wood parketti
Uusi!

FLOORS FOR REAL LIFE

		

tuotteen rakenne

		

koot

4

mallistot
tuote mallit

10
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helppo asennus
tarvikkeet

Mikään ei tuo huoneeseen lämpöä ja luonnetta niin kuin puulattia.
Materiaalin luontainen olemus ja sen tarjoama ainutlaatuinen vaihtelu
luovat täydellisen lähtökohdan kauniin sisätilan suunnitteluun.

6

pinnan käsittelyt ja viimeistelyt
		

Luonnon luoma,
Pergon parantelema
8

Me annamme arvoa designille. Samalla
tiedämme kuitenkin, että lattian valinnassa
on otettava huomioon myös muita näkökulmia.
Kuinka hyvin lattia kestää koetukset, joille
perheesi altistaa sen joka päivä? Entä kuinka
helppo se on asentaa?
Pergon puulattioiden taustalla on yli 30

vuotta kokemusta ja perinne valmistaa
kauniita lattioita todelliseen elämiseen.
Kestävät ja laadukkaat puulattiamme
on suunniteltu yhtä luotettaviksi ja helposti
asennettaviksi kuin muutkin Pergo-lattiat.
Erona on vain aidon luonnonpuun tuoma
tunne.
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SAARNI SUBLIME, LAUTA W0108-01739

KANSI: TAMMI URBAN LIGHT, LAUTA W0105-01340

3

Luonnon kauneus kohtaa
Pergon kestävyyden
Pergon puulattiat rakennetaan kuten pitääkin: kestämään. Lattiat joutuvat
kuitenkin kokemaan paljon. Niin lapset, vahingot kuin juhlatkin kuuluvat
elämään. Siksi Pergo-lattiat on suunniteltu nämä asiat huomioon ottaen.

1 Suojaava pintakäsittely
7 kerrosta UV-suojattua vesiohenteista lakkaa tai
laadukasta öljyä suojaavat lattiaa parhaalla mahdollisella
tavalla ja mahdollistavat lattian helpon kunnossapidon

2 Pintakerros
1
2
3
4

Huolella valittu puukerros (2,5 tai 3 mm),
joka voidaan hioa 2 – 3 kertaa

3 Edistyksellinen runko
Runko vaimentaa lattiaasi kohdistuvat rasitukset ja jännitykset
ja takaa lattian pysymisen vakaana kaikissa olosuhteissa

4 Tasapainottava pohjaviilu
Pohjaviilu on valmistettu ympäristösertifioidusta puusta,
ja se auttaa tasapainottamaan laudat täydellisesti

Pergo-puulattiat koostuvat 3 ristiinliimatusta puukerroksesta,
mikä vähentää luonnollista, lämpötilan ja ilmankosteuden
vaihteluista johtuvaa turpoamista ja kutistumista. Kuusesta
tai männystä valmistettu edistyksellinen runko vaimentaa
lattiaan kohdistuvan rasituksen ja jännityksen ja takaa siten
sen, että lattiasi pysyy vakaana kaikissa olosuhteissa.

Täydelliseen lopputulokseen
tarvitaan vain napsahdus!
PerfectFold™3.0-järjestelmä tekee helpon ja nopean asennuksen mahdolliseksi missä tahansa.
Napsautat vain laudat yhteen kolmesta asennusvaihtoehdosta sinulle parhaiten sopivalla tavalla.
Lue lisää pudotus-, taitto ja vaaka-asennusvaihtoehdoista sivulta 42.
4

TAMMI SUMMER, LAUTA W0210-01744

5

1

3

4
2

Kyse on
sinun elämästäsi.
Luo sille
haluamasi näyttämö.
Leveät, pitkät puulaudat, jotka muuttavat ison tilan ja saavat sen tuntumaan
suurenmoiselta. Vai sauvalaudat, joiden avulla pienikin huone suurenee?
Seitsemässä eri mallistossamme on laaja valikoima kooltaan, malliltaan ja
ulkonäöltään erilaisia puulattioita. Valitsetko ensin lautakoon vai ehkä sittenkin
suosikkipuulajisi? Sen päätät vain sinä. Teetpä kummin tahansa, me pidämme
huolen siitä, että saat kauniin, kestävän ja värikylläisen Pergo-puulattian.
Kaikki puulattioidemme valmistuksessa käytettävät
materiaalit on tutkittu ja valikoitu huolella, jotta
voimme olla varmoja niiden ekologisesta alkuperästä.
Osoituksena todellisesta omistautumisestamme
ympäristöasioille Pergo sai ensimmäisenä lattioita
valmistavana yrityksenä Pohjoismaiden virallisen
ympäristömerkin, Joutsenmerkin. Merkki osoittaa,
että kaikki tuotteemme ovat ympäristön kannalta
hyvä valinta, sillä ympäristövaikutukset on otettu
huomioon tuotteen koko elinkaaren ajalta.
Olemme asettaneet saman tavoitteen myös
uusille puulattioillemme. Runko on valmistettu
kuusesta tai männystä. Pintakerroksessa on
käytetty Euroopan kestäviä tammi- ja saarnivaroja.
Kaikki käyttämämme lakat ja öljyt täyttävät tiukat
kansainväliset päästöjä koskevat standardit, joten
voit nauttia puulattiastasi tietäen, että se on
valmistettu ympäristöä kunnioittaen.

PL ANK DESIGN 1: 2200 x 220 mm. 2: 1820 x 190 mm. 3: 1820 x 145 mm.
BLOCK DESIGN 4: 1820 x 186 mm.

5: 2200 x 190 mm.

