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bergo SPORTGOLV™
Professionella miljövänliga sportbanor för alla väder

BERGO ULTIMATE™ 
– EN NY GENERATION SPORTGOLV

Världsledande inom 
multifunktionella golvplattor. 

Originalet sedan 1972.



Oinspirerande och tråkiga ytor  
uppmuntrar INTE TILL träning och lek ...

Effekten
BÄTTRE HÄLSA och  
GLADARE barn, föräldrar, skola 
och samhälle. 

Att vara mer fysiskt aktiv leder till:

• Bättre hälsa och bättre  
skolresultat.  

• Mindre skärmtid och kontakt 
med andra människor, bidrar till 
bättre INTEGRATION och 
SOCIALISERING.  

• Bättre interaktion mellan tjej och 
kille, ung och gammal och olika 
socioekonomiska  
bakgrunder.

Lösningen
Uppmuntra barn och 
ungdomar att vara mer 
fysiskt aktiva. 

Tillgängliga och inspirerande 
aktivitetsytor som uppmunt-
rar alla till sport och lek utan 
behov av bokade tränings-
tider.

Hinder
En bild av verkligheten.  
Oinspirerande tråkiga 
ytor uppmuntrar inte 
människor att träna.  

Särskilt inte barn och ungdo-
mar. I den digitala eran med 
smartphones och surfplat-
tor måste vi göra det roligt 
och lockande för att bli mer 
aktiv.



Worldwide • Integration • Sustainability • Health

™

WISH - En miljömässigt hållbar lösning från Bergo 
som bidrar till bättre hälsa och integration, över 
hela världen.

Färgglada banor uppmuntrar till 
lek, rörelse & socialisering.
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Bergo SportGOLV

Starka och lättmonterade golv.

FÖRDELAR

Snabb makeover/installation utan verktyg. Inga kemikalier eller lim.

Dränerande och ventilerande - inga pölar!

Smarta tillbehör: Linjelister - mindre eller ingen målning.

Integrerad expansionslösning - gör att golvet kan röra sig fritt.

Lång livslängd - 15 års garanti.

Ingen mikroplast, utsläpp eller migrerande partiklar under användning eller produktion

100% återvinningsbart.

Godkänd och certifierad av FIBA, EN14877 och ITF.

Flyttbart.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



where activities
come to life
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BERGO ULTIMATE™ range
 
Ultimate System 4-serien erbjuder sportgolv som inte kräver installation med hammare, 200% snabbare installation jämfört med 
många andra golvplattor samt med integrerad expansionslösning och inbyggda linjer. Mindre målning!  
Ultimate finns i två versioner, Bergo Ultimate™ och Bergo Ultimate Plus™, särskilt utvecklade för att möta olika behov.

BERGO ULTIMATE™, 375 x 375 x 12 mm
SYSTEM 4, ART NR. 113__95X

BERGO ULTIMATE PLUS™, 375 x 375 x 12 mm
SYSTEM 4, ART NR. 113__96X

Underside Underside

BERGO ULTIMATE™ testad och godkänd  
enligt den viktiga Europeiska normen 
EN14877 för utomhusgolv. Bergo Ultimate™ 
uppfyller ALLA krav. Vi är också stolta över 
att Ultimate™ även klarar halktesterna i vått, 
något som inte många andra golvplattor gör.

Golvet är ett godkänt tennisunderlag och klas-
sificerad av ITF som ”fast”.

Bergo Ultimate Plus™ är en av få golvplattor 
i världen som är testad och godkänd i alla 
kategorier och är certifierad av FIBA. 
 
Bergo Ultimate PLUS ™ är testad och god-
känd enligt den viktiga Europeska normen 
EN14877 för utomhusgolv och uppfyller 
ALLA krav. Vi är också stolta över att Ulti-
mate Plus™ även klarar halktesterna i vått, 
något som inte många andra golvplattor gör. 
Golvet klarar även testerna för ”Rullande 
last” (EN1569) och ”Slagtålighet” (EN1517). 

Golvet är ett godkänt tennisunderlag och  
klassificerad av ITF som ”fast”.

