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Vejen til at skabe et gulv, der ser ud og føles som den ægte 

vare, går gennem detaljerne. De små ufuldkommenheder, 

der gør naturen naturlig, vil således også fortrylle, når du ser 

dem på dit gulv derhjemme. Med Pergo er det en oplevelse, 

der går ud over det visuelle. Prøv at føre din hånd hen over 

et af vores Sensation-gulve, og opdag, at det føles lige så 

ægte, som det ser ud.

Som laminatgulvets opfinder ved vi, at et fantastisk gulv skal byde 

på endnu flere kvaliteter. Derfor tilbyder vi 100 % vandafvisning 

med vores AquaSafe-teknologi, som klarer uheldene og gør 

rengøringen lettere. Hertil kommer modstandsdygtigheden 

i hverdagen, en bæredygtig produktionsproces og en bred vifte 

af moderne design, der gør det nemt at finde det perfekte gulv 

til dit interiør. Velkommen til Pergo!

Gulve til det virkelige liv

Pergo var de første, der producerede 
et svanemærket laminatgulv.
I dag har alle vores laminat- og trægulve 
samme certificering.
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Er du klar
til en
Sensation?

Uperfekt til perfekt 
Knaster, revner og en mat finish spiller hver deres rolle 

i at skabe det naturlige look.

Naturtro look og følelse
En dybere overfladestruktur får alle årerne i trædesignet 

til at stå frem – helt ned til de nye, raffinerede samlinger.

Du er dækket ind
Du får ekstra slidstyrke, da laminatet dækker hele planken 

– med ekstra overfladebeskyttelse helt ned i samlingerne.

100 % vandafvisende
AquaSafe-teknologien beskytter dit gulv mod spild og væsker.

Naturligt 
udseende 

og overnaturlig 
funktionalitet!
Find alle Sensation- 

kollektionerne 

fra side 56.

Pergo Sensation-laminatet løfter hele laminatgulvkategorien 

op på et nyt niveau. Den innovative teknologi giver slidstyrke,

et naturligt udseende og en overnaturlig funktionalitet, 

der virkelig skiller sig ud. Men tag ikke bare vores ord for det 

– kig ind hos din nærmeste forhandler for selv at se forskellen!
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Vi præsenterer 
en ny Sensation 
– Ebeltoft stenfliser

De nye Ebeltoft-gulve er ikke blot 

de første stengulve i vores Sensation-

sortiment. De er også resultatet af 

en søgen, der giver dit interiør et nyt 

udseende og en ny fornemmelse, 

med en detaljegrad, en raffineret 

strukturteknologi og en holdbarhed, 

som du forventer af et Pergo laminatgulv.

Vores stræben 
efter imperfektion 
er nu kommet til 
vores stenmønstre!
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Opdag 
detaljerne
Skarphed & imperfektion
En raffineret strukturteknologi fremhæver imperfektionen i natursten med skarphed og 

klarhed. Detaljer såsom revner og fossiler i stenene fuldender det realistiske udseende.

Et førsteklasses look
Ebeltoft byder på et moderne high-end look, der fremhæves af fraværet af mørtel 

mellem fliserne. De subtile variationer i glansniveauet giver karakter og reflekterer 

lyset på en levende, naturlig måde for at fuldende det eksklusive indtryk. 

Varmt og ergonomisk
Nu behøver du ikke længere bekymre dig om støj eller en hård fornemmelse 

fra dit stengulv eller keramiske gulv. Vores Ebeltoft-gulve er mere behagelige 

ergonomiske og varme at gå på.

Vandafvisende og nemt at montere
De nye Sensation-gulve er skabt til et ubekymret liv og har overfladebeskyttelse, 

der dækker hele overfladen, også nede i samlingerne. AquaSafe-teknologien sørger 

for vandafvisning, og den nemme montering giver dig et perfekt resultat med et par 

klik. Ebeltoft er alt det, vi gerne vil have, at et Pergo-gulv er – lavet til det virkelige liv.

Se alle mulighederne på side  56 – 57.

Nyhed – Ebeltoft stenfliser
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* 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). 

Holdbarhed designet til at vare
Som gulvvirksomhed har vi et ansvar, der går ud over blot at levere stilfuldt interiør. 

Derfor arbejder vi hele tiden på at minimere vores miljøpåvirkning gennem konstant 

innovation og ved at udfordre den måde, vi producerer vores gulve på.

Cirkularitet i centrum. Kernen i vores laminatgulv består af højkvalitets HDF. Træet er ikke kun 

et genanvendeligt materiale, men hjælper også med til at bekæmper klimaforandringerne gennem 

den mængde CO2 (kuldioxid) det absorberer. Træer har en langt vigtigere rolle end bare som råvare. 

De giver også dyrene ly og stimulerer biodiversiteten. I stedet for at fælde træer til at lave gulve, 

anvender vi 100 % genanvendt træ og biprodukter fra træindustrien (såsom savværk, skovindustri 

etc) som ellers skulle have været brændt eller destrueret.

Grøn energi som drivkraft. Træ kan også være en kilde til grøn energi. UNILIN, koncernen bag 

Pergo, har investeret i to biomasseanlæg, hvor træaffald omdannes til energi. Dette gør det muligt  

for os at drive vores produktion med 48 % vedvarende energi på koncernniveau.

Overgår forventningerne. Hos Pergo udfordrer vi os selv ved at anvende strenge kriterier, 

når det gælder sikkerhed, sundhed og bæredygtighed. Vi er opfinderne af verdens første laminatgulv, 

og vi var den første laminatproducent, der opnåede certificering med EU-miljømærket. Alle vores 

gulve er også certificeret med Svanemærket.

Op til 90 % af vores hverdagsaktiviteter foregår indendørs. Derfor er vi stolte af at kunne meddele, 

at vores laminatgulves formaldehydemissioner er mange gange lavere end det, der kræves i henhold 

til EU-standarden. Faktisk er de sammenlignelige med dem fra naturligt træ, så når du går rundt i et 

rum med laminatgulv, svarer det til at gå rundt i en skov.

Let at lægge. Let at genanvende. Vores filosofi er at lave gulve, der holder og skaber glæde 

i stedet for at ende på en losseplads efter få år. Derfor tilbyder vi en livslang garanti på op til 33 år. 

Takket være vores avancerede klikteknologi kan du montere dit gulv uden brug af lim eller

værktøj. Dette giver dig også mulighed for at afmontere gulvet igen uden besvær eller skader.
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Med Pergo FloorLab kan du se dit nye gulv i dit eget rum derhjemme. 

Bare upload et billede af rummet, vælg et gulv fra vores sortiment, og eksperimentér 

med farver, design og materialer, indtil du finder det look, du kan lide. 

Har du brug for at finde hurtigt rundt?

Vi ved, at vores store udvalg af gulve kan virke overvældende. 

Men FloorFinder tager dig i hånden og hjælper dig med at finde 

det rette gulv med et par enkle klik.

Vil du se ind i fremtiden?

Besøg FloorLab og FloorFinder på pergo.dk

Har du brug for hjælp 
til at finde dit nye Pergo-gulv? 

Valget af det rigtige gulv er ofte den sværeste del af at forny sit interiør. 
Her er nogle tips, som kan hjælpe dig med at komme i gang og guide dig i retning af det perfekte gulv.

1 Vær beredt på slid

Slidstyrke gør, at dit gulv holder sig smukt i længere tid. Pergos laminatgulve har evnen til at modstå 

tungt slid, så hvis du leder efter et gulv til en travl gang eller et travlt køkken, er de et ideelt valg.