PEFC/07-32-37
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Tunne puu

Pintakäsittely

Puulattian suunnittelussa on tärkeintä tuoda esille puun viehätys. Herättää henkiin
luonnon kauneus. Samalla puu on kuitenkin materiaali, joka kutsuu kokeilemaan
sen viimeistelyä erilaisilla pintakäsittelyillä. Tästä kuvastosta löydät laajan valikoiman
malleja, jotka ovat sekä nykyaikaisia että ajattomia. Lattioita, jotka kestävät aikaa
useammalla kuin yhdellä tavalla.

Puu on materiaali, joka todellakin muuttuu kauniimmaksi ajan myötä. Jotta voimme taata sen, että voit nauttia
lattiastasi monien vuosien ajan, lattioillemme tehdään suojaava ja hoitava pintakäsittely. Lattiamme ovat
käyttövalmiita suoraan laatikosta, eikä niille tarvitse tehdä mitään ylimääräistä. Voit valita mieleisesi kahdesta
pintakäsittelystä – öljytystä ja lakatusta – sen mukaan, mitä ominaisuuksia haluat saada puuhun tuodaksesi
esille sen erityisen ilmeen. Kaikki käyttämämme lakat ja öljyt täyttävät tiukat kansainväliset päästöjä koskevat
standardit, joten voit nauttia puulattiastasi tietäen, että se on valmistettu ympäristöä kunnioittaen.

Kuviointi
Jokainen puu on yksilöllinen, ja jopa saman puun eri kohdista saatavat osat ovat erinäköisiä. Oksakohdat
ja puunsyyt antavat puulle luonnetta. Joissain tuotteissamme on enemmän luonnetta kuin toisissa, minkä
takia olemme kehittäneet kuviointijärjestelmän, jonka avulla sinun on helpompi löytää mieleisesi lattia.

Satiinilakka

Laadukas
öljypintakäsittely

Mattalakka

7 suojaavaa lakkakerrosta
Lattiamme kestävät erittäin hyvin naarmuuntumista ja kulutusta muihin lakattuihin
lattioihin verrattuna. Lakka tekee lattiasta myös likaa hylkivän ja helposti puhdistettavan
sekä vettä ja kotitalouskemikaaleja kestävän. Kuvakkeet ilmaisevat lattian kiillon
satiinikiillosta mattakiiltoon.
Puu, jossa on vähän eroavaisuuksia
ja pienet oksakohdat.

Puu, jossa on suuret oksakohdat
ja elävä väritys.

Rustiikkipuu, jossa on selväpiirteiset
tummat oksakohdat ja halkeamia.

Puunkäsittely

Öljy todellakin korostaa oikean puun
aitoutta ja antaa sille lisää mattailmettä.
Öljyllä saat puulle pinnan, joka ikääntyy
viehättävästi. Ja jos sinulle sattuisi
joskus käymään pieni vahinko, lattiasi
voidaan korjata ja uudistaa käyttämällä
lattioiden kunnossapitoon tarkoitettua
öljyämme.

Viisteet
Viisteet rajaavat kunkin yksittäisen laudan ja luovat aidon puulattian tunnun. Mallistossamme on malleja, joissa
viisteet ovat pitkillä sivuilla tai kaikilla sivuilla tai joissa ei ole lainkaan viisteitä sileän, tasaisen lattian luomiseksi.

x2
Harjattu

Syväharjattu

Sahaleikkaus

Puulaudan pinnan harjaamisella
korostetaan puun luonnollista syykuviota,
ja se tekee puusta aidomman näköisen
ja tuntuisen.

Puun pinta käsitellään erityisillä harjoilla,
jotka harjaavat puhtaaksi vuosirenkaiden
välissä olevat pehmeät osat. Syväharjaus
lisää vieläkin enemmän puun luonnollista
tuntua.

Sahaleikatun pinnan sattumanvaraiset
jäljet tuovat esille käsityötaidon ja
puulautojen luonteen, ja ne lisäävät
aitouden tuntua huoneeseen.
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2-sivuviiste

4-sivuviiste

Puu on elävä materiaali. Sen väri muuttuu luonnostaan vuosien saatossa. Esitellyt kuviot ja värit eivät kata täydellisesti kaikkia eri sävyjä, joita saattaa esiintyä puulattiassa.

Lauta | 14 x 220 x 2200 mm | 4-sivuviiste

Svalbard
Pitkät ja leveät laudat, jotka lisäävät lämpöä
ja ilmettä mihin tahansa huoneeseen. Laudan
pinta koostuu yhdestä puusauvasta, mikä
korostaa materiaalin luontaista kauneutta.
Kaikilla sivuilla olevat viisteet auttavat tuomaan
esiin laudan pitkän mallin.

TAMMI GLACIER, LAUTA W0103-01737
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Lauta | 14 x 220 x 2200 mm | 4-sivuviiste

Svalbard

TAMMI CHALKED OYSTER, LAUTA W0103-01738
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Erikoissauva | 14 x 190 x 2200 mm

Jomfruland
Yksilöllinen malli, joka koostuu erikokoisista
sauvoista, jotka luovat puulattialle kunnostetun
ja vanhahtavan ilmeen. Ikääntyneiltä vaikuttavat sivut, halkeilleet oksakohdat, sahaleikkauksen käsittelyjäljet sekä värin ja ulottuvuuden
vaihtelut tuovat kaikki oman lisänsä näiden
lattioiden erityiseen luonteeseen.

