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Przebywanie w domu powinno sprawiać nam radość. To miejsce do relaksu,
spotkań z przyjaciółmi, organizowania imprez lub delektowania się wolnym czasem  

w weekendowy poranek. Miejsce, gdzie można żyć bez zmartwień. 

Nasza firma szczyci się tytułem wynalazcy podłogi 
laminowanej. Podłogi stanowiącej połączenie 
pięknych wzorów i wyjątkowej trwałości. Podłogi 
laminowane Pergo są skonstruowane z myślą o 
zachowaniu pięknego wyglądu przez długie lata 
eksploatacji. Innymi słowy to doskonały wybór do 
domu, w którym chcesz mieć swobodę relaksu  
i głowę wolną od zmartwień. 

W tym roku proponujemy znaczące udoskona
lenie naszej koncepcji podłogi laminowanej. 
Wprowadzając do oferty nową podłogę Sensation, 
pokonujemy dotychczasowe ograniczenia w kreowa 
niu wyglądu i wykończenia podłogi laminowanej. 
Jest to jeden z głównych powodów, dla których 
ze szczególną dumą przedstawiamy nasz nowy 
katalog. 

Witaj w domu Pergo!

Witaj w domu 
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35 lat temu 
wynaleźliśmy 
podłogę 
laminowaną 
TERAZ 
WYMYŚLAMY  
JĄ NA NOWO! 



Piękne
detale  

W każdym wzorze naturalny 
rysunek słojów drewna jest 

uwydatniony na całej  
powierzchni, łącznie

z fugami. 

Sprawdź,
jakie to uczucie!   

Odwiedź najbliższego  
dealera i przekonaj się. 

Wygląd, który 

ZACHWYCA 
Nowe matowe wykończenie 

wydobywa to, co najpiękniejsze 
w rysunku drewna, idealnie 

uzupełniając styl podłóg  
Pergo Sensation. 

Czy dostrzegasz 
różnicę?

Nowe, głębsze wytłoczenia 
podkreślają każdy słój we  

wzorach imitujących drewno. 
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Nasza firma wynalazła laminowane panele 
podłogowe 35 lat temu. Wprowadzając do oferty 
podłogi Pergo Sensation, wymyślamy je na nowo. 
Nasza nowa kolekcja podłóg laminowanych nie 
została tak nazwana bez powodu. 

Różnica jest dostrzegalna na pierwszy rzut oka. Podłogi Pergo 
Sensation wyglądają inaczej niż inne podłogi laminowane. 
Spróbuj przeciągnąć palcem po deskach podłogi – czeka Cię nie 
lada niespodzianka. Autentyczne wrażenie naturalnej powierzchni 
drewnianej wynika z innowacyjnej techniki idealnego odtwarzania 
głębokich rowków w strukturze drewna. Ten naturalny wygląd 
uwydatnia matowe wykończenie, potęgujące wrażenie autentycz
nego charakteru drewna. To wszystko oferuje podłoga Pergo 
Sensation.

To prawdziwa  

sensacja 
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DĄB FARMHOUSE, DESKA L023103371

Nowe podłogi Pergo Sensation nie tylko 
zachwycają wyglądem, lecz również  
oferują imponujące parametry użytkowe.
Innowacyjna technologia AquaSafe chroni 
nową podłogę przed działaniem wody jak 
nigdy dotąd!

Warstwa zabezpieczająca nowe podłogi 
Sensation obejmuje również fugi, tworząc 
całkowicie uszczelnioną powierzchnię.
Z kolei powłoka hydrofobowa na 

krawędziach desek eliminuje ryzyko 
przeniknięcia wody w głąb podłogi.  
Wodoodporna podłoga Sensation jest  
też higieniczna. Podobnie jak woda,  
zabrudzenia pozostają na powierzchni, 
dzięki czemu łatwo je zetrzeć. Można  
więc śmiało powiedzieć, że ze względu  
na wygląd i parametry użytkowe nowe 
podłogi Pergo to prawdziwa sensacja!

Pergo Sensation to zupełnie nowy standard podłóg laminowanych  
– również w kategorii wodoodporności. Nie musisz się już przejmować 
zamoczeniem podłogi – masz do dyspozycji doskonałą alternatywę  
do kuchni, łazienek i przedpokojów!

Wyjątkowa
wodoodporność



Pełne
zabezpieczenie!

Aby całe pomieszczenie było  
równie wodoodporne jak podłoga  
Sensation, należy zabezpieczyć 

połączenia i krawędzie na  
obwodzie podłogi za pomocą  

odpowiednich akcesoriów. 
Więcej informacji  

na stronie 70.



long
 plank
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DĄB KRÓLEWSKI, DESKA L022303360

Efektowna długość 
Być może zaliczasz się do osób preferujących podłogi wykonane z długich desek. Długie deski 
to jeden z głównych trendów we wzornictwie podłóg i nietrudno domyślić się, dlaczego. 

W naszej kolekcji podłóg w formie długich desek 
znajdują się wzory kreujące wrażenie czystych  
linii wizualnych i przestrzenności oraz nadające 
wnętrzu wyrazisty nowoczesny styl. Wymiary paneli 
podkreślają piękno natury i pozwalają cieszyć się  
nim również w domu.
 

Jeśli zależy Ci na jeszcze dłuższych deskach, wybierz 
format EndlessPlank™ opracowany przez Pergo.  
Pergo EndlessPlank™ to podłoga, która tworzy 
złudzenie niekończących się desek. Wzory na końcach 
paneli są idealnie dopasowane, zapewniając ciągłość 
rysunku na całej powierzchni – od ściany do ściany. 



natural
 variation
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DĄB KREDOWY SZARY, DESKA L020801812

Niedoskonała perfekcja
Różnorodność to nieodłączna cecha natury, nadająca podłodze niepowtarzalny charakter.
Pergo docenia przypadkowość występującą w naturze i wykorzystuje ją do projektowania 
wzorów. 

Stale opracowujemy nowe technologie, dzięki którym 
nasze podłogi laminowane nabierają coraz bardziej 
wyrafinowanego charakteru. Nasz innowacyjny 
patent Natural Variation™ nadaje wzorom podłóg 
laminowanych zupełnie nowy wymiar. Dzięki specjal

nej technice losowo wzbogacającej każdą deskę o 
kredowy, rustykalny efekt istnieje możliwość stworze
nia kilkuset różnych wzorów. Efektem jest wyjątkowe, 
bezkonkurencyjne połączenie wyrazistego charakteru 
drewna z zaletami podłogi laminowanej. 



2 41 3
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Wybór 
właściwego 

wymiaru

Przy wyborze podłogi najpierw skupiamy się na jej wzorze. Jednak wzór deski to tylko 
jedna z wielu cech podłogi. Na całościowe wrażenie ogromny wpływ ma też format paneli. 

Podłogi laminowane Pergo są dostępne w czterech 
różnych formatach – od długich desek kreujących 
atmosferę nowoczesności i przestrzenności po  
szerokie płyty. Aby pogłębić wrażenie powierzchni 
podłogi drewnianej lub prawdziwych płytek ceramic z  
nych, większość naszych podłóg wyposażono w 
fazowane krawędzie. 

Różne dostępne formaty pozwalają zmienić atmosferę 
całego pomieszczenia. Możesz sprawić, że pokój 
będzie wydawał się szerszy, węższy, ciemniejszy lub 
jaśniejszy – masz nieograniczone możliwości!
Na stronie www.pergo.com znajdują się przykłady 
ilustrujące wpływ różnych formatów paneli na 
wygląd całego mieszkania. 

1: 1380 x 190 mm   2: 1224 x 408 mm 
 3: 2050 x 205 mm   4: 1200 x 190 mm



ostatnie 

  szlify 
Piękna podłoga to dobry początek, lecz my pomożemy 
Ci nadać jej prawdziwie niepowtarzalny charakter.  
Przyjrzyj się naszej ofercie akcesoriów i podkładów, 
dzięki którym możesz stworzyć dokładnie taką 
podłogę, na jakiej Ci zależy! 

Więcej informacji  

o listwach
przyściennych  

i  
podkładach

na stronie 64DĄB WIEJSKI, DESKA L023103375
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Jeśli pasjonuje Cię gotowanie, potrzebujesz 
właściwego otoczenia do twórczej pracy,  
w tym podłogi spełniającej Twoje wymagania.  
Na szczęście nasze nowe wodoodporne podłogi 
Pergo Sensation są gotowe na wszystkie 
wyzwania związane z gotowaniem. Tego właśnie 
potrzebujesz do efektywnej pracy w kuchni.

    Zabieraj  
się do  
     tworzenia! 

Czy Twoim marzeniem jest podłoga z miękkiego drewna, ale obawiasz się o jej trwałość? Nasz wzór sosny białej szczotkowanej spełni wszystkie Twoje 
wymagania. Dzięki głębokiej strukturze słojów i matowej powierzchni jest nie do odróżnienia od prawdziwego drewna. Jeśli lubisz kontrastowe połączenia, 
wybierz kolor czarny!



SOSNA BIAŁA, SZCZOTKOWANA, DESKA L023103373



DĄB NOWOCZESNY, SZARY, DESKA L023103372
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Codzienna klasyka 
        lub nowoczesność  

Nasze nowe podłogi Sensation o wzorach 
doskonale imitujących prawdziwe drewno  
stanowią idealne uzupełnienie nowoczesnych 
wnętrz, jak również mebli o ponadczasowym 
charakterze. 

DĄB NEW ENGLAND, DESKA L023103369

Klasyczny wzór dębu jak kameleon 
dopasowuje się do każdego wnętrza 
– od modnego do współczesnego, 
klasycznego czy skandynawskiego. 
Gładka powierzchnia bez sęków i 
spękań wnosi do wnętrza atmosferę 
spokoju. 



Styl klasyczny nigdy nie wychodzi z mody. Ciepła, naturalna kolorystyka klasycznego dębu Manor ożywia każde pomieszczenie. 
W połączeniu z roślinami pokojowymi i mosiężnymi akcesoriami unowocześni styl pokoju. 

Powrót  
klasyki 
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To prawda – pewne rzeczy są  
wiecznie modne. Podłoga o klasycznym 
wzorze drewna pasuje do wnętrza  
w każdym stylu. 

