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Kun luomme puulattiamme, pyrimme tuomaan aidon 

luonnonmateriaalin tunnun kotiisi ja elämääsi. Puun 

puhtaus tuo autenttisen tunnelman, jota ei voi verrata 

muuhun. Mutta samalla se on herkkä, ja sitä on suojeltava 

kestämään modernin elämän jokapäiväisiä toimia.

Me Pergolla hallitsemme kestävät lattiat. Olemme laminaattilattian 

keksijöitä, ja toimimme sanoin kehittäessämme kaikkia lattioitamme: 

Mitä iloa olisi kauniista lattiasta, jos sen kauneus ei kestä? 

Siksi päivitämme ja kehitämme jatkuvasti puulattioidemme taustalla 

olevaa teknologiaa. Keksimme uusia tapoja suojata pintaa ja lisätä 

kestävyyttä. Haluamme aina varmistaa, että uusi lattiasi säilyttää 

tulevina vuosina sen ilmeen, johon ihastuit.

Lähempänä luontoa

LANGELAND, RESIDENCE OAK  W0135-03566-2
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Pergo StayClean tekee eron!Lattia ilman StayClean -käsittelyä...

Nauti puun tinkimättömästä luonnonkauneudesta
StayClean-tekniikka ja kulutusta kestävä pintakerros saavat aikaan lattian, joka on suojattu vaikuttamatta 

itse materiaaliin. Puun aitoa ulkonäköä ja luonnollista luonnetta ei muuteta – ne vain suojataan.

Huolettomat lattiat
Vesi, lika ja roiskeet voivat olla haitallisia puulattioille ja aiheuttaa turpoamista ja ennenaikaista ikääntymistä. 

Mutta meidän puulattioissamme on erityinen pinta- ja reunasuojaus, joka antaa sinulle lattia, joka pysyy 

kauniina vuodesta toiseen.

Rakkaudesta 
puuhun
Lattiamme tuovat sisustukseesi puun luonnollisen ja aidon kauneuden. Ja lisänä 

on iso bonus: StayClean-tekniikan ansiosta uudet puulattiasi näyttävät parhailta 

vuodesta toiseen.

StayClean tarjoaa ainutlaatuisen suojan, joka tekee Pergon puulattioista erityisen kestäviä  nesteitä  

a roiskeita vastaan sekä estää lian pääsemisen liitoksiin ja puun rakenteeseen. Tuloksena on lattia, 

joka pysyy raikkaana menettämättä kiiltoaan. Puulattioiden ystävänä olemme ylpeitä voidessamme 

esitellä uuden sukupolven lattiat, joiden avulla voit nauttia puun luonnollisesta ja muuttumattomasta 

tunnusta ilman huolta.

LOFOTEN, NORTHERN LIGHT OAK  W1216-03202-C
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Kauneutta kestävästi
Kauniin lattian valitseminen ei merkitse vain designia ja kotisi ulkonäön parantamista.

Kuten monissa muissakin tuotteissa, se on päätös, joka ulottuu kodin seinien ulkopuolelle. 

Siksi haluamme kertoa, miten uusi lattiasi on valmistettu.

Sitoutuminen kestävyyteen. Pergo tunnetaan kestävistä lattiapäällysteistä. Aina ei ehkä tule ajatelleeksi 

sitä, että kestävä lattia, jota ei tarvitse uusia pitkään aikaan, on ehkä ilmeisin tapa minimoida toimintamme 

jalanjälki. Toinen on varmistaa mahdollisimman vähäinen vaikutus ympäristöön valmistusprosessin 

jokaisessa vaiheessa – ja puulattioiden koko elinkaaren ajan. Osoituksemme sitoutumisestamme ja 

ympäristöstä huolehtimisestamme Pergo oli ensimmäinen lattiayritys, joka on koskaan saanut virallisen 

Joutsenmerkin, vihreän ympäristömerkin.

Raaka-aineen hyödyntäminen. Puu on arvokas, uusiutuva luonnonvara, jota tulisi käyttää kestävim-

mällä tavalla – erityisesti silloin, kun kyseessä on hitaasti kasvava puu, kuten tammi. Siksi käytämme 

hitaasti kasvavaa, korkealaatuista puuta, kuten tammea ja saarnea, vain siihen lattian osaan, jonka 

näet ja tunnet. Tavoitteenamme on saada yhdestä puusta mahdollisimman paljon lattiaa vaarantamatta 

lattian luonnollista ilmettä, tuntumaa ja kestävyyttä. Lattialaudan ytimeen käytetty puu on peräisin 

nopeasti kasvavista puista ja/ tai kierrätyspuusta. Kierrätyspuuta syntyy muun teollisuuden sivutuotteena, 

joka päätyisi muuten poltettavaksi. Sen sijaan puu hyödynnetään uuden lattiasi ytimenä.  

Sitoutuminen joka yksityiskohtaan. Haluamme, että nautit puulattiastasi tietäen, että se on tehty 

ympäristöä kunnioittaen. Ylin kerros on peräisin kestävistä tammi- ja saarnilähteistä Euroopasta. 

Käyttämämme lakka täyttää tiukat kansainväliset päästönormit. Pergon myötä voit tuntea olosi 

turvalliseksi tietäen valitsevasi lattian, joka on yhtä hyvä sisustuksellesi kuin yhteiselle luonnollemme.

PEFC/07-32-37* Information sur le niveau d’émission 
de  substances volatiles dans l’air 
intérieur,  présentant un risque de 
 toxicité par  inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions). 
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Pergon FloorLab avulla voit nähdä uuden lattiasi omassa kodissasi. 

Lataa kuva sisustuksestasi, valitse lattia koko valikoimastamme ja leiki väreillä, 

malleilla ja materiaaleilla, kunnes löydät mieleisesi. 

