
DET HÄR ÄR BERGO



VAD VI  GÖR

Våra golv

Den Eco-vänliga produktionen sker i vår fabrik i Anderstorp, utan några 

miljöfarliga utsläpp.  

 

Bergo är verksamt inom fem affärsområden:  

Home, Public, Event, Sport och Marin.  

 

Vår exportandel når ca 70% till mer än 40 länder, och gör Bergo 

världsledande inom multifunktionella golvplattor.

Bergo plattor är tillverkade av återvinningsbar PP-komposit. Våra golv läggs 

flytande på befintligt golv utan några fästelement. Ett Bergogolv löser många 

problem tack vare dess ventilerande och flexibla design. Golvet lämpar sig 

särskilt för installationer på fuktiga ytor, men också på spruckna/ojämna  

undergolv och slitna trädäck. Våra produkter finns i en mängd olika mönster 

och färger som harmonierar. 

Våra affärsområden

Vi har tillverkat golv i mer än 45 år med ett tydligt mål  
- att göra vackra, multifunktionella golv.  
Rikigt hållbara golv som fungerar i de flesta miljöer.
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Bergo har tagit ytterligare ett viktigt steg genom att tillverka ett golv av 100% återvunnen PP-

komposit. Efter flera år av forskning har Bergo Flooring tillsammans med exklusiva leverantörer 

lyckats utveckla ett återvunnet material som når samma höga kvalitetsnivå som vårt ordinarie 

utbud av kompositgolv. Det nya materialet kompromissar inte på de unika multifunktionella 

egenskaper som Bergogolv erbjuder. 

UTMÄRKELSER

Bergo var en av vinnarna och juryns favorit (av 1300 utställare) som “mest innovativa produkt” 

vid världens största golvutställning, Domotex i Hannover i januari 2014.

På återvinningsdagen i maj 2014  fick Bergo “Återvinningsindustrierna hedersomnämnande“, 

utdelad av Kronprinsessan Victoria.

 

Vår ECO serie är tillverkad av 
100% återvunnet material.

Produkter inom ECO-serien: ECO ROYAL, ECO UNIUQE, ECO TENNIS och ECO MULTISPORT.

“När du köper våra ECO produkter, tar du del av vår miljövision 
och hjälpa oss att minska sopberget.
Vi kallar det kort och gott - Vägen till en bättre värld “.

recycled
composite

100%

eco 
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Dörrmattor
Bergo Turf (86x57cm, 71x73cm och 57x43cm) är en hållbar och praktisk dörrmatta med innovativ 

design. Mattan är byggbar genom att kombinera flera mattor till valfri storlek och mönster. 

Denna produkt skiljer sig lite från vårt övriga sortiment men är fortfarande multifunktionell. 

Som dörrmatta dränerar den effektivt bort väta och ventillerar underlaget.

Vårt affärsområde HOME erbjuder produkter speciellt utvecklade för hemmabruk såsom 

garage, förråd, källare, tvättstugor, balkonger, terrasser, etc. Förutom ett stort utbud av 

mönster och färger erbjuder våra multifunktionella produkter lösningar med problem av 

fukt i källare och eliminerar även risken för flisor i fötterna från  

annars underhållskrävande och flisiga trädäck.

Ett urval av referenser
Bauhaus, Hornbach, K-Rauta, OBI, Kesko, 
Byggmax, Buildor, Fargerike, Jumbo, 
Hagebau, Senukai, Maxbo, 
Colorama etc.

HOME Viktiga egenskaper

Snabbt och enkelt att installera. 

Ventilerar fuktiga undergolv.  

Många färger och mönster.

BERGO TURF

Läs mer om varje produkts unika fördelar och och färg-

kollektion på www.bergoflooring.se. 4

• BERGO UNIQUE  

• BERGO ECO UNIQUE 

BERGO ELITE BERGO NOVA 

BERGO XL 



 HOME 
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Golvplattor
System 1 (30 x 30 cm) är en stark, teknisk produkt, avsedd för professionella 

installatörer och inkluderar följande produkter:

BERGO ROYAL, ECO ROYAL och SUPREME.