  

DĄB MANOR, DESKA L023103370



 Wszystko,  
 tylko nie drewno

Stwórz w pokoju dziennym oazę zieleni, ożywiając 
go roślinami doniczkowymi. Brązy i zielenie to 
podstawa. Beżowy odcień dębu Coastal rozjaśnia 
pomieszczenie i doskonale uzupełnia jego styl. 



Wybierz podłogę, która nie tylko  
sprawdzi się w codziennej eksploatacji, 
lecz również będzie inspirowała 
niebanalnym stylem przez długie lata. 

DĄB NADMORSKI, DESKA L023103374



Wzór Limed Grey oak o subtelnej 
patynie kreuje efekt drewna  
poddanego działaniu słońca i piasku. 
Jasne odcienie szarości i subtelne 
detale drewnianej powierzchni nadają 
pomieszczeniom styl marynistyczny. 

DĄB SZARY, BIELONY, DESKA L023103367



21

Relaks nad  
brzegiem morza 

Z dala od miasta, każdy podmuch 
bryzy uświadamia Ci uroki życia 
bez problemów dnia codziennego. 
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W pogoni za dobrobytem 
łatwo zapomnieć o zaletach 
prostego stylu życia.  
Na szczęście łatwo do  
niego powrócić. 

DĄB PREMIUM, DESKA L020101801

DĄB SZARY MOUNTAIN, DESKA L020101802

DĄB CIEMNOSZARY, DESKA L020101805



W nastroju romantycznym? 
Połączenie srebrnego dębu

z bielą, szarościami i pastelami  
doskonale nadaje się do  

pomieszczeń w stylu romantycznym. 

DĄB SREBRNY, DESKA L020101807

Subtelny
akcent  
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Pamiątki z podróży wnoszą do pomieszczenia 
indywidualny akcent. Wzór dębu rustykalnego  
z sękami i spękaniami uwydatnionymi głęboką  
fakturą powierzchni to piękne tło dla opowieści  
z przeszłości i przyszłości. 
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Twój dom może stanowić odzwierciedlenie Twoich 
pragnień i wspomnień oraz mapę przyszłych marzeń  
i doświadczeń. 

DĄB FARMHOUSE, DESKA L023103371 ORZECH ELEGANT, 2LAMELOWY L020101471

DĄB  KREDOWY KAWOWY, DESKA L020801814

DĄB FARMHOUSE, DESKA L023103371

Na progu      
     przygody



Krok do 
nowego życia!  
Jak można przełamać rutynę? 

Nie ulegaj stereotypom, zrób

nagły zwrot i odkryj nieznaną 

stronę własnego ja. 

Eksperymentuj z czernią w nowej 
odsłonie! Czarna podłoga ożywi 
kolory wszystkich mebli i akcesoriów, 
kreując atmosferę ciepła i elegancji. 
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DĄB CZARNY, DESKA L020101806
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Charakter
w każdym calu  

DĄB PÓŁNOCNY, DESKA L022301763



Twój dom może być równie  
niepowtarzalny jak Twoja osobowość. 
Wyróżnij się z tłumu, eksperymentując  
z kolorami, wzorami i strukturami.  
Pamiętaj – tylko Ty ustalasz granice.

Połączenie starego z nowym pozwala nadać wnętrzu 
indywidualny charakter. Starannie wybierz i ustaw każdy 
mebel, aby uzyskać żądany efekt. To samo dotyczy wyboru 
podłogi. Długie deski tworzą uroczysty nastrój  
w pomieszczeniu. 



Gdy dokładnie wiesz czego chcesz,

nigdy nie jest łatwo. Gdyby było łatwo,  

to nie chciałabyś tego.

Ja, Ja  
i jeszcze  
raz JA!

DĄB TERMICZNIE OBROBIONY, DESKA L020101803
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Starannie dobrane, designerskie dodatki  
oraz ciepły kolor brązowego drewna sprawia, że Twój 

pokój staje się przytulnym miejscem do relaksu. 



Subtelny efekt wybielenia stanowi doskonałe 
uzupełnienie wnętrz w różnych stylach – od  
klasycznego po współczesny, a nawet skandynawski. 
Jasny dąb w świeżym, naturalnym stylu wniesie  
do pokoju dziennego atmosferę relaksu. 



POWRÓT
do podstaw
Stwórz wnętrze z prostych,  
czystych elementów. Surowość, spokój  
i wyrafinowany styl. Idealne otoczenie,  
w którym można znowu być sobą.

DĄB ROMANTYCZNY, DESKA L022303361



każdego domu
serce

Kuchnia to punkt centralny każdego 
gospodarstwa domowego – niezależnie 
od jej rozmiarów. To tam gotujemy posiłki, 
dzielimy się uśmiechem z najbliższymi 
i znajdujemy energię, aby stawić czoło 
wyzwaniom kolejnego dnia. 

DĄB ZIMOWY, DESKA L022301764 JESION NATURALNY, DESKA L022301766

DĄB SZARY, DESKA L022301753

DĄB CZEKOLADOWY, DESKA L022301754DĄB KLASYCZNY, BEŻOWY, DESKA L022303359



Szary dąb Cottage to 
podłoga z wyjątkowo długich 
desek, kreujących wrażenie 

przestrzeni. 

DĄB COTTAGE, SZARY, DESKA L022303362



MIEJSKA
oaza 



 

W środku wielkiego miasta 
czeka na Ciebie przytulne 

schronienie. Miejsce z dala od 
zamieszania i hałasu,  

wolne od stresu. Bezpieczna 
przystań, gdzie więcej znaczy 

dużo mniej. 

DĄB NORDYCKI, SZARY, 2LAMELOWY L020103363

Cenisz styl miejski, ale zależy 
Ci na przytulnym wnętrzu? 
Wypróbuj kombinację
betonowej ściany i podłogi 
o wzorze szarego dębu 
skandynawskiego. Właściwe 
oświetlenie i dużo ozdobnych 
poduszek wniesie do wnętrza 
atmosferę ciepła i przytulności. 



WIĘZY RODZINNE 

DĄB PORANNY, DESKA L020103364

Wspólne zasiadanie przy stole to coś 
więcej niż tylko spożywanie posiłków. 
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Połączenie bieli z wzorem 
dębu Morning wprowadza 
relaksującą atmosferę, sprzyjającą 
odpoczynkowi od codziennych 
obowiązków. Detale w kolorze 
czarnym i czerwonym tworzą 
akcenty dodające energii. 



Połączenie bieli z jaskrawymi 
kolorami wnosi pozytywną energię do 
pomieszczenia. Zachęca do zabawy, 
śmiechu i korzystania z uroków życia. 
Jesion skandynawski dodatkowo 
ożywia kolory we wnętrzu. 

STWÓRZ 
IDEALNY  
POKÓJ 
DZIENNY!

Zadbaj o to, aby w pokoju 
dziennym można było miło 
spędzić dzień! 



JESION NORDYCKI, 2LAMELOWY L020101800



Podłoga z dębu Beach house 
w formacie Endless Plank 
tworzy efekt wyjątkowo długich 
desek, kreujących iluzję większej 
przestrzeni we wnętrzu. 

DĄB BEACH HOUSE, DESKA L020501777

ZABAWA      
BEZ KOŃCA



Każdy rodzic wie, tylko 
podłoga o dużej trwałości 
sprosta wyzwaniom  
ze strony najmłodszych 
członków rodziny! 
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KORZYSTAJ  
ZE ZMYSŁÓW

Powrót do naturalnej równowagi  
w życiu niesie ze sobą szczególne korzyści  

– możesz teraz delektować się pełnią  
piękna otaczającego Cię świata. 

Kuchnia to miejsce do gotowania, smakowania 
i eksperymentowania! Ciepły, naturalny kolor 
3lamelowej podłogi Elegant to powrót do podstaw
i tchnienie natury we wnętrzu domu.

DĄB ELEGANT, 3KLEPKA L020101789
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BĄDŹ SOBĄ 
To, co dobre może przyjść łatwo. Otwórz drzwi  
                   i zaproś przyjaciół, a Twoje życie zmieni się na lepsze. 



Wiesz dokładnie, czego
chcesz: Ciesz się pięknymi 
rzeczami! Ciepłe kolory 
i luksusowa w dotyku 
powierzchnia 3lamelowej 
podłogi o wzorze orzecha 
zachęca Twoich bliskich  
do odwiedzin. 

ORZECH, 3KLEPKA L020101791



Z-156.606-996 3029 0001

PEFC/07-32-37

* 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). 

Nie martw  
się o środowisko  
naturalne.
To nasze  
zadanie.  
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Pergo w równym stopniu troszczy się o Twoje środowisko domowe i nasze wspólne 
środowisko naturalne. Wybierając podłogę z naszej oferty, możesz mieć pewność,  
że została ona wyprodukowana przy minimalnym zużyciu zasobów.  
Z dumą potwierdzamy: to możliwe. 

Nasza polityka ochrony środowiska ma wpływ  
na nasz wybór surowców, proces produkcji,  
transport i opakowania. To nie tylko słowa.  
Z dumą przekładamy założenia naszej polityki  
ekologicznej na realne działania. Produkty  
Pergo w 80% składają się z nadwyżek drewna 
pochodzących z przemysłu drzewnego.  
Wykorzystujemy wyłącznie odnawialne produkty 
drzewne, takie jak sosna lub świerk – nigdy  
nie stosujemy drewna egzotycznego lub 
pochodzącego z zagrożonych lasów deszczowych.

 

Poczyniliśmy ogromne postępy. Jako pierwszy w 
historii producent podłóg zostaliśmy uhonorowani 
oficjalnym skandynawskim oznakowaniem ekolo
gicznym Zielonego Łabędzia. Nasze produkty z  
certyfikatem gospodarki leśnej PEFC charakteryzują 
się tym, że całe drewno wykorzystane do ich 
wytworzenia pochodzi z terenów objętych 
zrównoważoną gospodarką leśną. Nie ustajemy 
w poszukiwaniach nowych rozwiązań, które są 
zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Wierzymy, 
że cechy te są ze sobą nierozerwalnie połączone. 



Podłoga laminowana Pergo z opatentowaną wierzchnią warstwą ochronną TitanX™  
zachowuje eleganckie wykończenie powierzchni przez długie lata. TitanX™ to technologia  
wielowarstwowa obejmująca warstwy ochronne z dodatkiem cząstek tlenku glinu, 
gwarantujące doskonałą odporność na zużycie i zarysowania. Z kolei specjalne warstwy  
odporne na uderzenia systemu TitanX™ w połączeniu z wysokiej jakości materiałem  
rdzenia zapewniają wysoką wytrzymałość na uderzenia spadających przedmiotów i naciski 
wysokich obcasów. Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie 75.