Haluatko tutkia malleja nopeasti?

Tiedämme, että laaja lattiavalikoimamme voi tuntua huimalta. 

Mutta FloorFinder tarttuu sinua kädestä ja ohjaa sinut oikean lattian 

pariin muutamalla napsautuksella.

Haluatko katsoa tulevaisuuteen?

Käy FloorLab ja FloorFinder sivustolla pergo.fi

SALTHOLM, NATURAL HERRINGBONE OAK  W3143-05115

Tarvitsetko apua uuden 
Pergo-lattian löytämisessä? 

Oikean lattian valitseminen on usein vaikein osa kodin uudistamista.

Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla pääset alkuun ja kohti täydellistä lattiaa.

1 Tee arjesta helppoa

Puu tekee ihmeitä joka huoneessa. Mutta jos etsit uutta lattia keittiöön, on hyvä valita sellainen,

joka kestää tarvittaessa muutaman roiskeenkin. Lisäksi pintasuojaus helpottaa myös lattian puhdistamista.

2 Mikään ei voita aitoutta

Ennen kuin päätät, kannattaa käydä katsomassa oikeaa lattiaa. Tilaa näyte tai käy jälleenmyyjällämme 

saadaksesi tuntuman suosikkiisi. Voi myös olla hyödyllistä nähdä, miten lattia näyttää päivän eri tunteina.

3 Paranna tilaasi

Leveät lankut lisäävät tilan tuntua suuressa huoneessa, joten jos se sopii kotiisi: valitse isoa!

4 Ajattele eri tavalla

Ennen päätöstä lattiasta mieti hetki eri vaihtoehtoja, kuten kuvioitua lattiaa tai muuta käsittelyä 

kuin alun perin suunnittelit. Se saattaa innostaa viemään kotisi sisätilat seuraavalle tasolle.

5 Viime silaus

Viimeistely voi tuntua pikkujutulta, mutta sillä on iso vaikutus huoneen ilmeeseen. 

Täydellisesti sopivan jalkalistan valitseminen tekee asennuksesta viimeistellyn ja vaikuttaa 

koko huoneen ulkonäköön. Katso lisää sivuilta 46 – 53.
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K L A S S I N E N  J A  N Y K YA I K A I N E N

Joutsenmerkki- 
sertifioitu. Hyvä valinta 

ympäristölle.

Asumiseen 
sopiva lattia
Puulattiamme on suojattu StayClean

-tekniikalla, jotta ne kestävät arjen 

haasteet. Se luo puulattiaasi luonnollisen, 

aidon ilmeen ja tuntuman ja antaa 

sinulle lattian, joka on yhtä tyylikäs 

kuin kestäväkin.

Listat
jotk  sopivat täydellisesti 

lattiasi väriin! 
Lisätietoja on sivulla 51.

LOFOTEN, SPRING OAK  W1216-01741-C
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Valoa kohti
Kun asennat lattiaa, varmista, että lankut 
johtavat kohti ikkunaa, joka antaa eniten 

auringonvaloa. Varsinkin jos lattiassasi on pitkät
lankut, kuten Langeland, on helppo hyödyntää 

optista vaikutelmaa.

Kestää roiskeet!
Puulattiamme on suojattu 

StayClean-tekniikalla.

LANGELAND, CHATEAU OAK  W0135-03789-2
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Aito 
ulkonäkö
Anna oikean ja luonnollisen 

puulattian autenttisen ilmeen tuoda 

persoonallisuutta sisustukseesi.

Langeland-lattioidemme näyttävyys 

toteuttaa toiveesi. Rakenne, 

syykuvioiden luonnolliset muutokset 

ja värivaihtelu tekevät puulattioista 

klassikon, joka ei koskaan mene 

pois muodista. 

Haluatko nähdä lattiamme 
oikeassa ympäristössä?
Käy jälleenmyyjällä tai tilaa 
näyte sivustolta pergo.fi.

LANGELAND, NORDIC GREY OAK  W0135-05118-2
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Upeassa lattiassa on kyse 
muustakin kuin ulkonäöstä
Oikean alusmateriaalin valitseminen 

parantaa paitsi kävelymukavuutta myös 
lisää lattian toiminnallisia ominaisuuksia. 

Lue lisää sivulta 48.

Ihan rauhassa!
Lattiasi pysyy puhtaana.

SVALBARD, CAMEL BROWN OAK  W1248-05124
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Saltholm-lattialankut eivät ole vain suuria ja moderneja verrattuna pienempiin, 

perinteisiin lankkuihin, joita yleensä nähdään kalaruotoasennuksena. 

Ne voi myös asentaa kahden erilaista lattiakuvion muotoon. Valitse kalanruoto 

tai neliö. Kumpikin tekee sisustuksesta vaikuttavan.

Suunniteltu perinteiseen 
tai modernimpaan makuun 
– miten itse haluat

M O N I P U O L I N E N  V I N TA G E

S
A

LT
H

O
LM

, L
IG

H
T 

H
E

R
R

IN
G

B
O

N
E

 O
A

K
  W

31
43

-0
48

56

SALTHOLM, BROWN HERRINGBONE OAK  W3143-04979



22 23

Näiden Svalbard-lattioiden luonnollisen, herkästi käsitellyn tammen vaaleat sävyt tuovat 

pehmeän kosketuksen koko huoneeseen. Silti ne ovat kaikkea muuta kuin hauraita. StayClean-tekniikka 

tarjoaa näkymättömän suojan ja tekee lattiastasi valmiin jokapäiväiseen elämään.

Aiotko asentaa lattian itse?
Ei hätää! Asennus on nopeaa ja helppoa napsautusjärjestelmämme avulla. 

