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Myslete ve velkém
– BUĎTE VELKOLEPÍ

s našimi novými podlahami  
Sensation Wide Long Plank
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Laminát
představuje dokonalou  

volbu pro domov, kde na  
vás nedoléhají starosti a nic 

vám nebrání relaxovat.

Pokud hledáte krásnou podlahu pro místnosti, které denně využíváte,  
doporučujeme vám seznámit se s kolekcemi laminátových podlah Pergo.

Naše laminátové podlahy jsou dostupné v celé  
řadě designů a formátů a jsou stejně univerzální 
svým vzhledem jako funkčností. Se 100%  
vodovzdornými podlahami Pergo Sensation  
máte na dosah laminátové podlahy pro všechny  
místnosti ve vašem domově, včetně kuchyně.

Pergo je originál. Vynalezli jsme úplně první  
laminátovou podlahu a s ní i celou novou kategorii 
odolných podlahových krytin. Máme zkušenosti a 
odborné znalosti k tomu, abychom vás dovedli k té 
správné podlaze. A nejen to – provedeme vás  
instalací a vším, co potřebujete, aby vaše  
podlaha byla tak krásná, jakou ji chcete mít!

Odolnost originálu
pro moderní domov

O B S A H

širší a delší
Na velikosti záleží! Rozměry lamely mohou skutečně změnit dojem,  
jakým podlaha působí. Naše nové podlahy s Sensation Wide Long Plank 
tak činí s působivostí ještě větší než většina ostatních. Díky přírodnímu vzhle-
du i povrchu a matné povrchové úpravě vypadá podlaha úplně jako přírodní 
dřevo. Navíc je i voděodolná – prostě podlaha, které nelze odolat.
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Naše voděodolné podlahy 
Sensation představují skvělou 
kombinaci přirozeného vzhledu 
a nadpřirozené funkcionality pro 
místnosti, kde dochází k polití 
podlahy vodou.

52
Šetrná k  
životnímu  
prostředí

Co právě letí? Pokud přemýšlíte o nové podlaze, děláte první  
správný krok čtením tohoto magazínu. Jeho stránky plné  
inspirace vás povedou na cestě k nové podlaze.

Najděte svou podlahu snů  
– vyberte si z 80 vzorů12

56
Montáž  
svépomocí?
Montáž nové podlahy je snazší, 
než byste si mysleli. Provedeme 
vás každým krokem postupu!

Originální  
laminátová podlaha

Odolnost proti opotřebení  
a oděru, které můžete  

důvěřovat!

A co 
všechno 
ostatní?

64
Dodáme vám vše potřebné  
k vytvoření dokonalé  
a krásné podlahy.

novinka: sensation! 4  |  formáty 10  |  inspirace 12  |  životní prostředí 52  |  úrovně kvality 54  |  instalace 56  |  povrchy 59
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Snili jste někdy o měkké dřevěné  
podlaze, ale nejste si jisti její trvanlivostí?

Podívejte se na naše  
nové podlahy Sensation!

DUB FARMÁŘSKÝ, PRKNO  L0231-03371

Nová generace našich laminátových podlah je výzvou pro vaše 
smysly. Autentický, věrný přírodní vzhled neumožní rozeznat laminát 
Sensation od přírodního materiálu. Nová matná povrchová úprava 
navozuje pocit dřeva a přispívá k vzhledu přírodního materiálu.

Prohlédněte si podlahu osobně  
– navštivte nejbližšího prodejce  
nebo si na našem webu  
objednejte vzorek!

Zdravíme  
milovníky dřeva! 

Tady jsou důvody, proč bysta měli  
zvážit místo dřevěné podlahy  

podlahu Pergo Sensation!

ODOLNOST 

Dřevo je materiál, který nutně bude  
ukazovat známky opotřebení. Podlahy  
Sensation vypadají stejně dlouhé roky.

BARVA

Když dřevo stárne, mění svůj odstín, zatímco 
laminátová podlaha bude vždy vypadat  
nově a čerstvě.

VODA

I když jsou dřevěné podlahy chráněny  
ochranným lakem, mohou mezi prkna  
vniknout kapaliny. V případě podlah  
Sensation je povrch utěsněn  
a na 100 % odolný vůči vodě.
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Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm

BUĎTE
VELKOLEPÍ!
Pokud hledáte podlahu, která změní vaši místnost na něco velkolepého,  

máme pro vás dobré zprávy. Podlaha, která je velkolepá v mnoha směrech. 

Velikost každé jednotlivé lamely skutečně oživí vaši místnost a zajistí a posilní 

přírodní vzhled vaší podlahy Sensation.

Podívejte se na  
ni na vlastní oči!

Navštivte svého nejbližšího prodejce,  
abyste ji viděli v celé nádheře.

Ohodnoťte  
podlahu Sensation
Jako všechny podlahy Sensation Wide Long Plank má  
propracovaný povrch a matnou povrchovou úpravu,  
která zvýrazňuje přírodní vlastnosti dřeva.

Sensation Wide Long Plank

JA K Z V Ě T Š IT 
PRO S TO R :

1. Zjednodušte
Odstraněním předmětů 
odhalíte skutečnou  
velikost své místnosti.

2. Vyberte  
správnou podlahu 
S velkými podlahovými 
deskami vypadá interiér 
větší a vzdušnější.

3. Viditelné rohy
Pokud vidíte obrysy,  
místnost vypadá větší.

4. Světlé barvy
Se světlem přichází 
prostor – ale pamatujte: 
nemusí to být jen bílé.

NOVINKA!

POBŘEŽNÍ DUB, PRKNO  L0234-03571

4
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100% voděodolná!
Podlaha Pergo Sensation vytváří nový standard laminátových podlah v kategorii  
odolnosti vůči vodě. Proto je dokonalým řešením pro předsíně a kuchyně. Voděodolnost 
ale není jedinou výhodou. Podlahy Sensation jsou stejně odolné proti nečistotám a polití.

Díky technologii AquaSafe, která byla použita v  
podlahách Sensation, vám můžeme nabídnout  
podlahu, která odolá vodě jako nikdy před tím. 
Utěsněný povrch, který kryje celou podlahu  
– až k okrajům – brání vodě vniknout do podlahy. 

Výsledek? Voda, nečistoty a skvrny zůstávají na 
povrchu a lze je snadno setřít. Protože jsou podlahy 
Sensation voděodolné, jsou také hygienické a  
snadno se udržují. Všechny vzory podlah  
Sensation jsou uvedeny na straně 59.

přírodní vzhled,  
ale mnohem  
funkčnější než přírodní!

DUB FARMÁŘSKÝ, PRKNO  L0231-03371

DA L Š Í  PRO S TO RY PRO VO D Ě O D O LN É  
A  S N A D N O U D R ŽOVATE LN É P O D L A H Y:
Jsou místnosti, ve kterých neuvažujete o použití voděodolné podlahy,  
ale možná byste měli?

Jídelna
Voděodolná znamená též 
odolná proti rozlitému vínu 
nebo omáčce. Pokud něco 
rozlijete, prostě to setřete!

Dětský pokoj
Kdo ví co mohou provést? 
A voděodolná podlaha je 
dobrou pojistkou.

Koupelna
Nemusí být použita pouze dlažba 
nebo vinyl. Pergo Sensation 
představuje možnost nového 
vzhledu pro vaší koupelnu. 

Hledáte  
voděodolnou  

podlahu?
» Nejlepší odolnost

» Rychlá a snadná montáž
» Celoživotní záruka
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1: 1200 x 190 mm
2: 1380 x 190 mm 
3: 2050 x 205 mm
4: 2050 x 240 mm
5: 1224 x 408 mm

2

4
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1

3

1 2 3

Vyřešte podlahu komplexně

A samozřejmě,  
na velikosti záleží!

Jednotlivé lamely hrají důležitou roli v celkovém dojmu. V závislosti na vašem výběru,  
tyto různé formáty umožňují přetvořit náladu celé místnosti. Mohou místnost rozšířit,  
zúžit, prodloužit, ztmavit nebo zesvětlit – možnosti jsou nekonečné.

Naše řada laminátových podlah může nabídnou vše, od dlouhých lamel, které vytvoří 
modelní, ambiciozní vzhled až po 3pásové nebo velké desky. Několik podlah má zkosené 
hrany, aby se zvýraznil dojem dřevěných prken nebo opravdových keramických dlaždic.

Aby se podlaha stala skutečně integrální součástí vašeho domova, nabízíme širokou 
škálu příslušenství. Soklové lišty, výplně spár a podkladové vrstvy zvyšují funkcionalitu, 
doplňují vzhled podlahy a posouvají váš interiér na novou úroveň. Podívejte se  
na stranu 64, kde naleznete všechny možnosti a více informací!

Pro rychlou a  
snadnou renovaci  

– použijte natíratelné 
soklové lišty přes  

existující soklové lišty.  
Viz strana 67.

podklad sada pro montáž sokly a profily

ZDRAVÍME VŠECHNY,  
KDO CHTĚJÍ MONTOVAT 

SVÉPOMOCÍ! 
Tři kroky, které nesmíte zanedbat  

na cestě k dokonalé podlaze:

ZMRZLÝ DUB BÍLÝ, PRKNO  L0231-03866
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Sensation
wide long plank

Prožijte  
naplno své sny

Vymažte linie mezi uvnitř a venku. Prostě nechte  
dveře otevřené a žijte svůj život tam, kde se cítíte nejlépe.  

S podlahami Pergo Sensation se nemusíte bát nečistot nebo 
vody ze zahrady. Díky utěsněnému povrchu zůstanou  

na povrchu a snadno je setřete.