TAMMI COFFEE, VARIATION W0511-01632
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Erikoissauva | 14 x 190 x 2200 mm

Jomfruland

TAMMI WINTER, VARIATION W0511-01629
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Lauta | 14 x 190 x 1820 mm | 2-sivuviiste

Gotland
Yksisauvaisten lautojen mallisto, joka on tehty kestävästä, huolella valitusta puusta.
Pitkillä sivuilla olevat viisteet tuovat syvyyttä huoneeseen. Mallisto tarjoaa tasapainoisen, eri puulajien, puun- ja pintakäsittelyjen valikoiman, joiden avulla voit luoda
juuri haluamasi tyylin.

18

TAMMI FOREST, LAUTA W0105-01741

Lauta | 14 x 190 x 1820 mm | 2-sivuviiste

Gotland

SAARNI SCANDINAVIAN, LAUTA W0105-01740

20

3-sauva | 14 x 190 x 2200 mm

Värmdö
Tämä malli on suunniteltu kolmesta sauvasta
koostuvista kuvioista, ja se tarjoaa rajattomasti
koristelumahdollisuuksia. Lattian ilme näyttää
erityisen kauniilta pienehköissä tiloissa, ja se
on hieno lisä sisustukseesi.

TAMMI TRADITIONAL, 3-SAUVA W0311-01751
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3-sauva | 14 x 190 x 2200 mm

Värmdö

SAARNI SCANDINAVIAN, 3-SAUVA W0311-01740

SAARNI RUSTIC WHITE, 3-SAUVA W0311-01739

SAARNI NATURAL, 3-SAUVA W0311-01748

TAMMI LIMED, 3-SAUVA W0311-01749

TAMMI CLASSIC, 3-SAUVA W0311-01750
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Lauta | 14 x 145 x 1820 mm | 2-sivuviiste

Bornholm
Yksisauvainen lautamalli tuo esiin puun
luonnollisen rakenteen ja erilaiset kuvioinnit.
Tämä mallisto tarjoaa useita puulajeja ja
pintakäsittelyjä. Pitkillä sivuilla olevat viisteet
tuovat lattiaan rakennetta.

TAMMI SMOKED, LAUTA W0108-01354
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Lauta | 14 x 145 x 1820 mm | 2-sivuviiste

Bornholm

TAMMI SAND, LAUTA W0108-01341
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2-Sauva | 14 x 186 x 1820 mm

Sjælland
Kaksisauvaiset kuviolaudat ovat ihanteellisia
yksilöllisen ilmeen luomiseen. Kuvioiden
ansiosta puu antaa jokaiselle mallille oman
ainutlaatuisen ilmeensä, ja se toimii niin
pienillä pinnoilla kuin suurissakin huoneissa.

TAMMI ARCTIC, 2-SAUVA W0210-01742

TAMMI NATURAL, 2-SAUVA W0210-01338

TAMMI LOUNGE, 2-SAUVA W0210-01741
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3-Sauva | 13 x 190 x 2200 mm

Åland
Nämä kolmisauvaiset kuviolaudat muodostavat lattian, joka luo illuusion suuremmasta
ja avoimemmasta tilasta. Nauti aidon puun
kauneudesta ja tyylistä värikylläisissä,
eloisissa yhdistelmissä saadaksesi aikaan
täydellisen taustan arjellesi.

SAARNI WHITE, 3-SAUVA W0412-01739
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Svalbard
Lauta | 14 x 220 x 2200 mm | 3 mm:n pinta | 4-sivuviiste

TAMMI GLACIER, LAUTA
W0103-01737

TAMMI NATURAL MOUNTAIN,
LAUTA
W0103-01624

TAMMI GREY VINTAGE, LAUTA
W0103-01626

TAMMI SUBLIME, LAUTA
W0103-01623

Kuviointi
TAMMI SUBLIME, LAUTA W0103-01623

Puunkäsittely

TAMMI CHALKED OYSTER, LAUTA
W0103-01738

Lakkapintakäsittely

TAMMI SMOKED MANSION, LAUTA
W0103-01625

Öljypintakäsittely

Teknisistä syistä johtuen tässä kuvastossa olevat värit saattavat poiketa lattioiden todellisista väreistä. Suosittelemme käyntiä jälleenmyyjän luona esimerkkien näkemiseksi ennen ostoa.
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Gotland

Bornholm

Lauta | 14 x 190 x 1820 mm | 3 mm:n pinta | 2-sivuviiste

SAARNI COUNTRY, LAUTA
W0105-01739

Lauta | 14 x 145 x 1820 mm | 3 mm:n pinta | 2-sivuviiste

SAARNI SCANDINAVIAN, LAUTA
W0105-01740

TAMMI URBAN LIGHT, LAUTA
W0105-01340

SAARNI SUBLIME, LAUTA
W0108-01739

TAMMI FOREST, LAUTA
W0105-01741

TAMMI COTTAGE, LAUTA
W0108-01339
TAMMI FJORD, LAUTA
W0105-01341

TAMMI SAND, LAUTA
W0108-01341

TAMMI SMOKED, LAUTA
W0108-01354

TAMMI CASTLE, LAUTA
W0105-01339

TAMMI ESTATE, LAUTA
W0105-01338

Kuviointi

36

Puunkäsittely

Lakkapintakäsittely

Öljypintakäsittely

Teknisistä syistä johtuen tässä kuvastossa olevat värit saattavat poiketa lattioiden todellisista väreistä. Suosittelemme käyntiä jälleenmyyjän luona esimerkkien näkemiseksi ennen ostoa.
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Jomfruland
Erikoissauva | 14 x 190 x 2200 mm | 3 mm:n pinta

TAMMI WINTER, VARIATION
W0511-01629

TAMMI COFFEE, VARIATION
W0511-01632

Kuviointi
TAMMI MOUNTAIN, VARIATION W0511-01630

Puunkäsittely

TAMMI MOUNTAIN, VARIATION
W0511-01630

Yksilöllinen malli, joka koostuu erikokoisista sauvoista, jotka
luovat puulattialle kunnostetun ja vanhahtavan ilmeen. Ikääntyneiltä vaikuttavat sivut, halkeilleet oksakohdat, sahaleikkauksen
käsittelyjäljet sekä värin ja ulottuvuuden vaihtelut tuovat kaikki
oman lisänsä näiden lattioiden erityiseen luonteeseen.