Katso lisää sivulta 45.

Sinun lattiasi sellaisena kuin 
luonto sen tarkoitti

SVALBARD, LIGHTHOUSE OAK  W1248-03794

SVALBARD, ICE WHITE OAK  W1248-03793

SVALBARD, CHALKED OYSTER OAK  W1248-05119
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Vanhat suosikit, 
uudet puitteet
Vintagessa on kyse yhdistelemisestä. 

Aidon puulattian klassinen ilme on 

täydellinen pohja sisustukselle, jossa 

uudet ja vanhat suosikit lyövät kättä.

Lattiamme on valmistettu 
uusiutuvista ja  

ierrätysmateriaaleista.

Varmuutta eliniäksi!
Pergo-lattioille

myönnetään elinikäinen takuu. 
Lue lisää sivulta 31.

Jalkalistat
jotka sopivat täydellisesti 

lattiaasi.
Katso lisää sivulta 51.

SANDHAMN, SMOKED MANOR OAK, CHEVRON  W3860-04374

LOFOTEN, NATURAL PRIME OAK  W1216-03798-C

LOFOTEN, NATURAL OAK  W1216-03201-C
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Mikään ei sano »tervetuloa« niin kuin aidon puulattian

lämmin tuntu. Yhdistä siihen rakkaimmat esineesi,

niin lopputuloksena on persoonallinen sisustus. 

Y K S I N K E R TA I S E S T I  P O H J O I S M A I N E N

Vahinkoja sattuu!
Mutta lattiasi pysyy 

puhtaana.

LOFOTEN, ARCTIC OAK  W1216-03572-C
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Inspiration

Arkipäivän 
eleganssia
Kauneutta kaikin keinoin, mutta 

vastuullisesti. Tämä on lähestymistapamme 

kestävän ja ekologisen lattian luomiseen. 

Se pätee yhtä hyvin puulattioihin kuin 

muihinkin lattioihimme. Näyttää siltä, 

että olemme oikeilla jäljillä, sillä Pergo 

oli ensimmäinen lattiavalmistaja, jolle 

myönnettiin Joutsenmerkki.

Joutsenmerkki takaa 
alhaiset päästöt ja 

hyvän sisäympäristön.

LOFOTEN, GREY OAK  W1216-03203-C LOFOTEN, WHITE SAND OAK  W1216-03793-C
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Pergo-puulattiat koostuvat kolmesta puukerroksesta, joiden syyt kulkevat eri suuntiin 

lämpötilan ja kosteuden vaihtelujen aiheuttaman luonnollisen laajenemisen ja kutistumisen 

vähentämiseksi. Edistyksellinen kuusi- tai HD-ydin absorboi stressiä ja rasitusta ja  

varmistaa, että lattia pysyy vakaana kaikissa olosuhteissa.

1 Suojaava viimeistely

2 Päällyskerros

3 Edistyksellinen ydin

4 Tasapainotettu tausta

7 korkealuokkaista lakkakerrosta saavat aikaan 
parhaan mahdollisen suojan kulumista ja naarmuja 
vastaan ja varmistavat helpon kunnossapidon.

Huolellisesti valikoitu 2,5 tai 3 mm paksu puukerros.

Ydin absorboi lattiaan kohdistuvat rasitukset ja paineet ja 
varmistaa, että lattia pysyy vakaana kaikissa olosuhteissa.

Taustaviilu on valmistettu ekologisesti sertifioidusta
puusta, ja se auttaa tasapainottamaan lankut täydellisesti.

Lujan ja innovatiivisen rakenteen ansiosta jokainen Pergon puulattia on tehty 

kestämään, minkä ansiosta myönnämme tuotteillemme kattavan takuun.

» Kaikille lattioille myönnetään elinikäinen takuu.

» Fekä 10 vuoden takuu StayClean-kosteussuojalle.

Elinikäinen takuu

Mikä tekee Pergo parketista niin erityisen?
Tutustu yksityiskohtiin tässä!

SANDHAMN, NATURAL MANOR OAK, CHEVRON  W3860-04371
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x 2

Viimeistely

Tammi
syyrakenne on tyypillinen, 
ja puu on väriltään vaaleaa tai tummaa.

Saarni
on sileäsyinen ja väriltään valkoiseen 
ja vaaleankeltaiseen vivahtava.

Puulajit

Puu on elävä materiaali. Väri muuttuu luonnollisesti vuosien mittaan. Kuvissa näkyvät kuviot ja värit eivät ole täysi yleiskuva kaikista eri vivahteista, joita puulattiassa voi esiintyä.

2-sivuviiste Ei sivuviiste4-sivuviiste

Jotta voit nauttia lattioistasi vielä monen vuoden ajan, lattiamme on suojattu StayClean-tekniikalla sekä pintakäsittelyllä kulumista 
vastaan. Kaikki lattiamme ovat käyttövalmiita suoraan laatikosta, eikä ylimääräistä pintakäsittelyä tarvita. Lakkamme täyttävät tiukat 
kansainväliset päästönormit, joten voit nauttia puulattiastasi tietäen, että se on tehty ympäristöä kunnioittaen.

Viisteet määrittävät jokaisen yksittäisen lankun, mikä luo tunteen autenttisesta puulattiasta.
Mallistossamme on malleja, joissa on viisteet lankkujen pisimmillä sivuilla tai kaikilla neljällä sivulla.

Ekstramatta lakka
Ylimääräinen mattalakkakerros tarjoaa molempien maailmojen 
parhaat: käsittelemättömän puun ilmeen, jolla helppohoitoinen 
lakkapinta.

Matta lakka
Viimeistely, joka korostaa puun värejä ja antaa silti sen 
luonnollisen, aidon ilmeen loistaa läpi.