Věděli jste, že?
Voděodolná podlaha  
je stejně odolná vůči  

skvrnám a nečistotám.

LEHKÝ FJORDSKÝ DUB, PRKNO  L0234-03862

Zvětšete  
prostor!

Široké, dlouhé podlahové  
desky a velká okna znamenají  

prostor a světlo.
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Sensation
wide long plank

Abeceda
spokojeného bydlení
Co před mnoha lety byla škola, je nyní moderním  

domovem mladé rodiny. Sladěním původních detailů s  
moderním nábytkem vytvořili domov, s jedinečným  

charakterem a měkkými pastelovými barvami.

S podlahami Pergo Sensation 
nemusíte volit mezi dokonalým 

vzhledem a voděodolností!

FJORDSKÝ DUB, PRKNO  L0234-03863

PLÁŽOVÝ DUB MĚSTSKÝ, PRKNO  L0234-03870

Chcete si podlahu  
položit svépomocí?

Nebojte se toho!
S naším zaklapávacím  

systémem PerfectFold™ je  
montáž rychlá a snadná.  

Více informací najdete  
na straně 57.

DUB ROCKY MOUNTAIN, PRKNO  L0234-03570
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Sensation
wide long plank

Snadné uspokojení
Usnadněte si pokládku. Snažte se  

o jednoduchý prostor, kde bude radost bydlet.  
Budete mít prostor, který můžete zabydlet  

věcmi, které máte rádi.

Odvažte se  
sledovat trendy!
Natřete své stěny  

na modro.

Nekonečná spokojenost (nebo skoro)
Vynikající odolnost a celoživotní záruka laminátových 

podlah Pergo znamenají, že budete spokojeni s designem, 
který máte rádi, po mnoho nadcházejících let.

SIBIŘSKÝ DUB, PRKNO  L0234-03568
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Sensation
wide long plank

DUB LODGE, PRKNO  L0234-03864

Chcete položit podlahu sami?
Nebojte se toho! S naším zaklapávacím systémem PerfectFold™  

je montáž rychlá a snadná. Viz více na straně 57.

Vlídné pastely
Práškové barvy jsou nádherně měkké  

a příjemné na pohled. Jejich smícháním získá  
váš interiér variabilitu a harmonii.

Ranní vstávání  
je snadnější, když  
víte, že první věc,  

které se dotknete, je 
krásná teplá podlaha!  

Přečtěte si více o  
Pergo Quickheat  

na straně 69. 
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Sensation
wide long plank

DUB ŠEDÝ MĚSTSKÝ, PRKNO  L0231-03368

VESNICKÝ DUB, PRKNO  L0234-03590

KŘÍDOVÝ SEVERNÍ DUB, PRKNO  L0234-03865

Dokonale nedokonalé
Nechte do svého domova vstoupit  

přirozenost. Praskliny, suky a textura 
starého dřeva posilují solidní dojem  

z vašeho exteriéru.

JA K V Y T VO Ř IT

uvolněný pocit country:

» Hledejte nerušivé materiály s přírodními 
vlákny, jako jsou volné tkaniny, nebělená bavlna  
a len. Vytvoříte tak přírodní atmosféru.

» Zakažte nepořádek a držte se střídmého,  
zjednodušeného prostoru, kde bude  
radost bydlet.

» Podlaha z dlouhých a širokých lamel  
zvyšuje dojem prostoru a umožňuje vašemu  
interiéru dýchat.

» Opatrně vybírejte barvy – držte se tmavší šedé, 
mléčné bílé a měkkých krémových barev.
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Klasika
 nikdy nevyjde z módy

Na celý život!
Podlahy Pergo  

jsou dodávány s 
celoživotní zárukou.  

Více informací na  
straně 55.
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Vzhled, který 
  nikdy nezestárne

» Mix tradice a moderny. Pokud  
začínáte z ničeho, za základ  
použijte klasiku. Poté přidejte dotyk 
moderního bez nesouladu stylů.

» Vzhled dřeva pomáhá. Nechte  
teplo a texturu přírodního dřeva  
sálat ze všeho, od nábytku  
po podlahu.

» Použijte omezené množství barev.  
Pro klidný, jednoduchý styl se držte  
bílé, černé, šedé a odstínů jedné barvy 
(v tomto případě přírodní modré)  
a přírodních tónů.

OŘECH, 3-LAMELA  L0201-01791 OŘECH ELEGANTNÍ, 2-LAMELA  L0201-01471

MERBAU, PRKNO  L0201-01599

Z Í S K E J T E  K L A S I C K Ý  S K A N D I N Á V S K Ý  V Z H L E D :

Chcete si podlahu  
položit svépomocí?

Nebojte se toho!
S naším zaklapávacím  

systémem PerfectFold™ je  
montáž rychlá a snadná.

Více informací najdete  
na straně 57.
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Jasné
kontrasty

Nastavte scénu každodenního života 
jednoduchou kombinací černé a bílé. 
Jednoduché barvy nechají jasněji 
vyniknout ostatním věcem.

A pro další zjednodušení, podlahy 
Sensation kombinují dokonalý vzhled 
a voděodolnost. Co může být lepšího, 
než když se stane kuchyň součástí 
vašeho obytného prostoru?

DUB MODERNÍ DÁNSKÝ, PRKNO  L0231-03372

DUB ČERNÝ PEPŘ, PRKNO  L0231-03869

Věděli jste, že?
Voděodolná podlaha  
je stejně odolná vůči  

skvrnám a nečistotám.
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Nechte svou podlahu, 
aby vás vedla ke světlu!

DUB ELEGANTNÍ, 3-LAMELA  L0201-01789

JASAN SEVERSKÝ, 2-LAMELA  L0201-01800

DUB PLAVÝ, 3-LAMELA  L0201-01787 JASAN PŘÍRODNÍ, PRKNO  L0223-01766

T I P  P R O  P O K L Á D K U :

Při pokládce podlahy vyberte 
správnou orientaci, aby byl  
zajištěn celkový vzhled.

Jako obecné pravidlo, položte 
podlahové desky ve směru zdroje 
světla. Budou fungovat jako velké 
okno. To pomůže jednotnému 
vzhledu, protože světlo nebude 
svítit přes jednotlivé spoje.

Nebojte se toho!
S naším zaklapávacím systémem 
PerfectFold™ je montáž rychlá a 
snadná. Více informací najdete  
na straně 57.
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Sladění  
hrany 

 schodiště se  
stejným designem  

vaší podlahy  
přináší dokonalý  

vzhled.

Neustále stylové
Jistě se život skládá většinou z obyčejných dnů, ale není nutné snižovat vaše požadavky  

na standard. Pokud vyberete správný typ podlahy, můžete vytvořit interiér, který si zamilujete.  
Nemusíte mít obavy z mimořádných událostí, které se mohou stát.

DUB ČERNÝ, PRKNO  L0201-01806 DUB PŮLNOČNÍ, PRKNO  L0223-01763 BŘIDLICE STŘEDNĚ ŠEDÁ  L0220-01779

« BŘIDLICE UHLOVĚ ČERNÁ  L0220-01778

Zkuste to!
Laminátová podlaha kombinuje design  

s vynikající odolností, která odolá každodennímu  
životu. Potřebujete více informací?

Podívejte se na stranu 54.
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Vyrobeno,  
aby se hodilo

Nejste si jisti, která podlaha bude odpovídat  
vašemu stylu? Podlahy Pergo Sensation jsou dodávány  

v různých formátech a designech, umožňující široký výběr.
Různé povrchové úpravy jsou uvedeny  

na straně 58.

DUB ZÁMECKÝ, PRKNO  L0231-03370

Klasické se snoubí s moderním.  
Naše podlahy Sensation jsou dodávány  
s hedvábně matnou povrchovou úpravou, 
která podtrhuje přírodní vzhled. Zobrazená 
struktura dřeva sleduje strukturu dřeva 
v každém detailu, zvýrazňuje rustikální 
praskliny, suky a škrábance. V mixu s 
moderním nábytkem a minimalistickým 
designem je dosaženo vzrušujícího 
kontrastu mezi styly.
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DUB ROMANTICKÝ, PRKNO  L0223-03361

DUB ŠEDÝ MODERNÍ, PRKNO  L0223-01753

MĚSTSKÝ DUB, PRKNO  L0231-03868

Šedá není nic jiného než béžová
Nepodceňujte šedou. Pomocí různých odstínů vytvořte 

elegantní a klidný interiér. Nebo nechte jemné pozadí pro 
barevné exploze ve svém stylingu.

Styl Pergo!
Chcete si naše  

podlahy prohlédnout 
naživo? Navštivte  
našeho prodejce.
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Mnoho  
tváří  
dubu

Zářivé nápady

Dubový design patří mezi naše nejoblíbenější podlahy
A není těžké pochopit proč. Je nejen přirozeně krásný, ale ladí s mnoha styly interiérů.

Lze jej též povrchově upravovat mnoha způsoby, strukturovat a barvit.
Jinými slovy dubová podlaha není podlaha, je to paleta podlah, která nabízí mnoho krásných designů.

Existuje mnoho způsobů, jak vytvořit světlý a prostorný interiér. 
Zde najdete pár našich oblíbených světlých designů: Dub 
Zimní, Borovice Bílá Kartáčovaná, Dub Stříbrný a Dlažba Bílá! 