Najwyższa 
wytrzymałość! 
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Warstwa doskonale chroniąca przed 
ścieraniem i zarysowaniami 

Krystalicznie czysty wzór 

Warstwa wzmacniająca odporność  
na uderzenia 

Odporna na wilgoć płyta HDF 

Warstwa stabilizująca 
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najwyższa 
wytrzymałość

zwiększona 
wytrzymałość

duża 
wytrzymałość
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3 poziomy jakości
= duża wytrzymałość, zwiększona wytrzymałość, najwyższa wytrzymałość

Wysoka trwałość do wszechstronnych 

zastosowań domowych

Doskonała trwałość do pomieszczeń,  
w których występują duże obciążenia 

Najwyższa trwałość do zastosowań  
w obszarach narażonych na  
intensywne ścieranie i strefach  
publicznych. 

Znalezienie odpowiedniej podłogi jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wiadomo, że podłoga kuchenna musi 
być bardziej odporna na ścieranie niż podłoga w sypialni dla gości. Nasze wzory podłóg są dostępne w trzech 
klasach jakości różniących się trwałością, dopasowanych do różnych poziomów obciążeń występujących w 
poszczególnych pomieszczeniach Twojego domu. Wystarczy wybrać ulubiony wzór i wymaganą klasę jakości. 

Klasa 32 » TitanX™ » 25 lat gwarancji  

Klasa 33 » TitanX™ » dożywotnia gwarancja

Klasa 34 » TitanX™ » dożywotnia gwarancja



Wyjątkowa trwałość naszych podłóg jest 
powodem, dla którego bez wahania oferujemy 
gwarancję na ścieranie, plamy i blaknięcie 
powodowane przez światło słoneczne aż do  
33 lat – to obecnie najkorzystniejsza gwarancja 
na rynku. 

Gwarancje Pergo podlegają lokalnym przepisom, mogą się więc różnić w poszczególnych  
krajach. Informacje dotyczące gwarancji w danym państwie dostępne są u najbliższego  
dealera Pergo lub na stronie internetowej www.pergo.com. 

Dożywotnia
gwarancja

BIAŁA PŁYTA L021801783
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Tylko jedno  
kliknięcie do pięknej podłogi! 
Montaż podłogi Pergo jest teraz jeszcze szybszy i łatwiejszy. Wszystkie podłogi laminowane 
Pergo na wszystkich poziomach jakości są wyposażone w innowacyjny system zatrzaskowy 
PerfectFold™ 3.0 umożliwiający montaż na trzy różne sposoby. Wystarczy połączyć panele 
na zatrzask dowolną metodą i podłoga gotowa. System PerfectFold™ 3.0 pozwala łatwo 
unieść i wymienić panele w razie potrzeby. 

szybki  
i łatwy

montaż  

Opuszczanie 
Najlepsza metoda montażu podłogi na  
dużej powierzchni. Zatrzaśnij panel wzdłuż 
dłuższego boku, przesuń go do końca 
poprzednio zamontowanego panelu  
i dociśnij. 

Pod kątem   
Pergo oferuje też trzecią opcję montażu 
podłogi laminowanej. Po prostu przyłóż  
panel pod kątem i zatrzaśnij wzdłuż  
krótszego boku. 

Łączenie w poziomie  
W odróżnieniu od produktów wielu innych  
marek panele laminowane Pergo mogą też  
być łączone w poziomie. Metoda ta jest bardzo 
wygodna w miejscach, gdzie przechylenie  
paneli jest utrudnione lub wręcz niemożliwe  
(np. w przypadku montażu ostatniego rzędu  
paneli, montażu pod framugami lub grzejnikami). 

Ładunki elektrostatyczne generowane przez podłogi laminowane Pergo są zazwyczaj znikome, ale w celu  
ich dodatkowego zmniejszenia stworzyliśmy technologię nadającą wybranym produktom trwałe właściwości 
antystatyczne przez cały okres eksploatacji podłogi. Ta innowacja ogranicza nieprzyjemne wyładowania  
elektrostatyczne i spełnia wymogi klasyfikacji antystatycznej wg normy EN 14041. 

Właściwości antystatyczne

Metodą zgodną z normą europejską EN 14041 mierzy się napięcie elektrostatyczne generowane na ciele osoby chodzącej po podłodze.  
Dla podłóg antystatycznych wymagana jest wartość poniżej 2 kV. Więcej informacji na stronie 75. 



DĄB WINNY, DESKA L020103366
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Faktura inspirowana strukturą 
powierzchni kamiennych płytek. 

Realistyczna struktura drewna  
z efektem cięcia piłą. 

Piękno to nie tylko wygląd 
Piękna podłoga kryje w sobie więcej, niż widać na pierwszy rzut oka. Podłogi laminowane 
Pergo nie tylko wyglądają autentycznie – są też takie w dotyku. 

Wyrafinowana, realistyczna struktura 
drewna doskonale podkreślająca 
wszystkie wzory imitujące drewno  
– zarówno w jasnych, jak i ciemnych 
odmianach. Powierzchnia dostępna 
w różnych rodzajach wykończenia.

Gładka, jedwabista w dotyku 
powierzchnia o nowoczesnym 
wyglądzie. Powierzchnia dostępna  
w różnych rodzajach wykończenia. 

Subtelna struktura drewna idealnie 
dopasowana do rysunku słojów  
– to efekt jeszcze bardziej widoczny 
w naszych podłogach Sensation. 
Powierzchnia dostępna w różnych 
rodzajach wykończenia.

Wyraźna struktura drewna idealnie 
dopasowana do rysunku słojów – 
efekt ten jest dodatkowo podkreślony 
w naszych podłogach Sensation. 
Może być urozmaicona spękaniami, 
żłobieniami i wytartymi miejscami. 

Rustykalna struktura  
w klasycznym stylu. 

WO

SO

GW

GR

GC

GS

AW

SP

SM

MA

EM

Wood

Smooth

Genuine™ wood

Genuine™ rustic

Genuine™ sawcut

Genuine™ stone

Antique wood

Semi polished

Silk matt

Matt

Extra matt

Rodzaje struktury Rodzaje wykończenia

Każda z siedmiu różnych struktur powierzchni podłóg 
laminowanych z naszych kolekcji zwiększa wrażenie 
autentyczności. Do wyboru są wykończenia od  
klasycznego stylu wytartych desek po naturalne włókna 
drewna. Aby umożliwić jeszcze lepsze dopasowanie 

wyglądu podłogi do stylu wnętrza oferujemy też cztery 
różne rodzaje wykończenia powierzchni. Pergo oferuje 
produkty wzbogacające wygląd dowolnych wnętrz 
niezależnie od stylu preferowanego przez klienta. 

Genuine™ stone, GSGenuine™ sawcut, GC

Wood, WO Smooth, SO

Genuine™ wood, GW Genuine™ rustic, GR

Antique wood, AW



modern plank | 1380 x 190 mm
fuga czterostronna

NOWOŚĆ! Podłogi laminowane
w zupełnie nowej odsłonie
Nowa kolekcja podłóg Pergo Sensation to prawdziwa rewolucja. Dzięki technologii AquaSafe nasze 
nowe podłogi są wodoodporne i doskonale nadają się do kuchni i innych pomieszczeń mokrych. 
Unikatowe struktury powierzchni o pogłębionej fakturze gwarantują naturalny efekt, niespotykany 
w innych podłogach laminowanych. Naturalny wygląd wzorów podkreśla matowe wykończenie 
powierzchni oraz płynne połączenie desek dzięki odwzorowaniu ich koloru, wzoru oraz struktury 
na powierzchni fugi. Po znalezieniu idealnego wzoru koniecznie odwiedź najbliższego 
dealera Pergo, aby przekonać się o wyjątkowym charakterze podłóg Sensation – same 
fotografie nie są w stanie oddać ich piękna!

DĄB FARMHOUSE, DESKA L023103371



■ L0231-03373
■ L0331-03373 GR / EM

■ L0231-03369
■ L0331-03369 GR / SM

■ L0231-03375
■ L0331-03375 GW / EM

■ L0231-03372
■ L0331-03372 GW / SM

■ L0231-03374
■ L0331-03374 GW / EM

■ L0231-03371
■ L0331-03371 GR / SM

■ L0231-03367
■ L0331-03367 GW / EM

■ L0231-03376
■ L0331-03376 GR / SP

■ L0231-03368
■ L0331-03368 GW / EM

■ L0231-03370
■ L0331-03370 GR / SM
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SOSNA BIAŁA, SZCZOTKOWANA, DESKA

DĄB NEW ENGLAND, DESKA

DĄB WIEJSKI, DESKA

DĄB NOWOCZESNY, SZARY, DESKA

DĄB NADMORSKI, DESKA

DĄB FARMHOUSE, DESKA

DĄB SZARY, BIELONY, DESKA

DĄB DRAPANY, VINTAGE, DESKA

DĄB MIEJSKI, SZARY, DESKA

DĄB MANOR, DESKA

Skróty: patrz strona 66



endless
plank

™

natural
variation™

■ L0105-01777
■ L0205-01777
■ L0305-01777 GR / SM

■ L0108-01813
■ L0208-01813
■ L0308-01813 GW / SM

■ L0105-01768
■ L0205-01768
■ L0305-01768 GW / MA

■ L0105-01776
■ L0205-01776
■ L0305-01776 GR / SM

■ L0108-01812
■ L0208-01812
■ L0308-01812 GW / SM

■ L0105-01770
■ L0205-01770
■ L0305-01770 GW / MA

■ L0105-01775
■ L0205-01775
■ L0305-01775 GR / SM

■ L0108-01811
■ L0208-01811
■ L0308-01811 GW / SM

■ L0105-01769
■ L0205-01769
■ L0305-01769 GW / MA

■ L0105-01771
■ L0205-01771
■ L0305-01771 GW / MA

■ L0108-01814
■ L0208-01814
■ L0308-01814 GW / SM

■ L0105-01772
■ L0205-01772
■ L0305-01772 GW / SM

■ L0105-01774
■ L0205-01774
■ L0305-01774 GW / SM

■ L0105-01773
■ L0205-01773
■ L0305-01773 GW / SM
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DĄB BEACH HOUSE, DESKA