BERGO ULTIMATE PLUS™
Bergo Ultimate Plus™ är en av de starkaste och kraftigaste 
golvplattorna på marknaden och är extremt belastningstålig. 
Bergo Ultimate Plus™ är utvecklad för att klara de tuffare 
sporterna som t ex Inline hockey, Roller skating mm.

BERGO ULTIMATE™ Bergo Ultimate™ är en all-
round-sportplatta för de flesta sporter 

LINEJELIST 375 x 50 mm - används för att göra linjer i olika färger 
och/eller för att få önskat mått på banan.  

LOGO 
LINJEKRYSS
50 x 50 mm

LINJEKRYSS 
50 x 50 mm 

DEMONTERINGSVERKTYG 
PRO med skaft

BERGO GEOTEXTILE UNDERLAG 
rekommenderas på stenmjöl. 
2,5 x 20 m = 50 m2/rulle

RE-BOUNCE UNDERLAG 5 mm
behövs som underlag för  
FIBA-standard. 
1,5 x 30 m = 45 m2/rulle

KANTLIST 375 x 60 mm - Kantlister och Hörnlister ger 
ett snyggt och säkert avslut.

HÖRNLIST
60 x 60 mm

LINJELISTAVSLUT  
50 x 60 mm

Linjeavslut används tillsammans med Kantlister som praktisk och 
attraktiv avslutning efter en rad med Linjelister.

Linjelister används för att göra linjer i olika färger och/eller för att få 
önskat mått på banan.  

Linjekryss används när två linjer av Linjelister korsar varandra.

nyhet





BERGO
ECO recycled

composite

100%
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Linjer och logos kan 
målas på golvet!

KANTLIST
300 x 55 mm 

HÖRNLIST
55 x 55 mm 

Kantlister och Hörnlister ger 
ett snyggt och säkert avslut.

Expansionslister behövs vid 
stora installationer och 
tillåter golvet att expandera 
vid växlande temperaturer. 
De fungerar samtidigt som 
banans linjermarkeringar.

Man kan enkelt byta ut en 
singelplatta med hjälp av 
Singel Plattupptagaren. 

Bergo Demonteringsverktyg 
med skaft används vid större 
installationer när man vill 
flytta golvet.

SINGEL PLATTUPPTAGAREDEMONTERINGSVERKTYG 
MED SKAFT

Expansionskryss 
används när två rader 
med Expansionslister 
korsar varandra. 

EXPANSIONSKRYSS
55 x 55 mm 

EXPANSIONSLIST  
300 x 75 mm 

Bergo Expansionsavslut 
är ett tillbehör, vilken 
används tillsammans med 
Kantlisten som praktiskt 
och snyggt avslut efter en 
rad med Expansionslister.

EXPANSIONSAVSLUT
75 x 52 mm

BERGO MULTISPORT™
Bergo Multisport ™ är en allround sportplatta för de flesta sporter och aktiviteter. 
Multisport ™ (System1-serien) levereras med en extern expansionslösning, som 
också kan användas som linjer. 
Som tillval finns Bergo Multisport ™ även i återvunnet material. 
 
BERGO MULTISPORT ™ har utvecklats för att klara tuffa förhållanden; dess multi-
funktionella egenskaper möjliggör snabb dränering av regnvatten. 
 
Bergo Multisport är också idealisk för tillfälliga evenemang, där man snabbt 
måste installera och demontera golvet. BERGO används ofta för olika  
innebandyturneringar.

BERGO MULTISPORT™, 303,3 x 303,3 x 14,1 mm
SYSTEM 1, ART NO. 114__90X





fördelar
 
• Tål alla klimat och miljöer
• För inomhus- och utomhusbruk
• Lätt att installera - inga kemikalier eler lim
• Lätt att flytta
• Kräver minimalt underhåll
• Ergonomisk - snäll mot rygg och leder
• Värme- / kylareducerande
• Utmärkta ”stop and go”-egenskaper
• Korrekt friktion
• Rätt studs över hela golvytan
• Väldigt hållbart och slitstarkt
• Utmärkt dräneringsförmåga
• Ventilerar undergolvet
• Funkar i alla väder - torkar snabbt efter regn
• Ljudabsorberande egenskaper
• Idealisk på sliten asfalt eller sprucken betong
• 15 års funktionsgaranti

