar 
mer effektivt än någonsin mot fläckar och repor. 
Men inte nog med det, golvet blir lättare att hålla rent 
i vardagsstädningen också. Och som det yttersta beviset 
på kvalitet har Pergos vinylgolv en garanti upp till 25 år.

LJUSGRÅ TRAVERTIN V2120-40047
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Pergos nya starka PerfectFold™ V-klicksystem är utvecklat 
speciellt för vinylgolv. Den unika konstruktionen gör det möjligt 
att vika och låsa golvet på plats såväl vertikalt som horisontellt. 
Det gör golvläggningen enkel, snabb och hållbar. Bara vik ner 
golvet och klicka det på plats. 

Mjukare känsla 
Att våra nya vinylgolv skulle ha en stark miljöprofil var en själv- 
klarhet i utvecklingsfasen. Den toppmoderna och energieffek-
tiva tillverkningsprocessen minimerar spill och lämnar ett lika 
mjukt avtryck på miljön som känslan du får när du går på det.  

» Ftalatfritt* » Mycket låga VOC-utsläpp 
» Återvinning » Energieffektiv tillverkning

* Vi använder inte ftalater som mjukgörare
LJUSGRÅ FURU, PLANKA  V2107-40054

Vinylgolv
 som är klara 
på ett klick
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aktivt
golv för

LIV
Tack vare det slitstarka ytskiktet klarar Pergos vinyl-
golv en smäll eller två. Därför är de perfekta i rum som 
utsätts för extra stort slitage, som t. ex. hallen eller 
barnens rum. Det är kort sagt ett ”inga bekymmer”- 
golv, för ytor som ska tåla lite mer. Och tack vare det 
helt täta ytskiktet finns det ingen chans för smutsen 
att tränga ner i golvet, vilket gör att de flesta fläckar 
försvinner med en trasa och lite vatten.   

MODERN NATUR EK, PLANKA  V2107-40018 
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barn gillar 
 tuffa tag!eftersom...

Det är inte bara utseendet som gör Pergos vinylgolv 
till ett suveränt val i de yngres rum. Det är dessutom 
extremt slitstarkt, ljuddämpat och skönt att gå på. 

GRÅ FURU, PLANKA  V2107-40055

EK NATUR KLASSISK, PLANKA  V2107-40023
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Naturligt
utseende 

och känsla
Våra 24 dekorer är inspirerade av den naturliga känslan 
i trä, skiffer eller rå betong. Det genuina intrycket 
förstärks av fasade kanter som ger våra premiumgolv 
deras speciella karaktär. Ännu ett exempel på hur 
Pergos unika teknik förhöjer intrycket.

MODERN GRÅ EK, PLANKA  V2107-40017
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  Välkommen

hem
Pergos vinylgolv är perfekta för golvvärme, vilket 

gör dem extra sköna att gå på. Hos vinyl finns det 

heller inga begränsningar för hur ett golv kan se 

ut. Materialets flexiblitet gör det lämpat för detalj- 

rika, trovärdiga och strukturerade dekorer i kulörer 

som ger ditt hem ett personligt uttryck. 

VIT EK NORDISK, PLANKA  V2107-40020

EK GYLLENE NATUR, PLANKA  V2107-40022

EK NATUR MANSION, PLANKA  V2107-40014

EK TAUPE MANSION, PLANKA  V2107-40016
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100 % vattentätt
Eftersom våra nya vinylgolv är vattentåliga blir de förstås ett perfekt alternativ i kök och andra 
utrymmen där golvet inte bara ska vara vackert utan även praktiskt. Förutom att det tål vatten 
är det enkelt att städa. Det täta och smutsavstötande ytskiktet gör det enkelt att hålla rent, 
hygieniskt – och vackert. 

BRUN FURU, PLANKA  V2107-40056
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Alla dekorer
   i 2 kvalitetsnivåer

» TitanV™-ytskikt som skyddar mot repor,   
 fläckar och slitage
» PerfectFold™ V för snabb och enkel läggning
» 5 års års garanti för kommersiellt bruk  

» 25 års garanti för privat bruk  

(finns även för limning, se pergo.com)

» TitanV™-ytskikt som skyddar mot repor,    
 fläckar och slitage
» PerfectFold™ V för snabb och enkel läggning
» 5 års års garanti för privat bruk  

Mycket slitstarka golv 
för offentlig miljö 

Slitstarka golv
för hemmiljö

LJUSGRÅ EK, PLANKA  V2107-40036
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MODERN GRÅ EK, PLANKA