DĄB KREDOWY BLOND, DESKA

DĄB PIASKOWY, DESKA

DĄB DWORSKI, DESKA

DĄB KREDOWY SZARY, DESKA

DĄB TAUPE, DESKA

DĄB HERITAGE, DESKA

DĄB KREDOWY TAUPE, DESKA

DĄB BARRISTA, DESKADĄB NORDYCKI, DESKA

DĄB  KREDOWY KAWOWY, DESKA

SOSNA BIAŁA, DESKA SOSNA WIEJSKA, DESKA SOSNA TERMINCZNIE OBROBIONA, DESKA

1200 x 190 mm 
fuga dwustronna

1200 x 190 mm 
fuga czterostronna



long
plank™

■ L0123-01764
■ L0223-01764
■ L0323-01764 GW / SM

■ L0123-01766
■ L0223-01766
■ L0323-01766 AW / SM

■ L0123-03361
■ L0223-03361
■ L0323-03361 GW / SM

■ L0123-03360
■ L0223-03360
■ L0323-03360 GR / SM

■ L0123-01753
■ L0223-01753
■ L0323-01753 GW / SM

■ L0123-01760
■ L0223-01760
■ L0323-01760 GR / SM

■ L0123-01757
■ L0223-01757
■ L0323-01757 GW / SM

■ L0123-01755
■ L0223-01755
■ L0323-01755 GW /SM

■ L0123-01754
■ L0223-01754
■ L0323-01754 GW / SM

■ L0123-03362
■ L0223-03362
■ L0323-03362 GW / SM

■ L0123-03359
■ L0223-03359
■ L0323-03359 GR / SM

■ L0123-01763
■ L0223-01763
■ L0323-01763 GW / SM

■ L0123-01765
■ L0223-01765
■ L0323-01765 GW / SM

■ L0123-01756
■ L0223-01756
■ L0323-01756 GW / SM
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DĄB ZIMOWY, DESKA JESION NATURALNY, DESKA DĄB ROMANTYCZNY, DESKA

NOWOŚĆ2050 x 205 mm 
fuga czterostronna

DĄB KRÓLEWSKI, DESKA

DĄB NOWOCZESNY SZARY, DESKA

DĄB SZARY REGENEROWANY, DESKA

DĄB PALONY, DESKA

DĄB DRYFUJĄCY, DESKA

DĄB CZEKOLADOWY, DESKA

DĄB COTTAGE, SZARY, DESKA

DĄB KLASYCZNY, BEŻOWY, DESKA

DĄB NOCNY, DESKA

DĄB JESIENNY, DESKA

DĄB EUROPEJSKI, DESKA

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Skróty: patrz strona 66



classic
plank

™

■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802 GW / SM

■ L0101-03366
■ L0201-03366
■ L0301-03366 GW / SM

■ L0101-01807
■ L0201-01807
■ L0301-01807 GW / SM

■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805 GW / SM

■ L0101-01810
■ L0201-01810
■ L0301-01810 WO / WA

■ L0101-03364
■ L0201-03364
■ L0301-03364 GW / SM

■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803 GW / SM

■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804 GW / SM

■ L0101-01801
■ L0201-01801
■ L0301-01801 GW / SM

■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599 SO / SP

■ L0101-01809
■ L0201-01809
■ L0301-01809 GC / SM

■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806 GW / SM
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DĄB SZARY GÓRSKI, DESKA

DĄB WINNY, DESKA

DĄB SREBRNY, DESKA

DĄB CIEMNOSZARY, DESKA

SOSNA NORDYCKA, DESKA

DĄB PORANNY, DESKA

DĄB TERMICZNIE OBROBIONY, DESKA

DĄB NATURALNY, DESKA

DĄB PREMIUM, DESKA

MERBAU, DESKA

DĄB NATURALNY NACINANY, DESKA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DĄB CZARNY, DESKA

1200 x 190 mm 
deska



classic
plank

™

■ L0101-03363
■ L0201-03363
■ L0301-03363 GW / SM

■ L0101-01796
■ L0201-01796
■ L0301-01796 SO / MA

■ L0101-01799
■ L0201-01799
■ L0301-01799 GW / SM

■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786 GW / SM

■ L0101-01787
■ L0201-01787
■ L0301-01787 GW / SM

■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789 GW / SM

■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791 SO / SP

■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471 SO / SP

■ L0101-01797
■ L0201-01797
■ L0301-01797 GW / SM

■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785 GW / SM

■ L0101-01790
■ L0201-01790
■ L0301-01790 SO / MA

■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798 GW / SM

■ L0101-01800
■ L0201-01800
■ L0301-01800 WO / MA

■ L0101-01793
■ L0201-01793
■ L0301-01793 SO / MA
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DĄB NORDYCKI, SZARY, 2-LAMELOWY

BUK SUPREME, 3-LAMELOWY

DĄB CZYSTY, 2-LAMELOWY

DĄB SZARY, 3-LAMELOWY

DĄB BLOND, 3-LAMELOWY

DĄB ELEGANT, 3-LAMELOWY

ORZECH WŁOSKI, 3-LAMELOWY ORZECH ELEGANT, 2-LAMELOWY

DĄB LNIANY, 2-LAMELOWY

DĄB NATURALNY, 3-LAMELOWY

DĄB LITY, 3-LAMELOWY

DĄB KASZMIROWY, 2-LAMELOWY

NOWOŚĆ

JESION NORDYCKI, 2-LAMELOWY JESION NORDYCKI, 3-LAMELOWY 

1200 x 190 mm 
2lamelowy/3lamelowy

Skróty: patrz strona 66



big slab

big slab

■ L0118-01783
■ L0218-01783
■ L0318-01783 GS / MA

■ L0118-01782
■ L0218-01782
■ L0318-01782 GS / MA

■ L0120-01781
■ L0220-01781
■ L0320-01781 GS / MA

■ L0120-01780
■ L0220-01780
■ L0320-01780 GS / MA

■ L0120-01779
■ L0220-01779
■ L0320-01779 SO / MA

■ L0120-01778
■ L0220-01778
■ L0320-01778 SO / MA

■ public Extreme    ■ original Excellence    ■ living Expression

BIAŁA PŁYTA BETON ŚREDNIOSZARY 

1224 x 408 mm

1224 x 408 mm 
fuga czterostronna

BETON ŚREDNIOSZARY L021801782

ŁUPEK WĘGLOWY

ŁUPEK ALPAKA ŁUPEK JASNOSZARY ŁUPEK ŚREDNIOSZARY

Abbreviations: see page 55



L0601-01730 WO / MA L0601-01833 WO / MA

L0601-01731 WO / MA

L0601-01834 WO / MA 

L0601-01832 WO / MA

L0601-01835 WO / MA

L0601-01836 WO / MA

L0601-01831 WO / MA

L0601-01830 WO / MA

L0601-01829 WO / MA

1200 x 190 mm
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Oszczędność – ale tylko
w kategoriach cenowych
Domestic Elegance to nasza atrakcyjna cenowo kolekcja 10 różnych wzorów. Jest to doskonałe rozwiązanie przy 
napiętym budżecie, ale obniżony poziom dotyczy w nim jedynie ceny. Kolekcja Domestic Elegance z 20letnią 
gwarancją obejmuje wysokiej jakości podłogi laminowane o znakomitej trwałości typowej dla produktów Pergo. 

DĄB SZARY, DESKA DĄB CZARNY, DESKA

DĄB NATURALNY, DESKA  

DĄB BIELONY, DESKA  

DĄB FLAMANDZKI, DESKA 

DĄB KANION, DESKA   

DĄB KANION, DESKA 

DĄB FRANCUSKI, DESKA

DĄB LOUNGE, 3-KLEPKA 

DĄB NATURALNY, 3-KLEPKA  
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Uzupełnienie   
        całości

Piękno podłóg tkwi w szczegółach. Bo czym byłaby nowa podłoga  
w salonie bez dopasowanych listew przyściennych czy łączeniowych? 
Schody bez idealnie dopasowanej listwy progowej?  
Podłoga bez komfortowego ogrzewania podłogowego?

DĄB NATURALNY, DESKA L020101804
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Estetyka podłogi zależy w dużym stopniu od funkcjonalnych detali, takich jak listwy przyścienne,  
łączeniowe i schodowe. Gama odznaczonych certyfikatem PEFC listew przyściennych i łączeniowych  
firmy Pergo jest idealnie dopasowana do podłóg pod względem kolorystyki i wzoru, dzięki czemu  
te piękne i wytrzymałe akcesoria doskonale podkreślają elegancję nowego wykończenia wnętrza. 

1. Listwy przyścienne 
Dopasowane kolorystycznie listwy przyścienne firmy Pergo zapewniają 
łatwy i elastyczny montaż za pomocą systemu zatrzasków, zaczepów, 
wkrętów lub kleju. Wszystkie listwy przyścienne mają z tyłu frezowane 
rowki umożliwiające łatwe zamaskowanie kabli.

2. Ćwierćwałek  
Ćwierćwałek wklęsły to praktyczne rozwiązanie maskujące 
przejścia i stylowy akcent przydatny w sytuacji, gdy istniejące listwy 
przyścienne mają być zachowane, a także w miejscach, gdzie mają 
być zamontowane cokoły. Sprawdzi się on również w sytuacji,  
gdy ramy okienne sięgają do samej podłogi lub w trudno dostępnych 
miejscach gdzie nie jest możliwe zastosowanie wysokich listew.

3. Listwa łączeniowa o profilu T 
Listwy łączeniowe o profilu T są niezbędne, gdy zachodzi potrzeba 
oddzielenia dwóch podłóg na jednym poziomie z uwzględnieniem 
możliwości przemieszczeń, np. w sąsiadujących pomieszczeniach 
z pokryciem podłogowym tego samego typu. Dostępne w formie 
profilu Pergo 5 w 1.

4. Listwy przejściowe i elementy     
    wykończeniowe  
Akcesoria te zapewniają eleganckie przejścia i wyrównują różnice 
wysokości w miejscach, w których podłogi laminowane stykają się z innymi 
powierzchniami podłogowymi. Listwy przejściowe do wykładzin stosuje 
się między podłogami laminowanymi a wykładzinami, natomiast listwy 
redukujące przeznaczone są do powierzchni twardych – do połączeń 
między podłogami laminowanymi a płytkami. Listwy zakończeniowe 
zapewniają estetyczne wykończenie przy progach oraz w innych podobnych 
zastosowaniach. Dostępne w formie profilu Pergo 5 w 1. 

