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Multifunktionella golvplattor

BERGOGOLV

Löser problem med 
kalla, fuktiga och 
underhållskrävande 
golvytor.
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Fukt i källaren?  
Undvik fukt/mögelangrepp. Bergogolvet 

lämnar en luftspalt och låter det fuktiga 

betonggolvet andas.  

Bergoplattan är giftfri.  
Undvik flisor från giftiga, tryckimpregnerade 

trädäck.

Dränerande.  
Torkar snabbt efter regn. 

Underhållsfritt.  
Ingen oljning, ingen slipning.

Bergoplattan
är multifunktionell

UV-stabil - passar lika bra ute som inne. 

Lätt att lägga, lätt att flytta. Inga fästelement.

Ventilerande, dränerande och halkreducerande.

Temperaturavskiljande, ergonomisk  
och ljuddämpande.

Underhållsfri. Lätt att rengöra. Lång livslängd.

Miljövänlig, giftfri och 100% återvinningsbar. 
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DETTA ÄR BERGO FLOORING
Bergo Flooring har sedan 1972 utvecklat multifunk-

tionella kompositgolv, väl utprovade för att klara 

hårt utsatta miljöer. Produkterna är generellt funk-

tionsanpassade för att klara alla klimat och har  

följande multifunktioner: Dränerande, ergonomiska,  

ljuddämpande, ventilerande, halkreducerande och 

temperaturavskiljande. Dessutom är golvet  ett icke-

organiskt material = ej vätskeupptagande, samt  

kemikaliebeständigt och livsmedelsgodkänt. Detta 

gör att golvet lämpar sig utmärkt i svåra miljöer. 

För traditionell användning i privata källare och 

förrådsmiljöer, rekommenderar vi System2-golven,  

som är att betrakta som allroundprodukter. 

För industri och offentlig miljö, som ofta kräver lite 

tuffare tag, rekommenderar vi Bergo Supreme.

BERGOS MILJÖENGAGEMANG
Alla våra produkter är tillverkade i Sverige och  

i egen ECO-vänlig produktion, utan miljöbelastande 

utsläpp. Produkterna är tillverkade av 100% åter-

vinningsbar PP-komposit, som kan återanvändas 

om och om igen. Utan att göra avkall på funktion 

och kvalitet har Bergo en ECO-serie, som tillverkas 

i upp till 100% redan återvunnet material. Det gör 

att varje installation bidrar till ett minskat sopberg! 

Bergo Flooring ger en funktionssäker 
och kostnadseffektiv lösning
Multifunktionen i ett Bergogolv tillåter undergolvet att ”andas” vilket hindrar att fukt blir innestängd och 
bildar lukt. Installationen kan man enkelt utföra själv.

DET HÄR ÄR ETT GOLV FRÅN BERGO FLOORING
Bergogolvet är ett flytande golv som kan läggas på de flesta underlag utan skruv, spik eller lim. Tack vare golvets 

öppna struktur låter det undergolvet andas. Bergogolvet finns i flera olika design och färger. Tillbehör finns 

såsom Kantlist, Hörnlist, Expansionslist (System1) och Demonteringsverktyg.
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FUKTSKADOR
Efter en fuktskada måste ett traditionellt golv  

torkas ut innan det kan brukas. Ofta orsakar detta  

månader av problem förknippat med lidande och 

höga kostnader. Ett Bergogolv, som genom sin kon-

struktion låter golvet ”andas”, reducerar både tid 

till användning, lidande och inte minst kostnader 

för de boende.

UNDERLAGSYTA
Ett Bergogolv är enkelt att lägga och monteras på 

befintligt golv utan fästelement såsom lim, skruv 

eller spik. Det har låg bygghöjd, endast ca 10 mm. 

Golvet är tillverkat i livsmedelsgodkänt material 

som inte avger några emissioner vilket gör att det 

uppfyller kriterierna för miljö och hälsa. Eftersom 

golvet är kemikaliebeständigt behåller det sin  

funktion även i aggressiva miljöer. Konstruktionen  

med den inbyggda luftspalten tillåter underlaget  

att ”andas”, vilket i sin tur gör att hela ytan 

kan torka upp vilket i sin tur eliminerar obehag-

liga lukter. Golvets naturliga luftspalt isolerar mot  

underlaget som upplevs behagligare att gå på.  