Lakkapintakäsittely

Öljypintakäsittely

Teknisistä syistä johtuen tässä kuvastossa olevat värit saattavat poiketa lattioiden todellisista väreistä. Suosittelemme käyntiä jälleenmyyjän luona esimerkkien näkemiseksi ennen ostoa.
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Värmdö

Sjælland

3-sauva | 14 x 190 x 2200 mm | 3 mm:n pinta

SAARNI RUSTIC WHITE, 3-sauva
W0311-01739

2-sauva | 14 x 186 x 1820 mm | 3 mm:n pinta

SAARNI SCANDINAVIAN, 3-sauva
W0311-01740

SAARNI NATURAL, 3-sauva
W0311-01748

TAMMI LIMED, 3-sauva
W0311-01749

TAMMI CLASSIC, 3-sauva
W0311-01750

TAMMI ARCTIC, 2-sauva
W0210-01742

TAMMI LOUNGE, 2-sauva
W0210-01741

TAMMI SUMMER, 2-sauva
W0210-01744

TAMMI NATURAL, 2-sauva
W0210-01338

TAMMI TRADITIONAL, 3-sauva
W0311-01751

Åland
3-sauva | 13 x 190 x 2200 mm | 2,5 mm:n pinta
SAARNI WHITE, 3-sauva
W0412-01739

Kuviointi

40

Puunkäsittely

TAMMI, 3-sauva
W0412-01339

Lakkapintakäsittely

Öljypintakäsittely

Teknisistä syistä johtuen tässä kuvastossa olevat värit saattavat poiketa lattioiden todellisista väreistä. Suosittelemme käyntiä jälleenmyyjän luona esimerkkien näkemiseksi ennen ostoa.
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Napsauta
ja valmista tuli!

30%

lisätarvikkeet

nopeampi
asennus

PerfectFold™3.0-asennusjärjestelmä tekee asennuksesta
nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan ennen. Vielä parempaa
on se, että lattialle on jo tehty suojaava pintakäsittely, minkä ansiosta
voit alkaa kävellä lattiallasi ja sisustaa kotiasi saman tien asennuksen jälkeen.
Napsauta laudat yhteen sinulle sopivimmalla tavalla ilman riskiä siitä, että vahingoittaisit lattiapaneeleita.
Jos haluat asentaa laudat uudelleen, PerfectFold™3.0-asennusjärjestelmän ansiosta laudat on tarvittaessa helppo nostaa ja asettaa uudelleen.

Pudotus

Ilmeen viimeistely
Mitä lattioihin tulee, kauneus on kiinni yksityiskohdista. Mitäpä olohuoneen
uusi lattia olisi ilman yhteensopivia jalkalistoja ja listoja? Portaikko ilman
tyylikästä porrasaskelmalistaa?
Lattia on monipuolinen kodin sisustusratkaisu.
Siksi emme ole vain kehittäneet täyden valikoiman
yhteensopivia lisätarvikkeita, kuten jalkalistoja ja
listoja, vaan tarjoamme myös monikäyttöisiä alusmateriaaleja ja lattialämmitysratkaisuja sekä kaikki
asennuksessa ja kunnossapidossa tarvittavat lisä-

tarvikkeet. Lisätarvikkeemme on järjestetty viiteen
ryhmään toimintojen ja ominaisuuksien mukaan:
estetiikka, alusmateriaalit, lattialämmitys, asennus
ja kunnossapito. Löydät lisätietoja kaikista ryhmistä
seuraavilta sivuilta.

Ihanteellinen menetelmä suurten alueiden
nopeaan asennukseen. Napsauta laudan
pitkän sivun pontti, liu’uta se edellisen
asennetun laudan päähän ja paina alas.

Taitto
Ihanteellinen menetelmä ensimmäisen lautarivin asennukseen. Napsauta laudat ensin
yhteen lyhyeltä sivulta ja sen jälkeen pitkältä.

Vaaka-asennus
Toisin kuin monien muiden tuotemerkkien lattiat, Pergon lautalattiat voidaan asentaa myös
vaakasuunnassa. Tämä on näppärä vaihtoehto
tiloihin, joissa lautoja on vaikea tai mahdotonta
kallistaa (viimeistä lautariviä tai ovenkarmien ja
lämpöpattereiden alle asennettaessa).
42

TAMMI ARCTIC, 2-SAUVA W0210-01742

estetiikka
Suuri osa lattian esteettisestä vaikutuksesta syntyy toiminnallisista yksityiskohdista, kuten jalkalistoista,
listoista ja porrasaskelmalistoista. Pergon PEFC-sertifioidut jalkalistat ja listat sopivat täydellisesti lattian
väriin ja kuvioihin, joten ne ovat tyylikäs ja kestävä valinta, jotka täydentävät kotisi uutta ulkoasua.

1. Jalkalistat
Pergon lattiansävyiset jalkalistat asennetaan helposti ja
joustavasti snap-in-järjestelmällä, nauloilla, ruuveilla tai liimalla.
Kaikissa jalkalistoissa on takana koneistetut urat, joihin voi
helposti piilottaa johdot.