System 2 (38 x 38 cm) för de flesta hem och lätta kommersiella miljöer:

BERGO UNIQUE, ECO UNIQUE, UNIQUE SOFT TILE, ELITE och NOVA.

 

Golv för våtutrymmen
Säkra och hygeniska mattor/golv för inomhus våtutrymmen:

BERGO UNIQUE SOFT TILE - mjukt, halkreducerande och antibakteriellt golv/

matta för våtutrymmen som ger extra säkerhet och komfort i offentlig miljö. 

Dörrmattor
Bergo TURF är en hållbar dörrmatta som erbjuder en innovativ design. 

Den kan enkelt monteras till önskad storlek genom att kombinera 

flera mattor. Bergo Turf erbjuder en effektiv dränering 

och ventilation tack vare dess dränerande design, vilket också 

gör att mattan håller länge då smuts och lukt inte bevaras.

Ett urval av våra referenser  
BMW, Porsche, Autoropa Ferrari, Café Opera, 

Filippa K, Polaris, Crawford, Real Madrid Arena, 

Clarion Post Hotel, W24 TV, O’learys,  

Stockholm Port, DITEC etc.

Vår affärsområde PUBLIC erbjuder en rad olika produkter för allmänt bruk 

såsom uteserveringar, industriella miljöer, järnaffärer, poolområden, affärer etc.

PUBLIC Viktiga egenskaper

Halkreducerande. 

Tål hög belastning. 

Underhållsfri.

Läs mer om varje produkts unika fördelar och och färgkollektion 

på www.bergoflooring.se. 6



  public
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Vår affärsområde EVENT är specialiserat på tillfälliga och 

flyttbara miljöer, till exempel mässor, företagsevent, racing-

team, konserter, dansgolv, etc.

Ett urval av våra referenser
Volkswagen

Ferrari

Porsche

STCC

Posten

Volvo

Hyundai

Paula Navone

Verisure

Pringles

BMW
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BERGO EASY - (System 1, 30 x 30 cm) 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, ett lättlagt golv som är enkel att sätta ihop och plocka isär.

BERGO SUPREME - (System 1, 30 x 30 cm) är en stark, teknisk produkt,  

avsedd för professionella installatörer.
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EVENT Viktiga egenskaper

Snabbt att installera.

Lätt att flytta.

Skapar en torr yta.

Läs mer om varje produkts unika fördelar och och färgkollektion 

på www.bergoflooring.se.

BERGO SOLID (Solid flooring System, 630 x 575 x 50 mm) 

can be applied to difficult and insufficient areas such as 

sand, soil, ice and grass. 



event
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MULTISPORT (System 1, 30 x 30 cm) är en allround-produkt som passar 

de flesta sporter och aktiviteter.

TENNIS (System 1, 30 x 30 cm) har speciella egenskaper för ändamålet 

och klassificeras av Internationella Tennisförbundet (ITF) som snabb.

Vårt affärsområde SPORT har tre olika typer av golv, Tennis, 

Multisport och Top Tile Sport, var och en speciellt utvecklat 

för sina specifika anvädningsområden.

Ett urval av våra referenser 
NIKE 3x3 World basketball Festival, U.K.

Spanoulis, 3x3-basket

Montparnasse Tower Observation Deck, Paris

Båstad Center Court, Sweden

Davis Cup Challenge, Sweden

Swedish Floorball open

Szkola Podstawowa, Radomysl Wielki, Czech Republic

Gislaved Municipality, Sweden

Swiss Inline Hockey Leauge

Österbro Stadion, FC-Copenhagen Home arena 

Gnosjö Municipality, Sweden

Leksand Municipality, Sweden 

Helsinki Municipality, Finland

Brno, Czech Republic 

Stadium Sports Camp, Sweden

Mnisek, Czech Republic 

Jablunkov, Poland

IF Linnea Boxing

Telia, Sweden
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SPORT Viktiga egenskaper

Enkel att installera/laga.

