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Вітаємо Вас 
на 76 сторінках натхнення, порад і

рекомендацій!

Думайте  
глобально 

–ДІЙТЕ РІШУЧЕ 
з нашою новою колекцією 
Sensation Wide Long Plank
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Ламінат
це ідеальне рішення для 
Вашої оселі, де хочеться 
забути про всі турботи  
та просто відпочити.

Якщо Ви шукаєте чудову підлогу для кімнат, у яких щодня проводите  
час, рекомендуємо розглянути колекцію ламінованих покриттів Pergo.

Наші ламіновані покриття різноманітного дизай-
ну та форматів дійсно універсальні. Ламінована 
підлога Pergo Sensation зі 100 % захистом від  
води підійде для всіх кімнат у Вашій оселі,  
включаючи кухню.

Продукція Pergo – оригінальна. Ми винайшли 

найпершу ламіновану підлогу, на додачу створи-
ли повністю нову категорію міцних покриттів. Ми 
розповімо Вам, що таке правильна підлога. І це 
ще не все! Ми покажемо Вам, як укладати під-
логу, і навчимо всьому, що допоможе зробити 
її дійсно неповторною!

Довговічність
для сучасного життя

З М І С Т

ширші та довші
Розмір має значення! Розміри планки дійсно можуть змінити  
Ваше враження від підлоги. Наша нова колекція підлогового покриття 
Sensation Wide Long Plank дійсно вражає. Завдяки природньому 
вигляду та відчуттю, а також матовій обробці підлога виглядає, наче  
ї ї виготовлено з необробленої деревини. А з урахуванням водозахисних 
характеристик ця підлога сподобається усім.
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У кімнатах, де можливе 
розлиття води, наші водостійкі 
підлоги колекції Sensation  
– чудове поєднання 
природнього вигляду та 
надзвичайної практичності.

52
Турбота про 
навколишнє 
середовище

Що наразі у тренді? Якщо Ви подумали про нову підлогу,  
Ви на правильному шляху. У цьому каталозі Ви зможете 
обрати найкращу підлогу для себе.

Знайдіть підлогу своєї мрії  
– 80 дизайнів на вибір

12
56

Хочете зробити 
все самі?
Укласти нову підлогу набагато 
простіше, ніж  Вам здається. 
Ми допоможемо Вам у 
Вашому виборі!

Original Laminate
Стійкість до зношення та 
подряпин, якій Ви можете 

довіряти!

А що 
ще?

64
Ми також допоможемо  
Вам з вибором аксесуарів  
для створення Вашої  
ідеальної підлоги.
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Ви мрієте про підлогу із деревини  
м’яких порід, але сумніваєтесь  
у її довговічності? 

Розгляньте нашу нову  
колекцію підлог Sensation! 

FARMHOUSE OAK, PLANK  L0231-03371

Нове покоління ламінованих підлог збудить Ваші відчуття. 
Аутентичний, натуральний вигляд колекції Sensation дає можливість 
стверджувати, що ламінат неможливо відрізнити від натуральної 
деревини. Нова матовеа обробка забезпечує відчуття справжньої 
деревини, підкреслюючи природній вигляд ламінату.

Переконайтеся самі – завітайте  
до найближчого дилера або  
замовте зразок на нашому  
веб-сайті!

Вітаємо всіх 
шанувальників 

деревини! 
Ось чому Вам слід обрати  

не дерев’яну підлогу, а підлогу  
Pergo Sensation!

ДОВГОВІЧНІСТЬ 

Деревина – матеріал, що із часом  
зношується. Підлогові покриття  
Sensation виглядатимуть чудово  
навіть через багато років.

КОЛІР

З плином часу змінюється відтінок деревини, 
але завдяки ламінованому покриттю Ваш 
інтер’єр завжди виглядатиме новим і 
свіжим.

ВОДА

Навіть якщо деревину покрито  
захисним лаком, рідина може  
просочуватися між планками. 
Наше ламіноване покриття  
Sensation герметичне та  
на 100 % водостійке. 
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Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm

ДІЙТЕ
РІШУЧЕ!

Якщо Ви шукаєте підлогу, яка перетворить Вашу кімнату в щось  

особливе, ми маємо для Вас чудові новини. Ця підлога дійсно вражає. 

Розмір кожної окремої планки справді оживляє кімнату, додатково 

підкреслюючи природній вигляд і відчуття підлоги колекції Sensation.

Переконайтеся самі!
Завітайте до найближчого дилера,  

щоб побачити наші підлоги  
в усій красі.

Оцініть нашу  
колекцію Sensation 
Як і всі підлоги Sensation, Wide Long Plank відзначається 
чудовим покриттям і матовою обробкою, що підкреслює 
природній вигляд деревини.

Sensation Wide Long Plank

СПО С ОБИ 
ЗБІ Л ЬШ И Т И 
П Р О С Т ІР

1. Приберіть усе зайве.
Зайві речі візуально 
зменшують простір  
у кімнаті.

2. Оберіть  
правильну підлогу. 
Великі дошки посилюють 
відчуття простору в 
інтер’єрі.

3. Виділіть кути.
Кімната здається 
більшою, якщо 
підкреслити ї ї межі.

4. Використовуйте  
світлі кольори.
Світлі відтінки створюють 
простір. І пам’ятайте: 
колір необов’язково  
має бути білим.

НОВИНКА!

SEASIDE OAK, PLANK  L0234-03571
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І 100 %  
водостійкість!
Колекція Pergo Sensation установлює нові стандарти ламінованої підлоги,  
коли йдеться про водостійкість. Ця властивість робить її ідеальним вибором  
для коридору та кухні. Однак водостійкість – далеко не єдина перевага цієї 
підлоги. Підлоги Sensation також стійкі до бруду та проливання рідин.

Завдяки технології AquaSafe, що притаманна 
колекції Sensation, ми можемо запропонувати 
Вам дійсно водостійку підлогу. Герметична 
поверхня, що повністю покриває всі планки  
до самих фасок, запобігає проникненню  
води в підлогу. 

Результат? Вода, бруд і плями залишаються на 
поверхні, і їх можна легко витерти. Водостійкість 
забезпечує гігієнічність і простоту обслуговування 
підлог колекції Sensation. Усі декори підлогового 
покриття колекції Sensation наведено на 
сторінці 59.

природній вигляд і  
надзвичайна  
функціональність!

FARMHOUSE OAK, PLANK  L0231-03371

ВОДО СТІЙК ІСТЬ І  ЗА Х ИСТ В І Д ЗОВНІШНЬ ОГО ВП ЛИВУ:

Є кімнати, в яких, на Вашу думку, не потрібно укладати водостійку  
підлогу, але чи це справді так?

Їдальня
Водостійкість – це також 
захист від пролитого  
вина й соусу. Якщо Ви  
щось розлили, просто  
витріть підлогу!

Дитяча кімната
Хто знає, на що здатні 
діти? Водостійка підлога 
захищена від усього.

Ванна кімната
Необов’язково в інтер’єрі 
використовувати тільки 
керамічну плитку або вініл. 
Pergo Sensation пропонує нові 
рішення для ванних кімнат.

Шукаєте  
ідеальну підлогу?
» Найкраща зносостійкість

» Швидке та просте укладання
» Безстрокова гарантія
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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
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Широка лінійка  
аксесуарів для підлоги

Розмір  
має 
значення!

Окремі планки створюють загальне враження. Ви можете змінити атмосферу  
всієї кімнати. Широкі, вузькі, довгі, світлі та темні тони планок – безліч варіантів 
можливих рішень.

Наша лінійка ламінованих покриттів включає низку опцій: від довгих планок,  
які створюють відчуття сучасного простору, до класичних 3 смуг або великих  
плиток. Деякі покриття мають краї з фасками, що посилює ефект традиційної 
дерев’яної підлоги або керамічної плитки.

Ми пропонуємо широкий вибір аксесуарів, аби підлога прекрасно доповнювала 
інтер’єр. Плінтуси, профілі та підложки покращують функціональність підлоги, 
ідеально довершуючи її зовнішній вигляд. Усі аксесуари наведено на стор. 64.

