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Återvinningsbart “Anywhere” golv. 
Lätt att lägga och flytta.
Ingen spik. Inget lim. 

smarta 
egenskaper

Lätt att lägga • Lätt att flytta 
• Skapar en torr yta

BERGO EASY är särskilt utvecklat för 
tillfälliga och flyttbara event i miljöer  

såsom mässor, företagsjippon,  
racingstall/racinggolv, konserter,  

dansgolv etc.



800 t
m²

Användningsområden
Bergo Flooring har utvecklat ett stort sortiment av golvprodukter för 
olika miljöer. Vårt golv BERGO EASY är särskilt utvecklat för tillfälliga 
och flyttbara event i miljöer såsom mässor, företagsjippon, racingstall/
racinggolv, konserter, dansgolv etc.

För enstaka events, kan du givetvis använda vilken produkt du vill ur 
vårt sortiment. För återkommande event där golvet ska installeras 
och demonteras flera gånger, rekommenderar vi BERGO EASY, som 
är enkel att sätta ihop och plocka isär. Bergo Easy kräver ett hyfsat 
plant undergolv. För mer ojämna undergolv rekommenderas Bergo 
Supreme.

Egenskaper
▪ Lätt att lägga och flytta

▪ Slitstarkt och belastningståligt

▪ Bullerdämpande

▪ Skonsamt för rygg och ben

▪ 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. 
För mindre event/ytor går det att flytta golvet genom att lyfta och 
vinkla golvet inåt. För större event/ytor rekommenderar vi att använda 

Demonteringsverktyget och dela golvet i ark. 

Lätt att hålla rent
Bergoplattan kräver minimalt underhåll. Konstruktionen döljer 
effektivt smutsen mellan städtillfällena, vilket gör att det alltid ser rent 
och snyggt ut. Golvet kan vid behov enkelt rengöras 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 och direkt solljus, etc.

 Demonteringsverktyg – för enkel upptagning eller flytt    

av golvet.  Expansionslist och 
Kryssexpansion

Kantlist och Hörnlist Demonteringsverktyg

SVENSKTILLVERKAD

Teknisk information
Material: Miljövänlig återvinningsbar 
 UV-stabiliserad polypropylen.
Plattans storlek: 302,1 x 302,1 mm.
Plattans tjocklek: 14 mm.
Förpackning: 5 m2 / frp = 55 plattor. 
Färger: Finns i flertalet standardfärger.
Punktbelastning: 800 ton/m2 = 8000 kg/dm2, 115 kg/cm2.

www.bergoflooring.se