EK NATUR MANSION, PLANKA

BRUN FURU, PLANKA

EK NATUR KLASSISK, PLANKA

EK GYLLENE NATUR, PLANKA

plattdesign 1300 x 320 mm | 4 fasade kanter

plankdesign 1251 x 187 mm | 4 fasade kanter

TRAVERTIN CREME LJUSGRÅ TRAVERTIN GRÅ SKIFFER SVART SKIFFER GRÅ FURU, PLANKA

MODERN NATUR EK, PLANKA LJUS EK NATUR, PLANKA

VIT EK NORDISK, PLANKA LJUSGRÅ EK, PLANKA

EK ECRU MANSION, PLANKA

LJUSGRÅ FURU, PLANKA

LJUS BETONG VARMGRÅ BETONG MÖRKGRÅ BETONG OXIDERAD METALL BETONG

EK VARM GRÅ MANSION, PLANKA

EK TAUPE MANSION, PLANKAMODERN KAFFE EK, PLANKAGRÅ EK HERITAGE, PLANKA

1 TitanV™-ytskikt som skyddar mot repor, 
 fläckar och slitage

2 Detaljerat dekorlager  

3 Mycket stark och slagtålig vinylkärna  

4 Extra stabiliserande lager med glasfiber 

5 Extra slagtåligt vinyllager

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

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

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

Enkelt
att lägga

30%
snabbare

läggning

Klicksystemet PerfectFold™ V har utvecklats speciellt för Pergos nya vinylgolv och klickfogen låser golvet 
såväl vertikalt som horisontellt. Den dubbla låsfunktionen ger Pergos golv unik stabilitet och tack vare det 
nya klicksystemet går läggningen enklare och snabbare än med något annat vinylgolv på marknaden. 
Allt du behöver göra är att välja en av tre möjliga sätt att lägga golvet och klicka golvet på plats. 

Det nya klicksystemet innebär också att golvet kan tas bort och återanvändas. Golvet behöver heller 
inte någon expansionsfog tack vare den solida horisontella och vertikala låsningen, som ger ett mjukt, 
jämnt och vackert golv.

Övergångsprofil 
PGVEXPSILV

Ger en perfekt avslutning på golvet.
Gjord av slitstark aluminium. 

 
2000 x 7 x 24 mm

Adapterprofil 
PGVADPSILV

Ger en perfekt avslutning på golvet.
Gjord av slitstark aluminium. 
 
2000 x 7 x 26 mm

Avslutningsprofil 
PGVENPSILVME200 

Ger en perfekt avslutning på golvet.
Gjord av slitstark aluminium. 
 
2000 x 7 x 18 mm

estetik

24 mm
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Golvsockel
PGVSKR(xxxxx)MD240
(see matching matrix for correct art no)

Vattentät golvsocklel som döljer fogar och skyddar 
dina väggar. Matchar golvet i färg, struktur och finish. 

2400 x 8 x 55 mm
Färg: färgmatchad
Yta: slitstark PVC-folie med vattentålig finish
Stomme: MDF

Golvsockel, målningsbar
PGVSKRPAINTMD240

Vattentät, målningsbar golvsockel som döljer fogar 
och skyddar dina väggar. 

2400 x 8 x 55 mm
Färg: vit, målningsbar
Yta: slitstark PVC-folie med vattentålig finish
Stomme: MDF

Övergångsprofil, aluminium
PGPRGOLD, guld
PGPRBRON, brons
PGPRSILV, silver 

Pergos multifunktionsprofil utjämnar höjdskillnader  
och ger en mjuk övergång till golv av annat material.
Lämplig för höjdskillnader på 0 – 12,3 mm.

1860 x 10 x 47 mm
Färg: guld, brons, silver
Yta: aluminium

För mer teknisk information, se pergo.com
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estetik

installation

städningmellanlägg

Trappnos, klick 
PGVSTPCLICKSILV

För läggning av Pergo vinylgolv
i trappor och på trappsteg. Limma alltid 
fast golvet på trappstegen för extra 
säkerthet! 

2000 x 30 x 15 mm

Installationsverktyg
PGVTOOL

Utmärkt verktyg för att skära rakt 
och i 90°. Fingerskydd med slagjärn- 
och utjämningsfunktion. Passar både 
vänster- och högerhänta. 

Limslev
PGVA2

Ger perfekt limförbrukning per m2.