DUB VINIČNÍ, PRKNO  L0201-03366

BOROVICE BÍLÁ KARTÁČOVANÁ, PRKNO  L0231-03373

DUB PŘÍRODNÍ, 3-LAMELA  L0201-01785

DLAŽBA BÍLÁ  L0218-01783

DUB KAŠMÍROVÝ, 2-LAMELA L0201-01798 DUB ZIMNÍ, PRKNO  L0223-01764

DUB STŘÍBRNÝ, PRKNO  L0201-01807

Který dub je  
váš nejoblíbenější?

Celou kolekci najdete  
na stránkách  

59 – 63.

DUB EVROPSKÝ, PRKNO  L0223-01756



38 39

BLÍŽE K PŘÍRODĚ
Pusťte si přírodu domů. Zemité materiály  

a keramika. Světlo dopadající skrz okna plná  
zeleně. Zkompletujte vzhled díky podlaze, která 

vypadá přirozeně a je příjemná na dotek,  
jako je tomu u dubových fošen.

Síla tří 
Trojka je při výběru 
barev pro klidné a 
mírumilovné prostředí 
vašeho domova  
dobré číslo.

Nechte přírodu přírodní 
Nechte obživnout skutečné barvy přírodních materiálů.

DUB OŠLEHANÝ, PRKNO  L0223-01755

Chcete si podlahu  
položit svépomocí?

Nebojte se toho!
S naším zaklapávacím  

systémem PerfectFold™ je  
montáž rychlá a snadná.

Více informací najdete  
na straně 57.

DUB KRÁLOVSKÝ, PRKNO  L0223-03360
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DOMOV BEZ ZDÍ
Nechte dveře otevřené a udělejte se zahrady rozšíření svého domova.

Prostorný a světlý interiér v neutrálních tónech se perfektně doplňuje s bujnou  
venkovní zelení. Stačí přidat přátele!

voděodolnost
 a bezstarostnost!

Uvnitř  
nebo 
venku?
Se správnou 
podlahou 
je možné 
všechno!

Chytrý tah 
Pokud máte možnost  

zajít na zahradu, obvykle  
to znamená, že se budete 

chtít i vrátit. Proto se 
ujistěte, že jste zvolili 
voděodolnou podlahu,  
která snese nečistoty  

a vodu.

Zjemnění  
pomocí  

přírodních 
materiálů

DUB PŘÍMOŘSKÝ, PRKNO  L0231-03374
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KTERÁ  
PODLAHA JE VAŠE  
NEJOBLÍBENĚJŠÍ?

DUB RANNÍ, P
RKNO  L

02
01

-0
33

64

DUB ŠEDÝ VENKOVSKÝ, 
PRKN

O
  L

02
23

-0
33

62

DUB ŠEDÝ HORSKÝ, 
PRKNO  L

02
01

-0
18

02

DUB ŠEDÝ SEVERSKÝ, 
2-

LA
M

EL
A 

 L
02

01
-0

33
63

DUB PODZIMNÍ, P
RKNO  L

02
23

-0
17

65

DUB ŠEDÝ POSTA
RŠENÝ, 

PR
KN

O
  L

02
23

-0
17

60

DUB ŠEDÝ TVRZENÝ, PRKNO  L0231-03367

Skvělá podlaha  
nejen skvěle vypadá.

Volba správného podkladu 
nejen zvýší komfort při 
chození, ale také rozšíří 

funkční vlastnosti podlahy. 
Více informací na  

straně 68.
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PROSTOR PRO VAŠE SNY
Pokud vezmete v potaz, kolik času v ložnici strávíte,  

zaslouží si být víc než jen místností pro postel?

DUB NOVOANGLICKÝ, PRKNO  L0231-03369

Ranní vstávání je 
snadnější, když víte, 
že první věc, které se 

dotknete, je krásná teplá 
podlaha! Přečtěte si  

více o Pergo Quickheat  
na straně 69.
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design s  
důrazem na detail

Inspirujte se  
nejlepším moderním 
designem interiérů 
a vytvořte styl, který 
bude osvěžující,  
jiný a hodnotný.

BŘIDLICE SVĚTLE ŠEDÁ  L0220-01780

Na celý život!
Podlahy Pergo jsou 

dodávány s celoživotní 
zárukou. Více informací 

na straně 55.
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DUB ČOKOLÁDOVÝ, PRKNO  L0223-01754

Nezapomeňte!
Soklové lišty dávají vzhledu 

nové podlahy tu správnou tečku 
– mohou být barevně sjednocené 

nebo bílé. Více informací 
najdete na straně 65.

Chcete si podlahu  
položit svépomocí?

Nebojte se toho!
Celým postupem  

vás krok za krokem  
provedou videa na  
webu pergo.com.



50 51

záplava 
barev

Odvažte se 
dotáhnout to  
do konce!  
Mixujte jasné 
barvy s čistě  
bílou a černou 
a vytvořte styl, 
který skutečně 
vynikne.

DUB ŠEDÝ TMAVÝ, PRKNO  L0201-01805

STUDIOVÝ DUB, PRKNO  L0231-03867

Věděli jste, že?
Voděodolná  

podlaha je stejně  
odolná vůči skvrnám  

a nečistotám.
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Emission tested building product
conform to DIBt requirements

Z-156.606-996

UNILIN BVBA,
Division Flooring

Laminate Flooring
EN13329

* 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). 

  
DUB FARMAŘSKY, PRKNO  L0231-03371

Dlouhodobá 
odolnost
Výrobky Pergo nemají omezenou odolnost. Je součástí výrobního procesu  
a ovlivňuje to, jak chráníme své prostředí. Zjednodušeně řečeno: Když  
si vyberete jednu z našich podlah, mělo by vás uklidnit vědomí, že byla  
vyrobena s využitím minima zdrojů.

Abychom minimalizovali dopad našich  
činností, recyklujeme kdykoliv a cokoliv  
můžeme. Naše produkty jsou z 80 %  
tvořeny přebytky z dřevařského průmyslu. 
Využíváme pouze obnovitelné dřeviny jako 
borovice a jedle
– nikdy nepracujeme s exotickým dřevem 
nebo dřevem pocházejícím z deštných  
pralesů, které jsou na pokraji vyhubení.

Také jsme úplně prvním výrobcem  
podlahových materiálů, který kdy obdržel 
oficiální skandinávské osvědčení o  
ekologické značce: Green Swan, které  

potvrzuje, že naše výrobky představují  
vhodnou ekologickou volbu.
Další ekologickou výhodou laminátových  
podlah Pergo je vysoké množství tepelné 
energie, kterou lze získat z odpadu ve  
spalovnách. Tuto vlastnost využíváme ke  
zvyšování energetické účinnosti svých  
vlastních provozů; recyklujeme veškerý  
dřevěný odpad z drtiček a pil a využíváme  
ho k vytápění výrobních závodů.

Odolnost výrobků Pergo znamená  
ohleduplnost k životnímu prostředí,  
krásu a dlouhou výdrž.

Odolnost × 2!
Vyberte si podlahu  

pro všechny, která bude  
tou správnou volbou pro  

interiér i exteriér.
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living Expression original Excellence public Extreme

Laminátové podlahy jsou perfektní kombinací designu a odolnosti. Díky patentované ochraně povrchu  
TitanX™ si laminátová podlaha Pergo uchová elegantní povrch po celé roky. TitanX™ je vícevrstvá technologie 
obsahující ochranné vrstvy z částeček oxidu hlinitého, které poskytují vynikající odolnost proti opotřebení,  
oděru a nárazům. A se speciálními protinárazovými vrstvami v kombinaci s vysoce kvalitním materiálem 
jádra dokáže technologie TitanX™ velmi dobře odolat rovněž upuštěným předmětům a vysokým podpatkům.  
Více technických informací najdete na straně 74.

Zvolte odolnost

1  Vrstva s vynikající odolností  
 proti opotřebení a oděru 

2  Křišťálově čistý dekor

3  Výborná odolnost proti nárazům

4  Jádro HDF odolné proti vlhkosti

5  Spodní stabilizační vrstva

nejodolnější

odolnější

odolná

Vynikající trvanlivost 
pro všestranné použití  
v domácnostech

Výjimečná trvanlivost  
pro náročné potřeby  
každodenního života

Neobyčejná trvanlivost 
pro místa s vysokým opotřebením 
a pro veřejné prostory

Třída 32 » TitanX™

Záruka až 25 let
Třída 33 » TitanX™

Celoživotní záruka
Třída 34 » TitanX™

Celoživotní záruka

Naše podlahy jsou dodávány ve třech úrovních kvality:  
odolná, odolnější a nejodolnější

P
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DUB FARMÁŘSKÝ, PRKNO  L0231-03371

Neobyčejná trvanlivost  
vysvětluje, proč poskytujeme 
na naše podlahy odvážnou 
záruku proti opotřebení, 
vzniku skvrn a vyblednutí 
působením slunečního světla 
v délce až 33 let – tu nejlepší 
záruku na trhu.

Záruky společnosti Pergo podléhají místním 
zákonům, a proto se mohou v jednotlivých 
zemích lišit. Chcete-li informace o zárukách 
ve své zemi, obraťte se na nejbližšího  
prodejce výrobků Pergo, nebo navštivte 
stránky pergo.com

Celoživotní 
záruka

Kladli jste si někdy  
otázku, co je to laminát 

a čím je společnost Pergo tak výjimečná?

Zde se to podrobně dozvíte!
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Podlahy Pergo se nyní instalují rychleji a snadněji než kdy dříve. 
Všechny naše laminátové podlahy se dodávají s inovačním klikovým 
systémem PerfectFold™ 3.0, který nabízí tři různé způsoby instalace.
Stačí zaklapnout lamely do sebe takovým způsobem, který vám 
nejlépe vyhovuje, a budete co nevidět hotovi. V případě potřeby  
stačí lamely jednoduše zdvihnout a vyměnit.