Lång hållbarhet.

Attraktiv yta.

Officiell 3x3 golvleverantör
till Basketförbundet

Läs mer om varje produkts unika fördelar och och färgkollektion 

på www.bergoflooring.se. 10



sport
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WISH - en miljömässigt hållbar lösning från Bergo som 
bidrar till bättre hälsa och integration, i hela världen.

Worldwide • Integration • Sustainability • Health

™



Vårt affärsområde MARINE erbjuder ett golv speciellt 

utvecklat för extremt tuffa miljöer. Produkten tål alla 

klimat och temperaturer och kan ses på hundratals 

fartygsdäck runt om i världen.

MARINE Viktiga egenskaper

Halkreducerande.

Lång hållbarhet / lätt att laga.

Låg vikt.

BERGO EXCELLENCE (System 1, 30 x 30 cm) är en stark, teknisk produkt, 

avsedd för professionella installatörer. Excellence finns i två versioner: Typ A, 

med en slät yta och Typ B med en knottrig yta. 

Ett urval av 
våra referenser
Norwegian Cruise Lines

Jadrolinija

Stena Line

Silja Line

Tallink

Scandlines

P&O

Star Cruises

Princess Cruises

Hurtigruta

DFDS

Louis Cruise Lines

Minoan Lines

Grimaldi Lines

Color Line

Balearia

Brittany Ferries

Viking River Cruise

BERGO EXCELLENCE EXTREME (System 1, 30 x 30 cm, Type B) Den första 

IMO-godkända golvplattan i världen särskilt utvecklat för fartygsinteriörer och 

passagerarbalkonger på megayacht, färjor och kryssningsfartyg.
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Läs mer om varje produkts unika fördelar och och färgkollektion 

på www.bergoflooring.se.



marine
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Klarar alla miljöer och klimat
Dränerande
Ventilerande
Ljuddämpande
Temperaturavskiljande
Halkreducerande
Ergonomiskt
Kemikaliebeständigt och livsmedelsgodkänt.
Icke organiskt (ej fuktupptagande)

Eco-vänlig produktion, inga skadliga utsläpp
Tillverkning av miljövänlig 100% återvinningsbart material
Tillverkning med redan återvunnet material. Vi minskar sopberget! 

Lätt att installera. Inga fästelement behövs.
Mobilt, lätt att flytta.
Underhållsfritt.
Lång livslängd (På Silja Line i 23 år)

Flera olika mönster och färger - profilskapande.

Varken lim eller specialverktyg krävs för att lägga ett Bergo golv.  
Det kan installeras i alla möjliga miljöer och klimat och fungerar 
lika bra inne som ute. 

LÄTT ATT LÄGGA

TEKNISKA

MILJÖ  

EKONOMISKA

DESIGN

 MULTIFUNKTIONELLA EGENSKAPER

Alla våra produkter finns tillgängliga i en stor skala av färger. Se www.bergoflooring.com.

True  
White

Shadow 
Grey

Stone 
Grey

Metal 
Grey

Graphite 
Grey

Silk 
Black

Sand-
storm

Sand Cedar-
wood

Chocolate 
Brown

Pine Spring 
Grass

White 
Cloud

Morning 
Blue

Steel 
Blue

Blue 
Heaven

Yellow 
Flame

Orange 
Glow

Hot  
Red

Blue 
Violet

Warm 
Violet

Purple Dark 
Blue

Ligth 
Blue

Silver 
Grey

Red Green Tennis 
Red

Grey 
Cloud

Blue  
Sea

Green 
Olive

Beige 
Linen

Brown 
Velvet

Terracotta Soft 
Green

Sienna
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Utan Bergogolv
 
Resultat efter 21 dagar:  
Kraftig fuktabsorption i kartongens botten. 

Med Bergogolv

Resultat efter 21 dagar:  
Ingen synlig fuktabsorption.

Testresultat från SP (Statens Provningsanstalt) visar tydligt att ett Bergogolv 
fördröjer fukt att tränga upp i materialet som står ovanpå Bergogolvet.