2 Lad os tale om vand

I en stue kan det være rart at have et vandafvisende gulv, men i f.eks. et køkken 

er det et must. Som en bonus er vores vandafvisende gulve også pletafvisende.

3 Størrelsen betyder noget

Store planker vil øge følelsen af plads i et stort rum, så hvis dit hjem giver mulighed for det: Tænk stort!

4 Udfordre forventninger

Kigger du efter et trædesign til dit nye gulv? Brug et øjeblik på at overveje

et alternativ. Måske kunne et sildebensmønster give dig lige det udtryk du leder efter, 

eller hvad med et stendesign? Find inspiration i vores flisesortiment på side 56 og 57.

5 Læg sidste hånd på værket

Tilbehør virker måske som en detalje, men det har stor betydning slet for rummets 

endelige udseende. Hvis du vælger matchende fodlister, skaber du en komplet løsning 

og dit interiør får et mere fuldendt udtryk. Se mere på side 64 – 71.
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MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK  L0231-03371MODERN PLANK, FARMHOUSE OAK  L0231-03371

S K A N D I N AV I S K  E N K E L H E D

Gulvet klarer også 
det udendørs   
Når du kommer ind fra kulden, det våde vejr med snavsede 

sko og lukker døren, er det en fantastisk følelse. Især når du 

har et gulv, der kan klare det, der kommer med ind. AquaSafe- 

beskyttelsen i vores Sensation-gulve sørger for, at vand og snavs 

bliver på overfladen, hvor det enten kan fordampe eller blive tørret 

op. Det gør det til et ideelt gulvvalg til indgange, og andre dele 

af dit hjem, der udsættes for eftervirkningerne af udendørs eventyr.

Til hurtig og 
nem renovering

Ingen grund til at fjerne 
dine nuværende fodlister 

– bare monter 
fodlisteafdækningen 

oven på dem. 
Se side 69.

Svanemærket 
garanterer 

lave emissioner og 
et sundt indeklima.
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EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE  L0253-05488
MODERN PLANK, FROST WHITE OAK  L0231-03866

EBELTOFT, SOFT GREY CONCRETE  L0253-05488 
MODERN PLANK, MODERN DANISH OAK  L0231-03372

Modsætninger tiltrækkes. Betonens naturlige råhed 

passer godt sammen med et smukt egetræsdesign. 

Det er en tilbagevenden til det grundlæggende, som 

lægger op til, at de vigtige ting i livet kan tage føringen.

Gør det enkelt 
og nemt at leve

Vil du gerne se vores 
gulve i virkeligheden?

Besøg en forhandler, 
eller bestil en prøve på 

pergo.dk.
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VASA, DARK CHEVRON OAK, L0242-04162VASA, BEIGE CHEVRON OAK, L0242-04160

Et strejf af eksklusivitet 
Sildebensmønstret giver ethvert rum en vis elegance, og vi 

er stolte af at kunne præsentere et laminatgulv, der kan bringe 

denne elegance ind i dit hjem.

Dette gulv leveres med en bonusmulighed: Afhængigt af 

hvordan du monterer det, kan det også danne et diamantmønster. 

På næste side kan du se, hvordan det ser ud. Eller spring frem 

til side 59 for at se alle fire design i Vasa-kollektionen.
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Ét design, to look
Det populære sildebensmønster eller et klassisk
diamantmønster? Afhængigt af hvordan 
du monterer Vasa-gulvet, kan det få to forskellige 
udseender. Se mulighederne på side 59.

Overvejer du selv at 
montere gulvet?

Bare rolig! Med vores kliksystem er 
monteringen hurtig og nem. 

Se mere på side 63.
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ELEGANT PLANK, RUSTIC GREY OAK  L0235-03580

LILLEHAMMER, MODERN WALNUT  L0244-04761

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

Det bedste
af to verdener
Skab din egen personlige blanding 

af nyt og gammelt. Bland vintage med 

moderne design, og se, hvordan dit 

hjem fyldes af personlighed.

Når der sker uheld, 

holder AquaSafe-teknologien  

vandet på gulvets overflade.

Fodlister
der passer farvemæssigt 

perfekt til dit gulv.
Se mere på side 68.

Profiler
der matcher gulvets 

farve perfekt. 
Se mere på side 68.
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LONG PLANK, DRIFT OAK  L0223-01755

LONG PLANK, ROMANTIC OAK  L0223-03361

LONG PLANK, CHOCOLATE OAK  L0223-01754

Fortæl din egen historie
Vælg et gulv, der passer til dine yndlingsting. Leg med 

farver og teksturer for at skabe dit eget personlige mix.

Slå dig løs!
Laminatgulve kombinerer design 
med overlegen slidstyrke, der kan modstå
hverdagens udfordringer. Vil du vide mere? 
Tag et kig på side 51.

Vil du gerne se vores 
gulve i virkeligheden?

Besøg en forhandler, eller bestil 
en prøve på pergo.dk.



28 29LILLEHAMMER, SELECT BEIGE OAK  L0244-04750

LILLEHAMMER, PURE OAK  L0244-04763

EBELTOFT, CREAMY LIMESTONE  L0253-05486

Et godt gulv handler om mere 
end bare udseendet

Når du vælger det rigtige underlag, 
vil det ikke kun øge gangkomforten, 

men også øge dit gulvs funktionalitet. 
Læs mere på side 66.

Guidet af lyset
Når du monterer et gulv, er det en god 

ide at lade plankerne føre dig hen mod det
vindue med mest sollys.

Tænker du langsigtet?
Vælg et gulv med slidstyrken til at holde trit med dine ambitioner.
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EBELTOFT, SMOKED BLUESTONE  L0253-05484

Ét gulv, to look 
Vores Ebeltoft-stendesign byder i sig selv på en naturlig variation. 

Men hvis du vil gå skridtet videre og skabe dit helt eget look, er der forskellige 
muligheder med hensyn til monteringen.

Apropos montering: At klikke et Ebeltoft-gulv på plads 
er let som en leg. Du behøver ikke tænke på fugning, hvilket gør 

processen nem og slutresultatet elegant.

Flere oplysninger om hvordan du monterer dit gulv,
bladre frem til side 63.
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WIDE LONG PLANK, FJORD OAK  L0234-03863WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK  L0234-03870

Mærk 
udseendet
Vores Sensation-gulves design 

er ikke begrænset til det visuelle. 

Overfladestrukturen følger hver 

eneste åre i træet og hver eneste 

rille i de autentiske vintageplanker 

og får dem til at stå frem.

Vil du gerne 
se vores gulve 
i virkeligheden?
Besøg en forhandler, 
eller bestil en prøve
på pergo.dk.
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MODERN PLANK, LIMED GREY OAK  L0231-03367

MODERN PLANK, URBAN GREY OAK  L0231-03368

Gør dig klar til livet!
Pergo-gulve er dækket af en livstidsgaranti.

Læs mere på side 51.

Plads til at lege
Hvor der er action, har du brug for et gulv, 

der kan tåle det. Med et Pergo laminatgulv

kan du trygt lade fantasien tage over.

Vores gulve lever op 
til strenge standarder 
for skadelige stoffer.
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PERSTORP, BEIGE SAND OAK  L0352-04093 LILLEHAMMER, LIMFJORD OAK  L0244-04759

M O D E R N E  FA M I L I E

Inviter en følelse af natur ind i dit hjem ved at skabe en nem genvej til det grønne udenfor. 

Træd ud og nyd friskheden – og bare rolig: Når du vender tilbage, er det vandafvisende gulv 

klar til vand, mudrede fodspor, eller hvad du nu bringer med dig.