Viisteet

Sen lisäksi, että puu materiaalina mahdollistaa monenlaisia luonnollisia tyylejä, erilaiset pintakäsittelyt  

a viimeistelyt mahdollistavat vieläkin useampia vaihtoehtoja. Tutustu rauhassa eri vaihtoehtoihin, 

niin voit valita juuri sinulle oikean lattian. Ja kun olet valmis, suosittelemme käymään lähimmällä

jälleenmyyjällä kokemassa valintasi itse. 

Katso tämä, ennen 
kuin valitset puulattiasi

Luokitus
Jokainen puu on ainutlaatuinen, ja jopa saman puun eri osat voivat saada aikaan erilaisen ulkomuodon. Oksakohdat ja syykuviot 
selkeyttävät ja antavat lisää luonnetta. Joillakin tuotteillamme on enemmän luonnetta kuin toisilla, ja siksi olemme kehittäneet 
luokitusjärjestelmän. jonka avulla voit löytää lattian, joka vastaa toiveitasi. Lisätietoja saat sivustolta pergo.fi.

Selected
Puu, jossa on pieniä oksakohtia; 
luonnollista värin ja rakenteen vaihtelua.

Accent
Puu, jossa on keskikokoisia oksakohtia; 
eloisaa värin ja rakenteen vaihtelua.

Lively
Puu, jossa on suuria oksakohtia ja 
halkeamia; eloisaa värin ja rakenteen 
vaihtelua ja melko rustiikkinen vaikutelma.

Harjattu
Lankun pinnan harjaaminen korostaa luonnollista 
syyrakennetta ja kohentaa puun autenttista näköä ja tuntua.

Syväharjattu
Puun pinta käsitellään erityisharjoilla, joilla harjataan alas 
puun pehmeitä osia. Syväharjaus kohentaa luonnollista puun 
tuntua entisestään.

Rakenne
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1  SANDHAMN

2  LANGELAND

3  SVALBARD

4  SALTHOLM

5  LOFOTEN 

1

2

3

4

5

Joutsenmerkki 
takaa energiatehokkaan 

tuotannon.

600 × 310 × 13 mm – – Uniclic®           – Elinikäinen

2400 × 260 × 14 mm • 4 PerfectFold™ 10 vuotta Elinikäinen

2200 × 220 × 13 mm • 4 PerfectFold™ 10 vuotta Elinikäinen

580 × 145 × 14 mm  • 4 Uniclic® 10 vuotta Elinikäinen

1820 × 190 × 13 mm • 2 PerfectFold™ 10 vuotta Elinikäinen

    
   Napsautus- Kosteus-
 StayClean Viisteet järjestelmä suojatakuu Takuu

Älä murehdi asennusta!
Pitkistä lankuista huolimatta puulattiamme on helppo asentaa.
Napsautusjärjestelmämme ansiosta lankut voi asentaa yksin.

Katso lisää sivulta 45.
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W0135-03562-2 W0135-03789-2

W0135-05116-2

W0135-05118-2

W0135-03787-2

W0135-05117-2 W0135-03566-2 

Lively

Lively

Accent

Lively

Lively x 2

Accent Lively x 2

Katso sisustus kohdasta 17 

Katso sisustus kohdasta 36 Katso sisustus kohdasta 4 

Katso sisustus kohdasta 16 

Katso sisustus kohdasta 14 & 15 

Langeland
2400 × 260 × 14 mm | 3 mm:n pinta | 4-sivuviiste | PerfectFold™

NORDIC POLAR OAK CHATEAU OAK

BROWN CHESTNUT OAK

NORDIC GREY OAK

SEAFIELD OAK

CASTLE OAK RESIDENCE OAK

LANGELAND, CASTLE OAK  W0135-05117-2

LUOKITUKSET:

Selected, Accent, Lively

Teknisistä syistä tässä esitetyt värit voivat poiketa todellisista lattiaväreistä. Suosittelemme käymään jälleenmyyjällä katsomassa näytettä ennen ostamista.

Harjattu Syväharjattu Matta lakkaEkstramatta lakka
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W1248-03793

W1248-05119

W1248-05124

W1248-05123

W1248-03792 W1248-05120W1248-03794

W1248-05122 W1248-05121W1248-05117

Lively

Lively

Accent

LivelyLively

Selected SelectedAccent Lively

Accent

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

Katso sisustus kohdasta 22 Katso sisustus kohdasta 23 

Katso sisustus kohdasta 18 & 19

Katso sisustus kohdasta 1 Katso sisustus kohdasta 53 

Katso sisustus kohdasta 23 

Svalbard
2200 × 220 × 13 mm | 2,5 mm:n pinta | 4-sivuviiste | PerfectFold™

ICE WHITE OAK

CHALKED OYSTER OAK

CAMEL BROWN OAK

SMOKED MANSION OAK

SUBLIME OAK GREY VINTAGE OAKLIGHTHOUSE OAK

FROST OAK COUNTRY OAKLAPLAND OAK

LUOKITUKSET:

Selected, Accent, Lively

Teknisistä syistä tässä esitetyt värit voivat poiketa todellisista lattiaväreistä. Suosittelemme käymään jälleenmyyjällä katsomassa näytettä ennen ostamista.