2. T-listat
T-listoja tarvitaan mahdollistamaan lattioiden liikkuminen,
kun asennetaan erillisiä lattiaosioita samalle tasolle esim.
kahteen vierekkäin olevaan huoneeseen samaan kerrokseen.
Saatavana 5-in-1-ratkaisunamme.

3
4

3

1

2

3. Tasoerot ja viimeistely
Nämä lisätarvikkeet mahdollistavat tyylikkään siirtymän ja tasaavat
tasoerot, kun puulattia kohtaa muita lattiapintoja. Käytä pehmeiden
mattojen tasoerolistaa puulattian ja pehmeän maton välillä ja kovien
pintojen tasoerolistaa puulattian ja laattojen välillä. Päätylistat tuovat
viimeistellyn ilmeen kynnyksiin ja vastaaviin paikkoihin. Saatavana
5-in-1-ratkaisunamme.

4. Porrasaskelmalistat
Pergon lattia on hyvä valinta myös portaikkoihin, kun käytetään
yhteensopivia porrasaskelmalistoja viimeistelemään tyylikkäästi
jokainen erillinen askelma. Saatavana 5-in-1-ratkaisunamme.
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PGWINCP(-)
16 x 54 x 2150 mm
(valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta)

Viisi täydellistä viimeistelyä yhdessä

jalkalistat

Pergo 5-in-1 tarjoaa eri listavaihtoehdot lattiasi eri osiin kätevästi yhdessä paketissa. Listat sopivat täydellisesti
lattian väriin ja kuviointiin, ja yksiosaisten ratkaisujen ansiosta asennustulos on saumaton. Pinta on kulutusta ja
naarmuja kestävää viilua. Runko on HDF-materiaalia ja alakisko muovia. Patentoidulla Incizo®. -ratkaisulla leikkaat
listan helposti haluttuun muotoon. Veitsi sisältyy pakkaukseen. Sopii 12,5 – 14 mm:n lattiakorkeuksiin.

Lattiansävyiset listat. Helppo ja kätevä asentaa snap-in-järjestelmällä, nauloilla, ruuveilla tai liimalla.
Saatavana on myös erillinen jalkalistojen asennussarja. Sähköjohdot voidaan piilottaa asennuksen yhteydessä.

Jalkalista, suora
PGWPPSKR(-)
80 mm

(valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta)

16 x 80 x 2400 mm
Lattiansävyinen
Pinta: kulutusta ja naarmuja kestävää viilua
Runko: MDF

1
Liikuntasaumalista
Kahden puulattian väliin
39 mm

3

2
Tasoerolista – pehmeät matot

Tasoerolista – kovat pinnat

Puulattian ja pehmeän maton väliin

Puulattian ja keraamisten laattojen,
vinyylin tai
54 mm
linoleumin väliin

40 mm
4 mm

4 mm

13 mm

16 mm

16 mm

Jalkalista, valkoinen ja maalattava
4 mm
13 mm

PGWPPSKRWHITEMD240, valkoinen
PGWPPSKRPAINTMD240, maalattava

80 mm

16 x 80 x 2400 mm
Väri: valkoinen, maalattava
Pinta: kuosikalvo
Runko: MDF

16 mm

4
Päätylista

5
Porrasaskelmalista, ponttiin
kiinnitettävä

Esim. kynnysten ja liukuovien reunojen
viimeistelyyn

Portaiden tasaiseen viimeistelyyn

40 mm

5
Porrasaskelmalista
Porrasaskelmiin uivilta lattioilta, esim.
portaiden yläpäähän tai huoneen
porrasaskelmaan

4 mm
13 mm

Porraslista
The Incizo® lisäprofiilit tarvitaan porraslistojen asennukseen ja ne on tilattava erikseen.
NEWINCPBASE3ME215 Kaikille 14 mm paksuille puulattioille.
NEWINCPBASE4ME215 Kaikille 13 mm paksuille puulattioille.
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Kovera peitelista
PGSCOTWHITE, valkoinen
PGSCOTPAINT, maalattava
17 x 17 x 2400 mm
Väri: valkoinen, maalattava
Pinta: kuosikalvo
Runko: MDF

17 mm

17 mm

18 mm
75 mm
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alusmateriaalit
Valmistelu on tärkeintä!
Ennen kuin aloitat uuden Pergo-puulattian asennuksen, sinun on valittava alusmateriaali.
Se ei tee ainoastaan lattialla kävelystä mukavaa, vaan se myös parantaa lattian toiminnallisuutta. Ja tietysti upea lattia tarvitsee alusmateriaalin, joka säilyttää lattian ominaisuudet
hyvinä. Huonompilaatuiset alusmateriaalit saattavat lopulta antaa periksi ja vaurioittaa
lattian liitoksia.
Valikoimassamme on useita alusmateriaaleja erilaisiin
tarpeisiin. Onko sinun parannettava huoneen tai
viereisten huoneiden akustiikkaa, tai tarvitsetko tilaan

kosteussuojan? Alla oleva yleiskatsaus toimii apunasi
oikean alusmateriaalin valitsemisessa.

Kävelyäänen vaimennus
Kävelyääni on huoneessa kuuluva ääni silloin, kun lattialla kävellään. Mitä suurempi kävelyäänen vaimennusarvo on,
sitä paremmat alusmateriaalin ääneneristysominaisuudet ovat.

Askeläänien vaimennus
Askelääni on ääni, joka kuuluu alapuoliseen huoneeseen lattialla käveltäessä. Kaikki Pergon alusmateriaalit joko
täyttävät tai ylittävät askeläänen eristystä koskevat vaatimukset. Mitä suurempi askeläänen vaimennusarvo on,
sitä paremmat alusmateriaalin ääneneristysominaisuudet ovat.