KOMBINER ELEMENTERNE

Se, hvad katten 
har slæbt ind!

Med Pergos holdbarhed 
er du forberedt på lidt af hvert.
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Skab dit interiør fra gulvet og op.

Træets naturlige udseende er et godt udgangspunkt 

for at lade din personlighed fylde rummet.

PERSONLIGT RUM

Overlad intet til fantasien
Er du i tvivl om, hvordan gulvet vil se ud i dit hjem? 

Med Pergo FloorLab kan du se vores gulve i dit nuværende 
interiør. Find ud af mere på pergo.dk.

Profiler
der passer farvemæssigt 

perfekt til dit gulv.
Se mere på side 68.
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Tip til gulvmontering:
Hvis du har samme gulve 

 tilstødende værelser, 
giver det dit interiør et præg 

af sammenhæng.
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P
E

R
S

TO
R

P,
 M

O
R

N
IN

G
  

O
A

K
  

L0
3

52
-0

3
3

6
4

P
E

R
S

TO
R

P,
 N

A
T

U
R

A
L 

H
O

N
E

Y
 O

A
K

  
L0

3
52

-0
4

0
8

5

Fodlister er vigtige for at fuldende et nyt gulv.

Og for at du kan finde lige det look, du ønsker, tilbyder vi tre forskellige 

udgaver: Hvide fodlister, fodlister, der kan males, og fodlister, 

der matcher gulvet. Se mere på side 68 – 69.

LAVET TIL AT MATCHE
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EBELTOFT, DARK SLATE  L0253-05492LILLEHAMMER, MATURE WHITE OAK  L0244-04748

B Y L I V E T

Hverdagselegance
Gør livet let at nyde. Et vandafvisende gulv gør det 

nemt at arbejde i køkkenet, da uheld og spild let kan 

tørres væk. Bare vælg dine ingredienser, eksperimentér 

med opskrifterne, og lad din kreativitet flyde!

Du behøver heller ikke 
bekymre dig om monteringen.
Med vores kliksystem er den hurtig og nem. 
Se mere på side 63.

Profiler
der passer farvemæssigt 

perfekt til dit gulv.
Se mere på side 68.
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WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK  L0234-03865

WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK  L0234-03571

WIDE LONG PLANK, LIGHT FJORD OAK  L0234-03862

WIDE LONG PLANK, BEACH TOWN OAK  L0234-03870

WIDE LONG PLANK, SEASIDE OAK  L0234-03571

Vil du se gulvet i virkeligheden?
Pergo FloorLab giver dig mulighed for at montere vores gulve i dit hjem virtuelt, 

hvilket er den perfekte prøve. Læs mere på pergo.dk.

Sådan kan du 
øge rumligheden i en 

smal gang:

Lad der blive lys
Generelt gælder det, 

at jo mere lys der er, desto 
større ser et rum ud.

Tænk stort 
Store gulvplanker giver et

større og mere luftigt udtryk.

Slankt er godt
Ingen tunge møbler, 

der blokerer for udsynet. 
Brug høje ben og 

et minimalistisk design.

Lyse farver
Brug en lys farve, 

som åbner rummet: 
Hvide farver, cremefarver 

og ekstremt lyse pastelfarver 
bidrager til at skabe 

illusionen om noget større.

Omdrejningspunkt
Et spændende stykke 

kunst eller et møbel for enden 
af entreen giver et sted, man 

kan placere blikket, så entreen 
også afkortes visuelt.

Tænk stort!
I korridorer og andre 

smalle rum giver lange 
planker en rummelig 
følelse af volumen.

Sensation
wide long plank

2050 x 240 mm

Tre andre egetræsløsninger, 
der også ville se godt ud 

i denne gang!
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PERSTORP, GREIGE FJORD OAK  L0352-05802

PERSTORP, GREY OAK, 3-STRIP  L0252-01786

Moderne 
eller klassisk?
Nogle stilarter synes at være hævet over 

kategorisering. Er de moderne, eftersom 

de passer så godt til moderne design?

Eller er de simpelthen moderne klassikere, 

der holder sig friske årti efter årti?

Vil du gerne se vores gulve i virkeligheden?
Besøg en forhandler, eller bestil en prøve på pergo.dk.

Vores gulve er lavet 
af bæredygtigt og

genvundet materiale.



WIDE LONG PLANK, CHALKED NORDIC OAK  L0234-03865
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Vil du vide hemmeligheden bag 
slidstyrken på Pergo laminatgulv?

Her er den!

Alle planker i et Pergo laminatgulv er dækket af patenteret TitanX™ overfladebeskyttelse. 

Dette er en flerlagsteknologi, der omfatter aluminiumoxider og giver modstandsdygtighed 

over for slid og ridser. Den forseglede overflade bidrager også til at gøre dit gulv hygiejnisk 

og nemt at rengøre. Men slidstyrken på et Pergo laminatgulv er ikke kun på overfladen. 

HDF-kernen af høj kvalitet, der er lavet af mindst 80 % træ, som er 100 % genvundet, 

giver meget høj modstandsdygtighed overfor tabte genstande og højhælede sko. 

En mere detaljeret teknisk beskrivelse finder du på side 74.

Pergos garantier er underlagt lokal lovgivning og kan derfor variere fra land til land. Du kan få information  

om garantierne i dit land ved at kontakte den nærmeste Pergo-forhandler eller læse mere på pergo.dk.

 Overlegent slid- og ridsefast lag 

             Mønsterpapir

            Højtydende HDF-kerne

     Bagsidestabilisering 

Fremragende slidstyrke
til universal brug i hjemmet

Klasse 32: 25 års garanti

Enestående slidstyrke 
til hverdagens hårde krav

Klasse 33: Livstidsgaranti

Som følge af den ekstreme slidstyrke giver vi livstidsgaranti mod 

gennemslid, pletter og solblegning – den bedste garanti på markedet.
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AquaSafe-teknologien skaber en forseglet, 100 % vandafvisende 

overflade, der strækker sig helt ned i samlingerne. Dette forhindrer 

effektivt vand i at trænge ind i gulvet.

Det gør ovenikøbet dit gulv lige så modstandsdygtigt over for snavs og pletter. 

Ligesom vandet bliver de simpelthen oppe på overfladen og kan let tørres væk.

Se alle vores vandafvisende gulve på side 56 – 61. 

Hvor har du brug 
for et vandafvisende gulv?

Gangen:
Med vores vandafvisende gulve behøver du ikke bekymre 

dig om snavs eller vand udefra. Den forseglede overflade får det 
hele til at blive på overfladen og gør det nemt at gøre rent.

Køkken og spisestue:
Vandafvisende betyder også beskyttet mod vin og sovs. 

Hvis du spilder noget, kan du bare tørre det af!

Børneværelset:
Hvem ved, hvad de kan finde på? 

Et vandafvisende gulv er en god forsikring.

Livet er for kort 
til at bekymre sig om vand!

Med AquaSafe til at tage sig 

af gulvet fuldender vores tilbehør 

til en vand-afvisende forsegling dit 

nye interiør. Læs mere på side 69.
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Betyder størrelsen virkelig noget?
Kort sagt: ja! Den enkelte planke spiller en vigtig rolle i at skabe helhedsindtrykket. 

Med dit valg kan du ændre følelsen i hele rummet. Det kan føles bredere, smallere, længere, 

mørkere eller lysere – mulighederne er uendelige. Flere af gulvene har fasede kanter 

for at styrke følelsen af træplanker eller ægte stenfliser.