Harjattu Syväharjattu Matta lakkaEkstramatta lakka
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W1216-03097-C

W1216-03798-C

W1216-03203-C

W1216-03201-C W1216-03888-C

W1216-03797-C

LivelyAccent

Lively

Selected

Accent Selected

x 2

x 2

x 2

W1216-01739-C W1216-03800-C

W1216-01741-C

W1216-05125-C

W1216-03572-C

W1216-03202-C W1216-03793-C

Accent

Selected

Lively Selected

Accent

Accent

Accent

x 2

x 2

Katso sisustus kohdasta 26 & 27

Katso sisustus kohdasta 55 Katso sisustus kohdasta 56 Katso sisustus kohdasta 25

Katso sisustus kohdasta 25 Katso sisustus kohdasta 56

Katso sisustus kohdasta 28 & 29

Katso sisustus kohdasta 12

Katso sisustus kohdasta 13 & 56

Katso sisustus kohdasta 3 Katso sisustus kohdasta 29

Lofoten
1820 × 190 × 13 mm | 2,5 mm:n pinta | 2-sivuviiste | PerfectFold™

COUNTRY ASH HARBOURSIDE OAK

SPRING OAK

LIGHT PURE OAK

ARCTIC OAK

NORTHERN LIGHT OAK WHITE SAND OAK

RANCH OAK

NATURAL PRIME OAK

GREY OAK

NATURAL OAK BROWN CABIN OAK

SADDLE BROWN OAK

LUOKITUKSET:

Selected, Accent, Lively

Teknisistä syistä tässä esitetyt värit voivat poiketa todellisista lattiaväreistä. Suosittelemme käymään jälleenmyyjällä katsomassa näytettä ennen ostamista.

Harjattu Syväharjattu Matta lakkaEkstramatta lakka
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W3143-04856 W3860-04371

W3143-05115

W3143-04979

W3860-04374

Lively Lively

Selected

Selected

Selected

Katso sisustus kohdasta 20 Katso sisustus kohdasta 30 Katso sisustus kohdasta 24

Katso sisustus kohdasta 10

Katso sisustus kohdasta 21

Sandhamn
600 × 310 × 13 mm | 2,5 mm:n pinta | ei sivuviiste | Uniclic®

Saltholm
580 × 145 × 14 mm | 3 mm:n pinta | 4-sivuviiste | Uniclic® 

LIGHT HERRINGBONE OAK NATURAL MANOR OAK, CHEVRON

NATURAL HERRINGBONE OAK 

BROWN HERRINGBONE OAK

SMOKED MANOR OAK, CHEVRON

LUOKITUKSET:

Selected, Accent, Lively

Teknisistä syistä tässä esitetyt värit voivat poiketa todellisista lattiaväreistä. Suosittelemme käymään jälleenmyyjällä katsomassa näytettä ennen ostamista.

Harjattu Syväharjattu Matta lakkaEkstramatta lakka
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Katso
vaiheittaiset

videot sivustolta 
pergo.fi

Täydellinen tulos on vain napsautuksen 
päässä – älä huoli, opastamme sinua 
koko prosessin ajan!

Oletko valmis aloittamaan?
Muista lukea asennusohjeet ja takuuehdot laatikosta ja sivustolta pergo.fi. 

Ja tarkista sivulta 52, millaisia työkaluja tarvitset.

Kulma
Jos olet asentanut lattian aiemmin, 

teit sen luultavasti näin. Kulmittainen napsautus, 

ja lankkujen lyhyet päät yhteen.

Uniclic® ja PerfectFold™

Vaaka-asennus
Pergo-puulattiat voi asentaa myös vaakasuunnassa. 

Erittäin kätevä vaihtoehto paikkoihin, joissa lankkujen 

kallistaminen on vaikeaa tai mahdotonta (asennettaessa 

viimeistä lankkuriviä tai ovenkarmien ja lämpöpattereiden alle).

Uniclic® ja PerfectFold™

Pudotus
The PerfectFold™ -liitos on asennusmenetelmä, jonka 

ansiosta saat suuretkin alueet nopeasti valmiiksi. 

Napsauta lankkua pitkältä sivulta, liu’uta sitä, kunnes 

se saavuttaa aiemmin asennetun lankun ja paina alas.

PerfectFold™ 

Näin asennat uuden lattian
Se käy helposti. Itse asiassa Pergo-lattian asentaminen on nyt helpompaa ja nopeampaa 

kuin koskaan. Napsautat vain tavalla, joka sinulle parhaiten sopii, ja lattiasi on valmis 

tuota pikaa. Lankut on myös helppo purkaa ja vaihtaa tarvittaessa.
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Lattia: Mitattuun lattiapintaan 
kannattaa lisätä 10 %.

Underlay: Auttaa poistamaan 
melua, tasoittamaan lattiaa, 
suojaamaan kosteudelta tai 
lisäämään lattialämmityksen. 
Katso sivu 48.

Asennustyökalut: Jos aiot asentaa 
lattian itse, muista hankkia työtä 
helpottavat välineet. Kysy neuvoa 
jälleenmyyjältä! Katso sivu 52.

Jalkalistat: BLisäämällä lattian 
tyyliin sopivat jalkalistat luot 
tilaan saumattoman ja tyylikkään 
vaikutelman. Katso sivu 50.

Huolto: KPidä lattiasi kunnossa 
Pergon puhdistustuotteilla. 
Katso sivu 53.

Älä unohda 
viimeistelyjä!

1: Alusmateriaalit
Tee hienosta lattiasta vielä hienompi! Ennen kuin 
asennat uuden puulattian, on valittava aluskerros. 
Aluskerroksen avulla voit lisätä kävelymukavuutta, 
parantaa huoneen akustiikkaa tai lisätä kosteus- 
suojaa. Seuraavalla sivulla on yleiskatsaus, jonka 
avulla voit valita tilaasi sopivan aluskerroksen.

2: Skirtings
Pergon täydellisesti yhteensopivat, valkoiset 
tai maalatut jalkalistat asennetaan helposti 
ja joustavasti snap-in-järjestelmällä, nauloilla, 
ruuveilla tai liimalla. Kaikissa jalkalistoissa 
on jyrsintäurat, joiden taakse kaapelit saa 
helposti piiloon.