Для швидкого та легкого 
ремонту використовуйте 
плінтус для фарбування 

COVER, який можна 
установлювати на наявні 

плінтуси.
Див. стор. 67.

підложка комплект  
для укладки

плінтуси  
й профілі

Любите робити  
все власноруч?

Три речі, без яких ідеальна 
підлога неможлива:

FROST WHITE OAK, PLANK  L0231-03866
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Sensation
wide long plank

Наповніть життям 
Вашу оселю

Привнесіть частку довколишнього світу у свій будинок. 
Просто відчиніть двері, насолоджуйтеся життям  

і живіть на повну. Завдяки підлогам колекції Pergo  
Sensation Ви можете не хвилюватися через бруд або 
воду зі свого саду. Усе залишиться на герметичній 

поверхні, і Ви зможете легко витерти підлогу.

А ви знали?
Водостійка підлога  

також забезпечує захист  
від плям і бруду.

LIGHT FJORD OAK, PLANK  L0234-03862

Більше 
простору!
Широкі та довгі планки й  

великі вікна посилюють відчуття  
простору та світла.
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Sensation
wide long plank

Основи 
безтурботного  

життя
З плином часу образ сучасної оселі  

молодої сім’ї змінився. Поєднання оригінальних  
деталей і сучасних меблів створює оселю  

з унікальним характером і м’якими  
пастельними кольорами.

Підлога колекції Pergo 
Sensation – це поєднання 

прекрасного вигляду 
та відчуття деревини й 

водостійкості!

FJORD OAK, PLANK  L0234-03863

BEACH TOWN OAK, PLANK  L0234-03870

Хочете самі  
укласти підлогу?
Не хвилюйтеся!

Система PerfectFold™  
забезпечує швидке та  

просте укладання  
підлоги. Докладніше  

див. на сторінці 57.

ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK  L0234-03570
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Sensation
wide long plank

Прості задоволення
Розслабтеся. Створіть лаконічний  

простір без зайвих речей для комфортного  
життя. Заповніть його своїми  

улюбленими речами.

Будьте в тренді!
Пофарбуйте стіни  

в блакитний колір.

Любов на все життя
Довговічність ламінованих підлог Pergo та 

безстрокова гарантія забезпечать дизайн, яким  
Ви насолоджуватиметеся ще впродовж  

багатьох років.
SIBERIAN OAK, PLANK  L0234-03568
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Sensation
wide long plank

LODGE OAK, PLANK  L0234-03864

Хочете укласти підлогу власноруч?
Не хвилюйтеся! Система PerfectFold™ забезпечує швидке та  
просте укладання підлоги. Докладніше див. на сторінці 57.

Приємні пастельні відтінки
Порошкоподібні кольори надзвичайно м’які та  

приємні на вигляд. Поєднання трьох відтінків дає  
змогу створити гармонійний інтер’єр.

Прокидатися  
вранці так приємно, 

коли Ваші ноги в першу 
чергу ступатимуть  
на гарну та теплу 

підлогу!  Докладніше 
про систему Pergo 
Quickheat™ див. на  

сторінці 69.
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Sensation
wide long plank

URBAN GREY OAK, PLANK  L0231-03368

COUNTRY OAK, PLANK  L0234-03590

CHALKED NORDIC OAK, PLANK  L0234-03865

Досконала 
недосконалість

Дозвольте природі мати своє 
відображення у Вашій оселі.

Тріщини, подряпини та текстура 
грубої деревини створюють 

неповторну атмосферу в кімнаті.

ЯК СТВОРИТИ 

відчуття заміської атмосфери:

» Використовуйте прості природні матеріали 
з різними варіантами плетення, наприклад 
небілену бавовну, щоб наповнити будинок 
вібраціями природи.

» Позбудьтеся всього зайвого та створіть 
максимально лаконічний простір для 
комфортного життя.

» Підлога з довгими та широкими планками 
створює відчуття простору та дає інтер’єру 
«дихати».

» Обережно з кольорами – обирайте тьмяні 
сірі, молочно-білі та м’які вершкові відтінки.
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Класика
 ніколи не виходить із моди

Живіть у своє 
задоволення!

На підлоги Pergo 
розповсюджується 

безстрокова гарантія.
Докладніше див.  

на сторінці 55.
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Завжди модний вигляд

» Поєднуйте традиційне та сучасне. 
Якщо Ви робите все з нуля, надавайте 
перевагу класиці в ключових деталях. 
Вони створять відчуття сучасного  
стилю з дотриманням гармонії.

» Використовуйте багато деревини. 
Підкресліть текстуру меблів і підлоги  
за допомогою природної деревини.

» Обмежте палітру кольорів. Щоб 
створити спокійний і простий стиль, 
використовуйте білий, чорний і сірий 
кольори, а також природні відтінки 
одного кольору (наприклад, блакитного).

WALNUT, 3-STRIP  L0201-01791 ELEGANT WALNUT, 2-STRIP  L0201-01471

MERBAU, PLANK  L0201-01599

С Т В О Р І Т Ь  А Т М О С Ф Е Р У  С К А Н Д И Н А В С Ь К О Ї  К Л А С И К И :

Хочете самі  
укласти підлогу?
Не хвилюйтеся!

Система PerfectFold™  
забезпечує швидке та  

просте укладання  
підлоги. Докладніше  

див. на сторінці 57.



26 27

Чіткі
 контрасти

Наповніть своє повсякденне життя 
простотою чорного та білого 
кольорів. Базові кольори дають змогу 
виділити всі інші предмети.

Підлоги колекції Sensation – це 
просте поєднання зовнішнього 
вигляду та водостійкості. Що 
може бути краще, ніж перетворити 
кухню у свій життєвий простір?

MODERN DANISH OAK, PLANK  L0231-03372

BLACK PEPPER OAK, PLANK  L0231-03869

А Ви знали?
Водостійка підлога  

також забезпечує захист  
від плям і бруду.
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Впустіть світло  
 у оселю!

ELEGANT OAK, 3-STRIP  L0201-01789

NORDIC ASH, 2-STRIP  L0201-01800

BLONDE OAK, 3-STRIP  L0201-01787 NATURAL ASH, PLANK  L0223-01766

П О РА Д А  З  

У К Л А Д К И  П І Д Л О Г И :

Укладаючи підлогу, виберіть 
правильну орієнтацію, щоб 
довершити загальний вигляд.

Як правило, планки слід 
спрямовувати в напрямку 
джерела світла, наприклад 
великого вікна.
Це забезпечує однорідну 
атмосферу, адже світло не 
підкреслює всі окремі шви.

Не хвилюйтеся!
Система PerfectFold™ забезпечує  

швидке та просте укладання  
підлоги. Докладніше див.  

на сторінці 57.
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Поєднання 
сходових 

 порогів за дизайном 
до підлоги довершує 
загальний вигляд.

Стиль щодня
Авжеж, життя складається здебільшого зі звичайних днів, але це не причина поступатися  

своїми вимогами до стилю. Правильний вибір підлоги – ключ до досконалого інтер’єру та захист  
від проблем і нещасних випадків, яких неможливо уникнути в повсякденному житті.

BLACK OAK, PLANK  L0201-01806 MIDNIGHT OAK, PLANK  L0223-01763 MEDIUM GREY SLATE  L0220-01779

« CHARCOAL SLATE  L0220-01778

Дій!
У ламінованій підлозі чудовий дизайн  

поєднується з довговічністю, забезпечуючи захист  
від повсякденних проблем. Хочете дізнатися  

більше? Перейдіть на сторінку 54.
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Ідеальна  
гармонія

Не знаєте, яка підлога відповідатиме Вашому стилю?  
Підлоги колекції Pergo Sensation доступні в низці форматів і 
варіантів оформлення, які підійдуть для будь-якого стилю.

Різні обробки поверхні наведено на сторінці 58.