Chcete si  
podlahu položit  

sami?

Nebojte  
se toho!
Provedeme vás  

instalací.

Od vaší podlahy vás dělí jedno zaklapnutí

Rychlá a snadná 
instalace díky zaklapávacímu systému PerfectFold™

Položení
Ideální způsob rychlé instalace na velké 
ploše. Zaklapněte lamelu do spoje na dlouhé 
straně, posunujte ji, dokud se nedotkne konce 
dříve nainstalované lamely, a zatlačte ji dolů.

Naklonění 
Laminátovou podlahu Pergo lze  
instalovat i třetím způsobem, pokud  
mu dáváte přednost. Jednoduše nakloňte 
jednu lamelu a zaklapněte obě lamely  
krátkým koncem do sebe.

Vodorovné zasunutí
Na rozdíl od mnoha jiných značek lze laminátové  

podlahy Pergo také vodorovně zasunovat. Jedná se  
o velmi praktickou možnost pro místa, kde je obtížné  
nebo nemožné naklánět lamely (při instalaci poslední  

řady lamel nebo pod dveřními rámy a radiátory).

Použijte postup, který vám nejlépe vyhovuje!

Podívejte se na videa krok za krokem na webu pergo.com
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■ L0234-03862
■ L0334-03862 GR / EM

■ L0234-03571
■ L0334-03571 GW / SM

■ L0234-03590
■ L0334-03590 GW / SM

■ L0234-03865
■ L0334-03865 GW / MA

■ L0234-03568
■ L0334-03568 GW / MA

■ L0234-03870
■ L0334-03870 GR / EM

■ L0234-03570
■ L0334-03570 GW / EM

■ L0234-03589
■ L0334-03589 GW / MA

■ L0234-03863
■ L0334-03863 GR / EM

■ L0234-03864
■ L0334-03864 GR / EM

Živoucí dojem, který kopíruje
strukturu skutečných kamenných
dlaždic.

Realistická struktura dřeva se
stopami po pile.

Krása za vzhledem
Krása podlahy nespočívá jen v tom, jak vypadá. Proto laminátové podlahy Pergo nejen vypadají 
autenticky, ale také tak působí. Naše kolekce má sedm různých povrchových struktur; každá  
z nich slouží ke zvýraznění autentického dojmu, jaký vyvolává laminátová podlaha.

Jemná a realistická struktura dřeva,
která zvýrazňuje dekor každého
druhu dřeva od světlých po tmavé
dřeviny. K dispozici v různých
stupních lesku.

Hedvábně hladký povrch je na
dotek měkčí a má moderní vzhled.
K dispozici v různých stupních lesku.

Jemná struktura dřeva kopírující
dřevěná vlákna do nejmenšího
detailu vytváří účinek, který ještě
lépe vynikne na našich podlahách
Sensation. K dispozici v různých
stupních lesku.

Podlahy Pergo Sensation ještě
více zvýrazňují zřetelnou strukturu
dřeva kopírující dřevěná vlákna
do nejmenšího detailu. Mohou mít
praskliny, suky a hoblovaný efekt.

Rustikální struktura působící
starožitným dojmem.

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

Struktura Lesk

Od opotřebovaného starožitného vzhledu po přirozeně  
působící dřevěná vlákna. Pokud si chcete interiér ještě  
jemněji doladit, naše kolekce obsahuje také různé úrovně 
lesku a podlahy s nebo bez zkosených hran. 

Zkosené hrany pomáhají definovat každou lamelu, přičemž 
stíny, které vrhají, dodávají podlaze další rozměr. Pokud  
chcete zjistit, co se vám líbí, navštivte nejbližšího prodejce  
a prohlédněte si různé varianty naživo!

Genuine™ stone, GSGenuine™ sawcut, GC

Wood, WO Smooth, SO

Genuine™ wood, GW Genuine™ rustic, GR

Antique wood, AW

FJORDSKÝ DUB, PRKNO

DUB LODGE, PRKNO

LEHKÝ FJORDSKÝ DUB, PRKNO

POBŘEŽNÍ DUB, PRKNO VESNICKÝ DUB, PRKNO

KŘÍDOVÝ SEVERNÍ DUB, PRKNOSIBIŘSKÝ DUB, PRKNO

PLÁŽOVÝ DUB MĚSTSKÝ, PRKNO

DUB ROCKY MOUNTAIN, PRKNO

ZÁMECKÝ DUB, PRKNO

NOVINKA!
sensation wide long plank

2050 x 240 mm | 4V spára



60 61

■ L0231-03866
■ L0331-03866 GW / MA

■ L0231-03868
■ L0331-03868 GW / MA

■ L0223-01755
■ L0323-01755 GW /SM

■ L0223-01763
■ L0323-01763 GW / SM

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

■ L0231-03867
■ L0331-03867 GW / MA

■ L0223-03362
■ L0323-03362 GW / SM

■ L0231-03374
■ L0331-03374 GW / EM

■ L0223-01753
■ L0323-01753 GW / SM

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

■ L0231-03371
■ L0331-03371 GR / SM

■ L0223-01757
■ L0323-01757 GW / SM

■ L0231-03373
■ L0331-03373 GR / EM

■ L0223-01764
■ L0323-01764 GW / SM

■ L0231-03376
■ L0331-03376 GR / SP

■ L0223-03359
■ L0323-03359 GR / SM

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

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

■ L0231-03367
■ L0331-03367 GW / EM

■ L0223-01765
■ L0323-01765 GW / SM

■ L0231-03372
■ L0331-03372 GW / SM

■ L0223-01766
■ L0323-01766 AW / SM

■ L0231-03370
■ L0331-03370 GR / SM

■ L0223-01756
■ L0323-01756 GW / SM

■ L0231-03368
■ L0331-03368 GW / EM

■ L0223-01760
■ L0323-01760 GR / SM

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

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

■ L0231-03369
■ L0331-03369 GR / SM

■ L0223-03361
■ L0323-03361 GW / SM

■ L0231-03375
■ L0331-03375 GW / EM

■ L0223-03360
■ L0323-03360 GR / SM

■ L0231-03869
■ L0331-03869 GR / SM

■ L0223-01754
■ L0323-01754 GW / SM

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

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

modern 
plank

long
plank

classic
plank

sensation

■ public Extreme    ■ original Excellence    ■ living Expression

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

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

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

■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806 GW / SM

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

■ L0101-01793
■ L0201-01793
■ L0301-01793 SO / MA

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

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

classic
plank

1380 x 190 mm
4V spára

2050 x 205 mm
4V spára

1200 x 190 mm
prkno

DUB NOVOANGLICKÝ, PRKNO

DUB VESNICKÝ, PRKNO

DUB ČERNÝ PEPŘ, PRKNO

ZMRZLÝ DUB BÍLÝ, PRKNO

MĚSTSKÝ DUB, PRKNO

STUDIOVÝ DUB, PRKNO

DUB PŘÍMOŘSKÝ, PRKNO

DUB FARMÁŘSKÝ, PRKNO

BOROVICE BÍLÁ KARTÁČOVANÁ, PRKNO

DUB STARÝ HOBLOVANÝ, PRKNO

DUB ŠEDÝ TVRZENÝ, PRKNO

DUB MODERNÍ DÁNSKÝ, PRKNO

DUB ZÁMECKÝ, PRKNO

DUB ŠEDÝ MĚSTSKÝ, PRKNO

DUB ROMANTICKÝ, PRKNO

DUB KRÁLOVSKÝ, PRKNO

DUB ČOKOLÁDOVÝ, PRKNO

DUB OŠLEHANÝ, PRKNO

DUB PŮLNOČNÍ, PRKNO

DUB ŠEDÝ VENKOVSKÝ, PRKNO

DUB ŠEDÝ MODERNÍ, PRKNO

DUB PÁLENÝ, PRKNO

DUB ZIMNÍ, PRKNO

DUB BÉŽOVÝ KLASICKÝ, PRKNO

DUB PODZIMNÍ, PRKNO

JASAN PŘÍRODNÍ, PRKNO

DUB EVROPSKÝ, PRKNO

DUB ŠEDÝ POSTARŠENÝ, PRKNO

DUB VÝBĚROVÝ, PRKNO

DUB ŠEDÝ HORSKÝ, PRKNOBOROVICE SEVERSKÁ, PRKNODUB VINIČNÍ, PRKNO

DUB STŘÍBRNÝ, PRKNO

DUB PŘÍRODNÍ, PRKNO

DUB RANNÍ, PRKNO

DUB PŘÍRODNÍ S ŘEZY PILOU, PRKNO

Zkratky: viz strana 58

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

DUB ČERNÝ, PRKNODUB ŠEDÝ TMAVÝ, PRKNO DUB TEPELNĚ UPRAVENÝ, PRKNO MERBAU, PRKNO

1200 x 190 mm
2-lamela / 3-lamela 

DUB PLAVÝ, 3-LAMELAJASAN SEVERSKÝ, 2-LAMELA JASAN SEVERSKÝ, 3-LAMELA BUK KVALITNÍ, 3-LAMELA
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■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785 GW / SM