Vinylgolvsrengöring
PGVCLEANING1000

Skyddar TitanV™-ytskiktet. Idealiskt för att 
ta bort smuts, fettfläckar och klackmärken 
samt daglig städning. 
1000 ml.

Trappnos, rak
PGVSTPGLUESILV

För läggning av Pergos limmade vinylgolv 
i trappor och på trappsteg. 

2000 x 40 x 26 mm

Kapningskniv
PGVKNIFE

Professionell kniv för stabil precisions-
skärning. Utmärkt för att skära runda 
former. Tio skärblad medföljer. 

Fogmassa
PGKIT(-)

För en vacker finish. Finns i åtta färger.
Vattenbaserad akryl. 310 ml.

Städset
PGCLEANINGKIT
PGCLEANINGMOP, separat moppduk

Moppset av hög kvalitet med extra långt 
ergonomiskt handtag och hållare för 
moppduken.

Trappnos, inre 
PGVSTPINGLUESILV

För läggning av Pergos limmade vinylgolv 
i trappor och på trappsteg. 

2500 x 15 x 25 mm

Lim
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg  (+/- 50 m²)

Ett professionellt lim speciellt utvecklat 
för Pergos vinylgolv. Fördelar sig enkelt, 
fäster snabbt och ger högsta styrka.

Mellanlägg basic 
PGVUDLB15

Lättlagt mellanlägg som är speciellt framtaget för Pergo vinylgolv. 
Ljuddämpande och utjämnande. Perfekt anpassat för golvvärme.

15 m2 / paket
Tjocklek: 1 mm

PGKIT01

PGKIT02

PGKIT03

PGKIT04

PGKIT05

PGKIT06

PGKIT07

PGKIT08

För mer teknisk information, se pergo.com

25 mm

25 mm

40 mm

26 mm

15 mm

30 mm

8 mm
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Klicksystemet PerfectFold™V gör det snabbt och enkelt
att lägga golvet. Vik ner golvet på plats genom att använda
en av de tre metoderna och det är klart på nolltid.

Enkel läggning

Pergos vinylgolv har en TitanV™-flerskiktsyta som skyddar mot 
repor, fläckar och slitage samt gör golvet enkelt att rengöra.

Slitstyrka

Pergos vinylgolv har hög brandsäkerhet. De är utformade för att 
klara alla europeiska krav för installation i evakueringsutrymmen
eller samlingslokaler.

Brandsäkerhet

Ett laminatgolv från Pergo underlättar en hög hygienisk nivå.
Den täta ytan förhindrar uppkomsten av bakterier minskar
behovet av kemikalier.

Hygienisk

Vårt Moisture Resistance System kombinerar ett fukttålig 
bärarmaterial med en stark och tät klickfog. Detta gör Pergos 
vinylgolv till några av de mest vattentåliga golven på marknaden.

Vattentålighet

Flerskiktssystemet i Pergos vinylgolv i kombination med
bäraregenskaperna är utformat för att klara belastningen
från möbler med hjul.

Stolsben med hjul

Det mjuka vinylmaterialet reducerar stegljud och 
är tyst och behagligt att gå på.

Ljuddämpning

Pergos vinylgolv har en yta som består av flera lager. I kombi-
nation med det kompakta bärarmaterialet ger det golvet hög 
tålighet mot slag och avtryck, vilket skyddar golvet från skador. 

Slagtålighet

Pergos TitanV™-ytskikt är smutsavvisande, vilket förenklar 
städning och underhåll. Klickfogens täta konstruktion hindrar 
dessutom smutsen från att tränga ner i fogen.

Enkelt underhåll

Rengöringsinstruktioner
Allmänt
Vinylgolv är enkla att sköta, men måste självklart städas regelbundet för att bevara sin skönhet. Det innovativa TitanV™-ytskiktet gör att 
ingen ytterligare ytbehandling behövs och golvet kan enkelt städas med en borste, dammsugare eller golvmopp. Vi rekommenderar att du 
alltid använder ett milt rengöringsmedel som Pergos vinylrengöringsmedel för att bibehålla golvets ursprungliga utseende. Häll inte vatten 
över golvet och lämna inte kvar vattenpölar.

Vardaglig rengöring
Dammsug, torrmoppa eller sopa bort smuts och damm. Ta bort sand, vassa föremål, fläckar, fukt och frätande vätskor omedelbart.  
OBS! Använd aldrig frätande, polerande eller slipande rengöringsmedel och tvål, eller medel som innehåller olja eller vax.