Bergo erbjuder ett perforerat 
mönster och med utmärkt  
dräneringsförmåga, vilket gör att 
golvet torkar snabbt efter regn. 
Inga pölar! 

spelytor
 
• Multisportbana 
• Basket & 3X3  
• Futsal/fotboll  
• Inline-hockey  
• Träningsytor för off-ice/hockey 
• Pickleball  
• Badminton  
• Tennis  
• POP-tennis  
• Volleyball  
• Innebandy 
• Handboll  
• Landhockey 
• Nätboll 
• Aerobics  
• Lekplats

• Tyska Basketförbundet

• Svensk Basket

• Norges Bandyförbund

• FIBA

Bergo flooring är officiell leverantör till:

dränerande & ventilerande



BERGO är också idealiskt för temporära arrangemang som speciella event,  

shower och mässor där du behöver installera och flytta golvet snabbt.  

BERGO används flitigt vid olika innebandyturneringar i Sverige och  

rekommenderas av många sportförbund.

flyttbara golv

bergo sportgolv förvandlar snabbt
en anläggning till en idrottshall



GLADARE och hälsosammare MÄNNISKOR

Framgångsrikt byggprogram för utomhusbanor
Bergo är stolt sportgolvsleverantör till det stora projektet när den ungerska regeringen och nationella 

handbollsförbundet sponsrade projektet för att öka tillgängligheten till sport och hälsa på skolor och 

offentliga platser.  

De offentliga Bergo-sportbanorna används i stor utsträckning för olika sporter och lockar att rörelse!
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ett golv  – alla möjligheter

bergo lockar till spel!



före efter

före efter

före efter



Uppsala Zummer Zone 

Bergo Sport Golv förvandlar tråkiga ytor till 
attraktiva lockande sportytor! 
 
En imponerande anläggning som  
Uppsala kommun erbjuder sina invånare 
med sju attraktiva Bergo idrottsbanor på 
Uppsala Zummer Zone.✨



5 m 5 m

Betong eller asfalt rekommenderas som underlag, 
men Bergo Sport Golv kan också installeras på 
hårt komprimerad sand / stenmjöl.

underlag

Bergo sportgolv kan som tillval levereras som  
förmonterade ark eller/och som enskilda plattor, vilket 
gör att golvet kan läggas mycket snabbt.
 
Vi erbjuder kompletta system, inklusive linjemarkering 
etc. Kontakta oss för mer information. 

snabb installation

MINIMALt underhåll
Bergo Sport Golv kräver minimalt underhåll. Tvätta 
golvet vid behov, gärna med högtryckstvätt eller med 
professionell rengöringsutrustning  
såsom skurmaskin vid större installationer.

Bergo Multifix 

Bergo Multifix är ett vältestat 
rengöringsmedel för starkt  
nedsmutsade Bergo-golv. 
De flesta rengöringsmedel kan 
användas för att ta bort smuts, 
men vissa är särskilt lämpliga för 
kompositer.

Bergo Sportgolv är lätt att lägga och kan installeras på en 
befintlig yta utan fästelement som lim, skruv eller spik. 

snabb, ekonomisk lösning!

Bergo Geotextile 

Dräneringsrör

Makadam 32-63 mm

Makadam 10 - 32 mm

Hårt packad 
stenmjöl  3 cm

Betong

Asfalt



20 ton
m²

5 ton
m²

BERGO SOLID
Kan appliceras på svåra och otillräckliga områden som sand, jord, gräs och is.
Lämplig till: Som undergolv för sportarenor. Skydd av befintliga ytor. Evenemang på is.  
Utomhusevenemang och konserter. Lager och tält. Tillfälliga parkeringsplatser, t.ex. i samband med  
evenemang. Tillfälliga vägar som också tillåter tunga fordon (t.ex. bygg- och anläggningsarbeten).

bergo solid

BERGO SOLID Superior
• Material: HDPE

• Tillverkad i Sverige

• Punktbelastning: 20000 kg/m²

• Längd: 630 mm

• Bredd: 575 mm

• Höjd: 50 mm

• Vikt/platta: 3,1 kg

• Vikt/m²: ca 11,5 kg

• Färg: Grön. Begäran om valfria färger.