3: Laajennusprofiili 
Laajennusprofiili ovat tarpeen, jotta lattiat pääsevät 
liikkumaan asennettaessa erillisiä lattiaosia samalle 
tasolle esim. kahteen vierekkäiseen huoneeseen, 
joissa on sama lattia. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.

4: Tasoerot ja viimeistely
Nämä lisätarvikkeet saavat aikaan tyylikkään 
siirtymän ja kompensoivat korkeuseroja paikoissa, 
joissa puulattiat kohtaavat muita lattiapintoja. 
Käytä kokolattiamattosiirtymää puun ja kokolat- 
tiamaton välillä ja kovan pinnan ohentajaa puun 
ja laattojen välillä. Päätylistat saavat aikaan 
miellyttävän viimeistelyn kynnyksiä vasten 
ja muissa vastaavissa tilanteissa. Saatavana 
5-in-1-ratkaisunamme.

5: Porrasaskelmalistat 
Pergon lattiat ovat erinomainen valinta myös 
portaikoissa, joissa yhteensopivien 
porrasaskelmien avulla saadaan aikaan tyylikäs 
viimeistely kullekin yksittäiselle portaalle. 
Saatavana 5-in-1-ratkaisunamme.
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 Underlay Foam Smart Underlay Silent Walk

 Underlay Foam+ Smart Underlay+ Silent Walk

Alusmateriaalit puisille alustoille

Tee upeasta lattiasta upeampi
Ennen uuden puulattian asentamista sinun täytyy valita alusmateriaali. Alusmateriaalin avulla voit parantaa kävelymukavuutta sekä lisätä 
lattian toiminnallisia ominaisuuksia. Paranna huoneen akustiikkaa tai lisää kosteussuojaus. Pergon alusmateriaaleista on monenlaisia hyötyjä.

QuickHeat on helppo ja yksinkertainen lattian mukavuuslämpö. Pienellä vaivalla, ei jyrsimistä betoniin-voit asentaa itse ilman sähkömiehen apua. 
Levitä vain vuodat ja yhdistä. Asenna termostatti seinälle ja yhdistä. Quickheat tarjoaa mukavan lämmön lattialle. Se täydentää peruslämmitysratkaisuasi 
ja voit alentaa patterien lämpötilaa kahdella-kolmella asteella. Ajastimen avulla voit säätää lämmityksen 7:ksi (5 + 2) päiväksi.

Nopeaa ja miellyttävää lämpöä
QuickHeat-järjestelmä koostuu useasta kerroksesta: 
lämpöä tuottavasta lämpöfoliosta, eristyslevyistä, jotka 
saavat lämmön siirtymään ylöspäin, ja kahdesta 
kosteudenkestävästä erotuskerroksesta, jotka estävät 
kosteutta nousemasta aluslattiasta. 

Sisäänrakennettua turvallisuutta
QuickHeatissä on sisäänrakennettuna turvatoiminto 
(RCD residual Current Device), joka kytkee laitteen irti 
sähköjärjestelmästä ongelmatilanteessa. Systeemi on 
sertifioitu ja hyväksytty asennettavaksi itse. Järjestelmä 
täyttää kansainväliset standardit.

Langaton huonekohtainen
termostaatti
Termostaatin avulla voit helposti säätää huoneet 
haluamaasi lämpöön. Asentamisen jälkeen lämpö 
on helposti säädettävissä.

QuickHeat-vältät kylmät jalat

60 W / m². 230 V. Suurin asennusala 50 m². 

QuickHeat eristyslevyt

Langaton säätöyksikkö
NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

Applikaation avulla säädettävissä. 
3 asentoa;jatkuva, päivä ja yö.viikkosäätö 5 + 2 päivää.

Jatkokaapelit
NEQHEXTCAB100, 1,0 m
NEQHEXTCAB300, 3,0 m

Yhdistä kaapelien avulla lämmityksesi termostaattiin.

QuickHeat kalvo
NEUDLQH60X300, 0,6 x 3 m
NEUDLQH60X500, 0,6 x 5 m
NEUDLQH60X700, 0,6 x 7 m
NEUDLQH100X300, 1 x 3 m
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m

NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m

NEUDLQHPLATE, 120 × 50 × 0,7 cm

Eristyslevyt. 10 kpl / pakkaus. Koko 0,6 m2 / 6 m2 pakkaus. 
Paksuus 7 mm.
Käytä Höyrysulkua, PGUDLSCREEN34.
Sulku eristyslevyn alle ja päälle.

 HYVÄ PAREMPI PARAS

Kestävyys

Kävelyäänen vaimennus

Lattialämmitys

Kosteussulku

Paksuus

 EI EI KYLLÄ

 EI EI KYLLÄ*

 2 mm 3 mm 2 mm

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Huoneisiin, joissa on vähän 
kulutusta. 15 m2 / rulla.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Huoneisiin, joissa on paljon 
kulutusta. 15 m2 / pakkaus.

Silent Walk
PGUDLSW7

Erittäin kestävä ja vahva 
alusmateriaali huoneisiin, joissa 
on enemmän kulutusta. 7 m2 / rulla.

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Hyvä perusta huoneisiin, joissa 
on vähän kulutusta. Sisältää 
sisäänrakennetun höyrysulun 
limityksellä ja tarranauhalla.
15 m2 / rulla.

 EI EI KYLLÄ

 KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ*

 2 mm 3 mm 2 mm

Kestävyys

Kävelyäänen vaimennus

Lattialämmitys

Kosteussulku

Paksuus

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Sopiva huoneisiin, joissa on 
enemmän kulutusta. Sisältää 
sisäänrakennetun höyrysulun 
limityksellä ja tarranauhalla.
15 m2 / pakkaus.