5. Listwy schodowe   
Podłogi firmy Pergo są wspaniałym rozwiązaniem nawet w przypadku 
schodów, gdzie dopasowane listwy schodowe zapewniają eleganckie 
wykończenie każdego stopnia. Dostępne w formie profilu Pergo 5 w 1.

estetyka
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5 doskonałych rozwiązań 
wykończeniowych w 1 profilu 

Listwa łączeniowa  
o profilu T 
Do połączeń między podłogami 
laminowanymi. 

Listwa zakończeniowa
Wykończenie krawędzi do progu, 
drzwi przesuwanych itp.

Listwa schodowa aluminiowa
Odpowiednia do podłóg o grubości 
7–16 mm, S = 23 mm, D = 2,7 m. 
PGSTPSILVME270, kolor srebrny. 
Powierzchnia: aluminium. 

Listwa przejściowa do 
wykładzin
Do połączeń między podłogą 
laminowaną  
a wykładziną 

Listwa schodowa, wpuszczana
Umożliwia wykończenie równo z 
powierzchnią  
stopnia. 

Listwa redukująca do 
powierzchni twardych
Do połączeń między podłogą 
laminowaną a płytkami, podłogą 
winylową lub linoleum. 

Listwa schodowa
Do zejścia z podłogi pływającej, np. 
u szczytu schodów lub zejścia na 
niższy poziom w pokoju. 

Profil Pergo 5 w 1 to wielofunkcyjna listwa stworzona do kompleksowego wykończenia różnych elementów 
podłogi. Listwy idealnie pasują do podłogi pod względem koloru i faktury, a kompleksowe rozwiązanie zapewnia 
perfekcyjny efekt. Wierzchnia warstwa elementów to laminat odporny na zużycie i zarysowania.  
Rdzeń wykonany jest z płyty HDF, a spód – z tworzywa. Opatentowane rozwiązanie Incizo® umożliwia docięcie 
listwy do pożądanego kształtu. Odpowiednie do podłóg o wysokości od 7 do 10 mm.

Podprofil Incizo® niezbędny przy montażu  
na schodach należy zamawiać osobno.
NEINCPBASE(-)
nr artykułu podano w tabeli kompletowania. 

4 mm

40 mm

15 mm 9,5 mm

4 mm

40 mm

9,5 mm

4 mm

40 mm

9,5 mm

4 mm

40 mm

9,5 mm

4 mm

48 mm

PGINCP()
2150 x 13 x 48 mm

(nr artykułu podano w tabeli 
kompletowania.) 

23 mm

7 – 16 mm

50 mm

27 mm

14 mm

58 mm

14 mm

58 mm

14 mm

77 mm

14 mm

77 mm

Listwa przyścienna prosta
PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm  
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
(nr artykułu podano w tabeli kompletowania) 

Dopasowana kolorystycznie. Powierzchnia: laminat odporny  
na zużycie i zarysowania. Materiał bazowy: MDF. 

Listwa przyścienna prosta
PGSKRWHITE, biała, 2400 x 14 x 58 mm  
PGSKRPAINT, do malowania, 2400 x 14 x 58 mm 
PGPSKRWHITE, biała, 2400 x 14 x 77 mm  
PGPSKRPAINT, do malowania, 2400 x 14 x 77 mm 

Kolor: biały, do malowania. Powierzchnia: folia.  
Materiał bazowy: MDF. 



67

Listwa przyścienna kryjąca 
PGISKRCOVERMD240 

Do łatwego i szybkiego remontu.
Zakrywa istniejącą listwę przyścienną.
2400 x 16 x 129 mm, rozmiar do dopasowania.  
Kolor: do malowania. Powierzchnia: folia.  
Materiał bazowy: MDF. 

Listwa typu combi, aluminiowa  
PGPRSILVME186, srebrna 

Połączenie listwy łączeniowej o profilu T oraz  
listwy redukującej. Dolna szyna z tworzywa.  
Odpowiednia w przypadku różnic wysokości  
od 0–12,3 mm. 1860 x 47 mm, W: 10 mm (przed montażem).
Kolor: srebrny. Powierzchnia: aluminium.

Ćwierćwałek 
PGSCOTWHITE, biały 
PGSCOTPAINT, do malowania 

17 x 17 mm.
Kolor: do malowania. Powierzchnia: folia.  
Materiał bazowy: MDF. 

Listwa zakończeniowa aluminiowa  
PGENPSILVME270, srebrna
 
Pasuje do podłóg o grubości 6 – 10 mm. 2700 x 25 mm.
Kolor: srebrny. Powierzchnia: aluminium. 

podkłady 

Znakomita  
podłoga może być 
jeszcze lepsza! 
Przed montażem nowej podłogi laminowanej Pergo 
należy wybrać odpowiedni podkład. Właściwy podkład 
nie tylko poprawi komfort chodzenia, lecz również 
zwiększy funkcjonalność podłogi. 

Zależy Ci na lepszej akustyce pomieszczenia 
czy ochronie przed wilgocią? Nasza bogata oferta 
podkładów obejmuje produkty dopasowane do 
różnych potrzeb. Podobnie jak inne produkty Pergo, 
nasze podkłady zachowują właściwości użytkowe 
przez długi czas, dzięki czemu podłoga nie traci 
walorów estetycznych ani funkcjonalnych.
 
Na następnej stronie znajduje się przegląd produktów 
ułatwiający wybór właściwego podkładu. 
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17 mm
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Podkłady na podłoża drewniane

Podkłady na podłoża betonowe 

Pianka podkładowa
PGUDLFOAM15B

Podkład zalecany do pomieszczeń o 
mniejszym obciążeniu ruchem pieszym, 
takich jak sypialnie lub poddasza.  
Podkład tłumi odgłos kroków i zwiększa 
komfort chodzenia. 
Grubość: 2 mm. Materiał: wytłaczana pianka 
polietylenowa. 15 m2 / rolkę. 

Pianka podkładowa+
PGUDLFOAMPLUS15

Podkład zalecany do pomieszczeń o 
mniejszym obciążeniu ruchem pieszym, 
takich jak sypialnie lub poddasza. Podkład 
tłumi odgłos kroków i zwiększa komfort 
chodzenia. Zintegrowana paroizolacja z 
zakładką oraz taśmą w zestawie.  
Grubość: 2 mm. Materiał: Pianka z polietylenu 
sieciowanego. 15 m2 / rolkę. 

Podkład Smart
PGUDLSMART15

Odpowiedni do pomieszczeń bardziej 
obciążonych ruchem pieszym. Ten rozwijany 
podkład zwiększa komfort chodzenia i jest 
łatwy w montażu. Grubość: 3 mm. 
Materiał: wytłaczana pianka polistyrenowa. 
15 m2 / opakowanie.  

Podkład Smart+
PGUDLSMARTPLUS15

Odpowiedni do pomieszczeń bardziej 
obciążonych ruchem pieszym. Ten rozwijany 
podkład zwiększa komfort chodzenia i jest 
łatwy w montażu. Zintegrowana paroizolacja z 
zakładką oraz taśmą w zestawie. 
Grubość: 3 mm. Materiał: wytłaczana pianka 
polistyrenowa. 15 m2 / opakowanie. 

Podkład SilentWalk
PGUDLSW7

Podkład o bardzo wysokiej trwałości i 
wytrzymałości, ograniczający do minimum 
odgłos kroków. Idealny do montażu nad 
systemem ogrzewania podłogowego. 
Grubość: 2 mm.
Materiał: Pianka poliuretanowa z 
wypełniaczem mineralnym. 7 m2 / rolkę. 

Podkład SilentWalk
PGUDLSW7

Podkład o bardzo wysokiej trwałości i 
wytrzymałości, ograniczający do minimum 
odgłos kroków. Idealny do montażu nad 
systemem ogrzewania podłogowego. 
Grubość: 2 mm.
Materiał: Pianka poliuretanowa z 
wypełniaczem mineralnym. 7 m2 / rolkę. 

 Pianka podkładowa+ Podkład Smart+ Podkład SilentWalk
WYNIK KOŃCOWY 

Trwałość/wytrzymałość na ściskanie

Redukcja odgłosu kroków

Ogrzewanie podłogowe

Paroizolacja ТАК ТАК  ТАК* 

Grubość  2 мм 3 мм 2 мм

 Pianka podkładowa Podkład Smart Podkład SilentWalk
WYNIK KOŃCOWY 

Trwałość/wytrzymałość na ściskanie

Redukcja odgłosu kroków

Ogrzewanie podłogowe

Paroizolacja NIE  NIE  ТАК* 

Grubość   2 мм 3 мм 2 мм

 dobry   lepszy   najlepszy 

 dobry   lepszy   najlepszy 

*W przypadku montażu podkładu SilentWalk na podłożach betonowych lub na systemach ogrzewania podłogowego należy skleić  

krawędzie podkładu taśmą zapewniającą izolację przeciwwilgociową. Nie należy tego robić w przypadku montażu na podłożach drewnianych. 
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Podkłady do zastosowań profesjonalnych

ogrzewanie podłogowe

System Pergo quickheat to inteligentny i łatwy sposób na korzystanie z zalet ogrzewania 
podłogowego. Bez konieczności zalewania betonem i bez wysiłku – nie jest nawet potrzebna 
pomoc elektryka. Wystarczy rozwinąć maty quickheat wraz z wbudowanymi przewodami 
grzewczymi i połączyć je za pomocą zatrzasków. Następnie należy zamontować na ścianie 
termostat i moduł z bezpiecznikami oraz podłączyć wtyczkę do zasilania – to naprawdę 
dziecinnie proste. 

System Pergo quickheat zapewnia nie tylko ciepło, ale też komfort chodzenia, eliminując 
potrzebę stosowania dodatkowego podkładu. Uzupełniając zasadniczą instalację grzewczą o 
system Pergo quickheat, można zazwyczaj obniżyć temperaturę o 2–3 stopnie w porównaniu 
do zastosowania samych grzejników. Regulator czasowy znajdujący się w komplecie można 
zaprogramować na 5 + 2 dni. 

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

55 W / m2. 220 V, 50 Hz (wtyczka europejska). Maks. 
obciążenie: 10 A (2300 W, 230 V). Maksymalna 
powierzchnia instalacyjna: 42 m2. System przeznaczony  
do eksploatacji w warunkach wilgotności względnej od 5% 
do 95%. Grubość: 8 mm. Izolacja termiczna: 8 W / m2 K. 