MULTIFUNKTIONELLA EGENSKAPER

Lådor av tjock well ställdes direkt på betong för att simulera fuktig mark.  
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Bergo Supreme 
Tål mycket hårt slitage och hög belastning. Speciellt lämpat för offentliga utrymmen. Butiker, bil-
hallar, industrier, mässmontrar för att nämna några användningsområden. (System 1, 300 x 300 mm)

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

Bergo Multisport
Passar extra bra i alla typer av sportsammanhang. Innebandy, basket, Inline 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 300 mm)

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 300 mm)

Bergo Excellence 
Funktionsgolvet. Vi har redan lagt ett stort antal fartygsdäck, bland annat på kryssningsfartygen 
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 300 mm)

Bergo Excellence EXTREME
Bergo Excellence Extreme golv uppfyller MED och IMO: s resolutioner.
BERGO EXCELLENCE EXTREME är utvecklad för fartygsinredningar och passagerarbalkonger på 
mega-yacht, färjor och kryssningsfartyg. Excellence EXTREME 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 300 mm)

våra golv

ECO-serien, System 1 
Bergo ECO Royal
Bergo Flooring har med sin ECO-serie har lyckats ta fram ett golv gjort av 100% återvunnet mate-
rial. Bergo ECO Royal har samma mönster som originalet Bergo Royal och är av ett material som 
håller samma höga kvalitet som våra övriga multifunktionella komposit golv, och som också kan 
produceras i många attraktiva ljusa färger, som gör oss unika. (System 1, 300 x 300 mm) 

Bergo ECO Tennis 
Ett tennisgolv gjort av 100% återvunnet material. Golvet är av ett material som håller samma höga 
kvalitet som våra övriga multifunktionella kompositgolv, och som också kan produceras i många 
attraktiva ljusa färger, vilket gör oss unika. (System 1, 300 x 300 mm) 

Bergo ECO Multisport
Ytterligare ett golv i ECO-serien som precis som ECO Tennis är gjort av 100% återvunnet material. 
Allaktivitetsbanor, innebandy, basket, Inline Hockey är bara några exempel på användingsområ-
den. (System 1, 300 x 300 mm) 

Bergo Easy 
BERGO EASY är som det låter: väldigt lätt att lägga och flytta! BERGO EASY är ett eventgolv särskilt 
utvecklat för tillfälliga och flyttbara event i miljöer såsom mässor, företagsjippon, racingstall/racing-
golv, konserter, dansgolv etc. (System 1, 300 x 300 mm)
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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 ”skapar 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 Soft Tile Unique
BERGO SOFT TILE är byggbara, mjuka golvplattor som skapar ett snyggt, halkreducerande och anti-
bakteriellt golv. Genom att fritt kunna bestämma längd och bredd öppnar BERGO SOFT TILE upp 
nya möjligheter att bygga miljöer i önskad storlek i offentlig miljö.  (System 2, 380 x 380 mm) 

ECO-serien, System 2 
Bergo ECO Unique
Den vackra ECO UNIQUE ger ett spännande uttryck och är ett golv gjort av 100% återvunnen PP-
komposit och i sex jordnära färger. (System 2, 380 x 380 mm)

våra golv
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BERGO SOLID Ett unikt golvkoncept som skyddar känsliga ytor, även vid extremt tuff 
belastning med tunga fordon, t ex grävmaskiner.  Kan användas som bärlager på 
känsliga eller svåra underlag som sand, jord, gräs och is. Finns i två versioner: Basic och 
Superior. (Solid Golvsystem, 630 x 575 x 50 mm)

Bergo TURF är en hållbar dörrmatta som erbjuder en innovativ design. Den kan enkelt monteras till önskad 
storlek genom att kombinera flera mattor. Bergo Turf erbjuder en effektiv dränering och ventilation tack vare 
dess dränerande design, vilket också gör att mattan håller länge då smuts och lukt inte bevaras.
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Bergoplattan är originalet och med resultatet av 45 års erfarenhet, är Bergo Flooring världsledande inom 

multifunktionella golvplattor, med produkter särskilt utvecklade för fem affärsområden:

HOME, PUBLIC, EVENT, SPORT and MARINE. 