MANOR OAK, PLANK  L0231-03370

Поєднання сільського стилю з модерном.  
Підлоги колекції Sensation відзначаються 
шовковистою матовою обробкою, яка 
підкреслює природні відчуття. Чітка 
структура детально відтворює текстуру 
деревини з усіма тріщинами й подряпинами. 
Сучасні меблі та мінімалістичний дизайн 
забезпечать неповторний контраст стилів.
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ROMANTIC OAK, PLANK  L0223-03361

MODERN GREY OAK, PLANK  L0223-01753

CITY OAK, PLANK  L0231-03868

Сірий – понад усе
Не недооцінюйте сірий колір. Створіть елегантний і 

спокійний інтер’єр у різних відтінках. Або забезпечте 
витончений фон для різнобарвних деталей.

Смак Pergo!
Хочете відчути  
наші підлоги на  

дотик? Завітайте до 
нашого представника 

або замовте взірець  
на сайті  

pergo.com.
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Сотні  
варіацій  
дуба

Чудові ідеї

Дуб – один із найпопулярніших матеріалів для підлог.
Це не дивно. Дуб – це не лише природна краса, що чудово поєднується з низкою варіантів  

інтер’єру. Це також деревина, що підходить до будь-якої структури та кольорів. Іншими словами,  
підлога з дуба – це не просто підлога, а різнобарвна палітра кольорів для вишуканого дизайну.

Світлий і просторий інтер’єр можна створити по-різному. 
Ось кілька наших улюблених прикладів світлого дизайну: 
Winter Oak, Brushed White Pine, Silver Oak і White Slab!

VINEYARD OAK, PLANK  L0201-03366

BRUSHED WHITE PINE, PLANK  L0231-03373

NATURAL OAK, 3-STRIP  L0201-01785

WHITE SLAB  L0218-01783

KASHMERE OAK, 2-STRIP L0201-01798 WINTER OAK, PLANK  L0223-01764

SILVER OAK, PLANK  L0201-01807

Знайдіть свою  
улюблену підлогу з дуба

на стор. 59–63.

EUROPEAN OAK, PLANK  L0223-01756
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БЛИЖЧЕ  
ДО ПРИРОДИ

Впустіть природу у свою оселю. Земні 
матеріали та кераміка. Світло, що проникає 

через вікна з рослинами на підвіконні.
Доповніть загальний вигляд природними 

відчуттями підлоги з дубових планок.

Сила трьох 
Три – гарне число,  
коли слід обрати 
кольори для створення 
тихої та спокійної 
атмосфери вдома.

Природне відчуття навколишнього середовища 
Оживіть справжні кольори природних матеріалів.

DRIFT OAK, PLANK  L0223-01755

Хочете самі  
укласти підлогу?
Не хвилюйтеся!

Система PerfectFold™  
забезпечує швидке та  

просте укладання  
підлоги. Докладніше  

див. на сторінці 57.

ROYAL OAK, PLANK  L0223-03360
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БУДИНОК БЕЗ СТІН
Відчиніть двері та зробіть будинок продовженням  

свого саду. Просторий інтер’єр зі світлими, нейтральними  
відтінками – чудове доповнення розкішної зелені на Вашому  

подвір’ї. Залишилося лише запросити друзів!

Водостійкість
– це Ваш спокій!

У 
приміщенні 
або 
надворі?
Правильна 
підлога  
– ідеальна 
відповідь 
на це 
запитання!

Чудовий хід 
Вільно заходьте  

із саду в будинок.  
Оберіть водостійку  

підлогу, яка не  
боїться бруду  

й води.

Використовуйте 
м’які природні 

матеріали.

COASTAL OAK, PLANK  L0231-03374
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ЯКЕ ВАШЕ 
УЛЮБЛЕНЕ 
ПІДЛОГОВЕ 
ПОКРИТТЯ?
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LIMED GREY OAK, PLANK  L0231-03367

Чудова підлога  
– це не лише гарний 
зовнішній вигляд.

Правильна підложка 
не лише забезпечить 

відчуття комфорту під 
час ходіння, а й додасть 

функціональності Вашій 
підлозі. Докладніше  
див. на сторінці 68.
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ОСЕЛЯ ВАШОЇ МРІЇ
Враховуючи, скільки часу Ви проводите у спальній кімнаті, вона  

заслуговує бути чимось більшим, ніж просто місцем, де Ви спите.

NEW ENGLAND OAK, PLANK  L0231-03369

Прокидатися  
вранці так приємно,  

коли Ваші ноги в першу  
чергу ступатимуть на 

гарну та теплу підлогу!  
Докладніше про систему 
Quickheat ТМ Pergo див. 

на сторінці 69.
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Дизайн з  
увагою до деталей

Знайдіть натхнення у 
найкращих прикладах 
сучасного дизайну 
інтер’єрів і створіть 
власний унікальний 
стиль.

LIGHT GREY SLATE  L0220-01780

Живіть у своє 
задоволення!
На підлоги Pergo 

розповсюджується 
безстрокова гарантія.

Докладніше див.  
на сторінці 55.
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CHOCOLATE OAK, PLANK  L0223-01754

Не забувайте про плінтуси!
Це останній штрих Вашої 

нової підлоги – кольоровий 
або білий. Докладніше див.  

на сторінці 65.

Хочете самі  
укласти підлогу?
Не хвилюйтеся!

На сайті pergo.com  
є відеоролики з  

покроковими  
інструкціями.
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вибух 
кольорів

Сміливо  
поєднуйте яскраві 
кольори з чорно-
білими відтінками, 
щоб створити 
унікальний стиль.

DARK GREY OAK, PLANK  L0201-01805

STUDIO OAK, PLANK  L0231-03867

А ви знали?
Водостійка підлога  

також забезпечує захист  
від плям і бруду.
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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). 

  
FARMHOUSE OAK, PLANK  L0231-03371

Відмінна 
довговічність
Довговічність Pergo – ознака не лише нашої продукції. Відповідний  
підхід розповсюджується на наші виробничі процеси та захист довкілля. 
Простими словами: обираючи одне з наших покриттів для підлоги, Ви 
можете почувати себе в безпеці, адже наша продукція виготовляється  
з мінімальною кількістю ресурсів.

Аби зменшити вплив на довкілля, ми 
використовуємо перероблені матеріали. 
80 % матеріалів, що входять до складу 
наших виробів, виготовлено з відходів 
деревообробної промисловості. Ми 
використовуємо лише відновлювану 
деревину, наприклад сосну та ялину,  
і ніколи не застосовуємо екзотичні  
породи деревини або деревину з  
тропічних лісів, які вимирають.

Крім того, наша компанія є першим 
виробником покриттів для підлоги, який 
отримав сертифікацію «Green Swan» 
– офіційний знак екологічної безпеки, 

прийнятий у скандинавських країнах, що 
підтверджує екологічність нашої продукції.
Інша екологічна перевага ламінованих 
покриттів Pergo – високий обсяг 
теплової енергії, що утворюється на 
сміттєспалювальних установках. Завдяки 
цьому ми підвищуємо енергоефективність 
власних операцій, використовуючи всі 
відходи деревини, що утворюються 
внаслідок фрезування й розпилювання, 
для обігріву своїх виробничих об’єктів.

Відповідальність за охорону довкілля, 
краса та довговічність – запорука  
успіху Pergo.

Подвійна 
довговічність!

Оберіть підлогу,  
яка однаково пасує до  
інтер’єру й екстер’єру.
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living Expression original Excellence public Extreme

Ламінована підлога – чудове поєднання дизайну та довговічності. Завдяки запатентованій технології захисту 
поверхні TitanX™ ламінат для підлоги Pergo зберігає вишуканий вигляд із року в рік. TitanX™ – це технологія 
виготовлення багатошарового покриття, яка включає захисні шари з часточками оксиду алюмінію. Таким  
чином, поверхня дійсно стійка до зношення та подряпин. Спеціальні ударостійкі шари та високоякісний  
матеріал основи TitanX™ роблять покриття стійким до вм’ятин, які можуть з’явитися через падіння предметів  
чи тиск на підлогу високими підборами. Докладнішу технічну інформацію див. на сторінці 74.