• Temperatur: -30°C till +70°C

• U-värde för enheter: 0,8 W / m2K

• Garanti: 5 år

• Brandkategori: Efl

BERGO SOLID Basic
• Material: HDPE

• Tillverkad i Sverige

• Punktbelastning: 5000 kg/m²

• Längd: 630 mm

• Bredd: 575 mm

• Höjd: 50 mm

• Vikt/platta: 2,9 kg

• Vikt/m²: ca 10,5 kg

• Färg: Svart

• Temperatur: -30°C till +60°C

• U-värde för enheter: 0,8 W / m2K

• Garanti: 5 år

• Brandkategori: Efl

Tid för installation/person
ungefär 100 m2/h

Starkt, flexibelt och lättmonterat!



ORGANISATIONER SOM AKTIVT JOBBAR 
FÖR SOCIAL FÖRÄNDRING:

- Nothing But Net - Ett projekt genom från Riksidrottsförbundet 
och Svenska Spel, tillsammans med Svenska Basketförbundet, 
Bergo Flooring, Marty Sports och Unisport, som gjorde det 
möjligt för klubbar runt om i Sverige att renovera och skapa mer 
inspirerande utomhusbasketplaner. Dessutom för att ge barn och 
unga chansen att försöka hitta glädjen att spela basket utomhus. 

- Bonnier Hoops - Kista Centrum, Stockholm. Brotten under 
sommaren minskade och den kombinerade Bergo basketplanen 
och kulturscenen blev en plats som fick centrum att leva upp.

- There’s a better way, New Zealand - Organisationen 
arbetar med att hålla barnen borta från gatorna med 
pop-up 3X3 basket.

- GAME (Danmark) - är en ideell organisation som arbetar för 
social förändring genom “gatusport” och kultur.

- 127 Sommarfestival - Festivalen skapar en plats för positiva 
möten mellan alla i samhället - föreningar, myndigheter och 
medborgare - och därmed bidrar till ökad integration och samti-
digt motverka utanförskap. 

- Hoop Dreams - We are proud partner to Hoopdreams.se and 
ZON. A place for a change. The Bergo basket court was tempo-
rary installed at Kungsträdgården in the centre of Stockholm and 
was also a painted artwork by an artist. Various events at the 
court was arranged in the summer. 

- Uppsala Summerzone, Sverige - Som ett led i att öka antalet 
aktiva barn och unga och arbeta för en mer inkluderande och 
jämlik fritid öppnade Uppsala kommun Uppsala Summer Zone 
med 6360 m2 aktivitetsområden för flera olika sporter.

- Loka Heroes, Ludvika kommun - gör det möjligt för fler barn 
och unga att spela basket. Deras tro är att basket gör skillnad för  
två av vårt samhälles största utmaningar - hälsa och mångfald. 

- POP Tennis för alla - ett projekt från ESG - och har ett ge-
mensamt mål, att tillsammans med sina partners att bidra till att 
alla, särskilt unga människor, erbjuda sport- och aktivitetsytor för 
alla, för bättre hälsa.

FÖRENINGAR/TURNERINGAR:

- SBBF - Svenska Basketförbundet 

- DBB - Tyska Basketförbundet
 
- Norges Bandyförbund 

- Sörskogens IF, Huddinge Kommun.

- Ängelholm Outdoor Open, innebandy.

- NIKE 3x3 World basketball Festival, U.K.

- Spanoulis, 3X3 Basket

- Swedish Floorball Open, Västervik.

- VT Junior Open, Västervik.

- Nova Open, Lund.

- Lundalägret, Lund.

SKOLOR/KOMMUNER:

- Kvarnholmen, Nacka Kommun.

- UiA - Universitetet i Agder, UiA-parken, Kristiansand, Norge. 

- Ungern - handboll/spontanidrottsbanor runtom i hela landet.

- Gislaved Kommun, Sverige

- Leksand Kommun, Sverige.

- Helsingfors Kommun, Finland

- Jablunkov, Polen.

- Österbro Stadion, FC-Köpenhamns hemarena. 

- Springfield Convent School, Sydafrika.

- Staden Bar, Montenegro.

- Agricol High School, Prahova, Valea Calugareasca

- Skatingrink, Ciudad Real, Spanien.

-  Lynn Rose College, Mississauga, Canada.

