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Tänk om man kunde göra ett golv i ett material som går att 

återanvända till 100%.

Tänk sedan om man också såg till att verkligen använda återvunnet 

material i tillverkningen av golvet. 

Tänk om man till och med kunde återanvända golvet när det väl är lagt. 

Flytta det från det ena utrymmet till det andra. 

Tänk om någon kunde skapa ett sådant golv. Helt byggt på 

kretsloppstanken.

Vi har gjort det.

Golvet heter PURE.

Vi har tillverkat golv gjorda av polypropen (som är helt återvinningsbart) 

i över fyrtio år.

Nu tar vi steget fullt ut och lanserar ett golv tillverkat av återvunnet 

material.

Ett grönt (och skönt) golv i fem färger. 

Du kan lägga PURE nästan överallt. Både hemma och i offentlig miljö. 

Lyssna bara; kontor, butiker, mässor, utställningar, receptioner, gym och 

omklädningsrum. Du kan använda det hemma i din bastu, din källare, i 

ditt förråd och i ditt garage. På din terrass, eller på din balkong. Vi skulle 

kunna fortsätta och fylla hela sidan med användningsområden…

Du kan lägga PURE nästan ”hur som helst”.

Det krävs inga dramatiska förarbeten och du behöver varken lim, skruv 

eller spik.

Du kan till och med lägga PURE där de flesta andra golvslag går bet; 

på underlag där det finns fukt.

Följ med på en rundtur där vi lagt PURE, det är bara att vända blad!

Detta är Pure
PURE är en golvplatta (300 x 300 mm) tillverkad av polypropen/återvunnen polypropen. PURE läggs flytande 
på befintligt golv utan lim, skruv eller spik. I och med golvets öppna konstruktion kan det även läggas på 
fuktigt underlag. PURE finns i ett mönster (Royal) och fem färger.
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Vi har tillverkat golv i över fyrtio år med en klar och tydlig målsättning; att göra funktionella och vackra golv.
Golv som passar i de mest skiftande miljöer och inte minst, tål det mesta. Alla våra golv tillverkas av 
polypropen som är helt återvinningsbart. Tillverkningen sker i vår egen fabrik i Anderstorp i Sverige.
Bergo finns i över 40 länder och mer än 70% av våra golv går på export.

Bergo royal
Redan en klassiker, där själva mönsterbilden lanserades redan 1972. Passar lika bra inomhus 
som utomhus.  Hemma eller i offentlig miljö. (System 1, 300 x 300mm) 

Bergo XL
Har samma mönsterbild som Bergo Royal, men i större format. Varje platta mäter 380 x 380 mm. 
Förmodligen vårt mest kända mönster. Har lagts över hela världen i alla tänkbara utrymmen, 
ute och inne. (System 2, 380 x 380 mm)

Bergo elite
En heltäckande golvplatta som ”bygger en miljö” på några få ögonblick. Elegant, funktionellt 
och praktiskt på en och samma gång. Finns i en sober och väl avstämd färgskala. Passar lika bra 
inne som ute. (System 2, 380 x 380 mm)

Bergo Nova
En heltäckande golvplatta med ett rent och grafiskt utseende. Utomhus eller inomhus, 
det är ditt val. (System 2, 380 x 380 mm)

Bergo unique
En golvplatta med tydlig karaktär. Med Unique möblerar du verkligen en hel miljö. 
Ute eller inne. (System 2, 380 x 380 mm)

Bergo Briq
Nu har vi på Bergo tagit ytterligare ett steg in i designvärlden med vårt nya golv Bergo Briq. 
Med sitt unika dominomönster skapar Briq en modern och uttrycksfull miljö i alla installationer.
(System 2, 380 x 380 mm)

Bergo excellence 
Funktionsgolvet. Vi har redan lagt ett stort antal fartygsdäck, bland annat flera kryssningsfartyg 
som trafikerar Hurtigrutten i Norge. Excellence finns i två versioner;
Typ A, med slät yta, är behaglig att gå barfota på och reducerar risken för halka i varmt klimat.
Typ B, med knottrig yta, ger ökad friktion samt reducerar risken för isbildning i kallt klimat.
(System 1, 300 x 300mm) 

Bergo Multisport
Passar extra bra i alla typer av sportsammanhang. Innebandy, basket, floor-hockey för att bara 
nämna några exempel. Ute eller inne. Plattorna levereras i förmonterade ark (3 x 4 plattor) och 
golvet går därför fort att lägga. Vi har färdiga system med linjer etc. (System 1, 300 x 300mm)

Bergo Premium 
Tål mycket hårt slitage och hög belastning. Speciellt lämpat för offentliga utrymmen. Butiker, 
bilhallar, industrier, mässmontrar för att nämna några användningsområden. Mönsterbilden 
bygger på vår klassiska Royal. (System 1, 300 x 300mm)

Bergo tennis 
Världens ”snabbaste” tennisgolv om vi talar om läggningstiden. Levereras i förmonterade 
ark (3 x 4 plattor).Godkänd av Svenska Tennisförbundet och ITF, klassat som Fast Pace. 
Har redan lagt hela Europa för sina fötter. (System 1, 300 x 300mm)

Det här är 
Bergo

våra golv