1  EBELTOFT

2  WIDE LONG PLANK

3  VASA

4  LONG PLANK

5  LILLEHAMMER

6  MODERN PLANK

7  ELEGANT PLANK

8  PERSTORP

1200 × 396 × 8 mm • • 4 10 år    – Livstid

2050 × 240 × 9,5 mm • • 4 10 år 25 år Livstid

1200 × 396 × 8 mm • • 2 5 år 25 år Livstid 

2050 × 205 × 9,5 mm – – 4    – 25 år Livstid 

1380 × 212 × 9 mm • • 4 10 år 25 år Livstid 

1380 × 190 × 8 mm • • 4 10 år 25 år Livstid

1380 × 156 × 8 mm – • – 5 år 25 år Livstid 

1200 × 190 × 8 mm  – • – 5 år 25 år Livstid*

   Aqua     Fasede Fugt- Garanti Garanti
 Sensation Safe kanter garanti klasse 32 klasse 33

Du behøver heller ikke bekymre dig om monteringen!
Med vores kliksystem er den hurtig og nem. Se mere på side 63.

Svanemærket 
garanterer energieffektiv 

produktion. 

* Klassificeringen kan variere – se side 61.
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 pro L0253-05494

 pro L0253-05493

 pro L0253-05487

 pro L0253-05484

 pro L0253-05486

 pro L0253-05492

 pro L0253-05488

sensation

WHITE CHALK

SMOKED BLUESTONE

FLORAL CONCRETE

DARK GREY SLATE

CREAMY LIMESTONE

DARK SLATE

SOFT GREY CONCRETE

EBELTOFT, FLORAL CONCRETE  L0253-05494

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

Se billede på side 56  Se billede på side 76  

Se billede på side 30 & 31
  

Se billede på side 29  

Se billede på side 44 & 45 

Se billede på side 18 & 19
  

original Excellence & pro, klasse 33
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 pro L0244-04755
 L0344-04755 

BLACK PAINTED OAK

modern 
plank

 pro L0244-04753
 L0344-04753 

 L0234-03862
 L0334-03862 

 pro L0244-04748
 L0344-04748 

 L0231-03866
 L0331-03866 

 L0234-03568
 L0334-03568 

 pro L0244-04757
 L0344-04757 

 L0231-03373
 L0331-03373 

 L0234-03570
 L0334-03570 

 pro L0244-04759
 L0344-04759 

 L0231-03372
 L0331-03372 

 L0234-03863
 L0334-03863 

WHITE PAINTED OAK

LIGHT FJORD OAK

MATURE WHITE OAK

FROST WHITE OAKSIBERIAN OAK

SELECT WHITE OAK

BRUSHED WHITE PINEROCKY MOUNTAIN OAK

LIMFJORD OAK

MODERN DANISH OAKFJORD OAK

 pro L0244-04765
 L0344-04765 

 L0231-03374
 L0331-03374 

 L0234-03571
 L0334-03571 

 pro L0244-04764
 L0344-04764 

 L0231-03369
 L0331-03369 

 L0234-03865
 L0334-03865 

 L0234-03590
 L0334-03590 

 pro L0244-04751
 L0344-04751 

 L0231-03868
 L0331-03868 

 L0234-03870
 L0334-03870 

 pro L0244-04763
 L0344-04763 

 L0231-03376
 L0331-03376 

 L0234-03589
 L0334-03589 

 pro L0244-04750
 L0344-04750 

 L0231-03370
 L0331-03370 

 L0234-03864
 L0334-03864 

PURE MIST OAK

NEW ENGLAND OAKCHALKED NORDIC OAK

COUNTRY OAK

PURE GREY OAK

COASTAL OAKSEASIDE OAK

MATURE TAUPE OAK

CITY OAKBEACH TOWN OAK

PURE OAK

SCRAPED VINTAGE OAKCHATEAU OAK

SELECT BEIGE OAK

MANOR OAKLODGE OAK

 pro L0244-04766
 L0344-04766 

 L0231-03371
 L0331-03371 

 pro L0244-04749
 L0344-04749 

 L0231-03375
 L0331-03375 

 pro L0244-04761
 L0344-04761 

 L0231-03867
 L0331-03867 

 pro L0244-04756
 L0344-04756 

 L0231-03367
 L0331-03367

 L0231-03368
 L0331-03368 

SELECT OAK

VILLAGE OAK

PURE BROWN OAK

FARMHOUSE OAK

MODERN WALNUT

STUDIO OAK

MATURE BROWN OAK

LIMED GREY OAK URBAN GREY OAK

 L0231-03869
 L0331-03869 

 pro L0242-04158
 L0342-04158 

 pro L0242-04160
 L0342-04160 

 pro L0242-04161
 L0342-04161 

BLACK PEPPER OAK LIGHT GREY CHEVRON OAK BEIGE CHEVRON OAK NATURAL CHEVRON OAK

 pro L0242-04162
 L0342-04162 

 L0223-01764
 L0323-01764 

 L0223-01766
 L0323-01766 

 L0223-03361
 L0323-03361 

DARK CHEVRON OAK WINTER OAK NATURAL ASH ROMANTIC OAK

lillehammer

vasa

long
plank

sensation

sensation

wide long 
plank

sensation sensation

original Excellence & pro, klasse 33 living Expression, klasse 32

1380 × 190 × 8 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™ 

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

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

2050 × 205 × 9,5 mm
faset på 4 sider | PerfectFold™ 

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

Se billede på side 50  Se billede på side 46, 47  Se billede på side 32  

Se billede på side 28  

Se billede på side 25Se billede på side 37 Se billede på side 1 Se billede på side 4

Se billede på side 24

Se billede på side 33

Se billede på side 76Se billede på side 44

Se billede på side 29

Se billede på side 17, 53  Se billede på side 76  

Se billede på side 38  Se billede på side 40

Se billede på side 21  

Se billede på side 35  

Se billede på side 18Se billede på side 19

Se billede på side 34  

Se billede på side 22, 23  Se billede på side 14, 20  

Se billede på side 26  

Se billede på side 40, 41
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 L0223-01755
 L0323-01755 

