
SUPREME
Återvinningsbart “Anywhere” golv. 
Ingen spik. Inget lim. 



500t
m²

Användningsområden
Bergo Flooring har utvecklat ett stort sortiment av golvprodukter 
för olika miljöer. 
Supreme är speciellt utvecklat för att tåla hög belastning och 
tufft slitage i offentliga miljöer såsom utställningshallar, butiker, 
industrier, mässor, uteserveringar, skolgårdar, racingteam mm. 

Egenskaper

▪ Slitstarkt och belastningståligt 

▪ Bullerdämpande 

▪ Skonsamt för rygg och ben 

▪ Lätt att lägga och flytta 

▪ Lätt att hålla rent 

▪ Dränerar och ventilerar 

▪ För både inom- och utomhusbruk 

Lätt att lägga och flytta
Plattorna slår du enkelt ihop med en gummiklubba eller 
liknande. Det behövs varken specialverktyg, lim eller skruv. 
Plattorna kan i förekommande fall lätt kapas med en sticksåg. 
Vid större installationer kan plattorna levereras i förmonterade 
ark, 4 x 3 plattor, vilket gör installationen lättare och man sparar 
tid (se bild). 
Det går enkelt och snabbt att ta upp och flytta golvet med hjälp 
av ett Demonteringsverktyg (se bild).

Lätt att hålla rent
Bergoplattans konstruktion döljer effektivt smutsen mellan 
städtillfällena, vilket gör att det alltid ser rent och snyggt ut. 
Golvet rengörs enkelt med traditionella städredskap såsom 
dammsugare, mopp eller städmaskin.

Tillbehör
 Kantlist – 300 x 55 mm, ger ett snyggt avslut. 

 Hörnlist – 55 x 55 mm. 

 Expansionslist – 300 x 75 mm. 

 Kryssexpansion – 75 x 75 mm.

Expansionslister läggs var tredje meter då längden eller bredden 
överstiger 6 m. Detta gäller för ytor som utsätts för stora 
temperaturförändringar, direkt solljus etc. 

Expansionslist och 
Kryssexpansion

Kantlist och 
Hörnlist

Demonterings-
verktyg

SVENSKTILLVERKAD

Teknisk information
Material: Miljövänlig återvinningsbar 

 UV-stabiliserad polypropylen.

Plattans storlek: 303,3 x 303,3 mm.

Plattans tjocklek: 14,1 mm.

Förpackning: 5 m2 / frp = 55 plattor. 

 Förmonterade ark 

 (4 x 3 = 12 plattor = ca 1,2 x 0,9 m).

Färger: Finns i flertalet standardfärger.

Punktbelastning: 500 ton/m2 = 5000 kg/dm2

Förmonterade ark, 4 x 3 plattor