Vesihöyryn kesto
Pergon puulattiat on suojattava alhaalta nousevalta kosteudelta. Höyrysulku suojaa vesihöyryltä, mikä on tarpeen,
kun puulattia asennetaan kiviselle aluslattialle, kuten betonille. Höyrysulku voi olla joko erillinen kerros, kuten PE-kalvo,
tai alustaan integroitu kerros (yhdistelmätuotteet).

Asennus lattialämmityksen päälle
Kun puulattia ja alusmateriaali asennetaan lattialämmityksen päälle, asennuksen kokonaislämpövastus saa olla enintään
0,15 m2 K/W. Muuten lattialämmityksen teho saattaa heikentyä jonkin verran. Mitä pienempi alusmateriaalin lämpöeristysarvo
on, sitä sopivampaa se on lattialämmityksen päälle asennettavaksi.

Parempi äänenvaimennus
ja kosteussuoja

Parempi äänenvaimennus

Kosteussuoja

Professional					Moisturbloc
Smart Underlay WhisperWalk®
Solumuovi
Extreme™
SoundBloc™ Smart Underlay+
Paksuus

2 mm

3 mm

3 mm

4 mm

1.8 mm

Kävelyäänen
vaimennus
						
						

PE-kalvo

2.5 mm

0.2 mm

−

−
−

Askeläänen
							
eristys							
Vesihöyryn
kestävyys
Asennus
lattialämmityksen
päälle (m2 K/W)

0.053

0.086

−*

−*

−*

0.11

0.06

0.045

0.048

0.0005

*Asenna PE-kalvon tai Moisturbloc Extremen™ kanssa, jos asennat kivialustalle.
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parempi äänenvaimennus ja kosteussuoja
Professional SoundBloc™

Solumuovi

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

PGUDLFOAM15B

2

Alusmateriaali, joka vaimentaa askeläänet
ja parantaa kävelymukavuutta.

Paras alusmateriaali kävelyäänien vaimennukseen.
Parantaa kävelymukavuutta erinomaisella askeläänien
eristyksellä. Integroitu höyrysulku 60 mm:n limityksellä
ja tarranauhalla.

0,95 x 15,79 m = 15 m2/rulla
Paksuus: 1,8 mm
Materiaali: Puristettu polyeteeni

Paksuus: 2 mm
Materiaali: Polyolefiinivaahtomuovi PE-kalvolla

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15
Parhaiten askelääniä eristävä alusmateriaali. Auki
taitettava ja helposti asennettava alusmateriaali, joka
vähentää kävelyääntä ja parantaa kävelymukavuutta.
Integroitu höyrysulku 50 mm:n limityksellä ja tarranauhalla.

kosteussuoja
Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15

1,2 x 12,5 m = 15 m2/pakkaus
Paksuus: 3 mm
Materiaali: Erittäin joustava polystyreenivaahtomuovi
integroidulla alumiinikavolla

parempi äänenvaimennus
Whisperwalk

Alusmateriaali, jonka höyrysulku on kolme kertaa tehokkaampi
kuin perinteisen PE-kalvon. Voidaan asentaa betonilattioille,
joiden suhteellinen kosteus on jopa 95 %. Ihanteellinen
kellarikerroksen lattioihin ja erittäin kosteisiin betonilattioihin.
Moisturbloc Extreme™ mahdollistaa lattioiden asennuksen
uusiin koteihin varhaisemmassa rakennusvaiheessa.
1,05 x 15 m = 15 m2 (5 cm:n limitys). Teippi sisältyy toimitukseen.
Paksuus: 2,5 mm
Materiaali: Polypropeeni
Höyrynestokyky

®
1200
1100

PGUDLWHISPER10

1000
900
800

103 s/m

Puukuidusta valmistettu paksu alusmateriaali, joka
vaimentaa askeläänet, parantaa kävelymukavuutta
sekä tasaa pienet korkeuserot eri lattiatasojen välillä.

700
600
500
400

790 x 590 mm = 10,25 m2/pakkaus
Paksuus: 4 mm
Materiaali: Monikerroksinen huokoinen puukuitulevy

200
100
0

MoisturBloc
ExtremeTM

PE-kalvo 0,2 mm

Smart Underlay

PE-kalvo (polyeteeni)

PGUDLSMART10

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33.75 m2/rulla
PGUDLSCREEN100, 37 x 2,7 m = 100 m2/rulla

Auki taitettava ja helposti asennettava alusmateriaali,
joka parantaa kävelymukavuutta sekä tarjoaa erinomaisen
kävelyäänien vaimennuksen ja askeläänieristyksen.
8,33 x 1,2 m = 10 m2
Paksuus: 3 mm
Materiaali: Puristettu polystyreenivaahtomuovi
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300

Solumuovi

Alusmateriaali, joka suojaa lattian
kivi- tai betonialustasta nousevalta kosteushöyryltä.
Käyttöikä 50 vuotta.
Paksuus: 0,2 mm
Materiaali: Polyeteeni (emäksenkestävä)
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lattialämmitys
Pergo quickheat -järjestelmä on helppo tapa nauttia lattialämmityksestä. Huolehdittavaa on mahdollisimman
vähän: mitään ei tarvitse valaa betoniin eikä edes sähköasentajaa tarvitse kutsua. Levitä auki quickheat-matot
ja yhdysrakenteiset lämmityskaapelit ja napsauta ne yhteen. Asenna termostaatti ja suojarasia seinään ja
kytke matot. Niin helppoa se on. Lämmön lisäksi Pergo quickheat tarjoaa mukavuutta kävelyyn, joten muuta alusmateriaalia ei tarvita. Kun täydennät lämmitystäsi Pergo quickheat -järjestelmällä, voit yleensä laskea
lämpötilaa 2 – 3 astetta pelkkien lämpöpattereiden käyttöön verrattuna. Järjestelmän mukana toimitettu ajastin
voidaan asettaa 5 + 2 päiväksi.