 L0352-05798

 L0223-01753
 L0323-01753 

 L0223-01757
 L0323-01757 

 L0352-04093

 L0223-03362
 L0323-03362 

 L0352-03364

 L0223-01765
 L0323-01765 

 L0352-01802

MODERN GREY OAK DRIFT OAK

FROSTY GREY OAK

BURNT OAK

BEIGE SAND OAK

COTTAGE GREY OAK

MORNING OAK

AUTUMN OAK

MOUNTAIN GREY OAK

 L0223-01754
 L0323-01754 

 L0352-05802

 L0223-01760
 L0323-01760 

 L0352-04085

 L0223-01763
 L0323-01763 

 L0352-05787  L0352-05793

 L0235-04430
 L0335-04430 

 L0252-01800
 L0352-01800

RECLAIMED GREY OAK

NATURAL HONEY OAK

CHOCOLATE OAK

GREIGE FJORD OAK

MIDNIGHT OAK

NORDIC NATURAL OAK UMBER OAK

SEASHELL OAK

NORDIC ASH, 2-STRIP

 L0235-03580
 L0335-03580 

 L0252-01799
 L0352-01799

 L0235-03573
 L0335-03573 

 L0252-01797
 L0352-01797

 L0235-04432
 L0335-04432

 L0235-03906
 L0335-03906 

 L0252-01819
 L0352-01819

 L0235-04433
 L0335-04433 

 L0252-03363
 L0352-03363

LAPPLAND OAK

LINNEN OAK, 2-STRIP

RUSTIC GREY OAK 

PURE OAK, 2-STRIP

COOL GREY OAK

CLASSIC OAK, 3-STRIP

BOATHOUSE GREY OAK

ELEGANT OAK, 3-STRIP 

CANYON TAUPE OAK

NORDIC GREY OAK, 2-STRIP

 L0235-04431
 L0335-04431 

 L0252-01789
 L0352-01789

 L0235-04434
 L0335-04434 

 L0252-01786
 L0352-01786

 L0235-01491
 L0335-01491 

 L0235-00312
 L0335-00312 

 L0235-03582
 L0335-03582 

ELEGANT ASH

GREY OAK, 3-STRIP

LIGHT VALLEY OAK 

DARK BROWN OAK, 3-STRIP

CANYON BEIGE OAK COUNTRYSIDE OAK BROWN VALLEY OAK

 L0235-03581
 L0335-03581 

NEW YORK OAK

elegant
plank perstorp

 L0252-01820
 L0352-01820

NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP

 L0352-01822

SUPREME BEECH, 3-STRIP

 L0352-01796

Perstorp – en ny Pergo-klassiker!
Perstorp er et nyt udvalg af gulve med en bred og alsidig appel. De er vandafvisende med fem års vandgaranti 

og giver ro i sindet, når de monteres i rum, der udsættes for vand. Og med en garanti på mellem 25 år og livstid 

byder Perstorp på kvalitetslaminatgulve med den holdbarhed, du forventer af et Pergo-gulv.

original Excellence & pro, klasse 33 living Expression, klasse 32

1380 × 156 × 8 mm
ingen kant | PerfectFold™

Se billede på side 26 

Se billede på side 24 Se billede på side 39 

Se billede på side 36  

Se billede på side 49  

Se billede på side 39  

Se billede på side 27  Se billede på side 26 Se billede på side 3 

Se billede på side 42  

Se billede på side 42  

Se billede på side 43 

Se billede på side 48  

1200 × 190 × 8 mm
ingen kant | PerfectFold™ 

NYHED
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Er du klar til at komme i gang?
Sørg for at læse monteringsvejledningen og garantibetingelserne på emballagen og på pergo.dk. 

Og tjek side 70 for at se, om der er nogen værktøjer, der kan være gode at have ved hånden.

Vinkel 
Hvis du tidligere har monteret et gulv, gjorde du 

det sandsynligvis på denne måde. Du skal blot vinkle 

plankerne og klikke dem sammen ved den korte ende.

Til systemerne Uniclic® og PerfectFold™

Sådan monterer du dit nye gulv

Slå sammen
Pergo laminatgulve kan også skubbes sammen. 

Det er en kæmpe fordel på steder, hvor det er 

vanskeligt eller umuligt at vippe plankerne sammen 

(når den sidste plankerække monteres, eller under 

dørkarme og radiatorer).

Til systemerne Uniclic® og PerfectFold™

Vip ned
PerfectFold™-kliksamlingen giver dig en 

monteringsmetode, der gør det muligt hurtigt at blive 

færdig med store arealer. Klik planken ved langsiden, 

skyd den hen, indtil den møder kortsiden af den 

tidligere monterede planke, og tryk ned.

Til PerfectFold™ -system 

Bare tag det helt roligt. Faktisk er det nemmere og hurtigere end nogensinde 

før at montere sit Pergo-gulv. Klik blot plankerne sammen med den metode, 

der fungerer bedst for dig, og du vil være færdig på kort tid. Det er tilmed nemt 

at tage dem op og udskifte dem, når det er nødvendigt.

Se trin-for- 
trin-videoerne 
på pergo.dk

Det perfekte resultat er kun 
et klik væk – bare rolig, vi vejleder 
dig gennem hele processen!
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1: Underlag
Gør et godt gulv endnu bedre! Inden du 
monterer dit nye laminatgulv, skal du vælge 
et underlag. Med et underlag kan du øge 
gangkomforten, forbedre akustikken i rummet 
eller sørge for fugtbeskyttelse. På næste side 
finder du en oversigt, som kan hjælpe dig til 
at vælge det underlag, der er det rette for dig.

2: Fodlister
Pergos perfekt matchende, hvide eller 
malbare fodlister monteres nemt og fleksibelt 
ved hjælp af et såkaldt snap-in-system, søm, 
skruer eller lim.

3: Ekspansionsprofiler
Expansionsprofiler er nødvendige, så gulvene 
kan bevæge sig uafhængigt af hinanden, når du 
monterer separate gulvafsnit på samme niveau, 
f.eks. i to tilstødende rum med samme gulv. 
Fås i vores 5-i-1-løsning.

4: Overgangs- og afslutningsprofiler
Dette tilbehør giver en elegant overgang, og kompen-
serer for højdeforskelle på steder, hvor laminatgulve 
støder op til andre gulvoverflader. Brug en overgangs-
liste mellem laminat og tæpper og mellem laminat 
og fliser. Afslutningslister giver en pæn afslutning mod 
dørtrin og lignende steder. Fås i vores 5-i-1-løsning.

5: Trappeforkanter 
Pergos gulve er også et glimrende valg til trapper, 
hvor du kan bruge matchende trappenæser 
til at give de enkelte trin en elegant afrunding. 
Fås i vores 5-i-1-løsning.

Gulv: Det er en god idé 
at lægge 10 % til det målte 
gulvareal.

Underlag: Er med til at eliminere 
støj, udjævne undergulvet, 
give fugtbeskyttelse eller tilføje 
gulvvarme. Se side 66.

Monteringsværktøj: Hvis du 
monterer gulvet selv, bør 
du sørge for at have det 
nødvendige værktøj til nemt 
at kunne gøre det. Spørg din 
forhandler til råds! Se side 70.

Fodlister: Når du tilføjer fodlister 
i samme look som gulvet, får 
dit interiør et diskret og stilfuldt 
udtryk. Se side 68.

Vedligeholdelse: Få gulvet til at 
holde sit smukkeste udseende 
med Pergos rengøringsprodukter. 
Se side 71.

Glem ikke at tilføje 
prikken over i'et!
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 Underlay Foam Smart Underlay Silent Walk

 Underlay Foam+ Smart Underlay+ Silent Walk

CLICK & PLUG
SYSTEM

 GOD BEDRE BEDST

Underlag til undergulve af træ

Underlag til undergulve af beton

Gør et godt gulv bedre

Holdbarhed / trykstyrke

Ganglydsreduktion

Gulvvarme

Fugtspærre

Tykkelse

 JA JA JA

 NEJ NEJ NEJ*

 2 mm 3 mm 2 mm

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Til rum med mindre belastning.
15 m2 / rulle.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Til rum med hyppigere belastning.
15 m2 / pakke.

Silent Walk
PGUDLSW7

Et meget holdbart og stærkt 
underlag til rum med hyppigere 
trafik. 7 m2 / rulle.

 GOD BEDRE BEDST

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

En god basis for rum med mindre 
belastning. Integreret fugtspærre 
med en overlapning 
og tapestrimmel. 15 m2 / rulle.

* Ved montering af SilentWalk på betongulve eller oven på gulvvarme, tapes kanterne på underlaget med 
en fugttæt tape (NETAPE50). Det skal du ikke gøre ved montering oven på træundergulve.

 JA JA JA

 JA JA JA*

 2 mm 3 mm 2 mm

Holdbarhed / trykstyrke

Ganglydsreduktion

Gulvvarme

Fugtspærre

Tykkelse

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Godt til rum med hyppigere 
belastning. Integreret fugtspærre 
med en overlapning 
og tapestrimmel. 15 m2 / pakke.