Fläckborttagning
Ta bort fläckar snarast. Ju längre fläckarna får sitta, desto svårare är det att få bort dem. Envisa fläckar kan tas bort med Pergos 
vinylrengöringsmedel.

Industriell rengöring
I kommersiell användning kan en PU försegling användas för att öka slitstyrkan och höja golvets motståndskraft. Följ alltid tillverkarens 
instruktioner. 

Teknisk guide

Av trycktekniska skäl kan färgerna här variera något i förhållande till golvets verkliga färg. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel.  
Allt innehåll ©2015                     bvba – division flooring. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd från utgivaren.

V3120-xxxxx  plattdesign 1300 320 4,5 5 2.08 52 108,16

V3107-xxxxx  plankdesign 1251 187 4,5 9 2.105 52 109,48

V2120-xxxxx  plattdesign 1300 320 4,5 5 2.08 52 108,16

V2107-xxxxx  plankdesign 1251 187 4,5 9 2.105 52 109,48

 längd (mm) bredd (mm) tjocklek (mm) paneler / förpackning m² / förpackning förpackningar /pall m²/ pall

 längd (mm) bredd (mm) tjocklek (mm) paneler / förpackning m² / förpackning förpackningar /pall m²/ pall

Golvlist
8 x 55

PGVSKR(xxxxx)MD240

V3107-40013 V2107-40013 Ek ecru mansion, planka    40013

V3107-40014 V2107-40014 Ek natur mansion, planka 40014

V3107-40015 V2107-40015 Ek varm grå mansion, planka 40015

V3107-40016 V2107-40016 Ek taupe mansion, planka 40016

V3107-40017 V2107-40017 Modern grå ek, planka 40017

V3107-40018 V2107-40018 Modern natur ek, planka 40018

V3107-40019 V2107-40019 Moderne kaffe eik, plank 40019

V3107-40020 V2107-40020 Nordisk hvit eik, plank  40020

V3107-40021 V2107-40021 Ljus ek natur, planka 40021

V3107-40022 V2107-40022 Ek gyllene natur, planka 40022

V3107-40023 V2107-40023 Ek natur klassisk, planka       40023

V3107-40036 V2107-40036 Ljusgrå ek, planka 40036

V3107-40037 V2107-40037 Grå ek heritage, planka 40037

V3107-40054 V2107-40054 Ljusgrå furu, planka   40054

V3107-40055 V2107-40055 Grå furu, planka    40055

V3107-40056 V2107-40056 Brun furu, planka 40056

V3120-40034 V2120-40034 Grå skiffer 40034

V3120-40035 V2120-40035 Svart skiffer 40035

V3120-40045 V2120-40045 Oxiderad metall betong 40045

V3120-40046 V2120-40046 Travertin creme 40046

V3120-40047 V2120-40047 Ljusgrå travertin 40047

V3120-40049 V2120-40049 Ljus betong 40049

V3120-40050 V2120-40050 Varmgrå betong 40050

V3120-40051 V2120-40051 Mörkgrå betong 40051

Matchningsmatris
Art. nr. / Dekor

Egenskaper
Skyddande ytskikt mot repor, fläckar och slitage   TitanV™ TitanV™

Läggningsmetod   PerfectFold™ V PerfectFold™ V

Fuktmotstånd   • •

Tjocklek   4,5 mm 4,5 mm

Garanti mot slitage (hemmiljö)     25 år 20 år

Garanti mot slitage (kommersiellt bruk)   5 år på förfrågan 
  (upp till 15 år vid förfrågan) (upp til 10 år)

Tekniska data Testmetod/-standard 
Golvklassning EN 649 / prEN 16511  33 32

Vinyl EN 649 Heterogent Heterogent

Effekt av möbelben EN 424 Ingen skada Ingen skada

Resistens mot möbelhjul ISO 4918 Ingen skada 25000 cyc Ingen skada 25000 cyc

Brandklassning EN 13501-1 Bfl-S1 Bfl-S1

Värmegenomgångsmotstånd EN 12667 OK golvvärme/-kylning OK golvvärme/-kylning

Formaldehydemissioner EN 717-1 Ingen Ingen

Dimensionsstabilitet EN ISO 23999 <0.05 % <0.05 %

8 mm

55 mm
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                         bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe

PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

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

www.pefc.org

Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg, Sweden  
Kundservice 020 47 63 50, kundservice@unilin.com  

pergo.com