Довговічний вибір

1  Стійкий до подряпин верхній шар 

2  Прозорий чіткий дизайн

3  Чудова ударостійкість

4  Вологостійка основа з ДВП

5  Стабілізатор нижньої сторони

найміцніший

міцніший

міцний

Покращена зносостійкість  
усіх покриттів для побутового 
використання

Відмінна стійкість  
поверхні незалежно від викликів 
повсякденного життя

Неперевершена зносостійкість 
у разі інтенсивної експлуатації та 
використання в громадських місцях

Клас 32 » TitanX™

Гарантія на 25 років
Клас 33 » TitanX™

Безстрокова гарантія
Клас 34 » TitanX™

Безстрокова гарантія

Наші підлоги представлені в трьох варіантах із різними рівнями якості:  
міцний, міцніший і найміцніший.

С
тр

ук
ту

ра
 б

аг
ат

ош
ар

ов
ог

о 
по

кр
ит

тя
 д

ля
 п

ід
ло

ги
 P

er
go

FARMHOUSE OAK, PLANK  L0231-03371

Наше покриття для  
підлоги вирізняється  
винятковою довговічні-
стю, тому ми надаємо  
на свою продукцію  
гарантію тривалістю до  
33 років – гарантію від  
зношення, утворен-
ня плям і вицвітання. 
Кращої пропозиції годі 
шукати на ринку.

Особливості гарантії Pergo в різних 
країнах можуть відрізнятися, оскільки 
залежать від місцевого законодавства. 
Щоб отримати докладну інформацію 
про гарантію у своїй країні, зверніться до 
найближчого регіонального дилера Pergo 
або відвідайте веб-сайт pergo.com.

Безстрокова
гарантіяВам колись було  

цікаво, що таке ламінат, 
і що робить продукцію  

Pergo унікальною?
Детальна інформація  

наведена нижче!
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Укладання підлоги Pergo ще ніколи не було таким  
швидким і легким. Інноваційна система PerfectFold™ 3.0, 
розроблена для всіх ламінованих покриттів Pergo,  
передбачає три різні методи укладання. Просто зафіксуйте 
планки, скориставшись оптимальним для Вас методом,  
– це завдання можна доволі швидко виконати. Ви навіть  
можете легко піднімати та замінювати планки, тож за  
потреби зможете укласти їх по-новому.

Хочете зробити 
все власноруч?

Не хвилюйтеся!
Ви отримаєте покрокові 

інструкції з укладки.

Укладати підлогу надзвичайно просто!

Легке та швидке 
укладання за допомогою системи PerfectFold™

Вертикальний  
метод укладки
Ідеальний метод для швидкого  
укладання покриття на поверхні великої 
площі. Прикладіть планку до бічної довгої 
сторони та плавно зміщуйте її, доки кінець 
не дійде до краю встановленої планки. 
Потім притисніть цю планку.

Укладка під кутом 
Цей третій метод укладання нового ламінату  
для підлоги Pergo полягає в укладанні планок  
під кутом і фіксації їхніх коротких кінців.

Горизонтальний  
метод укладки

На відміну від багатьох інших брендів, ламінат для 
підлоги Pergo можна також укладати в горизонтальному 

напрямку. Цей варіант чудово підходить для місць, де 
важко або неможливо укладати планки під нахилом  
(як-от, у разі укладання останнього ряду планок або  

укладання під дверними рамами та радіаторами).

Оберіть метод, що підходить особисто Вам!

Перегляньте відеоролики з покроковими 
інструкціями на сайті 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

Реалістичний ефект структури
справжніх кам’яних плит.

Реалістичний ефект деревинної
структури та слідів від
розпилювання.

У всій красі
Краса будь-якої підлоги полягає не лише в привабливому зовнішньому вигляді.  
Саме тому ламіновані покриття Pergo не тільки виглядають автентичними, але й  
дають відчуття справжності. У нашій колекції налічується сім різних текстур поверхонь,  
що підсилюють відчуття справжності, – варто лише глянути на ламіновану підлогу.

Високоякісний реалістичний
ефект текстури дерева, що
підкреслює будь-який декор
– від світлих до темних порід
дерева. Доступні різні рівні
блиску.

Шовковиста гладка поверхня в
сучасному стилі, що видається
особливо приємною на дотик.
Доступні різні рівні блиску.

Візерунок на покритті до
найменших деталей копіює ледь
помітну деревинну структуру.
Щоб переконатися в цьому,
достатньо ознайомитися з нашою
колекцією Sensation. Доступні
різні рівні блиску.

Візерунок на покритті до  
найменших деталей копіює чітко 
виражену деревинну структуру. 
Ефект найбільш помітний на 
покриттях із нашої колекції Pergo 
Sensation. Може мати ефект  
тріщин і подряпин.

Візерунок структури
необробленого дерева, що
створює ефект старовини.

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

Структура Блиск

Можна обрати відтінок від вінтажного, що робить акцент 
на зношенні, до відтінку текстури деревини з акцентом 
на природності. Наша колекція також включає покриття 
з різними рівнями блиску, з фасками та без них, що 
підійдуть для будь-якого дизайну інтер’єру. 

Фаски допомагають виділити кожну планку та створюють 
тіні, що надають підлозі нового виміру. Щоб власноруч 
знайти будь-яке покриття на свій смак, завітайте до 
найближчого регіонального дилера!

Genuine™ stone, GSGenuine™ sawcut, GC

Wood, WO Smooth, SO

Genuine™ wood, GW Genuine™ rustic, GR

Antique wood, AW

FJORD OAK, PLANK

LODGE OAK, PLANK

LIGHT FJORD OAK, PLANK

SEASIDE OAK, PLANK COUNTRY OAK, PLANK

CHALKED NORDIC OAK, PLANKSIBERIAN OAK, PLANK

BEACH TOWN OAK, PLANK

ROCKY MOUNTAIN OAK, PLANK

CHATEAU OAK, PLANK

НОВИНКА!
sensation wide long plank

2050 x 240 mm | 4-стороння фаска
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■ 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
4-стороння фаска

2050 x 205 mm
4-стороння фаска

1200 x 190 mm
планка

NEW ENGLAND OAK, PLANK

VILLAGE OAK, PLANK

BLACK PEPPER OAK, PLANK

FROST WHITE OAK, PLANK

CITY OAK, PLANK

STUDIO OAK, PLANK

COASTAL OAK, PLANK

FARMHOUSE OAK, PLANK

BRUSHED WHITE PINE, PLANK

SCRAPED VINTAGE OAK, PLANK

LIMED GREY OAK, PLANK

MODERN DANISH OAK, PLANK

MANOR OAK, PLANK

URBAN GREY OAK, PLANK

ROMANTIC OAK, PLANK

ROYAL OAK, PLANK

CHOCOLATE OAK, PLANK

DRIFT OAK, PLANK

MIDNIGHT OAK, PLANK

COTTAGE GREY OAK, PLANK

MODERN GREY OAK, PLANK

BURNT OAK, PLANK

WINTER OAK, PLANK

CLASSIC BEIGE OAK, PLANK

AUTUMN OAK, PLANK

NATURAL ASH, PLANK

EUROPEAN OAK, PLANK

RECLAIMED GREY OAK, PLANK

PREMIUM OAK, PLANK

MOUNTAIN GREY OAK, PLANKNORDIC PINE, PLANKVINEYARD OAK, PLANK

SILVER OAK, PLANK

NATURAL OAK, PLANK

MORNING OAK, PLANK

NATURAL SAWCUT OAK, PLANK

Абревіатури: див. стор. 58

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

BLACK OAK, PLANKDARK GREY OAK, PLANK THERMOTREATED OAK, PLANK MERBAU, PLANK

1200 x 190 mm
2 смуги / 3 смуги 

BLONDE OAK, 3-STRIPNORDIC ASH, 2-STRIP NORDIC ASH, 3-STRIP SUPREME BEECH, 3-STRIP
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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
4-стороння фаска

ELEGANT WALNUT, 2-STRIP

NATURAL OAK, 3-STRIP NORDIC GREY OAK, 2-STRIP

SOLID OAK, 3-STRIP

KASHMERE OAK, 2-STRIP

LINNEN OAK, 2-STRIP

GREY OAK, 3-STRIP

PURE OAK, 2-STRIP

WALNUT, 3-STRIP

ELEGANT OAK, 3-STRIP

CHARCOAL SLATEALPACA SLATE LIGHT GREY SLATE MEDIUM GREY SLATE

WHITE SLAB CONCRETE MEDIUM GREY

OAK, PLANK

CARBON OAK, PLANK

LIGHT CANYON OAK, PLANK

CANYON OAK, PLANK

WHITENED OAK, PLANK

FLEMISH OAK, PLANK

FRENCH OAK, PLANK

LOUNGE OAK, 3-STRIP

TRADITIONAL OAK, 3-STRIP

GREY OAK, PLANK

1200 x 190 mm
2 смуги / 3 смуги

Абревіатури: див. стор. 58

CONCRETE MEDIUM GREY  L0218-01782

А ви знаєте?
На наші підлоги 

надається гарантія  
від зношення, 

утворення плям  
і вицвітання  
на термін до  

33 років.