Silent Walk
PGUDLSW7

Et meget holdbart og stærkt 
underlag til rum med hyppigere 
trafik. 7 m2 / rulle.

Før du installerer dit nye Pergo laminat gulv, du skal vælge et underlag. Med et underlag kan du øge gang komforten, samt tilføje 
funktionalitet til dit gulv. Forbedre akustikken i et rum eller tilføj fugtbeskyttelse. Pergo underlag giver en bred vifte af fordele.

QuickHeat er den smarte og nemme måde at nyde gulvvarme på. Uden at støbe i beton med mindst mulig besvær – du kan endda glemme alt 
om elektriker. Rul bare folierne ud og klik dem sammen. Installer termostaten på væggen og tilslut den. Det er virkelig så simpelt. Ud over varme 
giver QuickHeat også gangkomfort. Ved at supplere dit primære varmesystem med QuickHeat kan du normalt også sænke rumtemperaturen 
med 2 – 3 grader sammenlignet med opvarming af radiatorer. Timeren, der følger med systemet, kan indstilles til 5 + 2 dage.

Hurtig, behagelig varme
QuickHeat-systemet består af flere lag: en varmefolie producerer 
varmen, isoleringsplader hjælper til med at udstråle varmen opad
og to dampspærre i separationslag, hjælper med at blokere fugt
der ville stige fra undergulvet.

Indbygget sikkerhedsfunktion
QuickHeat har en indbygget elektrisk sikkerhedsfunktion 
(RCD fejlstrømsafbryder), der automatisk afbryder strømmen,
hvis der skulle opstå en fejl. Naturligvis er systemet certificeret
til gør-det-selv  installation og opfylder internationale standarder 
for aftagelige gulve.

Trådløs termostat i alle rum
Med QuickHeat kan du nemt finjustere temperaturen i hvert rum. 
Når folierne er rullet ud, skal du blot klikke dem sammen og tilslutte 
den sidste folie til termostatsættet ved at placere et kabel imellem 
den sidste folie og termostatsættet. Indstil derefter den trådløse 
termostat til den ønskede temperatur.

60 W / m². 230 V. Maksimalt monteringsareal: 50 m².

QuickHeat isoleringsplade

Controllersæt (styreenhed), trådløs
NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

Multirumskontrol via app på smartphone. Tilslut med strømstik.
Tre programmer: konstant, dag / nat og ugentligt program 5 + 2.

Forlængerledninger
NEQHEXTCAB100, 1,0 m
NEQHEXTCAB300, 3,0 m

Folier tilsluttes via forbindelses system. Du kan 
tilslutte et kabel (1 m eller 3 m) til den sidste folie 
direkte med termostaten, når afstanden er for lang.

Få ikke kolde fødder med QuickHeat

QuickHeat folie
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

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

Isoleringsplade. 10 plader / pakke. 0,6 m² / plade, 6 m² / pakke.
Tykkelse: 7 mm.
Brug af dampspærre anbefales. PE-film PGUDLSCREEN34,
(se side 70). Placer PE-folie under QuickHeat-plader såvel som
oven på QuickHeat folie.
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12 mm

58 mm

25 mm

PGHSK58PAINT, 2400 × 13 × 58 mm

PGSCOTWHITE, 2400 × 17 × 17 mm
PGSCOTPAINT, 2400 × 17 × 17 mm

PGENPSILVME270, 2700 × 25 mm

PGISKRCOVER, 2400 × 16 × 129 mm

14 mm

77 mm

9,5 mm

4 mm

40 mm

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 

1

3

5

2

4

12 mm

58 mm

13 mm

58 mm

9,5 mm

4 mm

40 mm

9,5 mm

4 mm

40 mm

4 mm

40 mm

15 mm

9,5 mm

4 mm

48 mm

17 mm

17 mm

16 mm

12
9 

m
m

5 perfekte listeløsninger i 1
Profilløsninger til forskellige steder på gulvet, alt pakket i én praktisk pakke. Listerne passer 
perfekt til gulvet med hensyn til farve og struktur, og enkeltstykkeløsningerne giver et resultat uden 
overgange. Overfladen er lavet af slid- og ridsefast laminat. Med den patenterede Incizo®-løsning 
kan du nemt tilskære listen til den form, du skal bruge. Passer til gulvhøjder 7 – 10 mm.

Afslutningsprofil
Afslutning op mod dørtrin, skydedøre osv.

Overgangsprofil
Fra laminat til tæppe.

Overgangsprofil
Fra laminat til klinker, vinyl eller linoleum.

Ekspansionsprofil
Fra laminat til laminat.

PGINCP(-), 2150 × 48 × 13 mm
Se farvematchende matrix for korrekt art.nr.

Trappeforkantsprofil, niveau
For en flugtende afslutning på trappetrin.

Incizo® underprofil specielt beregnet 
til trapper og skal bestilles separat.

Se farvematchende matrix for korrekt art.nr.

Farvematchet: se matchende matrix for korrekt art nr. 
Overflade: slid og ridsefast laminat. Kerne: MDF. 
Passer til 40 mm højde. *8 lige og 8 hjørneforbindelses 
plugs medfølger / pakning (6 væggenheder). Farve: hvid, kan males. Overflade: folie. Kerne: MDF. *8 lige og 

8 hjørneforbindelses plugs medfølger / pakning (6 væggenheder).

Farvematchet fodliste Hvid eller malbar fodliste
– hvid*
– kan males*
– hvid
– kan males

Fodliste, dækning

Til nem og hurtig renovering. Dækker eksisterende 
fodliste. Størrelsen kan tilpasses. Farve: kan males. 
Overflade: folie. Kerne: MDF.

Vandtæt og malbar fodliste

100 % genanvendelig. Brug Foamstrip og Aqua Sealant 
til at opnå en vandtæt forsegling. Farve: Kan males eller 
bruges i hvid. Kerne: polystyren.

Hulkehl
– hvid
– kan males

Farve: hvid, kan males. 
Overflade: folie. Kerne: MDF.

Afslutningsliste

Passer til gulvtykkelser 6 – 10 mm.
Farve: sølvgrå. 
Overflade: aluminium.

2

3

Ønsker du en 
vandtæt forsegling?
Optimer dit vandafvisende laminatgulv med 
en vandtæt forsegling. Forsyn gulvet med:

Hydrostrip
NEHSTRIPSK15, 15 m – til fodliste 12 × 58 mm 

Rulle med gennemsigtigt bånd til at give den 
farvematchende fodliste en vandtæt forsegling.

3

Aqua Sealant
PGKITTRANSP, 310 ml

Bruges sammen med PE Foamstrip til at give gulvet 
en vandtæt forsegling. Placeres usynligt under fodlister, 
overgangslister osv. En tube pr. 15 m.

2

Foamstrip
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

PE-skumudfyldning til ekspansionsmellemrum. 
Fungerer som et elastisk fyldmateriale til alle 
mellemrum ved gulvets yderkant. Kræver forsegling 
med Aqua Sealant. 

1

1

Trappeforkantsprofil
Til et trin ned fra et flydende gulv, f.eks. 
øverst på trappen eller et trin i et rum.
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47 mm

PGPRSILV, 1860 × 47 mm PGSTPSILVME250, 2500 × 30 × 25 mm

7 – 15 mm
25 mm

30 mm

Passer til gulvtykkelser 7 – 15 mm. 
Farve: sølvgrå. Overflade: aluminium.

TrappeforkantKombiprofil

Ekspansionsprofil og overgangsliste i én. Plastik bundstykke. 
Passer til højdeforskelle på 0 – 12,3 mm.
Højde: 10 mm (umonteret). Farve: sølvgrå. Overflade: aluminium. 