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

■ L0218-01783
■ L0318-01783 SO / MA

L0601-01835 WO / MA

L0601-01836 WO / MA

■ L0220-01781
■ L0320-01781 GS / MA

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

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

L0601-01834 WO / MA 

L0601-01832 WO / MA

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

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

■ L0218-01782
■ L0318-01782 SO / MA

L0601-01831 WO / MA

L0601-01830 WO / MA

■ L0220-01780
■ L0320-01780 GS / MA

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

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

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

L0601-01829 WO / MA

L0601-01730 WO / MA

■ L0220-01779
■ L0320-01779 GS / MA

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

L0601-01731 WO / MA

L0601-01833 WO / MA

■ L0220-01778
■ L0320-01778 GS / MA

big
slab

big
slab

classic
plank

■ public Extreme    ■ original Excellence    ■ living Expression

1224 x 408 mm

1224 x 408 mm
4V spára

OŘECH ELEGANTNÍ, 2-LAMELA

DUB PŘÍRODNÍ, 3-LAMELA DUB ŠEDÝ SEVERSKÝ, 2-LAMELA

DUB MASIVNÍ, 3-LAMELA

DUB KAŠMÍROVÝ, 2-LAMELA

DUB LNĚNÝ, 2-LAMELA

DUB ŠEDÝ, 3-LAMELA

DUB RYZÍ, 2-LAMELA

OŘECH, 3-LAMELA

DUB ELEGANTNÍ, 3-LAMELA

BŘIDLICE UHLOVĚ ČERNÁBŘIDLICE ALPAKOVÁ BŘIDLICE SVĚTLE ŠEDÁ BŘIDLICE STŘEDNĚ ŠEDÁ

DLAŽBA BÍLÁ BETON STŘEDNĚ ŠEDÝ

DUB, PRKNO

DUB KARBONOVĚ ČERNÝ, PRKNO

KAŇONOVÝ SVĚTLÝ, PRKNO

DUB KAŇONOVÝ, PRKNO

DUB BĚLENÝ, PRKNO

DUB VLÁMSKÝ, PRKNO

DUB FRANCOUZSKÝ, PRKNO

DUB SALÓNNÍ, 3-LAMELA

DUB TRADIČNÍ, 3-LAMELA

DUB ŠEDÝ, PRKNO

1200 x 190 mm
2-lamela / 3-lamela 

Zkratky: viz strana 58

BETON STŘEDNĚ ŠEDÝ  L0218-01782

Víte co?
Naše podlahy  

poskytují záruku  
proti opotřebení,  
vzniku skvrn a 

vyblednutí v délce  
až 33 let.

Jedná se o dokonalé řešení pro zákazníky s omezeným rozpočtem – ale ústupek se týká pouze ceny. Produkty Domestic 
Elegance se zárukou 20 let představují kvalitní laminátové podlahy s takovou trvanlivostí, kterou byste čekali od podlahy Pergo.

1200 x 190 mm
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Provedeme vás instalací.
Podívejte se na  

instruktážní video na  
webu pergo.com

Je pár věcí, u kterých vás nenapadne, že tvoří důležitou  
součást krásné podlahy. Pokud chcete dosáhnout těch nejlepších 
výsledků, doporučujeme vám, abyste při nákupu podlahy věnovali  
čas výběru příslušenství.

VÁŠ NÁKUPNÍ SEZNAM :

Podlaha
Je dobré k naměřené ploše 
podlahy přidat 10 %.

Podložka
Umisťuje se pod podlahu  
a pomáhá eliminovat  
hluk, vyrovnává vrstvu  
pod podlahou, chrání  
před vlhkostí a izoluje.  
Viz strana 68.

Nářadí pro instalaci
Pokud si chcete podlahu  
položit sami, ujistěte se, že 
máte nářadí, které vám to 
usnadní. Společnost Pergo 
nabízí kompletní řadu nářadí 
pro instalaci. Nechte si poradit 
od prodejce! Viz strana 70.

Soklové lišty
Pokud přidáte soklové lišty 
se stejným dekorem, jako má 
podlaha, bude váš interiér  
působit sjednoceným a  
stylovým dojmem.

Údržba
Díky čisticím přípravkům  
Pergo udržíte podlahu v  
nejlepším stavu. Viz strana 71.

Nezapomeňte na 
poslední úpravy!

Soklové lišty
Barevně sladěné soklové lišty Pergo nabízejí snadnou  
a flexibilní instalaci pomocí systému zaklapnutí, hřebíků,  
šroubů nebo lepidla. Všechny soklové lišty mají na zadní  
straně frézované drážky pro snadné skrytí kabelů.

Čtvrtkruhová vydutá lišta
Když chcete zachovat stávající soklové lišty nebo  

instalovat sokly, čtvrtkruhová vydutá lišta představuje 
praktické řešení, které pomůže skrýt přechody a povýší 

úroveň designu. Také je vhodná pro okenní rámy sahající  
až k podlaze. Je to malá a velmi užitečná soklová lišta.

Lišty tvaru T
Lišty tvaru T jsou nutné k zajištění pohybu podlah při  
instalaci samostatných částí podlahy ve stejné úrovni,  
např. mezi dvěma sousedícími místnostmi se stejnou  
podlahou. K dispozici ve formě našeho řešení 5 v 1.

Přechody a zakončovací kusy
Toto příslušenství vytváří elegantní přechody a kompenzuje výškové 

rozdíly v místech, kde se laminátové podlahy stýkají s jinými podla-
hovými povrchy. Mezi laminátem a kobercem použijte přechodovou 

lištu na koberec a mezi laminátem a dlaždicemi použijte přechodovou 
lištu na tvrdý povrch. Koncové lišty vytvářejí pěkné zakončení u prahů 

a jinde, kde je třeba. K dispozici ve formě našeho řešení 5 v 1.

Schodové lišty 
Podlahy Pergo jsou rovněž skvělou volbou pro  
schodiště, kde se používají sladěné schodové lišty  
k dosažení elegantního zakončení na každém  
jednotlivém schodu. K dispozici ve formě  
našeho řešení 5 v 1.

1
2
3

4

5
DUB PŘÍRODNÍ, PRKNO  L0201-01804
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PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm

PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm

PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm

PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm

Pět dokonalých zakončení v jednom

Ukončovací lišta
Zakončování před prahy, posuvnými 
dveřmi atd.

Vhodná pro tloušťku  
podlahy 7 – 16 mm.
Barva: stříbrná.
Povrch: hliník.

Přechodová lišta  
na koberec
Přechod z laminátu  
na koberec

Schodová lišta, rovná
Pro zarovnané zakončení
na stupních.

Přechodová lišta  
na tvrdý povrch
Přechod z laminátu na keramiku,
vinyl nebo  
linoleum.

Schodová lišta
Pro sestup z laminátové podlahy,
např. na vrcholu schodů nebo
sestupném vstupu do místnosti.

Řešení Pergo 5 v 1 nabízí různá provedení lišt pro různé části podlahy v jednom praktickém balení. Lišty dokonale ladí s barvou i strukturou  
podlahy a řešení typu vše v jednom zaručuje konzistentní výsledek. Povrch je z laminátu odolného proti opotřebení a poškrábání. Jádro je  
tvořeno materiálem HDF a spodní strana je z plastu. Pomocí patentovaného řešení Incizo® jednoduše oříznete lištu do požadovaného tvaru.  
Vhodné pro podlahy s výškou 7 až 10 mm.

Dílčí profil Incizo® je nutný pro aplikace  
se schody a musí se objednat samostatně.

NEINCPBASE(-)
Příslušné číslo výrobku naleznete ve vzorníku.

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

(příslušné číslo výrobku naleznete ve vzorníku)

23 mm

7 – 16 mm

50 mm

27 mm

Soklová lišta, rovná

Čtvrtkruhová vydutá lištaSoklová lišta, krycí

Kombinovaná lišta

Schodová lišta

Koncová lišta

Soklová lišta, rovná
14 mm

58 mm

14 mm

58 mm

14 mm

77 mm

14 mm

77 mm

17 mm

17 mm

25 mm
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47 mm

Podložky

Zvyšte  
velkolepost 
podlahy!
Před instalací nové laminátové podlahy Pergo  
je třeba vybrat podklad. Volba správného  
podkladu nejen zvýší komfort při chození,  
ale také rozšíří funkční vlastnosti podlahy.

Chcete zlepšit akustiku v místnosti,  
nebo potřebujete ochranu před vlhkostí? 
Nabízíme širokou řadu podkladových řešení 
vhodných pro různé potřeby. Stejně jako u  
všech produktů Pergo platí, že naše podklady 
jsou navržené tak, aby si uchovaly vlastnosti  
v průběhu času a zároveň zajistily, že vaše  
podlaha zůstane krásná, stejně jako funkční.

Na další straně najdete přehled, který vám 
pomůže vybrat si ten pravý podklad.

– bílá
– natíratelná
– bílá
– natíratelná

– bílá
– natíratelná

Barva: bílá, natíratelná.
Povrch: fólie. Jádro: MDF.

Pro snadnou a rychlou renovaci.
Zakrývá stávající soklovou lištu.  
Přizpůsobitelná velikost. Barva: natíratelná.  
Povrch: fólie. Jádro: MDF.

Lišta tvaru T a přechodová lišta v jednom.  
Plastová spodní kolejnice. Vhodná pro výškové  
rozdíly 0 – 12,3 mm. Výška: 10 mm (nenainstalovaná).  
Barva: stříbrná. Povrch: hliník.

Vhodná pro tloušťku podlahy 6 – 10 mm. 
Barva: stříbrná. Povrch: hliník.

Barva: natíratelná. Povrch: fólie. Jádro: MDF.

Příslušné číslo výrobku naleznete ve vzorníku.

Sladěná barva.
Povrch: laminát odolný proti opotřebení a poškrábání.
Jádro: MDF.