- Utomhus sportbana - sporthall Pabellón Principe de España  

- Skola QSI, Ljubliana, Slovenien. 

- Village Lodin, Tjeckien.

- Podstawowa grundskola, Polen.  

- Skola Nicola Tesla, Bosnien och Herzegovina 

- Butler Primary School, Australien

- Benjamin Franklin International School, Spanien

- ARJ International School, Indien

- Granada School, Spanien

- Pärnu Rotary Club, Pärnu, Estland

- Kärda IF

- School Alexadru Ioan Cuza, Focsani, Rumänien

- Public court, Lodin, Tjeckien.

några av våra REFERENser

Bra CSR projekt: Bonnier Hoops - kriminalitet 
minskat med - 46%!



”
”

den miljövänliga och hållbara lösningen

Vi är stolta över att ha tilldelats 
Hedersomnämnade för vårt miljöarbete av 
den Svenska Kronprinsessan Victoria.

Distribution
• Låg vikt, stapelbar produkt 
 = effektiv transport
• Allt förpackningsmaterial är 100% 
 återvinningsbar

Produkt i användning
• Inga utsläpp/migrerande partiklar under användning
• Lång livslängd 
• Upp till 15 års garanti
• I princip inget behov av tillsatta produkter/kemikalier/lim, etc. för installationen

Återanvändning 
/ Recycle
• Återanvänd den nuvarande produkten 
 på nya platser / second hand
• 100% återvinningsbar produkt 
 - material för nya produkter 
 - cirkulär ekonomi
• Lämnar inga rester / partiklar efter 
 borttagning
• Vagga till vagga - vi hjälper 
 kunder att återvinna

Produktion
• Inga skadliga utsläpp under processen
• El från rena förnybara källor, inget kol / olja
• Bra arbetsmiljö:
- Rättvisa löner
- Uppförandekod
- Inget barnarbete
- Unionens medlemskap uppmuntras
- Stolt tillverkad i Sverige

Råmaterial
• Rena, icke-farliga material* - Inga bisfenoler, inga ftalater/mjukgörare
• Naturliga råa färgpigment
• Vår ECO-serie har upp till 100% återvunnet material

* Vårt råmaterial är faktiskt så bra att det är godkänt för att vara i direktkontakt med mat (FDA-godkänt).
* För att säkerställa att våra produkter är så bra som vi hävdar låter vi den statligt kontrollerade 
   Kemikalieinspektionen granska oss och våra produkter. Det resulterade i ett godkännande för alla tester.

”Efter flera års utveckling med ledande återvinningsföretag har 
vi lyckats med att producera ett material som håller samma höga 
kvalitet som våra andra multifunktionella kompositgolv”

Bergo ECO-serien är tillverkad av upp till 100% återvunnet material. ECO -sortimentet 
finns i flera attraktiva färger. Våra golv är också 100% återvinningsbara i nästa steg, 
och i nästa, och kan slutligen användas i fjärrvärmeverk för uppvärmning av våra hem, 
utan miljöskadliga utsläpp.



WORLD LEADER IN

FLOOR TILES
MULTIFUNCTIONAL
WORLD LEADER IN

FLOOR TILES
MULTIFUNCTIONAL

www.bergoflooring.se 
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varför välja bergo?
Bergo är ren, funktionell design. 
Ett Bergo-golv löser många problem tack vare 
den ventilerande och flexibla konstruktionen 
och är särskilt lämplig för installationer på 
fuktiga ytor men även på ojämna undergolv. 
Våra produkter finns i ett brett spektrum av 
matchande färger.

vad vi gör
Vi tillverkar miljövänliga,  
prisbelönta golvplattor speciellt 
utvecklade för olika  
användningsområden inom 
fem olika affärsområden: 
HOME, PUBLIC, EVENT, SPORT 
& MARINE.

detta är bergo
Bergo är originalet sedan 1972 och 
med nästan 50 års erfarenhet är 
Bergo Flooring världsledande inom 
multifunktionella golvplattor. All 
produktion tillverkas stolt i Sverige 
med högsta kvalitet.

Bergo Flooring AB
Postadress: Box 10, Besöksadress: Ågatan 7, 334 32 Anderstorp, Sverige.  

Tel. +46 371 58 77 00  info@flooring.se  www.bergoflooring.se
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