Ekstra forbindelses plugs  
NEPLUG, 48 stk 

Kun for PGSK(-) and PGPSK(-) 
fodlister.  24 hjørne plugs + 24 
lige plugs. Forbinder nemt dine 
fodlister, også i hjørnerne.

PE film (polyethylen)
PGUDLSCREEN34, 12,5 × 2,7 m
= 33,75 m2 / roll

En folie, der beskytter gulvet 
mod fugt, som trænger gennem 
et undergulv af fliser eller beton. 
Effektiv levetid 50 år.
Tykkelse: 0,2 mm. Materiale:
Polyethylen, modstandsdygtig 
over for alkali.

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15, 1,05 × 15 m = 15 m2

(5 cm overlapning)

Denne fugtspærre har tre gange 
bedre fugtbestandighed end 
traditionel plastfolie. Kan monteres 
på betongulve med op til 95 % 
relativ fugtighed, hvilket gør det 
ideelt til kældre og på betongulve 
med høj fugtighed. Moisturbloc 
Extreme™ gør det muligt at montere 
gulve tidligere ved opførelse af nye 
huse. Tykkelse: 2,5 mm. 
Materiale: Polypropylen. 
Tape medfølger.

Monteringssæt
PGTOOL 

Alt hvad du behøver i én 
boks. Indeholder slagklods, 
afstandsstykker i to størrelser 
(2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern.

Extra distansklossar
PGSPACER, 48 stk

Monteringssæt fodliste, clips
PGCLIPSKME7080 
– til 7 – 8 mm gulv 

PGCLIPSKME95 
– til 9 – 9,5 mm gulv

Kun til PGSK(-) fodlister. Nem at 
bruge snap-in system hvor ingen 
søm eller skruer er nødvendige. 
Et installationssæt rækker til 
20 meter fodlister.

Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Bruges til gulvarealer, hvor der 
kræves ekstra beskyttelse mod 
fugt. PVAc-baseret.

Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Ideel til montering af fodlister og 
profiler. Hybrid polymer. En tube 
rækker til 15 løbende meter.

Nem montering

Let at elske, let at leve med
Den tæt forseglede TitanX™ overflade forhindrer snavs i at sætte sig fast, hvilket gør Pergo laminatgulve lette 
at rengøre. Vores ergonomisk designede, originale vedligeholdelsestilbehør i høj kvalitet gør det endnu lettere at 
få dit gulv til at se flot ud længere. For at bevare glansen ved et Pergo-gulv, bør man undgå at bruge almindelige 
rengøringsprodukter, som f.eks. sæber og rengøringsmidler, da disse produkter danner en film på overfladen. 
Pergos specialudviklede rengøringsmidler fjerner snavs uden at efterlade en sæbefilm, hvis de bruges korrekt.

Rengøringssæt
PGCLEANINGKIT

Moppesæt i høj kvalitet med 
ekstra langt ergonomisk 
håndtag, og en moppeholder 
med en praktisk velcrolukning 
til fastgørelse af moppekluden.

All-round Floor Cleaner
PGCLEANALL1000

Specialudviklet til rengøring 
af gulve af laminat, træ og 
vinyl. Ideel til fjernelse af snavs, 
fedtpletter og fodspor, samt til 
daglig rengøring.

Reparationsvoks
PGREPAIR

Reparerer hurtigt og nemt 
beskadigede planker med voks 
i farver, der matcher hele Pergos 
laminatsortiment. Indeholder 
1 smeltekniv, 1 kam, 7 voksblokke. 
For yderligere oplysninger om, 
hvordan man blander farver, 
kan du besøge pergo.dk.

Fugemasse
PGKIT(-)B, 310 ml

Den ideelle løsning til at fylde 
mellemrum mellem fodlister og 
væg. Også til mellemrum, der ikke 
kan forsegles med fodlister, over-
gangslister eller radiatorrosetter. 
Fås i 13 matchende farver. Én tube 
rækker til 25 løbende meter.

Tape
NETAPE50, 50 m × 5 cm

Selvklæbende aluminiumstape 
til nemt at fastgøre dit underlag 
og opnå beskyttelse mod fugt. 

Radiatorrosetter
PGRCINOX(-)

PGRCINOX15, rustfrit stål 
Indvendig diameter: 15 mm.
Udvendig diameter: 54 mm.

PGRCINOX22, rustfrit stål
Indvendig diameter: 22 mm.
Udvendig diameter: 54 mm.
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L0352-04085

L0352-04093

L0352-05787

L0352-05793

L0352-05798

L0352-05802

 48 × 13 12 × 58 310 ml 
 PGINCP(-) PGSK(-) PGKIT(-)B

 48 × 13 12 × 58 310 ml 
 PGINCP(-) PGSK(-) PGKIT(-)B

Modern Grey Oak

Chocolate Oak

Drift Oak

Burnt Oak

Reclaimed Grey Oak

Midnight Oak

Winter Oak

Autumn Oak

Natural Ash

Romantic Oak

Cottage Grey Oak 

Limed Grey Oak

Urban Grey Oak 

New England Oak

Manor Oak

Farmhouse Oak

Modern Danish Oak

Brushed White Pine

Coastal Oak

Village Oak

Scraped Vintage Oak

Frost White Oak

Studio Oak

City Oak

Black Pepper Oak

Siberian Oak

Rocky Mountain Oak

Seaside Oak

Chateau Oak

Country Oak

Light Fjord Oak

Fjord Oak

Lodge Oak

Chalked Nordic Oak

Beach Town Oak

Countryside Oak

Canyon Beige Oak

Lappland Oak

Rustic Grey Oak

New York Oak

Brown Valley Oak

Boathouse Grey Oak

Seashell Oak

Light Valley Oak

Cool Grey Oak

Canyon Taupe Oak

Elegant Ash

Light Grey Chevron Oak

Beige Chevron Oak

Natural Chevron Oak

Dark Chevron Oak

Mature White Oak

Select Oak

Select Beige Oak

Mature Taupe Oak

White Painted Oak

Black Painted Oak

Mature Brown Oak

Select White Oak

Limfjord Oak

Modern Walnut

Pure Oak

Pure Mist Oak

Pure Grey Oak

Pure Brown Oak

Grey Oak, 3-strip

Elegant Oak, 3-strip

Supreme Beech, 3-strip

Linnen Oak, 2-strip

Pure Oak, 2-strip

Nordic Ash, 2-strip

Mountain Grey Oak

Classic Oak, 3-strip

Dark Brown Oak, 3-strip

Nordic White Ash, 3-strip

Nordic Grey Oak, 2-strip

Morning Oak

Natural Honey Oak

Beige Sand Oak

Nordic Natural Oak

Umber Oak

Frosty Grey Oak

Greige Fjord Oak

Smoked Bluestone

Creamy Limestone

White Chalk

Soft Grey Concrete

Dark Slate

Dark Grey Slate

Floral Concrete
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12 mm

58 mm

12 mm

58 mm

original Excellence & pro, klasse 33 living Expression, klasse 32

Matchende tilbehør

 5-I-1 FODLISTE FUGEMASSE
 PROFILE  

 5-I-1 FODLISTE FUGEMASSE
 PROFIL  

ART. NR. ART. NR. ART. NR.ART. NR. DEKOR DEKOR

Incizo® trappeprofil

PRODUKTGRUPPE ART. NR. GULVTYKKELSE

Perstorp NEINCPBASE2 8 mm

Long plank NEINCPBASE6 9,5 mm

Modern plank (Sensation) NEINCPBASE8 8 mm

Wide long plank (Sensation) NEINCPBASE6 9,5 mm

Elegant plank NEINCPBASE2 8 mm

Vasa (Sensation) NEINCPBASE8 8 mm

Lillehammer (Sensation) NEINCPBASE11 9 mm

Ebeltoft (Sensation) NEINCPBASE8 8 mm



75

liv
in

g 
E

xp
re

ss
io

n

or
ig

in
al

 E
xc

el
le

nc
e

&
 p

ro

liv
in

g 
E

xp
re

ss
io

n

or
ig

in
al

 E
xc

el
le

nc
e

&
 p

ro

p
ro

, c
la

ss
 3

3

liv
in

g 
E

xp
re

ss
io

n

or
ig

in
al

 E
xc

el
le

nc
e

&
 p

ro

74

Her er nøglen til Pergo-slidstryken

SLIDSTYRKE  Pergos patenterede TitanX™ overflade 
er markedets bedste flerlagsbeskyttende overflade, 
der sikrer en slidstyrke, som overgår de normale 
standarder for erhvervsmæssige områder.