Це ідеальне рішення, якщо бюджет обмежений. Хоча окрім ціни, цей варіант більше нічим не вирізняється. 
Колекція Domestic Elegance, на яку поширюється 20-річна гарантія, – це пропозиція щодо якісних ламінованих 
покриттів із рівнем міцності, характерним для покриттів Pergo.

1200 x 190 mm
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2

Ви отримаєте покрокові 
інструкції з укладки.

Перегляньте  
відеоінструкцію на  

сайті pergo.com.

Є кілька незамінних речей для створення чудової підлоги.  
Для отримання оптимальних результатів радимо разом  
з придбанням підлоги також придбати потрібні аксесуари.

В А Ш СПИС ОК ПОК У ПОК :

Підлога
Рекомендовано придбати 
покриття на 10 % більше від 
виміряної поверхні підлоги.

Підложка 
Укладається під підлогою  
для усунення шуму, 
вирівнювання підлоги, 
захисту від вологи та 
додаткового утеплення 
підлоги. Див. стор. 68.

Інструменти для укладки
Якщо Ви збираєтеся 
власноручно укласти підлогу, 
обов’язково користуйтеся 
необхідними інструментами.  
Pergo пропонує асортимент 
інструментів для укладання.
Зверніться за порадою до 
нашого представника!
Див. стор. 70.

Плінтуси
Плінтуси одного з  
підлогою стилю гармонійно 
доповнюють інтер’єр.

Догляд
Забезпечте догляд за 
підлогою за допомогою 
мийних засобів Pergo.
Див. стор. 71.

Не забудьте додати  
завершальні штрихи!

Плінтуси
Плінтуси Pergo, які бездоганно підходять за кольором, легко 
та зручно встановлювати завдяки системі фіксації, а також за 
допомогою цвяхів, шурупів або клею. Усі плінтуси мають спеціальні 
пази з внутрішньої сторони для прокладання кабелів.

Плінтуси Scotia
Якщо Ви хочете зберегти вже встановлені плінтуси або 
встановити нові, плінтус Scotia – саме те, що потрібно. 

Завдяки цьому аксесуару можна приховати переходи та 
додати довершеності дизайну. Крім того, вони чудово 

підходять там, де віконні рами досягають рівня підлоги. 
Це невеличкий і дуже практичний плінтус.

Т-подібні профілі
Т-подібні профілі використовують для забезпечення  
рухомості підлоги в разі укладання окремих секцій на  
одному рівні, наприклад у двох суміжних кімнатах  
з однаковою підлогою. Аксесуари доступні в рамках  
нашого рішення 5-в-1.

Елементи для переходів і оздоблення
Ці аксесуари забезпечують елегантний перехід і згладжують різницю 
висоти в точках з’єднання ламінованої підлоги з іншими покриттями. 

Між ламінованим і килимовим покриттями використовуйте спеціальний 
елемент переходу на м’яке покриття, а між ламінатом і плиткою – 

елемент переходу на жорстке покриття. Кінцеві профілі забезпечують 
витончену обробку крайок і вдало застосовуються в інших подібних 

випадках. Аксесуари доступні в рамках нашого рішення 5-в-1.

Сходові профілі 
Підлогові покриття Pergo є відмінним рішенням навіть  
для сходів, де застосовуються відповідні сходові профілі  
для забезпечення елегантного оформлення кожної сходинки. 
Аксесуари доступні в рамках нашого рішення 5-в-1.

1
2
3

4

5
NATURAL OAK, PLANK  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

Елементи оздоблення: 5-в-1

Кінцевий профіль
Для оформлення порогів,
розсувних дверей тощо.

підходить для підлогового  
покриття товщиною 7 – 16 мм.
Колір: сріблястий.
Поверхня: алюміній.

Елемент переходу
на м’яке покриття: з ламінату
на килим.

Профіль для сходів
(упритул)
для оздоблення
сходинок
сходів.

Елемент переходу
на жорстке покриття: з ламінату
на кераміку, вініл або лінолеум.

Профіль для сходів 
(профіль)
Для заповнення з’єднання з рухомою 
підлогою, наприклад зверху сходів 
або на нижній сходинці.

Рішення 5-в-1 від Pergo – це пропозиція різних варіантів профілів для різних частин підлоги в одній зручній упаковці. Профілі чудово підходять 
до підлоги як за кольором, так і за структурою. Рішення «все-в-одному» забезпечує бездоганний результат. Поверхня ламінату стійка до 
зношення та подряпин. Основа виробу виготовлена з ДВП, а нижня частина – з пластику. Завдяки запатентованій технології Incizo® Вам  
лише залишається вирізати профіль потрібної форми. Підходять для підлоги товщиною 7 – 10 мм.

Для оздоблення сходів потрібен субпрофіль  
Incizo®, який замовляється окремо.

NEINCPBASE(-)
Див. відповідний номер артикула в таблиці відповідності.

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

(Див. відповідний номер артикула в таблиці відповідності.)

23 mm

7 – 16 mm

50 mm

27 mm

Плінтус прямий

Плінтус ScotiaПлінтус Cover

Комбінований профіль

Профіль для сходів з алюмінію

Кінцевий профіль

Плінтус прямий
14 mm

58 mm

14 mm

58 mm

14 mm

77 mm

14 mm

77 mm

17 mm

17 mm

25 mm

0 
– 

10
 m

m

3,
6 

– 
5,

5 
m

m

47 mm

підложки

Подальше 
вдосконалення 
підлоги
Перш ніж стелити нову ламіновану підлогу 
Pergo, необхідно вибрати підложку. 
Правильна підложка не лише забезпечить 
відчуття комфорту під час ходіння, а й 
додасть функціональності Вашій підлозі.

Хочете покращити акустику в кімнаті 
чи забезпечити захист від вологи?  
Ми пропонуємо цілу низку варіантів щодо 
підложки, які задовольнять різні потреби.  
Як і всі продукти Pergo, наші підложки з  
часом не втрачають своїх властивостей, 
тож Ваша підлога завжди залишатиметься 
красивою та функціональною.

На наступній сторінці наведено огляд,  
аби допомогти Вам із вибором  
потрібної підложки.

– білий
– з можливістю фарбування
– білий
– з можливістю фарбування

– білий
– з можливістю фарбування

Колір: білий, з можливістю фарбування.
Поверхня: плівка. Основа: ДВП середньої щільності.

Для легкого та швидкого ремонту.  
Для закриття наявних плінтусів. Розмір можна 
змінювати.Колір: з можливістю фарбування. 
Поверхня: плівка. Основа: ДВП середньої щільності.

Два в одному: Т-подібний профіль із можливістю 
переходу. Пластикова нижня рейка. 
Підходить для заповнення відстані між двома 
поверхнями, висота яких становить від 0 до 12,3 мм. 
Висота: 10 мм (до встановлення). 
Колір: сріблястий. Поверхня: алюміній.

підходить для підлогового покриття товщиною 6 – 10 мм. 
Колір: сріблястий. Поверхня: алюміній.

Колір: з можливістю фарбування. Поверхня: плівка. 
Основа: ДВП середньої щільності.

Див. відповідний номер артикула в таблиці відповідності.