Mata wypełniająca  
PGUDLQHFILLERMAT

6,37 m2. 26 mat/opakowanie.  
Służy do wypełniania wolnej przestrzeni  
między matami grzewczymi a ścianami.  

Zestaw montażowy, 
bezprzewodowy    
PGUDLQHKITEU

Bezprzewodowy termostat, moduł 
z bezpiecznikami, narzędzie 
do podłączania oraz instrukcje 
montażu. 

Kable przedłużające  
PGQHEXTCAB025, rozmiar 0,25 m 
PGQHEXTCAB100, rozmiar 1,0 m 
PGQHEXTCAB200, rozmiar 2,0 m 

Służą do połączeń pomiędzy poszczególnymi 
matami i/lub pomiędzy matami a modułem  
z bezpiecznikami. 

1. Komfortowe ciepło w kilka chwil  
System Pergo quickheat składa się z dwóch warstw pianki i warstwy wewnętrznej z 
przewodami grzewczymi oraz powierzchni odbijającej ciepło wykonanej z folii aluminiowej. 
Dzięki izolacji i powierzchni odbijającej ciepło na spodzie maty cała energia cieplna jest 
kierowana do góry i szybko ogrzewa pomieszczenie.  

2. Wbudowane zabezpieczenie 
System Pergo Quickheat ma wbudowane zabezpieczenie elektryczne, które automatycznie 
odłącza zasilanie w przypadku awarii. System posiada świadectwo dopuszczenia do 
samodzielnego montażu i spełnia wymogi norm międzynarodowych dotyczących podłóg 
wymiennych.  

3. Bezprzewodowy termostat w każdym pomieszczeniu  
Dzięki systemowi Pergo quickheat można w łatwy sposób precyzyjnie ustawić temperaturę 
w każdym pomieszczeniu. Po ułożeniu mat wystarczy podłączyć moduł z bezpiecznikami i 
ustawić żądaną temperaturę na bezprzewodowym termostacie. Regulowany zegar umożliwia 
dobranie różnych ustawień ogrzewania podłogowego na dni powszednie i weekendy. 
Istnieje też możliwość ustawienia innej temperatury dla każdej z czterech pór dnia (poranek, 
popołudnie, wieczór i noc). 

Podkład Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m2 / rolkę  
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m2 / rolkę 

Najlepszy podkład do redukcji odgłosów kroków.  
Poprawia komfort chodzenia oraz doskonale tłumi odgłosy uderzeń.  
Zintegrowana paroizolacja z zakładką oraz taśmą w zestawie.
Grubość: 2 mm. Materiał: Pianka z polietylenu sieciowanego. 
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montaż 

Akcesoria
Aqua

– przeznaczone do  
stosowania w pomieszczeniach 

mokrych w połączeniu z  
podłogami Pergo Sensation

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15
Ten system paroizolacji charakteryzuje 
się trzy razy większą odpornością 
na działanie wilgoci w porównaniu 
z tradycyjną folią polietylenową. 
Można go montować na posadzkach 
betonowych w warunkach wilgotności 
względnej wynoszącej do 95%, a 
więc idealnie nadaje się do piwnic 
i posadzek betonowych o wysokiej 
wilgotności. System Moisturbloc 
Extreme™ umożliwia montaż podłóg na 
wcześniejszym etapie budowy domu. 
1,05 x 15 m = 15 m2 (zakładka 5 cm). 
Taśma w zestawie. Grubość: 2,5 mm. 
Materiał: polipropylen. 

Zestaw do montażu  
listew przyściennych 
PGCLIPS15LM 
Wszystkie listwy przyścienne 
montuje się za pomocą łatwego 
w użyciu systemu zatrzasków, 
bez widocznych zaczepów 
czy wkrętów. Jeden zestaw 
montażowy wystarcza na  
15 metrów listwy przyściennej. 

Uszczelniacz 
310 ml. Gwarancja pięknego 
wykończenia. Wysycha ciągu w pół 
godziny i utwardza się do pełnej 
wytrzymałości po 24 godzinach. 
Dostępny w 8 kolorach. Uszczelniacz 
akrylowy na bazie wody. 

Pasek piankowy
NEFOAMSTRIP20
20 m x 10 mm. Wypełniacz szczelin 
dylatacyjnych z pianki polietylenowej. 
Elastyczny materiał do wypełniania 
wszystkich szczelin dylatacyjnych 
na obwodzie podłogi. Wymaga 
uszczelnienia za pomocą uszczel-
niacza Aqua.

Uszczelniacz Aqua
PGKITTRANSP
310 ml. Przezroczysty i elastyczny 
jednoskładnikowy uszczelniacz 
silikonowy o wysokiej jakości, 
zapewniający niewidoczne,  
wodoodporne wykończenie wzdłuż 
krawędzi listew przyściennych  
i przejściowych, framug itp.

Folia polietylenowa
PGUDLSCREEN34,
12,5 x 2,7 m = 33,75 m2 / rolkę  
Podkład chroniący podłogę 
przed działaniem pary wodnej 
wydzielającej się z podłoża 
mineralnego lub betonowego. 
Trwałość użytkowa – 50 lat. 
Grubość: 0,2 mm.  
Materiał: polietylen odporny na 
działanie zasad. 

Uszczelniacz Safeseal  
PGSEAL500
500 ml. Przeznaczony do 
powierzchni podłogowych 
wymagających dodatkowego 
zabezpieczenia przed wilgocią. 
Na bazie PVAc. 

Zestaw montażowy  
PGTOOL 
Wszystkie potrzebne elementy 
w jednym pudełku. W skład 
zestawu wchodzą: dobijak, kliny 
dylatacyjne w dwóch rozmiarach 
(2 x 18 = 36 szt.) oraz łyżka 
dociągająca.  

Dodatkowe kliny  
dylatacyjne  
PGSPACER, 48 szt. 

Klej Multiglue  
PGGLUE290 
290 ml. Odpowiedni do 
wszystkich materiałów i podłoży. 
Szybkoutwardzalny, o bardzo 
wysokiej wytrzymałości. Idealny 
do montażu listew przyściennych i 
łączeniowych. Polimer hybrydowy. 
Jedna tuba wystarcza do montażu 
15 metrów bieżących listwy. 

Taśma 
PGTAPE50
50 m x 5 cm. Samoprzylepna 
taśma aluminiowa do podkładów. 

Podkładki pod grzejnik 
Stal nierdzewna  
PGRCINOX15
średnica wewnętrzna: 15 mm 
średnica zewnętrzna: 54 mm 
PGRCINOX22
średnica wewnętrzna: 22 mm 
średnica zewnętrzna: 54 mm 
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konserwacja

Zwykłe czyszczenie 
Podłogę należy czyścić mopem zwilżonym letnią wodą tylko w  
razie konieczności. Należy w tym celu stosować uniwersalny środek 
czyszczący Pergo oraz szmatkę do mopa Pergo. Zmoczyć szmatkę  
do mopa ciepłą wodą (nie gorącą!) z uniwersalnym środkiem 
czyszczącym Pergo (2 nakrętki uniwersalnego środka czyszczącego 
Pergo dodać do 10 litrów wody i wymieszać). Wymieszać dokładnie 
zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy używać zbyt dużej ilości 
środka czyszczącego. Po użyciu wyprać mop zgodnie z instrukcją  
na etykiecie w temperaturze 60°C bez dodatków. Nie należy czyścić 
jednorazowo obszarów większych niż 15 – 20 m2. Po wyczyszczeniu  
wilgotnym mopem pozostawić podłogę do wyschnięcia.  

Bardzo zabrudzone  
lub zaplamione podłogi  
Uporczywe plamy lub ślady należy usuwać uniwersalnym środkiem 
czyszczącym Pergo i czystym mopem, ścierką lub nakładką nie 
pozostawiającą zarysowań, jeśli konieczne są dodatkowe zabiegi. 
Pozostawić środek czyszczący na podłodze przez kilka minut. Usunąć 
plamę, ścierając ją czystym mopem zwilżonym letnią wodą. W razie 
konieczności powtórzyć zabieg. Po wyczyszczeniu wytrzeć podłogę  
do sucha.  

Poradnik usuwania plam 
Miejscowe zaplamienia: Zwilżyć plamę uniwersalnym środkiem 
czyszczącym Pergo. Pozostawić środek czyszczący na zaplamionej 
powierzchni na kilka minut. Usunąć plamę, ścierając ją czystym mopem 
zwilżonym letnią wodą. W razie konieczności powtórzyć zabieg. 

Czekolada, tłuszcz, sok, likier, wino: Rozpylić na zaplamione miejsce 
uniwersalny środek czyszczący Pergo lub czyścić ciepłą wodą z  
uniwersalnym środkiem czyszczącym Pergo Smoła, kredka świecowa, 
szminka, pasta do butów, atrament, węgiel, lakier do paznokci, 
ślady po papierosach: Spirytus metylowy, aceton lub rozpuszczalnik  
do zastosowań domowych, benzyna lakowa. Wosk świecowy i guma 
do żucia: Odczekać, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrapać. 

Unikać woskowania i polerowania  
Podłóg Pergo nie należy woskować ani polerować. Nigdy nie wolno 
szorować podłóg wełną stalową ani innym szorstkim materiałem, gdyż 
może mieć to niekorzystny wpływ na ich wygląd i strukturę. 

Dodatkowe zabiegi  
Niektóre powierzchnie z strukturą wymagają szczególnych, opisanych 
poniżej zabiegów: Faktura matowa. Na ogół zanieczyszczenia silniej 
przylegają do podłóg o matowej powierzchni. Dlatego zalecamy bardziej 
regularne czyszczenie tego typu podłóg.
Faktura błyszcząca. Zaschnięte plamy po wodzie są zwykle najbardziej 
widoczne na powierzchniach błyszczących. Po czyszczeniu na mokro 
należy zawsze przetrzeć podłogę suchym mopem.
Podłogi z fazowanymi krawędziami. Ponieważ woda może gromadzić 
się w fudze, należy zawsze wycierać podłogę do sucha.

Chroń swoją podłogę 
Zalecamy zamontować na fotelach biurowych kółka do twardych  
podłóg. Należy też stosować podkładki filcowe pod nogami mebli.  
Przed drzwiami wejściowymi należy położyć wycieraczkę. 