Silent Walk
PGUDLSW7

Erittäin kestävä ja vahva 
alusmateriaali huoneisiin, 
joissa on enemmän kulutusta. 
7 m2 / rulla.

Alusmateriaalit betonialustoille

 HYVÄ PAREMPI PARAS

*Kun asennat SilentWalk-mallia betonilattioille tai lattialämmityksen päälle, teippaa alusmateriaalin 
reunat kosteudenkestävällä teipillä (NETAPE50). Älä tee tätä, kun asennat puisille alustoille.

CLICK & PLUG
SYSTEM

Tee upeasta
lattiasta upeampi!
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PGWPPSKRWHITE, 2400 × 16 × 80 mm
PGWPPSKRPAINT, 2400 × 16 × 80 mm 

1

3

5

2

4
7 – 15 mm

25 mm

30 mm

17 mm

17 mm

4 mm

39 mm

16 mm
13 mm

4 mm

39 mm

13 mm

4 mm

54 mm

13 mm

4 mm

39 mm

80
 m

m

16 mm

80
 m

m

16 mm

PGWPPSKR(-), 2400 × 16 × 80 mm

Viisi täydellistä 
viimeistelyä yhdessä
Listaratkaisu sisältää lattiasi eri osiin sopivat listavaihtoehdot kätevästi yhdessä paketissa. Listat sopivat 
täydellisesti lattian väriin ja rakenteeseen, ja all-in-one-ratkaisut tarjoavat saumattoman lopputuloksen. 
Pinta on valmistettu kulutusta kestävästä ja naarmuuntumattomasta viilusta. Patentoidulla Incizo®-ratkaisulla 
leikkaat listan tarvitsemaasi muotoon. Mukana toimitetaan veitsi. Sopii 12,5 – 14 mm korkeille lattioille.

Päätylista
Viimeistely kynnykseen, liukuoviin jne.

Mattojen tasoerolista
Puusta kokolattiamattoon.

Kovien pintojen tasoerolista
Puusta keramiikkaan, vinyyliin tai linoleumiin.

Laajennusprofiili
Puusta puuhun.

PGWINCP(-), 2150 × 17 × 54 mm
Valitse oikea tuotenumero 

yhteensopivuustaulukosta.

Porrasasennuksiin tarvitaan Incizo®-alalistat,
jotka on tilattava erikseen.

NEWINCPBASE4 – Langeland
NEWINCPBASE5 – Svalbard ja Lofoten

Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.
Lattiansävyinen. Pinta: kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia. 
Ydin: MDF.  

Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.
Väri: valkoinen (NCS 0502 Y), maalattava.

Lattiansävyinen jalkalista Valkoinen tai maalattava jalkalista
– valkoinen
– maalattava

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

Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.
Väri: valkoinen, maalattava.

– valkoinen
– maalattava

PGSTPSILVME250, 2500 × 30 × 25 mm

Sopii 7 – 15 mm paksuille lattioille.
Pinta: alumiini. Väri: hopea. 

Porrasaskelmalista

Porrasaskelmalista, ponttiin kiinnitettävä
Portaiden tasaiseen viimeistelyyn.

Porrasaskelmalista
Porrasaskelmiin uivilta lattioilta, esim. portaiden 
yläpäähän tai huoneen porrasaskelmiin.

Ei huolta!
StayClean estää likaa, roiskeita ja nesteitä 
tunkeutumasta puuhun ja suojaa uutta lattiaa tahroilta.
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PE-kalvo (polyeteeni)
PGUDLSCREEN34, 12,5 × 2,7 m
= 33,75 m2 / roll

Kalvo, joka suojaa lattiaa kivisestä tai 
betonisesta aluslattiasta nousevalta kostealta 
höyryltä. Käyttöikä 50 vuotta. Paksuus: 0,2 mm. 
Materiaali: Polyeteeni, emäksenkestävä.

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15, 1,05 × 15 m = 15 m2

(5 cm:n limitys)

Tämän höyrysulun kosteudenkestävyys on 
kolminkertainen perinteiseen PE-kalvoon ver-
rattuna. Voidaan asentaa betonilattioille, joi-
den kosteus on enintään 95 %, joten soveltuu 
kellareihin tai erittäin kosteille betonilattioille. 
Moisturbloc Extreme™ -materiaalin avulla 
lattia voidaan rakennustyömailla asentaa 
aikaisemmassa vaiheessa. Paksuus: 2,5 
mm. Materiaali: Polypropeeni. Teippi sisältyy 
toimitukseen.

Asennussarja
PGTOOL 

Kaikki tarvitsemasi yhdess laatikossa. 
Sisältää lyöntikapulan, kahden kokoisia 
välikiiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntiraudan.

Lisävälikiilat
PGSPACER, 48 kpl.

Helppo asennus

Safeseal-saumatiiviste
PGSEAL500, 500 ml

Käytetään lattia-alueille, jotka edellyttävät 
erityistä suojausta kosteutta vastaan. 
PVAc-pohjainen

Multiglue-liima
PGGLUE290, 290 ml

Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen 
asennukseen. Hybridipolymeeri. Yhdestä 
putkilosta saadaan 15 metriä listaa.

Tiivistemassa
PGKIT(-)B, 310 ml

Ihanteellinen ratkaisu jalkalistan ja lattian 
välisen liitoksen tiivistämiseen. Myös liitoksille, 
joita ei voi viimeistellä jalkalistalla, listoilla tai 
putkisuojilla. Saatavana 14 yhteensopivassa 
värissä. Yksi putki 25 juoksumetriä kohti.

Teippi
NETAPE50, 50 m × 5 cm

Itseliimautuva alumiiniteippi, joka 
kiinnittää aluskerroksen tehdäksesi sen 
kosteudenkestäväksi. 