Lišty tvaru T
Přechod z laminátu na laminát.

16 mm

12
9 

m
m
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 Underlay Foam Smart Underlay Silent Walk

 Underlay Foam+ Smart Underlay+ Silent Walk

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

Podložky pro dřevěné podlahové podklady

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Pro méně frekventované místnosti.
15 m2 / roli.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Pro více frekventované místnosti.
15 m2 / balení.

Silent Walk
PGUDLSW7

Velmi odolný a silný podklad pro 
více frekventované místnosti.
7 m2 / roli.

 DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

Podložky pro betonové podlahové podklady

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Dobrý základ pro méně 
frekventované místnosti. Zahrnuje 
integrovanou parotěsnou zábranu  
s přesahem a pruhem pásky.
15 m2 / roli.

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Vhodná do více frekventované 
místnosti. Zahrnuje integrovanou 
parotěsnou zábranu, přesah  
a pruh pásky. 15 m2 / balení.

Silent Walk
PGUDLSW7

Velmi odolný a silný podklad  
pro více frekventované místnosti.
7 m2 / roli.

 DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

  *Při instalaci podkladu SilentWalk na betonové podlahy nebo nad podlahové topení přilepte okraje podkladu  
páskou nepropouštějící vlhkost. Při instalaci na dřevěné podlahové podklady to nedělejte.

Podložky pro profesionální použití

Nejlepší podklad na eliminaci odraženého kročejového hluku.
Zvyšuje komfort chození a zajišťuje výbornou zvukovou izolaci  
proti nárazovému hluku. Zahrnuje integrovanou parotěsnou  
zábranu s přesahem a pruhem pásky.
Tloušťka: 2 mm 
Materiál: Zesítěný pěnový polyetylen

Pergo Quickheat představuje inteligentní a snadný způsob, jak si dopřát výhod  
podlahového topení. Nemusí se zalévat betonem, minimální starosti – dokonce můžete 
zapomenout na elektrikáře. Stačí rozvinout rohože Quickheat s vestavěnými topnými 
kabely a zaklapnout je k sobě. Na stěnu nainstalujte termostat a bezpečnostní skříňku 
a zapojte je. Opravdu je to tak jednoduché.

Kromě tepla poskytuje topení Pergo quickheat také komfort chození, takže není nutný žádný 
další podklad. Doplněním hlavního vytápěcího systému topením Pergo Quickheat můžete také 
obvykle snížit teplotu o 2 – 3 stupně ve srovnání s radiátory. Součástí systému je časovač, 
který lze nastavit na 5 + 2 dny.

1. Rychlé, příjemné teplo
Topení Pergo Quickheat je tvořeno dvěma vrstvami pěnového materiálu, střední  
vrstvou s topnými kabely a reflexním povrchem z hliníkové fólie. Díky izolaci a povrchu 
odrážejícímu teplo na spodní straně rohože směřuje veškeré teplo nahoru, aby bylo 
možné rychle upravovat teplotu v místnosti.

2. Vestavěné zabezpečení
Pergo Quickheat má vestavěné elektrické zabezpečení, které v případě poruchy 
automaticky odpojí napájení. Tento systém má přirozeně certifikaci pro instalaci  
vlastními silami a vyhovuje mezinárodním normám pro snímatelné podlahy.

3. Bezdrátový termostat v každé místnosti
S topením Pergo Quickheat si můžete snadno a přesně nastavovat teplotu v každé 
místnosti. Jakmile rozložíte rohože, jednoduše připojte bezpečnostní skříňku a nastavte 
bezdrátový termostat na požadovanou teplotu. Flexibilní časovač umožňuje samostatné 
nastavení podlahového topení pro pracovní dny a víkendy. Čtyři individuální časové  
intervaly podpoří váš denní režim (ráno, během dne, večer a v noci) a pro každý  
interval lze nastavit jedinečnou teplotu.

55 W / m2. 220 V, 50 Hz (evropská zástrčka). 
Max. zatížení: 10 A (2300 W při 230 V).
Maximální instalační plocha: 42 m2.
Vhodná pro relativní vlhkost 5 % ~ 95 %.
Tloušťka: 8 mm. Tepelná izolace: 8 W / m2 K.

Výplňová rohož  
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m2

26 rohoží/krabici. Slouží k vyplnění  
prostoru mezi topnou rohoží a stěnou.

Instalační sada, bezdrátová  
PGUDLQHKITEU

Bezdrátový termostat, 
bezpečnostní skříňka, nástroj na 
konektory a pokyny pro instalaci.

Prodlužovací kabely 
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m

Používají se mezi rohožemi a/nebo  
k prodloužení vzdálenosti mezi rohožemi  
a bezpečnostními skříňkami.

Odolnost

 Útlum kročejového hluku

 Podlahové topení

 Parotěsná zábrana

Tloušťka

 NE NE ANO*

 2 mm 3 mm 2 mm

 ANO ANO ANO*

 2 mm 3 mm 2 mm

Odolnost

 Útlum kročejového hluku

 Podlahové topení

 Parotěsná zábrana

Tloušťka

= 15 m2 / roli
= 50 m2 / roli 

Studí vás nohy?
Není potřeba. S topením  

Pergo Quickheat je instalace  
podlahového topení snadná.

Profesionální SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m 
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m 
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Údržba

Neprodyšně utěsněný povrch TitanX™ chrání před ulpíváním nečistot a díky tomu se laminátové podlahy Pergo snadno čistí. Naše vysoce kvalitní,  
ergonomické příslušenství pro údržbu vám výrazně usnadní péči o podlahu, aby si déle udržela svěží vzhled. Chcete-li zachovat lesk podlahy Pergo, 
vyhýbejte se běžným čisticím prostředkům, například mýdlům a saponátům, protože ty vytvářejí na povrchu tenkou vrstvu. Speciální univerzální čisticí 
prostředek od společnosti Pergo při správném použití odstraňuje nečistoty, aniž by na povrchu zanechával film.

Čisticí sada
PGCLEANINGKIT

Vysoce kvalitní mop s prodlouženou 
ergonomickou násadou a držák návleku 
na mop s praktickým suchým zipem pro 
uchycení návleku.

Univerzální čisticí  
prostředek na podlahy
PGCLEANALL1000

Byl vyvinut speciálně k čištění laminátových, 
dřevěných a vinylových podlah. Je ideální  
k odstraňování nečistot, mastných skvrn 
a stop po podpatcích, stejně jako ke 
každodennímu čištění.

Vosk na opravy
PGREPAIR

Pomocí vosku v barvách pokrývajících celou 
paletu dřevěných dekorů Pergo můžete 
rychle a snadno opravit barvu poškozených 
lamel. Obsahuje 1 tavicí nůž, 1 hřeben a 7 
kostek vosku. Více informací o míchání barev 
najdete na stránkách pergo.com.

Běžné čištění
Čistěte podlahu vlhkým mopem jen tehdy, když je to zapotřebí. 
Používejte univerzální čisticí prostředek na podlahy Pergo a  
návleky na mop Pergo. Navlhčete návlek na mop teplou vodou  
s univerzálním čisticím prostředkem na podlahy Pergo (rozmíchejte 
2 plná víčka univerzálního čisticího prostředku na podlahy Pergo  
v 10 litrech vody). Pečlivě rozmíchejte prostředek podle pokynů  
výrobce. Nepřekračujte toto dávkování. Použitý mop se musí  
prát podle údajů na štítku při teplotě 60 °C bez jakýchkoliv přísad. 
Nečistěte najednou plochy větší než 15 – 20 m2. Po vyčištění  
vlhkým mopem nechte podlahu uschnout.

Silně znečištěné nebo potřísněné podlahy
K odstranění odolných nečistot nebo stop použijte univerzální  
čisticí prostředek na podlahy Pergo a čistý mop, utěrku nebo 
nebrusný bílý či červený kotouč, pokud je nutné zvláštní ošetření. 
Nechte prostředek působit několik minut. Odstraňte skvrnu tak, 
že ji setřete čistým mopem navlhčeným vlažnou vodou. V případě 
potřeby postup opakujte. Potom povrch vytřete nasucho.

Návod na odstraňování skvrn
Místní znečištění: Naneste univerzální čisticí prostředek na  
podlahy Pergo na skvrnu. Nechte čisticí prostředek několik  
minut působit na skvrnu. Odstraňte skvrnu tak, že ji setřete  
čistým mopem navlhčeným vlažnou vodou. V případě potřeby 
postup opakujte. Čokoláda, mastnota, džus, likéry, víno:  
Nastříkejte univerzální čisticí prostředek na podlahy Pergo  
nebo použijte teplou vodu s přidaným univerzálním čisticím  

prostředkem na podlahy Pergo. Dehet, pastelky, rtěnka, krém na 
boty, inkoust, uhlík, lak na nehty nebo cigarety: Metylalkohol, 
aceton nebo rozpouštědla běžně používaná v domácnostech,  
technický benzín. Vosk a žvýkačky: Nechte je ztvrdnout a potom  
je opatrně seškrábejte.

Nepoužívejte vosk a leštidlo 
Laminátová podlaha Pergo se nesmí nikdy voskovat ani leštit.  
Nikdy ji nedrhněte drátěnkou nebo jinými drsnými materiály,  
protože to by mohlo nepříznivě ovlivnit vzhled a strukturu.