Вибір кольору.
Поверхня: стійкий до зношення та подряпин ламінат.
Основа: ДВП середньої щільності.

Т-подібний профіль 
З ламінату на ламінат.

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

Підложки для дерев’яного настилу

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Для кімнат, що характеризуються 
помірною інтенсивністю руху.
15 м2 / рулон.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Для кімнат, що характеризуються 
високою інтенсивністю руху.
15 м2 / упаковка.

Silent Walk
PGUDLSW7

Дуже міцна та надійна підложка 
для кімнат, що характеризуються 
підвищеною інтенсивністю руху.
7 м2 / рулон.

 ДОБРЕ КРАЩЕ НАЙКРАЩЕ

Підложки для бетонного настилу

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Чудова основа для кімнат, що 
характеризуються меншою 
інтенсивністю руху. Вбудована 
пароізоляція з перекриттям  
і монтажною стрічкою.  
15 м2 / рулон.

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Чудово підходить для кімнат, що 
характеризуються підвищеною 
інтенсивністю руху. Вбудована 
пароізоляція з перекриттям  
і монтажною стрічкою.
15 м2 / упаковка.

Silent Walk
PGUDLSW7

Дуже міцна та надійна підложка 
для кімнат, що характеризуються 
підвищеною інтенсивністю руху.
7 м2 / рулон.

 ДОБРЕ КРАЩЕ НАЙКРАЩЕ

  *Укладаючи підложку SilentWalk на бетонному покритті або над системою підігріву підлоги, скріплюйте кінці підложки 
вологостійкою стрічкою. У разі встановлення на дерев’яній поверхні цього робити не потрібно.

Підложки для професійного використання

Найкраща підложка для зменшення шуму під час ходіння.
Збільшує комфорт під час ходіння та забезпечує чудову  
ізоляцію шуму в разі ударів. Вбудована пароізоляція  
з перекриттям і монтажною стрічкою.
Товщина: 2 мм 
Матеріал: перехресний спінений поліетилен

Pergo Quickheat – розумне й ефективне рішення для підлоги з підігрівом.
Немає потреби змінювати структуру бетонного настилу чи звертатися по допомогу 
до електрика. Просто розгорніть рулони  Quickheat із вбудованими кабелями для 
нагрівання та з’єднайте їх. Установіть термостат і запобіжну коробку на стіні та 
вставте вилку в розетку. Усе просто!

Крім тепла, Pergo Quickheat також забезпечує зручність під час ходіння, тому додаткова 
підложка не знадобиться. Доповнивши основну систему теплопостачання в будинку 
системою підігріву Pergo Quickheat, Ви також зможете знизити температуру на термостаті 
в середньому на 2–3 градуси (адже система Pergo Quickheat додатково забезпечує 
теплом). Таймер, який входить до системи, можна встановити на 5 + 2 дні.

1. Швидке забезпечення теплом без зусиль
Система Pergo Quickheat складається з двох шарів спіненого матеріалу, між  
якими міститься проміжний шар із кабелями для нагрівання та відбивна поверхня 
з алюмінієвої фольги. Завдяки ізоляції та тепловідбивній поверхні нижньої частини 
рулону все тепло скеровується вгору, тому кімната швидко обігрівається до  
потрібної температури.

2. Вбудована функція безпеки
Система підігріву Pergo Quickheat характеризується вбудованою функцією електричної 
безпеки, що забезпечує автоматичне відключення подачі електроживлення в разі 
виникнення неполадок. Система сертифікована для самостійного встановлення та 
відповідає міжнародним стандартам щодо змінних покриттів.

3. Бездротовий термостат у кожній кімнаті
Завдяки системі Pergo Quickheat Ви можете легко регулювати температуру в кожній 
кімнаті. Розгорнувши рулони системи підігріву, просто підключіть запобіжну коробку 
та налаштуйте на бездротовому термостаті бажану температуру. За допомогою 
зручного таймера можна налаштувати параметри підігріву підлоги в будні дні та вихідні. 
Таймер підтримує чотири періоди часу для щоденного режиму (ранок, день, вечір і ніч). 
Відповідно до кожного з цих періодів часу можна встановити потрібну температуру.

55 Вт / м2. 220 В, 50 Гц (вилка європейського стандарту). 
Максимальне навантаження: 10 А  
(2300 Вт за напруги в 230 В).
Максимальна площа встановлення: 42 м2.
Підходить для приміщень із відносною  
вологістю в діапазоні від 5% до 95%.
Товщина: 8 мм. Термоізоляція: 8 Вт / м2 (К).

Наповнювач рулону 
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m2

26 рулонів у коробці. Використовується  
для заповнення простору між настилом  
із підігрівом і стіною.

Комплект для 
встановлення 
(бездротовий зв’язок)  
PGUDLQHKITEU

Бездротовий термостат, 
запобіжна коробка, з’єднувач та 
інструкція із встановлення.

Кабелі-подовжувачі 
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m

Використовуються для встановлення 
підключення між рулонами та/або 
підключення між рулонами та запобіжною 
коробкою (за потреби подовження).

Довговічність

 Зниження шуму під час ходіння

 Підігрів підлоги

 Опір впливу водяної пари

Товщина

 НІ НІ ТАК*

 2 mm 3 mm 2 mm

 ТАК ТАК ТАК*

 2 mm 3 mm 2 mm

Довговічність

 Зниження шуму під час ходіння

 Підігрів підлоги

 Опір впливу водяної пари

Товщина

= 15 м2 / рулон
= 50 м2 / рулон

Мерзнуть ноги?
Не проблема. Pergo Quickheat  
дає змогу легко встановити  

систему підігріву підлоги. 

Professional SoundBloc™

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

Щільно герметизована поверхня TitanX™ запобігає проникненню бруду, завдяки чому ламіноване покриття Pergo легко прибирати.  
Завдяки нашим високоякісним і оригінальним аксесуарам ергономічної конструкції покриття виглядатиме як нове протягом тривалого  
проміжку часу. Для збереження блиску покриттів Pergo не використовуйте звичайні мийні засоби, як-от мило та детергенти, оскільки  
вони утворюють плівку на поверхні. Спеціальний універсальний мийний засіб Pergo видаляє бруд і не залишає плівку на поверхні підлоги,  
якщо застосовувати його правильно.

Набір для догляду
PGCLEANINGKIT

Високоякісний набір для догляду містить: 
подовжену ручку ергономічної конструкції 
й утримувач ганчірки зі зручним 
фіксатором на липучці для прикріплення 
ганчірки до швабри.

Універсальний мийний засіб 
PGCLEANALL1000

Спеціально розроблений для чищення 
ламінованої, дерев’яної та вінілової 
підлоги. Ідеально видаляє бруд, плями 
жиру та сліди від підборів. Підходить для 
щоденного використання.

Набір для ремонту
PGREPAIR

За допомогою воску, гама кольорів якого 
відповідає палітрі деревини Pergo, Ви 
зможете швидко та легко відновити колір 
пошкоджених планок. До комплекту 
входять: 1 ніж для розтоплення воску,  
1 насадка-гребінець і 7 тюбиків воску.
Докладнішу інформацію про те, як 
змішувати кольори, можна знайти  
на веб-сайті pergo.com.

Звичайне прибирання
Протирайте підлогу мокрою ганчіркою лише в разі потреби. 
Використовуйте універсальний мийний засіб для підлоги Pergo 
та ганчірку для швабри Pergo. Змочіть ганчірку для швабри 
Pergo в розчині теплої води й універсального мийного засобу 
для підлоги Pergo (використовуйте 2 кришечки універсального 
мийного засобу Pergo на 10 літрів води). Обережно перемі-
шайте, дотримуючись інструкцій виробника. Не перевищуйте 
дозування. Прати ганчірку для швабри потрібно у воді з тем-
пературою 60 °С, не додаючи жодні засоби для прання. У разі 
очищення поверхонь великої площі використовуйте одну дозу 
розчину для чищення поверхні площею 15 – 20 м2. Завершивши 
вологе прибирання, зачекайте, доки поверхня не висохне.