1. Nopeaa, miellyttävää lämpöä
Pergo quickheat -järjestelmä koostuu kahdesta vaahtokerroksesta, lämmityskaapelit sisältävästä keskikerroksesta ja heijastavasta alumiinifoliopinnasta.
Matoissa on eristävä ja lämpöä heijastava alapinta, joten kaikki lämpö suuntautuu ylöspäin huoneen nopeaa lämmönsäätöä varten.

2. Kiinteä turvallisuustoiminto

3

Pergo quickheat -järjestelmässä on kiinteä sähköinen turvatoiminto, joka
katkaisee virran automaattisesti vikatilanteessa. Luonnollisesti järjestelmä
on virallisesti hyväksytty itseasennettavaksi lattiaksi, ja se täyttää kansainvälisten, irrotettavia lattioita koskevien standardien vaatimukset.

3. Langaton termostaatti joka huoneessa
Pergo quickheat -järjestelmällä voit helposti hienosäätää jokaisen huoneen
lämpötilaa. Kun matot on avattu, kytke vain suojarasia ja aseta langaton
termostaatti haluamaasi lämpötilaan. Monipuolinen ajastin mahdollistaa
erilliset lattialämmitysasetukset arkipäiviä ja viikonloppua varten. Neljä erillistä
aikavyöhykettä (aamu, päivä, ilta ja yö), joista jokaiseen voidaan määrittää
yksilöllinen lämpötila.

2

Pergo quickheat, 55

Lisämatto

Asennussarja, langaton

PGUDLQH2, koko 2 x 1 m

PGUDLQHFILLERMAT

PGUDLQHKITEU

PGUDLQH3, koko 3 x 1 m

6,37 m2

PGUDLQH4, koko 4 x 1 m

26 mattoa/laatikko

Langaton termostaatti, suojarasia,
liitäntätyökalu ja asennusohjeet.

PGUDLQH5, koko 5 x 1 m

Käytetään lämmitysmattojen
ja seinän välissä.

1

55 W/m.

Jatkokaapelit

220 V 50 Hz (eurooppalainen pistoke)

PGQHEXTCAB25, koko 0,25 m

Enimmäiskuormitus: 10 A (2 300 W,
kun 230 V)

PGQHEXTCAB100, koko 1,0 m

Suurin asennusala 42 m².
Ilmankosteus 5 % ~ 95 %
Paksuus 8 mm

PGQHEXTCAB200, koko 2,0 m
Käytetään mattojen ja/tai mattojen
ja suojarasian välissä.

Lämpöeristys: 8 W/m2K
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asennus
Pergon lattiat tunnetaan asennuksensa helppoudesta. Meillä on luonnollisesti kaikki työkalut, lisätarvikkeet
ja sarjat, joita tarvitset työn tekemiseen helposti ja onnistuneesti.

Asennussarja

Jalkalistojen asennussarja

Safeseal-saumatiiviste

PGTOOL

PGCLIPS15LM

PGSEAL500

Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa.
Sisältää lyöntikapulan, välikiilat
kahdessa koossa (2 x 18 = 36 kpl)
sekä lyöntiraudan.

Kaikki jalkalistat asennetaan
helppokäyttöisellä, napsautettavalla
järjestelmällä ilman näkyviä nauloja
tai ruuveja. Yksi asennussarja riittää
15 jalkalistametriin.

500 ml
Käytetään lattia-alueille, jotka vaativat
erityistä suojausta kosteutta vastaan.
Ylimääräinen materiaali on helppo kuoria
pois kuivana. PVAc-pohjainen.

Lisävälikiilat
PGSPACER, 48 kpl

PGKIT01
PGKIT02
PGKIT03
PGKIT04
PGKIT05
PGKIT06

Multiglue-liima

Tiivistemassa

PGGLUE290

310 ml
Tyylikästä viimeistelyä varten. Kuivuu
puolessa tunnissa ja on täysin kovettunut
24 tunnin kuluttua. Saatavana 8 eri väriä.
Vesipohjainen akryyli.

290 ml
Soveltuu kaikille materiaaleille ja alustoille.
Kovettuu nopeasti erittäin lujaksi. Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen.
Hybridipolymeeri.

Putkimansetit

54 mm
18 mm

PGKIT07
PGKIT08

Teippi

PGRACOOAK, tammi

PGTAPE50

PGRACOBEECH, pyökki

50 m x 5 cm
Itsekiinnittyvä alumiiniteippi
alusmateriaaleihin

PGRACOMAPLE, vaahtera
PGRACOCHERRY, kirsikka
PGRACOWHITE, valkoinen
PGRACOBROWN, tummanruskea
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kunnossapito

Siivoussetti

All round Floor Cleaner

Korjausvaha

PGCLEANKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

Laadukas moppisarja erityispitkällä
ergonomisella kädensijalla ja moppitelineellä, jossa on käytännöllinen tarranauhakiinnitys moppiliinaa varten.

Suunniteltu erityisesti laminaatti-, puuja muovimattojen puhdistukseen. Poistaa
tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien
jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.