Další ošetřování
Některé strukturované povrchy mohou vyžadovat speciální  
ošetření, jak je popsáno níže:
Matné povrchy: Nečistoty zpravidla přilnou k matným povrchům 
silněji. Proto doporučujeme tyto typy podlah čistit pravidelněji.
Lesklé povrchy: Na lesklém povrchu jsou často více patrné  
skvrny, které zanechává voda. Po umytí vlhkým mopem vždy  
vytřete podlahu suchým mopem.
Podlahy se zkosenými hranami: Vzhledem k tomu, že  
ve zkosených hranách se může hromadit voda, vždy je  
vytřete dosucha.

Chraňte svou podlahu
Na tvrdých podlahách doporučujeme používat kancelářské  
židle s kolečky. Chraňte podlahu také plstěnými podložkami  
na nohách nábytku. Před vchodovými dveřmi vždy  
používejte rohožku.

Instalace

Aqua
příslušenství

– pro podlahy Pergo Sensation
používané ve vlhkých prostorech

(přesah 5 cm)

Tato parotěsná zábrana má třikrát 
vyšší odolnost proti vlhkosti než 
tradiční PE fólie. Lze ji instalovat 
na betonové podlahy s obsahem 
relativní vlhkosti až 95 %, proto 
je ideální do sklepů a pro velmi 
vlhké betonové podlahy. Při použití 
zábrany Moisturbloc Extreme™  
lze podlahy instalovat v časnější 
fázi stavby nových domů. 
Tloušťka: 2,5 mm.  
Materiál: Polypropylen.  
Včetně pásky.

Instalační sada  
k soklovým lištám
PGCLIPS15LM

Všechny soklové lišty se instalují 
pomocí snadno použitelného 
systému zaklapnutí bez viditelných 
šroubů nebo hřebíků. Jedna 
instalační sada vystačí na  
15 metrů soklové lišty.

Těsnicí tmel
PGKIT(xx), 310ml

Pro úhledný povrch. Zaschne  
za půl hodiny a konečné tvrdosti 
dosáhne po 24 hodinách.  
K dispozici v 8 barvách.
Vodou ředitelný, akrylový.

Izolační pěna
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Výplň dilatačních spár z pěnového 
PE. Slouží jako elastická výplň 
všech dilatačních spár po obvodu 
podlahy. Vyžaduje utěsnění 
těsnicím tmelem Aqua.

Těsnicí tmel Aqua
PGKITTRANSP, 310 ml

Pro neviditelnou a vodotěs-
nou povrchovou vrstvu kolem 
soklových a přechodových lišt, 
přechodů, dveřních rámů atd.

PE (polyetylenová) fólie

= 33,75 m2 / roli

Fólie, která chrání podlahu před 
vlhkými výpary vycházejícími z 
minerálního nebo betonového 
podlahového podkladu. Užitečná 
životnost 50 let. Tloušťka: 
 0,2 mm. Materiál: Polyetylen,  
odolný proti alkáliím.

Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Toto lepidlo je určeno pro 
podlahové plochy, které vyžadují 
dodatečnou ochranu proti 
vlhkosti. Na bázi PVAc.

Sada pro montáž
PGTOOL 

Všechno potřebné v jedné 
krabici. Obsahuje doklepávací 
blok, distanční klínky ve dvou 
velikostech (2 x 18 = 36 ks) a 
dorážedlo.

Další distanční klínky
PGSPACER, 48 ks

Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Ideální pro instalaci soklových  
a přechodových lišt. Hybridní 
polymer. Jedna tuba vystačí  
na olištování o délce 15 metrů.

Páska
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Samolepicí hliníková pásky  
pro podklady.

Radiátorové obložky
PGRCINOX15, nerezová ocel
Vnitřní průměr: 15 mm
Vnější průměr: 54 mm

PGRCINOX22, nerezová ocel
Vnitřní průměr: 22 mm
Vnější průměr: 54 mm

Snadné ji milovat, snadné s ní žít.
Díky povrchové úpravě je vaše laminátová podlaha  

nejen odolná, ale také se snadno udržuje.

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m2 PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
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L0101-01471

L0101-01599

L0101-01785

L0101-01786

L0101-01787

L0101-01789
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L0101-01791

L0101-01793

L0101-01796

L0101-01797

L0101-01798

L0101-01799

L0101-01800

L0101-01801

L0101-01802

L0101-01803

L0101-01804

L0101-01805

L0101-01806

L0101-01807

L0101-01809

L0101-01810

L0101-03363

L0101-03364

L0101-03366

L0201-01471

L0201-01599

L0201-01785
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L0201-01787

L0201-01789
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L0201-01791
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L0201-01809
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L0201-03364

L0201-03366

L0218-01782

L0218-01783

L0220-01778

L0220-01779

L0220-01780

L0220-01781

L0223-01753

L0223-01754

L0223-01755

L0223-01756

L0223-01757

L0223-01760

L0223-01763

L0223-01764

L0223-01765

L0223-01766

L0223-03359

L0223-03360

L0223-03361

L0223-03362

L0231-03367

L0231-03368

L0231-03369

L0231-03370

L0231-03371

L0231-03372

L0231-03373

L0231-03374

L0231-03375

L0231-03376

L0231-03866

L0231-03867

L0231-03868

L0231-03869

L0234-03568

L0234-03570

L0234-03571

L0234-03589

L0234-03590

L0234-03862

L0234-03863

L0234-03864

L0234-03865

L0234-03870

L0331-03867

L0331-03868

L0331-03869

L0334-03568

L0334-03570

L0334-03571

L0334-03589

L0334-03590

L0334-03862

L0334-03863

L0334-03864

L0334-03865

L0334-03870

L0601-01730

L0601-01731

L0601-01829

L0601-01830

L0601-01831

L0601-01832

L0601-01833

L0601-01834

L0601-01835

L0601-01836

 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 1810 01810 04

 01821 01821 01821 02

 03364 03364 03364 02

 03366 03366 03366 04

 01782 01782 01782 02

 01783 01783 01783 01

 01778 01778 01778 02
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 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

 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

 03866 03866 03866 02

 03867 03867 03867 02

 03868 03868 03868 04

 03869 03869 03869 08

 03568 03568 03568 02

 03570 03570 03570 02

 03571 03571 03571 03

 03589 03589 03589 05

 03590 03590 03590 08

 03862 03862 03862 01

 03863 03863 03863 02

 03864 03864 03864 08

 03865 03865 03865 02

 03870 03870 03870 04

 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(-)

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

L0301-01471

L0301-01599

L0301-01785

L0301-01786

L0301-01787

L0301-01789

L0301-01790

L0301-01791

L0301-01793

L0301-01796

L0301-01797

L0301-01798

L0301-01799

L0301-01800

L0301-01801

L0301-01802

L0301-01803

L0301-01804

L0301-01805

L0301-01806

L0301-01807

L0301-01809

L0301-01810

L0301-03363

L0301-03364

L0301-03366

L0318-01782

L0318-01783

L0320-01778

L0320-01779

L0320-01780

L0320-01781

L0323-01753

L0323-01754

L0323-01755

L0323-01756

L0323-01757

L0323-01760

L0323-01763

L0323-01764

L0323-01765

L0323-01766

L0323-03359

L0323-03360

L0323-03361

L0323-03362

L0331-03367

L0331-03368

L0331-03369

L0331-03370

L0331-03371

L0331-03372

L0331-03373

L0331-03374

L0331-03375

L0331-03376

L0331-03866

Vzorník

 Č. výr. / dekor

Ořech Elegantní, 2-lamela

Merbau, prkno

Dub Přírodní, 3-lamela

Dub Šedý, 3-lamela

Dub Plavý, 3-lamela

Dub Elegantní, 3-lamela

Dub Masivní, 3-lamela

Ořech, 3-lamela

Jasan Severský, 3-lamela

Buk Kvalitní, 3-lamela

Dub Lněný, 2-lamela

Dub Kašmírový, 2-lamela

Dub Ryzí, 2-lamela

Jasan Severský, 2-lamela

Dub Výběrový, prkno

Dub Šedý Horský, prkno

Dub Tepelně Upravený, prkno

Dub Přírodní, prkno

Dub Šedý Tmavý, prkno

Dub Černý, prkno

Dub Stříbrný, prkno

Dub Přírodní S Řezy Pilou, prkno

Borovice Severská, prkno

Dub Šedý Severský, 2-lamela

Dub Ranní, prkno

Dub Viniční, prkno

Beton Středně Šedý

Dlažba Bílá

Břidlice Uhlově Černá

Břidlice Středně Šedá

Břidlice Světle Šedá

Břidlice Alpaková

Dub Šedý Moderní, prkno

Dub Čokoládový, prkno

Dub Ošlehaný, prkno

Dub Evropský, prkno

Dub Pálený, prkno

Dub Šedý Postaršený, prkno

Dub Půlnoční, prkno

Dub Zimní, prkno

Dub Podzimní, prkno

Jasan Přírodní, prkno

Dub Béžový Klasický, prkno

Dub Královský, prkno

Dub Romantický, prkno

Dub Šedý Venkovský, prkno

Dub Šedý Tvrzený, prkno

Dub Šedý Městský, prkno

Dub Novoanglický, prkno

Dub Zámecký, prkno

Dub Farmářský, prkno

Dub Moderní Dánský, prkno

Borovice Bílá Kartáčovaná, prkno

Dub Přímořský, prkno

Dub Vesnický, prkno

Dub Starý Hoblovaný, prkno

Zmrzlý Dub Bílý, prkno

 5 v 1 Soklová lišta Soklová lišta Těsnicí tmel
  rovná rovná 

 Č. výr. / dekor

Studiový Dub, prkno

Městský Dub, prkno

Dub Černý Pepř, prkno

Sibiřský Dub, prkno

Dub Rocky Mountain, prkno

Pobřežní Dub, prkno

Zámecký Dub, prkno

Vesnický Dub, prkno

Lehký Fjordský Dub, prkno

Fjordský Dub, prkno

Dub Lodge, prkno

Křídový Severní Dub, prkno

Plážový Dub Městský, prkno

 5 v 1 Soklová lišta Soklová lišta Těsnicí tmel
  rovná rovná 

 Č. výr. / dekor

Dub Šedý, prkno

Dub, prkno

Dub Tradiční, 3-lamela

Dub Salónní, 3-lamela

Dub Francouzský, prkno

Dub Vlámský, prkno

Dub Karbonově Černý, prkno

Dub Bělený, prkno

Kaňonový Světlý, prkno

Dub Kaňonový, prkno

Classic plank domestic Elegance  NEINCPBASE1 7 mm

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

Classic plank public Extreme  NEINCPBASE5 9 mm

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

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

Wide Long Plank (Sensation) living Expression / original Excellence  NEINCPBASE6 9,5 mm