Сильно забруднені  
або заплямовані поверхні
Щоб видалити стійкі плями або сліди, використовуйте універ-
сальний мийний засіб для підлоги Pergo та ганчірку для шва-
бри, рушник, губку для чищення білого або червоного кольору, 
яка не залишає слідів (якщо потрібне додаткове чищення). 
Після нанесення мийного засобу залиште його на кілька хви-
лин. Видаліть плями, протираючи підлогу чистою ганчіркою, 
змоченою в теплій воді. Якщо потрібно, повторіть процедуру. 
Витріть підлогу насухо.

Рекомендації з видалення плям
Локально забруднені ділянки: нанесіть на пляму універсаль-
ний мийний засіб для підлоги Pergo. Залиште його на кілька 
хвилин для розчинення бруду. Видаліть плями, протираючи під-
логу чистою ганчіркою, змоченою в теплій воді. Якщо потрібно, 
повторіть процедуру.

 
Шоколад, жир, сік, лікер, вино: нанесіть універсальний мий-
ний засіб для підлоги Pergo або розбавте його в теплій воді. 
Смола, олівець, губна помада, крем для взуття, чорнило, 
вугілля, лак для нігтів або сліди від цигарок: використовуйте 
денатурований спирт, ацетон чи розчинник для побутового 
застосування, уайт-спірит. Віск свічки та жувальна гумка: 
залиште до затвердіння, а потім обережно зішкребіть.

Не використовуйте віск і лак 
Ламіноване покриття Pergo не потрібно натирати чи поліру-
вати. Ніколи не тріть підлогу металевою мочалкою або іншим 
абразивним матеріалом, оскільки це може зіпсувати зовнішній 
вигляд або текстуру підлоги.

Додаткове чищення
Через текстуру деяких поверхонь може знадобитися  
спеціальне чищення, як описано нижче.
Матові поверхні: зазвичай бруд сильніше в’їдається на підлозі 
з матовою поверхнею. Тому покриття цього типу рекомендова-
но чистити частіше.
Поліровані поверхні: на полірованих поверхнях зазвичай 
більш помітні плями від висохлої води. Завжди протирайте 
підлогу сухою ганчіркою після вологого прибирання.
Покриття, що має краї з фасками: оскільки у фасках  
може збиратися вода, завжди витирайте підлогу насухо.

Захист підлоги
Рекомендуємо використовувати стільці з коліщатками для 
твердих покриттів підлоги в офісі. Крім того, щоб захистити 
підлогу, використовуйте м’які підкладки під ніжки меблів.  
Постеліть килимок біля вхідних дверей.

Установлення

Водостійкі 
аксесуари

– для використання в 
приміщеннях із підвищеною 

вологістю з покриттям  
Pergo Sensation

(5 см на перекриття)

Ця пароізоляція забезпечує  
втричі кращу вологостійкість,  
ніж традиційна поліетиленова 
плівка. Її можна встановлювати 
на бетонний настил при відносній 
вологості повітря до 95%, що 
робить ї ї ідеальним рішенням 
для підвалів і бетонних покрит-
тів із високим рівнем вологості. 
Moisturbloc Extreme™ дає змогу 
встановлювати підлогове покрит-
тя значно раніше – ще на етапі 
зведення нового будинку. 
Товщина: 2,5 мм. Матеріал:
Поліпропілен. Монтажна стрічка 
входить до комплекту постачання.

Комплект для  
встановлення плінтусів
PGCLIPS15LM

Усі плінтуси легко встановлю-
ються за допомогою системи 
фіксації, що не передбачає вико-
ристання шурупів або цвяхів.
Одного набору для встановлен-
ня вистачить для встановлення 
плінтусів довжиною 15 метрів.

Еластична акрилова 
паста
PGKIT(xx), 310ml

Для красивого оздоблення. 
Висихає через 30 хвилин, а 
повністю твердіє – через 24 
години. Доступний у 8-ми 
кольорах. Акрилова паста на 
водяній основі.

Пінна стрічка
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Поліетиленова пінна стрічка  
для заповнення швів.
Використовується як еластичний 
наповнювач для будь-яких щілин 
по периметру підлоги. Викори-
стання стрічки передбачено у 
поєднанні з водостійким елас-
тичним прозорим герметиком.

Водостійкий еластичний 
прозорий герметик
PGKITTRANSP, 310 ml

Для невидимого, водонепроник-
ного бар’єра навколо плінтусів, 
профілів, елементів переходу, 
дверних рам тощо.

Поліетиленова плівка 
(поліетилен)

= 33,75 м2 / рулон

Плівка, що захищає підлогу від 
парів вологи, які виділяються з 
кам’яної або бетонної поверхні
основи підлоги. Термін 
експлуатації – 50 років.
Товщина: 0,2 мм. Матеріал:
поліетилен, стійкий до лугів.

Герметик Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Використовується на ділянках 
підлоги, які потребують 
додаткового захисту від 
вологи.
На основі ПВА.

Комплект для укладки
PGTOOL 

Усе необхідне в одній коробці. 
Містить блок для підбивання, 
накладки для встановлення 
двох розмірів (2 x 18 = 36 шт.),  
а також монтажний важіль.

Додаткові накладки
PGSPACER, 48 шт.

Клей Multiglue
PGGLUE290, 290 ml

Ідеально підходить для 
встановлення плінтусів і 
профілів. Гібридний полімер.
Одного тюбика вистачає на  
15 погонних метрів плінтуса.

Стрічка
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Клейка алюмінієва стрічка  
для підложок.

Накладки для радіаторів
PGRCINOX15, нержавіюча сталь
Внутрішній діаметр: 15 мм
Зовнішній діаметр: 54 мм

PGRCINOX22, нержавіюча сталь
Внутрішній діаметр: 22 мм
Зовнішній діаметр: 54 мм

Досконалий вигляд  
і легкість використання.

Обробка поверхні забезпечує довговічність  
і простоту догляду за ламінованим покриттям.

Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m2

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 м
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 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

Таблиця відповідності

 Артикульний номер / декор

Elegant Walnut, 2-strip

Merbau, plank

Natural Oak, 3-strip

Grey Oak, 3-strip

Blonde Oak, 3-strip

Elegant Oak, 3-strip

Solid Oak, 3-strip

Walnut, 3-strip

Nordic Ash, 3-strip

Supreme Beech, 3-strip

Linnen Oak, 2-strip

Kashmere Oak, 2-strip

Pure Oak, 2-strip

Nordic Ash, 2-strip

Premium Oak, plank

Mountain Grey Oak, plank

Thermotreated Oak, plank

Natural Oak, plank

Dark Grey Oak, plank

Black Oak, plank

Silver Oak, plank

Natural Sawcut Oak, plank

Nordic Pine, plank

Nordic Grey Oak, 2-strip

Morning Oak, plank

Vineyard Oak, plank

Concrete Medium Grey

White Slab

Charcoal Slate

Medium Grey Slate

Light Grey Slate

Alpaca Slate

Modern Grey Oak, plank

Chocolate Oak, plank

Drift Oak, plank

European Oak, plank

Burnt Oak, plank

Reclaimed Grey Oak, plank

Midnight Oak, plank

Winter Oak, plank

Autumn Oak, plank

Natural Ash, plank

Classic Beige Oak, plank

Royal Oak, plank

Romantic Oak, plank

Cottage Grey Oak, plank

Limed Grey Oak, plank

Urban Grey Oak, plank

New England Oak, plank

Manor Oak, plank

Farmhouse Oak, plank

Modern Danish Oak, plank

Brushed White Pine, plank

Coastal Oak, plank

Village Oak, plank

Scraped Vintage Oak, plank

Frost White Oak, plank

 5-в-1 Плінтус Плінтус Герметик
  прямий прямий 

 Артикульний номер / декор

Studio Oak, plank

City Oak, plank

Black Pepper Oak, plank

Siberian Oak, plank

Rocky Mountain Oak, plank

Seaside Oak, plank

Chateau Oak, plank

Country Oak, plank

Light Fjord Oak, plank

Fjord Oak, plank

Lodge oak

Chalked Nordic Oak, plank

Beach Town Oak, plank

 5-в-1 Плінтус Плінтус Герметик
  прямий прямий 

 Артикульний номер / декор

Grey Oak, plank

Oak, plank

Traditional Oak, 3-strip

Lounge Oak, 3-strip

French Oak, plank

Flemish Oak, plank

Carbon Oak, plank

Whitened Oak, plank

Light Canyon Oak, plank

Canyon Oak, plank

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

Субпрофіль для сходів Incizo®

ТИП ПЛАНКИ ЛІНІЙКА           ОПИС МАТЕРІАЛУ            ТОВЩИНА ПІДЛОГИ
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Pergo

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

Клас 34 
AC6

Клас 33 
AC5

Клас 32 
AC4

Клас 34 
IC4

Клас 33 
IC3

Клас 32 
IC2

найміцніший

міцніший

міцний

УдаростійкістьЗахист від подряпин
Покриття TitanX™ забезпечує
найвищу на ринку стійкість до
подряпин і зношення, тож підлога
довго зберігатиме свій блиск.