Szczelna powierzchnia TitanX™ zapobiega przywieraniu zabrudzeń, dzięki czemu podłogi laminowane Pergo są 
łatwe w czyszczeniu. Dzięki naszym akcesoriom do konserwacji o wysokiej jakości i ergonomicznej konstrukcji 
można łatwiej zapewnić nienaganny wygląd podłogi przez jeszcze dłuższy czas. Aby podłoga Pergo zachowała 
swój naturalny wygląd, należy unikać stosowania zwykłych środków czyszczących, takich jak mydła czy  
detergenty, ponieważ pozostawiają one osad na powierzchni. Specjalny uniwersalny środek czyszczący do 
podłóg Pergo przy prawidłowym stosowaniu usuwa brud, nie pozostawiając na powierzchni żadnego osadu. 

Instrukcje czyszczenia  

Zestaw do czyszczenia
PGCLEANKIT 
Wysokiej jakości mop z wyjątkowo długim, 
ergonomicznym drążkiem oraz uchwytem 
z praktycznym zaczepem na rzep do 
zamocowania nakładki. 

Osobna szmatka do mopa
PGCLEANMOP

Uniwersalny środek czyszczący 
do podłóg  
PGCLEANALL1000 
Przeznaczony specjalnie do czyszczenia 
podłóg laminowanych i drewnianych.  
Idealnie nadaje się do usuwania zabrudzeń, 
tłustych plam i śladów po obcasach oraz  
do codziennego sprzątania. 

Wosk renowacyjny 
PGREPAIR
Specjalny wosk do drobnych napraw 
powierzchni podłóg Pergo. Dostępny w 
palecie kolorów drewna dobranych tak aby 
pasował do wszystkich kolorów podłóg 
Pergo. Zestaw zawiera 1 urządzenie do 
topienia wosku, 1 grzebień i 7 bloków wosku. 
Więcej informacji na temat łączenia kolorów 
można znaleźć na stronie www.pergo.com 



 
original Excellence

 
living Expression

 
public Extreme

 L010101471 L020101471 L030101471

 L010101599 L020101599 L030101599

 L010101785 L020101785 L030101785

 L010101786 L020101786 L030101786

 L010101787 L020101787 L030101787

 L010101789 L020101789 L030101789

 L010101790 L020101790 L030101790

 L010101791 L020101791 L030101791

 L010101793 L020101793 L030101793

 L010101796 L020101796 L030101796

 L010101797 L020101797 L030101797

 L010101798 L020101798 L030101798

 L010101799 L020101799 L030101799

 L010101800 L020101800 L030101800

 L010101801 L020101801 L030101801

 L010101802 L020101802 L030101802

 L010101803 L020101803 L030101803

 L010101804 L020101804 L030101804

 L010101805 L020101805 L030101805

 L010101806 L020101806 L030101806

 L010101807 L020101807 L030101807

 L010101809 L020101809 L030101809

 L010101810 L020101810 L030101810

 L010103363 L020103363 L030103363

 L010103364 L020103364 L030103364

 L010103366 L020103366 L030103366

 L010501768 L020501768 L030501768

 L010501769 L020501769 L030501769

 L010501770 L020501770 L030501770

 L010501771 L020501771 L030501771

 L010501772 L020501772 L030501772

 L010501773 L020501773 L030501773

 L010501774 L020501774 L030501774

 L010501775 L020501775 L030501775

 L010501776 L020501776 L030501776

 L010501777 L020501777 L030501777

 L010801811 L020801811 L030801811

 L010801812 L020801812 L030801812

 L010801813 L020801813 L030801813

 L010801814 L020801814 L030801814

 L011801782 L021801782 L031801782

 L011801783 L021801783 L031801783

 L012001778 L022001778 L032001778

 L012001779 L022001779 L032001779

 L012001780 L022001780 L032001780

 L012001781 L022001781 L032001781

 L012301753 L022301753 L032301753

 L012301754 L022301754 L032301754

 L012301755 L022301755 L032301755

 L012301756 L022301756 L032301756

 L012301757 L022301757 L032301757

 L012301760 L022301760 L032301760

 L012301763 L022301763 L032301763

 L012301764 L022301764 L032301764

 L012301765 L022301765 L032301765

 L012301766 L022301766 L032301766

 L012303359 L022303359 L032303359

 01471 01471 01471 07

 01599 01599 01599 07

 01785 01785 01785 05

 01786 01786 01786 02

 01787 01787 01787 03

 01789 01789 01789 05

 01790 01790 01790 04

 01791 01791 01791 07

 01793 01793 01793 03

 01796 01796 01796 03

 01797 01797 01797 03

 01798 01798 01798 04

 01799 01799 01799 04

 01800 01800 01800 03

 01801 01801 01801 04

 01802 01802 01802 02

 01803 01803 01803 08

 01731 01731 01731 05

 01730 01730 01730 02

 01806 01806 01806 08

 01807 01807 01807 01

 01798 01798 01798 04

 01810 01810 01810 04

 01821 01821 01821 02

 03364 03364 03364 02

 03366 03366 03366 04

 01768 01768 01768 02

 01769 01769 01769 04

 01770 01770 01770 02

 01771 01771 01771 06

 01772 01772 01772 01

 01773 01773 01773 08

 01774 01774 01774 03

 01775 01775 01775 08

 01776 01776 01776 04

 01777 01777 01777 01

 01811 01811 01811 04

 01812 01812 01812 02

 01813 01813 01813 04

 01814 01814 01814 08

 01782 01782 01782 02

 01783 01783 01783 01

 01778 01778 01778 02

 01779 01779 01779 02

 01780 01780 01780 02

 01781 01781 01781 02

 01753 01753 01753 03

 01754 01754 01754 08

 01755 01755 01755 03

 01756 01756 01756 05

 01757 01757 01757 04

 01760 01760 01760 02

 01763 01763 01763 02

 01764 01764 01764 02

 01765 01765 01765 02

 01766 01766 01766 03

 03359 03359 03359 04

 03360 03360 03360 08

 13 x 48 14 x 58 14 x 77 310 ml 
 PGINCP() PGSKR() PGPSKR() PGKIT()
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matching matrix

 Nr art./wzór 

Orzech Elegant, 2lamelowy

Merbau, deska

Dąb Naturalny, 3lamelowy

Dąb Szary, 3lamelowy

Dąb Blond, 3lamelowy

Dąb Elegant, 3lamelowy

Dąb Lity, 3lamelowy

Orzech Włoski, 3lamelowy

Jesion Nordycki, 3lamelowy 

Buk Supreme, 3lamelowy

Dąb Lniany, 2lamelowy

Dąb Kaszmirowy, 2lamelowy

Dąb Czysty, 2lamelowy

Jesion Nordycki, 2lamelowy

Dąb Premium, deska

Dąb Szary Górski, deska

Dąb Termicznie Obrobiony, deska

Dąb Naturalny, deska

Dąb Taupe, deska

Dąb Czarny, deska

Dąb Srebrny, deska

Dąb Naturalny Nacinany, deska

Sosna Nordycka, deska

Dąb nordycki, szary, 2lamelowy

Dąb poranny, deska

Dąb winny, deska

Dąb Piaskowy, deska

Dąb Barrista, deska

Dąb Ciemnoszary, deska

Dąb Nordycki, deska

Sosna Biała, deska

Sosna Termincznie Obrobiona, deska

Sosna Wiejska, deska

Dąb Heritage, deska

Dąb Dworski, deska

Dąb Beach House, deska

Dąb Kredowy Taupe, deska

Dąb Kredowy Szary, deska

Dąb Kredowy Blond, deska

Dąb  Kredowy Kawowy, deska

Beton Średnioszary 

Biała Płyta

Łupek Węglowy

Łupek Średnioszary

Łupek Jasnoszary

Łupek Alpaka

Dąb Nowoczesny Szary, deska

Dąb Czekoladowy, deska

Dąb Dryfujący, deska

Dąb Europejski, deska

Dąb Palony, deska

Dąb Szary Regenerowany, deska

Dąb Nocny, deska

Dąb Zimowy, deska

Dąb Jesienny, deska

Jesion Naturalny, deska

Dąb klasyczny, beżowy, deska

 Profil 5 w 1 Listwa Listwa Uszczelniacz
  przyścienna przyścienna 
  prosta prosta



 
original Excellence

 
living Expression

 
public Extreme

 
domestic Elegance

 L012303360 L022303360 L032303360

 L012303361 L022303361 L032303361

 L012303362 L022303362 L032303362

  L023103367 L033103367

  L023103368 L033103368

  L023103369 L033103369

  L023103370 L033103370

  L023103371 L033103371

  L023103372 L033103372

  L023103373 L033103373

  L023103374 L033103374

  L023103375 L033103375

  L023103376 L033103376

L060101730

L060101731

L060101829

L060101830

L060101831

L060101832

L060101833

L060101834

L060101835

L060101836

 03361 03361 03361 02

 03362 03362 03362 02

 03367 03367 03367 02

 03368 03368 03368 02

 03369 03369 03369 02

 03370 03370 03370 04

 03371 03371 03371 08

 03372 03372 03372 01

 03373 03373 03373 01

 03374 03374 03374 03

 03375 03375 03375 04

 03376 03376 03376 05

 01730 01730 01730 02

 01731 01731 01731 04

 01785 01785 01785 04

 01794 01794 01794 04

 01801 01801 01801 04

 01802 01802 01802 02

 01806 01806 01806 02

 01807 01807 01807 01

 01799 01799 01799 04

 01798 01798 01798 04 
 

 13 x 48 14 x 58 14 x 77 310 ml 
 PGINCP() PGSKR() PGPSKR() PGKIT()

Classic plank, big slab living Expression  / original Excellence  NEINCPBASE2 8 mm

Classic plank, big slab public Extreme   NEINCPBASE5 9 mm

Long plank  living Expression / original Excellence  NEINCPBASE6 9,5 mm

Long plank  public Extreme   NEINCPBASE4 10 mm

Modern plank (Sensation) living Expression / original Excellence  NEINCPBASE8 8 mm

Classic plank  domestic Elegance  NEINCPBASE1 7 mm
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 Nr art./wzór 

Dąb królewski, deska

Dąb romantyczny, deska

Dąb Cottage, szary, deska

Dąb szary, bielony, deska

Dąb miejski, szary, deska

Dąb New England, deska

Dąb Manor, deska

Dąb Farmhouse, deska

Dąb nowoczesny, szary, deska

Sosna biała, szczotkowana, deska

Dąb nadmorski, deska

Dąb wiejski, deska

Dąb drapany, vintage, deska

Profil 5 w 1 Listwa Listwa Uszczelniacz
  przyścienna przyścienna 
  prosta prosta