All produktion sker i Anderstorp och 75% exporteras världen över.

Vår mission är: Any Surface, Any Problem, Anywhere - One Solution - Bergo Flooring! 

DET BÖRJADE NÅGON GÅNG PÅ 60-TALET...

Det hela började någon gång på 60-talet, då företagets grundare Fritjof Bergquist, tröttnat på att spela tennis på tråkiga asfalt- och/eller 

grusbanor. Han utvecklade en produkt, som senare visat sig bli lösningen, inte bara för tennisbanor, utan även för tusen och åter tusentals 

olika problemgolv i lika många miljöer.

Tennisbanorna blev vägen till idrottshallar och andra utrymmen där man bedriver sportaktiviteter. I dag finns vi på ett otal lek och 

sportanläggningar. Du hittar våra produkter i garage och förrådsutrymmen men också på altaner, balkonger och uteplatser, oftast som 

alternativ till underhållskrävande och flisiga trädäck. Vi finns även i offentliga miljöer, i industrier och i bilhallar etc. Vi finns även i den 

tuffaste av alla miljöer – på fartygsdäck, med vatten, salt, kyla, fukt, sol och värme, allt på en och samma gång. Ett testlabb i verkliga livet 

och som har resulterat i att vi idag finns på hundratals fartyg runt om i världen, allt från lyxkryssare till linjefärjor.

Varje miljö har sina specifika problem varför vi utefter de olika kraven utvecklat helt funktionsanpassade produkter för de olika 

ändamålen. Utan att tulla på de multifunktionella grundegenskaperna, har sedan ett helt sortiment i olika designer och färger utvecklats, 

allt för att tillgodose även den mest kräsne.

Våra kunder återfinns hos allt från anrika Café Opera i Stockholm som fann lösning i Bergoplattan till sin entré och uteservering, hos 

lantbrukaren som fick en lösning på fukt- och mögelproblemen i sin källare. Ja, du har säkert gått på våra golv tidigare, utan att ens 

tänka på det…

KVALITET

Kvalitet är kanske det mest urvattnade ord som finns. Samtidigt ett av de viktigaste. För oss är detta grunden i allt vi gör. I utveckling, 

tillverkning, försäljning och leverans. Vi är certifierade enligt ISO 9001, vilket är ett bevis för att vi tar kvalitet på allvar. Vårt måtto är; Rätt 

produkt, på Rätt plats, i Rätt tid.

MILJÖ

I alla våra golv är grundmaterialet miljövänlig polypropen. Golvplattor av polypropen är ett material som går att återvinna  till 100%. Våra 

golv kan också återanvändas i mer direkt form. Flyttas från en plats till en annan. Från källaren till garaget. Från garaget till altanen. Eller 

från butiken till  lagret. Det är bara att plocka upp platta för platta eller “ark” och “lägga om” golvet där man vill ha det. Med tanke på 

att det inte krävs vare sig lim, skruv eller spik så är det en enkel process.

Miljötänkande i ett mer direkt perspektiv. Vi tillverkar alla våra golv själva och är organiserade i ett miljösystem, som och gör att vi har full 

kontroll, från råmaterial till färdigpackad produkt. Även våra förpackningar är tillverkade i återvinningsbara material.

Miljö börjar alltid med de små stegen, en förutsättning för att ta de stora.
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Våra produkter är CE-certifierade  

och har garanti.
Tillverkade i 

Sverige.
Bergo Flooring AB är 

certifierad enl ISO 9001.

SINC
E

1972
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HISTORIEN OM BERGO

Bergo är originalet 
sedan 1972.



Bergo Flooring AB
Box 10 
SE-334 33 Anderstorp 
Sverige

Tfn +46 (0)371 58 77 00 
info@flooring.se 
www.bergoflooring.se

prdudly made in sweden since 1972