Schodový dílčí profil Incizo®
SKUPINA PRODUKTŮ SÉRIE           POPIS MATERIÁLU           VHODNÁ PRO TLOUŠŤKU PODLAHY
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toughest

tougher

tough

class 34
IC4

class 33
IC3

class 32
IC2

class 34
AC6

class 33
AC5

class 32
AC4

living Expressionoriginal Excellencepublic Extreme domestic Elegance

public Extreme

original Excellence

domestic Elegance

living Expression

třída 34 
AC6

třída 33 
AC5

třída 32 
AC4

třída 34 
IC4

třída 33 
IC3

třída 32 
IC2

nejodolnější 

odolnější

odolná

Odolnost proti nárazůmOdolnost proti poškrábání
Povrch TitanX™ nabízí tu nejlepší 
ochranu proti poškrábání a otěru, 
jaká je na trhu, a zaručuje, že  
podlaha si uchová lesk.

Jedinečná vícevrstvá konstrukce  
a kompaktní materiál jádra chrání 
podlahu před upuštěnými předměty 
a vysokými podpatky.

Odolnost proti oděru
Laminátová podlaha Pergo dokáže
celé roky odolávat oděru a opotřebení
v důsledku každodenního používání

Obrázky produktů se mohou lišit od skutečných produktů. Dostupnost produktů nebo samotné produkty se mohou kdykoliv bez předchozího oznámení změnit.  
Contents ©  2018 by                         bvba – divize podlah. Všechna práva vyhrazena. Obsah této brožury se nesmí reprodukovat vcelku  

ani z části bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.

OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ Patentovaný povrch 
TitanX™ od společnosti Pergo nabízí tu nejlepší vícevrstvou 
ochranu povrchu podlahy na trhu; zajišťuje takovou odolnost 
proti opotřebení, která překračuje běžné normy  
pro komerční prostředí.

HYGIENICKÁ S laminátovou podlahou Pergo lze snáze 
udržovat vysokou úroveň hygieny. Bakterie potřebují 
výživu a vlhkost, aby mohly bujet, a neprodyšně utěsněný, 
snadno čistitelný povrch TitanX™ jim to znemožňuje. 
Tím je přirozeně zajišťována vysoká úroveň hygieny bez 
dezinfekčních chemikálií.

ODOLNOST PROTI ODĚRU Povrch TitanX™ má další 
ochrannou vrstvu zajišťující tu nejlepší odolnost proti oděru 
a otěru, jaká je na trhu, takže vaše podlaha Pergo si uchová 
lesk mnohem déle než jiné laminátové podlahy.

ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM Jedinečná vícevrstvá 
konstrukce našeho povrchu TitanX™ společně s kompaktním 
materiálem jádra zajišťují velmi vysokou odolnost proti  
nárazům, takže podlaha dokáže odolat upuštěným  
předmětům a vysokým podpatkům.

VYSOKÁ OHNIVZDORNOST Podlaha Pergo s povrchem 
TitanX™ má díky své vícevrstvé konstrukci přirozeně vysokou 
ohnivzdornost. Tato vlastnost v kombinaci s hustotou jádra 
umožňují rychlejší odvádění tepla.

SNADNÁ POKLÁDKA Patentovaný instalační systém  
PerfectFold™ 3.0 od společnosti Pergo urychluje a  
usnadňuje instalaci, protože podlahu jednoduše  
složíte na své místo.

VODĚODOLNOST Společnost Pergo kombinuje  
materiály jádra s pevnými a těsnými suchými zámky.  
Výsledkem je jedna z nejodolnějších podlah proti 
vlhkosti na trhu.

ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI Laminátové podlahy  
Pergo eliminují statickou elektřinu. Elektrostatický náboj  
je odváděn skrz elektricky vodivý grafit do podlahového 
materiálu. Tento způsob splňuje nejpřísnější požadavky  
na antistatické vlastnosti v odvětví.

SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ Podlaha Pergo s povrchem TitanX™ 
se čistí mnohem snáze než běžné podlahy. Důvod spočívá 
v tak neprodyšném utěsnění povrchu TitanX™, že se na něm 
nečistoty jednoduše nedokážou uchytit.

Odolnost proti poškrábání
Podlahy Pergo mají navíc vrstvu částeček oxidu hlinitého, díky níž jsou odolnější proti oděru
než většina srovnatelných laminátových podlah. Při našich zkouškách používáme brusná
rouna Scotch Brite®. Jedna část povrchu se 160krát otře se zatížením 0,4 kg a potom hledáme
škrábance. Jiná část povrchu se 80krát otře se zatížením 0,6 kg a potom měříme změnu lesku.
Porovnáváme naše řešení TitanX™ se čtyřmi jinými laminátovými podlahami.

Vysoký 

Střední 

Nízký 

Žádný

Počet škrábanců

% Snížení lesku

Jiný
laminát

Jiný
laminát

Jiný
laminát

Jiný
laminát

Antistatická podlahová krytina
Metoda uvedená v evropské normě
EN 14041 slouží k měření napětí,
které se hromadí v těle osoby kráčející
po podlaze. Pro antistatické podlahové
krytiny se vyžaduje hodnota nižší
než 2 kV.

Napětí v těle (kV)

Standardní
laminát

Technický přehled

Formáty

Vlastnosti

TitanX™  • • • •

Odolnost proti oděru  Velmi vysoká Velmi vysoká Vysoká Vysoká

Technologie AquaSafe*  – • • –

PerfectFold™ 3.0  • • • –

Odolnost proti vlhkosti  Velmi vysoká Vysoká Vysoká Střední  

Antistatická  • • • • 

Hygienická  • • • •

Ekologický certifikát PEFC  • • •  •

Ekologický certifikát Nordic Ecolabel  • • •  •

Trojitá záruka  Celoživotní Celoživotní 25 let 20 let

Technické údaje  Norma 

Třída využití EN 13329 34  33 32  32

Ohnivzdornost EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1

Emise formaldehydu EN 717 E1 E1 E1 E1

Emise VOC agBB/DIBt • • •  •

Všeobecný antimikrobiální účinek JIS Z 2801 > 99 % > 99 % > 99 % > 99 %

Odolnost proti opotřebení EN 13329 AC6 AC5 AC4 AC4

Odolnost proti nárazům EN 13329 IC4 IC3 IC2 IC2

Odolnost proti kolečkovým židlím EN 13329 (class 34) Bez poškození – – –

Odolnost proti kolečkovým židlím EN 13329 Bez poškození Bez poškození Bez poškození Bez poškození

Protiskluznost EN 14041 Třída DS Třída DS Třída DS Třída DS

Tepelný odpor EN 12667 0.07 m² K/W 0.07 m² K/W 0.06 m² K/W 0.06 m² K/W 

Statický elektrický náboj EN 1815 <2 kV (antistatický) <2 kV (antistatický) <2 kV (antistatický) <2 kV (antistatický)

L0101-xxxxx Classic Plank  1200 190 9 6 1,368 48 65,66

         

L0201-xxxxx Classic Plank 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0223-xxxxx Long Plank 4V 2050 205 9,5 6 2,522 44 110,95

L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation 1380 190 8  7 1,835 48 88,08

L0234-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation 2050 240 9,5  6 2,952 33 97,42 

L0218-xxxxx Big Slab 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

L0220-xxxxx Big Slab 4V 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

         

L0301-xxxxx Classic Plank 1200 190 8 7 1,596 48 76,61

L0323-xxxxx Long Plank 4V 2050 205 9,5 6 2,522 44 110,95

L0331-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation 1380 190 8  7 1,835 48 88,08

L0334-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation 2050 240 9,5  6 2,952 33 97,42 

L0318-xxxxx Big Slab 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

L0320-xxxxx Big Slab 4V 1224 408 8 2 0,999 80 79,90

         

L0601-xxxxx Classic Plank 1200 190 7 8 1,824 48 87,55

Toto je klíčem  
k odolnosti Pergo!
Ochrana povrchu TitanX™ je  

vícevrstvá technologie poskytující  
vynikající odolnost proti opotřebení,  

oděru a nárazům.

*dostupné ve variantě Modern plank a Wide Long Plank

 Lamely, mm Balení
 Délka Šířka Tloušťka Lamely/balení m²/balení Balení/paletu m²/paletu



PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

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

www.pefc.org

pergo.com
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Pergo je kvalitní produkt vyráběný společností                         bvba, divize podlahových krytin, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa.

V reálném životě vypadají  
naše podlahy ještě lépe!

Navštivte náš web a objednejte si vzorky  
vašeho oblíbeného designu.
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