Korjaa vaurioituneiden lankkujen väri
helposti ja nopeasti värivahoilla, joita on
saatavana Pergon puulattioiden sävyisinä. Sisältää 1 sulatusveitsen, 1 kamman
ja 7 vahapalaa. Katso lisätietoja värien
sekoituksesta osoitteesta pergo.com

Moppiliina
PGCLEANMOP

Puhdistus- ja hoitovinkkejä
Öljytyt puulattiat tarvitsevat säännöllistä hoitoa parhaan ulkoasun säilyttämiseksi. Jos puhdistat lattian viikoittain Pergopuhdistustuotteilla, käytä Regular-hoitoöljyä kerran kuukaudessa. Tavallisen hoidon lisäksi suosittelemme, että käsittelet
puulattian Deep-hoitoöljyllä kerran vuodessa tai aina tarpeen mukaan.

Regular-hoitoöljy

Deep-hoitoöljy

PGWCARE1000

PGWMAINTOILN, väritön
PGWMAINTOILW, valkoinen

Pergon Regular-hoitoöljy hoitaa ja
suojaa öljytyn lattiasi sekä estää sitä
kuivumasta, mikä varmistaa lattian
kauniin ikääntymisen.

Tehokkaasti hoitava ja korjaava käsittely.
Deep-hoitoöljy imeytyy hyvin syvälle
puuhun ja auttaa säilyttämään sen
alkuperäisen ulkoasun ja hyvän
kulutuskestävyyden.

57

80 mm

Yhteensopivuustaulukko

16 mm

5-in-1
16 x 54

Jalkalista, suora
16 x 80

				
PGWINCP(-)
PGWPPSKR(-)
		

Svalbard

W0103-01623 Tammi Sublime, lauta					

01341

01341

W0103-01624 Tammi Natural Mountain, lauta					

01334

01334

W0103-01625 Tammi Smoked Mansion, lauta					

01354

01354

W0103-01626 Tammi Grey Vintage, lauta					

01626

01626

W0103-01737 Tammi Glacier, lauta					

01627

01627

W0103-01738 Tammi Chalked Oyster, lauta					

01626

01626

W0105-01338 Tammi Estate, lauta						
01334

01334

W0105-01339 Tammi Castle, lauta						
01335

01335

W0105-01340 Tammi Urban light, lauta						
01340

01340

W0105-01341 Tammi Fjord, lauta						
01341

01341

Gotland

W0105-01739 Saarni Country, plank						

01740

01740

W0105-01740 Saarni Scandinavian, plank						

01740

01740

W0105-01741 Tammi Forest, lauta						
01741

01741

Bornholm
W0108-01339 Tammi Cottage, lauta					
01335

01335

W0108-01341 Tammi Sand, lauta					
01341

01341

W0108-01354 Tammi Smoked, lauta					
01354

01354

W0108-01739 Saarni Sublime, plank					

01740

01740

W0210-01338 Tammi Natural, 2-strip						
01334

01334

Sjælland
W0210-01741 Tammi Lounge, 2-strip						
01741

01741

W0210-01742 Tammi Arctic, 2-strip						
01742

01742

W0210-01744 Tammi Summer, 2-strip						
01341

01341

Värmdö
W0311-01739 Saarni Rustic White, 3-strip						

01740

01740

W0311-01740 Saarni Scandinavian, 3-strip						

01740

01740

W0311-01748 Saarni Natural, 3-strip						

01748

01748

W0311-01749 Tammi Limed, 3-strip						
01749

01749

W0311-01750 Tammi Classic, 3-strip						
01335

01335

W0311-01751 Tammi Traditional, 3-strip						
01334

01334

Åland
W0412-01339 Tammi, 3-strip					
01335

01335

W0412-01739 Saarni White, 3-strip					

01740

01740

Jomfruland
W0511-01629 Tammi Winter, variation						
01627

01627

W0511-01630 Tammi Mountain, variation						

01630

01630

W0511-01632 Tammi Coffee, variation						

01632

01632

Koot
Lauta

Sauva

Mallisto

Pituus, mm

Leveys, mm

Paksuus

Lautaa/pakkaus*

Svalbard

2200

220

14

4 lautaa

Gotland

1820

190

14

6 lautaa

Bornholm

1820

145

14

6 lautaa

m²/pakkaus

Pakkausta/lava

m2 /lava

64 laatikkoa

123.90 m2

2,0748

55 laatikkoa

114.11 m2

1,5834

66 laatikkoa

104.5 m2

1,936

Sjælland

1820

186

14

6 lautaa

2,0311

55 laatikkoa

111.71 m2

Värmdö

2200

190

14

6 lautaa

2,5080

55 laatikkoa

137.94 m2

Åland

2200

190

13

6 lautaa

2,5080

55 laatikkoa

137.94 m2

Jomfruland

2200

190

14

6 lautaa

2,5080

55 laatikkoa

137.94 m2

Takuu
Lujan ja innovatiivisen rakenteensa ansiosta, jokainen
Pergo parketti on tehty kestämään, ja siksi myönnämmekin lattioillemme laajennetun takuun. Parketeille 3 mm:n
pintakerroksella myönnämme elinikäisen takuun, ja 2,5
mm:n pintakerroksella myönnämme 25 vuoden takuun.

* Lauta: 1 jaettu lauta/pakkaus
Sauva: 1 jaettu lauta/ 2 pakkausta

Product images may differ from actual product. The availability of products, or the products themselves, may change at any time without notice. Contents©2013 by
All Rights Reserved. The contents of this brochure may not be reproduced in whole or in part without prior written permission from the publisher.
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bvba – division flooring.

130009- 01

Pergo Oy, PL 57, Fi-00811 Helsinki
Puh: 0800-114 670, Fax: 0800-114 682

Pergo is a quality product produced by

bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe.
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