Nr art./wzór 

Dąb Szary, deska

Dąb Naturalny, deska

Dąb Naturalny, 3klepka

Dąb Lounge, 3klepka

Dąb Francuski, deska

Dąb Flamandzki, deska

Dąb Czarny, deska

Dąb Bielony, deska

Dąb Kanion, deska

Dąb Kanion, deska

Podprofil schodowy do profilu 5 w 1 Incizo®

GRUPA PRODUKTÓW  ASORTYMENT           OPIS MATERIAŁU            PASUJE DO PODŁÓG O GRUBOŚCI 



public Extreme

original Excellence

domestic Elegance

living Expressionoriginal Excellencepublic Extreme domestic Elegance

living Expression
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informacje techniczne 

formaty 

Właściwości 

TitanX™  • • • •

Odporność na zarysowania  Bardzo wysoka Bardzo wysoka Wysoka Wysoka

Odporność na wilgoć  Bardzo wysoka Wysoka Wysoka Średnia

PerfectFold™ 3.0  • • • –   

Właściwości antystatyczne  • • • • 

Higiena  • • • •

Oznakowanie ekologiczne PEFC   • • •  •

Skandynawskie oznakowanie ekologiczne Nordic Ecolabel   • • •  •

Potrójna gwarancja   Dożywotnia Dożywotnia 25 lat  20 lat 

Właściwości techniczne    Norma  

Klasa użyteczności EN 13329 34  33 32  32

Klasa palności  EN 13501 Bfls1 Bfls1 Cfls1 Cfls1

Emisja formaldehydu  EN 717 E1 E1 E1 E1

Emisja lotnych związków organicznych agBB/DIBt • • •  •

Standardowe działanie antybakteryjne  JIS Z 2801 > 99% > 99% > 99% > 99%

Odporność na ścieranie EN 13329 AC6 AC5 AC4 AC4

Odporność na uderzenia  EN 13329 IC4 IC3 IC2 IC2

Odporność na krzesła na rolkach EN 13329 (Klasa 34) Brak uszkodzeń – – –

Odporność na krzesła na rolkach EN 13329 Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń Brak uszkodzeń

Antypoślizgowość EN 14041 Klasa DS Klasa DS Klasa DS Klasa DS

Opór cieplny EN 12667 0,07 m2 K/W 0,07 m2 K/W 0,06 m2 K/W 0,06 m2 K/W 

Napięcie elektrostatyczne na ciele EN 1815 <2kV (antystatyczna) <2kV (antystatyczna) <2kV (antystatyczna) <2kV (antystatyczna)

L0101xxxxx Classic Plank  1200 190 9 6 1,368 48 65,66

L0105xxxxx Classic Plank 2V – EP 1200 190 9 6 1,368 48 65,66

L0108xxxxx Classic Plank 4V – NV 1200 190 9 6 1,368 48 65,66

L0123xxxxx Long Plank 4V 2050 205 10 6 2,522 44 110,95

L0118xxxxx Big Slab 1224 408 9 2 0,999 80 79,90

L0120xxxxx Big Slab 4V 1224 408 9 2 0,999 80 79,90

         

L0201xxxxx Classic Plank 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0205xxxxx Classic Plank 2V – EP 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0208xxxxx Classic Plank 4V – NV 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0223xxxxx Long Plank 4V 2050 205 9,5 6 2,522 44 110,95

L0231xxxxx Modern Plank 4V – Sensation 1380 190 8  7 1,835 48 88,08 

L0218xxxxx Big Slab 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

L0220xxxxx Big Slab 4V 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

         

L0301xxxxx Classic Plank 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0305xxxxx Classic Plank 2V – EP 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0308xxxxx Classic Plank 4V – NV 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0323xxxxx Long Plank 4V 2050 205 9,5 6 2,522 44 110,95

L0331xxxxx Modern Plank 4V – Sensation 1380 190 8  7 1,835 48 88,08 

L0318xxxxx Big Slab 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

L0320xxxxx Big Slab 4V 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

         

L0601xxxxx  1200 190 7 8 1,824 48 87,55

  Panel, mm                         Opakowania
 Długość  Szerokość Grubość  Ilość paneli/opakowanie m²/opakowanie  Ilość opakowań/paleta m²/paleta



Pergo

toughest

tougher

tough

class 34

IC4

class 33

IC3

class 32

IC2

class 34

AC6

class 33

AC5

class 32

AC4

Produkty na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Dostępność produktów lub same produkty mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia.  
Copyright© 2016                        bvba – dział podłóg. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania zawartości niniejszej publikacji w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. 

Najwyższa wytrzymałość!   
Wierzchnia warstwa ochronna TitanX™ to technologia wielowarstwowej powłoki gwarantująca wyjątkową odporność na 
ścieranie, uderzenia i zarysowania. 

Podłoga o właściwościach  
antystatycznych 

najwyższa  
wytrzymałość 

zwiększona  
wytrzymałość 

duża  
wytrzymałość

Metodą zgodną z normą europejską 
EN 14041 mierzy się napięcie elektro-
statyczne generowane na ciele osoby 
chodzącej po podłodze. Dla podłóg 
antystatycznych wymagana jest wartość 
poniżej 2 kV. 

Napięcie elektrostatyczne ciała (kV) 

Standardowa  
panele  

laminowane 

Odporność na uderzenia Odporność na zarysowania 
Warstwa ochronna TitanX™ to 
najskuteczniejsze zabezpieczenie 
przed zarysowaniami i zadrapaniami 
dostępne na rynku. Dzięki niej podłoga 
na długo zachowuje piękny wygląd. 

Wyjątkowa struktura wielowarstwowa i 
materiał bazowy o dużej gęstości chronią 
podłogę przed uszkodzeniem przez 
spadające przedmioty i wysokie obcasy. 

Odporność na ścieranie 
Podłoga laminowana Pergo zachowuje  
odporność na ścieranie i zużycie 
wynikające z codziennej eksploatacji 
przez długie lata. 

Odporność na zarysowania  
Podłogi Pergo mają dodatkową warstwę ochronną zawierającą cząstki tlenku glinu, zapewniającą 
lepszą ochronę przed zadrapaniami niż w przypadku większości porównywalnych podłóg  
laminowanych. W naszych testach używamy włókniny ściernej Scotch Brite®. Część powierzchni  
jest przecierana włókniną 160 razy pod obciążeniem 0,4 kg, po czym oceniany jest stopień  
zarysowania. Druga część powierzchni jest przecierana włókniną 80 razy pod obciążeniem 0,6 kg, 
po czym oceniana jest zmiana połysku. Porównujemy naszą powłokę TitanX™ z powierzchniami 
czterech innych podłóg laminowanych. 

Wysokie 

Średnie 

Kilka 

Brak 

Liczba zarysowań 

Utrata połysku (%) 

Inny  
panel  

lamino- 
wany 

Inny  
panel  

lamino- 
wany 

Inny  
panel  

lamino- 
wany 

Inny  
panel  

lamino- 
wany 

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE Opatentowana przez  
Pergo powierzchnia TitanX™ jest najlepszym na 
rynku wielowarstwowym wykończeniem do podłóg, 
zapewniającym odporność na ścieranie przekraczającą 
wymagania dla podłóg do zastosowań komercyjnych. 

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Wyjątkowa wielo-

HIGIENA Podłogi Pergo ułatwiają utrzymywanie wysokiego 
poziomu higieny. Bakterie potrzebują do wzrostu składników 
odżywczych i wilgoci, a szczelna i łatwa w czyszczeniu pow-
ierzchnia TitanX‹ nie stwarza takich warunków. Zapewnia to 
wysoki poziom higieny bez konieczności używania chemic-
znych środków odkażających. 

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA Powierzchnia TitanX™ 
ma dodatkową warstwę ochronna zapewniającą najlepszą 
na rynku ochronę przed zadrapaniami i rysami, dzięki 
której podłoga Pergo zachowuje piękny wygląd o wiele 
dłużej niż inne podłogi laminowane. 

warstwowa struktura powierzchni TitanX™ w połączeniu z 
materiałem bazowym o wysokiej gęstości zapewnia bardzo 
wysoką odporność na uderzenia, dzięki czemu naszym 
podłogom niestraszne są upuszczane przedmioty czy 
wysokie obcasy. 

WYSOKA OGNIOODPORNOŚĆ Podłogi Pergo z 
powierzchnią TitanX™ cechują się wysokim poziomem 
odporności na ogień dzięki wielowarstwowej strukturze.  
W połączeniu z materiałem bazowym o dużej gęstości 
struktura ta umożliwia szybsze rozpraszanie ciepła. 

ŁATWY MONTAŻ Opatentowany przez Pergo system 
montażu PerfectFold™ 3.0 ułatwia i przyspiesza montaż, 
który polega jedynie na złożeniu podłogi na miejscu. 

WODOODPORNOŚĆ System odporności na wilgoć firmy 
Pergo to kombinacja odpornych na wilgoć materiałów 
bazowych z wytrzymałymi i szczelnymi połączeniami  
zatrzaskowymi. Podłogi wykonane w tym systemie 
należą do najbardziej odpornych na wilgoć materiałów 
podłogowych na rynku. 

WŁAŚCIWOŚCI ANTYSTATYCZNE Podłogi laminowane 
Pergo eliminują niepożądane elektryzowanie. Ładunki 
elektrostatyczne rozpraszane są przez przewodzący 
elektryczność grafit zawarty w materiale podłogi.  
Metoda ta spełnia najbardziej surowe wymagania rynkowe 
w zakresie właściwości antystatycznych. 

ŁATWIEJSZE CZYSZCZENIE Podłogi Pergo z 
powierzchnią TitanX™ są dużo łatwiejsze w czyszczeniu  
niż zwykłe podłogi. Powierzchnia TitanX™ jest tak dokładnie 
uszczelniona, że brud nie ma gdzie się osadzać. 

Klasa 34 
AC6

Klasa 33 
AC5

Klasa 33 
AC4

Klasa 34 
IC4

Klasa 33 
IC3

Klasa 32 
IC2
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Pergo jest produktem wysokiej jakości wytwarzanym przez                         bvba, dział podłóg, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia. 

PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

The paper used, is from

sustainably managed

forests, recycled and

controlled sources.

www.pefc.org