Putkimansetit
PGRCINOX(-)

PGRCINOX15, ruostumaton teräs 
Sismitta: 15 mm.
Ulkomitta: 54 mm.

PGRCINOX22, ruostumaton teräs
Sismitta: 22 mm.
Ulkomitta: 54 mm.

Siivoussarja
PGCLEANINGKIT

Laadukas moppisetti, jossa erityispitkä 
ergonominen varsi, mopinpidike ja 
käytännöllinen tarranauhapidike 
moppiliinoja varten.

All-round Floor Cleaner
-lattianpuhdistusaine
PGCLEANALL1000

Suunniteltu erityisesti laminaattija vinyyli 
attioiden puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti 
lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. 
Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.

Korjausvaha
PGREPAIR

Korjaat vahingoittuneiden lautojen 
värityksen nopeasti ja helposti vahoilla, 
joiden värit vastaavat Pergon puusävyjä. 
Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 
7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värien 
sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

Helppo ihastua, helppo elää
Laadukkaiden kunnossapitotarvikkeidemme ansiosta sinun on entistä helpompaa pitää lattiat pidempään uudenveroisina. Pergo-lattiasi pysyy 
hohtavana, jos vältät tavallisten puhdistustuotteiden, kuten saippuoiden ja puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne muodostavat kalvon lattian pinnalle. 
Oikein käytettynä Pergon Allround Floor Cleaner -puhdistusaine poistaa lian jättämättä lattian pintaan kalvoa

SVALBARD, GREY VINTAGE OAK  W1248-05120
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Langeland  2400 260 14  4 2,496 40 99,84

Svalbard  2200 220 13 4 1,936 56 108,416

Lofoten  1820 190 13 6 2,075 40 82,99

Saltholm  580 145 14 12 1,009 40 40,370

Sandhamn  600 310 13 4 0,744 36 26,78

W0135-03562-2

W0135-03566-2

W0135-03787-2

W0135-03789-2

W0135-05116-2

W0135-05117-2

W0135-05118-2

 17 × 54 16 × 80 310 ml 
 PGWINCP(-) PGWPPSKR(-) PGKIT(-)B

03562

01341

01340

01334

05104

05102

05107

03562

01341

01340

01334

05104

05102

05107

Langeland

W1248-03792

W1248-03793

W1248-03794

W1248-05117

W1248-05119

W1248-05120

W1248-05121

W1248-05122

W1248-05123

W1248-05124

W1216-01739-C

W1216-01741-C

W1216-03097-C

W1216-03201-C

W1216-03202-C

W1216-03203-C

W1216-03572-C

W1216-03793-C

W1216-03797-C

W1216-03798-C

W1216-03800-C

W1216-03888-C

W1216-05125-C

W3143-04856

W3143-04979

W3143-05115

W3860-04371

W3860-04374

01341

01742

03794

05102

01626

01626

01341

05122

01625

03096

01740

01741

01341

01334

01340

03203

01742

01742

03797

1334

3017

03096

01341

04856

03096

05115

01334

03096

01341

01742

03794

05102

01626

01626

01341

05122

01625

03096

01740

01741

01341

01334

01340

03203

01742

01742

03797

1334

3017

03096

01341

04856

03096

05115

01334

03096

Svalbard

Lofoten

Saltholm

Sandhamn
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 PANEL, mm PAKKAUS

KOOT Pituus Leveys Paksuus Paneeleita m²  Paneeleita m²
    / pakkaus / pakkaus / lava / lava

*pakkauksessa voi olla maks. 1 katkaistu lauta

 5-IN-1 JALKALISTAT TIIVISTEMASSA
 PROFIILI   

Varmistaaksemme, että hyödynnämme puun mahdollisimman täydellisesti, pakkauksissamme 

voi olla yksi lankku, joka on jaettu kahteen pienempään. Tämä ei ainoastaan estä meitä 

tuhlaamasta arvokasta puuta. Se tarjoaa sinulle myös aloitus- / lopetuslankut ilman, että sinun 

on sahattava ne täyspitkästä lankusta, mikä vähentää jätettä sekä kotonasi että tuotannossa.

ART. NR.

Nordic Polar Oak

Residence Oak

Seafield Oak

Chateau Oak

Brown Chestnut Oak

Castle Oak

Nordic Grey Oak

Sublime Oak

Ice White Oak

Lighthouse Oak

Lapland Oak

Chalked Oyster Oak 

Grey Vintage Oak

Country Oak

Frost Oak

Smoked Mansion Oak

Camel Brown Oak

Country Ash

Spring Oak

Ranch Oak

Natural Oak

Northern Light Oak

Grey Oak

Arctic Oak

White Sand Oak

Saddle Brown Oak

Natural Prime Oak

Harbourside Oak

Brown Cabin Oak

Light Pure Oak

Light Herringbone Oak

Brown Herringbone Oak

Natural Herringbone Oak

Natural Manor Oak, chevron

Smoked Manor Oak, chevron

Värin yhteensopivuustaulukko

LOFOTEN, HARBOURSIDE OAK  W1216-03800-C
Tuotekuvat voivat poiketa toimitettavasta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella ja tuotteita voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.  

Sisältö © 2022 Unilin bv – division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen sisältöä ei saa kopioida kokonaan eikä osittain ilman julkaisijan etukäteistä kirjallista lupaa.



PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

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

www.pefc.org

pergo.fi

Lattiamme näyttävät vieläkin hienommilta luonnossa!
Vieraile verkkosivuillamme tai tilaa näytteitä haluamistasi malleista.

Pergo on  bv, division flooring -osaston laatutuote. Osoite: Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia
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