Унікальна багатошарова конструкція
та щільний матеріал основи захищають
підлогу від пошкоджень, які можуть
з’явитися від падіння предметів чи які
спричинені ходінням на високих підборах.

Зносостійкість
Ламіноване покриття Pergo стійке
до стирання та зношення під час
повсякденного використання,
зберігаючи чудовий вигляд із  
року в рік.

Фактичні продукти можуть відрізнятися від зображених. Асортимент і доступність продукції може змінитися в будь-який час без попереднього про це сповіщення.  
Вміст за © 2018 рік складено                       bvba – division flooring. Усі права захищено. Забороняється повне або часткове  

відтворення вмісту цього каталога, якщо на такі дії не надано попередній письмовий дозвіл видавця.

ЗАХИСТ ВІД ЗНОШЕННЯ Запатентоване компанією 
Pergo покриття з технологією TitanX™ – найкраще на 
ринку багатошарове захисне покриття для підлоги 
з рівнем зносостійкості, який значно перевищує 
стандарти для комерційної експлуатації. 

ГІГІЄНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Ламіноване покриття 
Pergo полегшує дотримання правил гігієни на 
високому рівні. Для розмноження бактерій 
необхідне живлення та вологе середовище. Щільно 
герметизована поверхня з технологією TitanX™, яку 
легко чистити, робить це неможливим. Завдяки цьому 
високий рівень гігієни забезпечується природним 
шляхом без застосування антисептиків.

ЗАХИСТ ВІД ПОДРЯПИН Покриття з технологією  
TitanX™ характеризується додатковим захисним шаром, 
що забезпечує найвищу на ринку стійкість до подряпин  
і стирання. Тому покриття Pergo зберігає свій початковий 
блиск значно довше, ніж будь-яке інше ламіноване 
покриття.

УДАРОСТІЙКІСТЬ Унікальна багатошарова конструкція 
покриття з технологією TitanX™ і щільний матеріал 
основи забезпечують надвисокий рівень захисту 
від пошкоджень, які можуть з’явитися через падіння 
предметів чи тиск на підлогу високими підборами.

ВИСОКА МЕЖА ВОГНЕСТІЙКОСТІ Покриття Pergo з 
технологією TitanX™ вирізняється природною високою 
межею вогнестійкості завдяки багатошаровій структурі. 
У поєднанні із щільністю матеріалу основи це забезпечує 
більш швидке розсіювання тепла.

ЛЕГКЕ УКЛАДАННЯ Запатентована компанією Pergo 
система фіксації PerfectFold™ 3.0 прискорює та спрощує 
укладку покриття. Достатньо лише вибрати потрібне 
місце для укладки.

ВОДОСТІЙКІСТЬ Система Pergo поєднує 
вологостійкі властивості матеріалів основи та  
міцну й щільну систему фіксації. Завдяки цьому  
наше покриття має найвищі показники 
вологостійкості на ринку.

АНТИСТАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Ламіноване покриття 
Pergo знижує статичну електрику. Електростатичні 
заряди розсіюються, проходячи через електропровідний 
графіт у підлозі. Цей метод відповідає найсуворішим 
антистатичним вимогам на ринку.

ЛЕГКЕ ПРИБИРАННЯ Покриття Pergo з технологією  
TitanX™ набагато легше піддається прибиранню 
порівняно зі звичайним покриттям. Це пояснюється 
тим, що щільно герметизована поверхня з технологією 
TitanX™ не дає бруду в’їдатися.

Захист від подряпин
Ламінат Pergo характеризується додатковим шаром із часточками оксиду алюмінію,
що робить його більш стійким до подряпин і значно комфортнішим порівняно з іншими
ламінованими покриттями. Для нашого тесту ми використовували губку Scotch Brite®

на основі абразивного волокна. Частину поверхні ми терли 160 разів із навантаженням
0,4 кг, а потім досліджували появу подряпин. Іншу частину поверхні ми терли 80 разів із
навантаженням 0,6 кг, а потім оцінили змінення рівня блиску підлоги. Ми порівняли наше
покриття з технологією TitanX™ із ламінованими покриттями інших чотирьох виробників.

Висока

Середня

Незначна

Немає

Кількість подряпин

Зменшення 
блиску (у %)

Інший
ламінат

Інший
ламінат

Інший
ламінат

Інший
ламінат

Антистатична підлога
Електростатична напруга, яку акумулює 
людина під час ходіння по підлозі, вимі-
рюється за допомогою методу, описано-
го в Європейському стандарті EN 14041. 
Для антистатичних поверхонь значення 
має бути нижчим 2 кВ.

Електростатична
напруга (кВ)

Звичайний
ламінат

Технічні характеристики

Формати

Технології

TitanX™  • • • •

Захист від подряпин  Дуже висока Дуже висока Висока Висока

Технологія* AquaSafe  – • • –

PerfectFold™ 3.0  • • • –

Вологостійкість  Дуже висока Висока Висока Середня  

Антистатичні властивості  • • • • 

Гігієнічні властивості  • • • •

Екологічне маркування PEFC  • • •  •

Екологічне маркування Північних країн  • • •  •

Потрійна гарантія  Безстрокова гарантія Безстрокова гарантія 25 років 20 років

Технічні характеристики  Стандарт 

Клас застосування EN 13329 34  33 32  32

Класифікація за пожежонебезпечністю EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1

Виділення формальдегіду EN 717 E1 E1 E1 E1

Виділення летких органічних речовин agBB/DIBt • • •  •

Визначення антибактеріальної активності JIS Z 2801 > 99 % > 99 % > 99 % > 99 %

Зносостійкість EN 13329 AC6 AC5 AC4 AC4

Ударостійкість EN 13329 IC4 IC3 IC2 IC2

Стійкість до навантаження роликами крісел EN 13329 (Клас 34) Відсутність пошкоджень – – –

Стійкість до навантаження роликами крісел EN 13329 Відсутність пошкоджень Відсутність пошкоджень Відсутність пошкоджень Відсутність пошкоджень

Опір ковзанню EN 14041 Клас DS Клас DS Клас DS Клас DS

Термостійкість EN 12667 0,07 m² K/W 0,07 m² K/W 0,06 m² K/W 0,06 m² K/W 

Електростатична напруга EN 1815 <2кВ (антистатична) <2кВ (антистатична) <2кВ (антистатична) <2кВ (антистатична)

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

Ось запорука 
довговічності  

продукції Pergo!
TitanX™ – це технологія,  
що забезпечує стійкість  
поверхні до подряпин,  

зношення й ударів.

*Доступна у варіантах Modern Plank і Wide Long Plank

 планки (мм) Упаковки
 Довжина Ширина Товщина Кількість планок/упаковка м2/упаковка Упаковка/палета м2/палета



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 – це якісний продукт, виготовлений компанією                         bvba (адреса: UNILIN bvba, division flooring, Ойгемстрат 3, 8710 м. Вільзбеке, Бельгія, Європа).

У реальному  
житті наші підлоги 

виглядають ще краще!
Відвідайте наш веб-сайт і замовте  

взірці з уподобаним дизайном.
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