HYGIEJNISK  Et Pergo laminatgulv gør det lettere at opretholde 
et højt hygiejneniveau. Bakterier kræver næring og fugt for at 
kunne trives, og den tæt forseglede TitanX™ overflade, der er 
let at rengøre, gør dette umuligt. Dette giver naturligvis et højt 
hygiejneniveau uden brug af kemiske rengøringsmidler.

RIDSEFAST  TitanX™-overfladen har et ekstra beskyttende 
lag, der giver den bedste ridse- og slidmodstand på markedet. 
Så dit Pergo-gulv vil bevare sin smukke glans meget længere 
end andre laminatgulve.

SLAGFASTHED  Den unikke flerlagsopbygning på 
vores TitanX™ overflade giver sammen med det kompakte 
kernemateriale en meget høj slagstyrke, der klarer de fleste 
tabte genstande og højhælede sko.

HØJ BRANDSIKKERHED  Et Pergo-gulv med TitanX™ 
overflade har en naturlig høj modstandsevne over for ild 
pga. flerlagsopbygningen. Dette kombineret med dets 
kernetæthed giver mulighed for hurtigere varmespredning.

ENKEL MONTERING  Pergos patenterede PerfectFold™- 
monteringssystem gør monteringen hurtigere og lettere, 
fordi du bare skal vippe gulvet på plads.

VANDAFVISNING  Pergo kombinerer fugtafvisende 
kernematerialer med en stærk og tæt kliksamling. På nogle af 
vores kollektioner bruger vi også den unikke Aquasafe teknologi. 
Resultatet er nogle af de mest vandtætte gulve på marked.

ANTISTATISK  Pergo laminatgulve eliminerer statisk elektricitet. 
Elektrostatiske ladninger spredes gennem elektrisk ledende 
grafit i gulvet. Denne metode lever op til markedets strengeste 
antistatiske krav.

SMUDSAFVISENDE  Et Pergo-gulv med TitanX™ 
overflade er meget lettere at gøre rent end almindelige 
gulve. Årsagen er, at TitanX™ overfladen er så tæt 
forseglet, at snavs ganske enkelt ikke kan sidde fast.

SlagfasthedRidsefast
TitanX™ overfladen har den bedste ridse- 
og slidmodstand på markedet, som 
sikrer at gulvet bevarer sin smukke glans.

En unik flerlagsopbygning og 
det kompakte kernemateriale 
beskytter gulvet mod tabte 
genstande og højhælede sko.

Slidstyrke
Et Pergo-laminatgulv holder 
til hverdagens ridser og slid, 
år ind og år ud.

Ridsefast
Pergo har et ekstra lag af aluminiumoxider, der sikrer suveræn modstandsdygtighed mod 
ridser i forhold til andre laminatgulve. I nedenstående test brugte vi Scotch Brite®-sandpapir.
En del af overfladen blev udsat for 0,4 kg tryk 160 gange, da vi testede for ridser. En anden 
del af overfladen blev udsat for 0,6 kg tryk 80 gange, herefter målte vi ændringen i overfladens 
glans. Vi har sammenlignet vores TitanX™ overflade med fire andre laminatgulve.

Antistatisk
Den europæiske metode EN 14041 
er brugt til at måle den spænding, 
en person optager, når der gås hen 
over et gulv. Værdien skal ligge under 
2 kV ved antistatiske gulve.

Høj

Mellem

Få

Ingen

Antal ridser

Andet 
laminat

Andet 
laminat

Andet 
laminat

Andet 
laminat

Statisk elektricitet (kV)

Standard-
laminat

Glansreduktion % 

Produktbillederne kan være anderledes end det faktiske produkt. Produkternes tilgængelighed eller selve produkterne kan ændre sig til hver en tid uden varsel. 

Contents © 2022 af Unilin bv – division flooring. Eftertryk forbudt. Indholdet af denne brochure må ikke gengives i sin helhed eller i dele uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

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

 PLANKE, mm PAKKER

FORMATER Længde Bredde Tykkelse Planker / pakke m² / pakke Pakke / palle m² / palle

EGENSKABER  original Excellence & pro living Expression

TitanX™  • •

Ridsefasthed  Meget høj Høj

AquaSafe-teknology*  • •

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

Uniclic®: Ebeltoft, Vasa  • •

Antistatisk  • •

Hygiejnisk  • •

Træ fra bæredygtige skove PEFC certificierede   • •

Nordisk svane mærkning  • •

Boliggaranti***  Livstid 25 år

TEKNISK  STANDARD 

Brugsklasse EN 13329 33 32

Brandklasse EN 13501 Bfl-s1** Cfl-s1

Formaldehydemission EN 717 E1 E1

VOC-emission agBB/DIBt • •

Generisk antimikrobiel effekt JIS Z 2801 > 99 % > 99 %

Slidstyrke EN 13329 AC5 AC4

Slagfasthed  EN 13329 Small ball: ≥ 15 N Small ball: ≥ 12 N
   Big ball: ≥ 1000 mm Big ball: ≥ 750 mm

Bestandighed mod møbelhjul (med underlag)  EN 13329 Ingen beskadigelse Ingen beskadigelse

Skridsikring EN 14041 Klasse DS Klasse  DS

Termisk modstand EN 12667 0,06 m² K/W 0,06 m² K/W

Elektrostatisk ladning EN 1815 < 2 kV (antistatisk) < 2 kV (antistatisk)

* findes med en 10 års vådgaranti i Modern Plank, Wide Long Plank, Lillehammer og Ebeltoft. 5 års vådgaranti i Elegant Plank, Vasa og Perstorp.

** gælder for Long plank, Elegant plank og Perstorp.

*** hvis den fulde installationsvejledning (se www.pergo.dk) ikke følges, bortfalder garantien. 

Klasse 33 
AC5

Klasse 32 
AC4

Klasse 33
Small ball: ≥ 15 N

Big ball: ≥ 1000 mm

Klasse 32
Small ball: ≥ 12 N

Big ball: ≥ 750 mm

Pergo var det første laminatgulv, der blev certificeret med 
Svanemærket, den Grønne Svane. Alle Pergo laminatgulve 
bærer denne etiket. Et eksempel på et godt miljøprodukt. 

Produktinformation



PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

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

www.pefc.org

pergo.dk
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Pergo er et kvalitetsprodukt produceret af    bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien 

Vores gulve ser endnu bedre ud i virkeligheden!
Besøg vores hjemmeside og bestil en prøve af dit yndlingsgulv.