Denna konstruktion som även är profilskapande ger 

en säker, kostnadseffektiv och praktiskt lösning. 

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Riv bort eventuell gammal golvkonstruktion.

2. Dammsug ytan och rengör från organiskt  

 material före installationen av Bergogolvet.

3. Fiberduk, typ markduk, kan med fördel läggas 

 mellan underlaget och Bergogolvet för att uppnå 

 en ljuddämpande effekt.

4. Starta i ett hörn och tänk på att alltid vända  

 öglorna åt samma håll.

5. Fixera plattorna med tapparna över öglorna  

 och slå ihop dem med distinkta slag med en  

 gummihammare.

6. Installera alltid Bergogolvet minst 10 mm från  

 vägg, trösklar, etc. 

7. Se utförlig lägginstruktion på  

 www.bergoflooring.se.

OMBYGGNATION
I samband med ombyggnation, när till exempel en 

industrilokal skall användas till något annat, är det 

ofta ett slitet lagat och fläckigt golv som är svårt att 

åtgärda. På några timmar förvandlar du detta till 

en helt ny och profilskapande miljö med hjälp av  

Bergogolvet. 

MARKFUKT
Betonggolv av typen platta-på-mark påverkas av 

den fukt som finns i marken under betongplattan. 

Detta har inget att göra med hur bra dräneringen 

runt huset är, utan är en normal fuktvandring som 

kommer underifrån som leder till en successiv upp-

fuktning av betonggolvet. Ställs organiskt material 

direkt på betonggolvet är risken stor att detta tar 

skada och att det så småningom blir mögelbildning. 

Ett Bergogolv är icke-organiskt och dess konstruk-

tion lämnar en luftspalt till undergolvet vilket  

eliminerar risken för att fukt eller annat från under-

laget kan migrera till det som är placerat på detta.

BYGGFUKT
Ett nygjutet betonggolv innehåller alltid ett över-

skott av fukt, som måste torka ut innan något  

organiskt kan placeras på golvet. Torktiden uppgår 

ofta till flera månader vilket hindrar dig att använda 

utrymmet. Med hjälp av ett Bergogolv kapas denna 

väntetid, då dess konstruktion ger en icke-organisk 

distans mellan golv och förvaring, samt tillåter  

undergolvet att ”andas”.



Förvaringslådor av tjock well ställdes direkt på 
betongyta som preparerades underifrån med 
vatten för att simulera fuktig mark.

Förvaringslådor av tjock well ställdes direkt på  
Bergo-golv med betong under som preparerades 
underifrån med vatten för att simulera fuktig 
mark.

Resultat efter 21 dygn: Kraftig fuktabsorption i 
kartongens botten. 

Resultat efter 21 dygn: Ingen synlig fuktabsorp-
tion. 

I äldre hus med oventilerade källare, kan det finnas höga värden på RF i betongplattan, 
antingen genom ångtransport (diffusion) eller kondensation på dess betongyta. Detta 
sker oftast sommartid. I samband med dessa ogynnsamma förhållandena kan det uppstå 
problem med fukt och mögel om det förvaras material av organisk typ i direkt kontakt 
med den fuktiga betongytan.

RISE tester visar tydligt att ett Bergogolv fördröjer fukt att tränga upp i material som står 
ovanpå Bergogolvet. 

Utrdrag ur RISE ”Sammanfattningsvis kan man konstatera att Bergogolvet förhindrar 
kapilärtransport av både uppträngande fukt genom en betongplatta på mark, och  
kondenserad fukt på betongplattans yta till material som är placerat ovanpå Bergogolvet. 
De möjliggör också för en ventilation på grund av den luftspalt som finns mellan Bergo-
golvet och betongplattorna.”

före

före

Testresult från RISE  
– Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



BERGO XL BERGO UNIQUE

BERGO ELITE BERGO NOVA

BERGO ECO UNIQUE
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Kantlist (376x55mm) och Hörnlist (55x55mm) DemonteringsverktygKabellist (377x55mm) och Kabelkryss (55x55mm, 
där Kabellister korsar varandra)

BERGOPLATTOR SYSTEM 2 
Storlek: 38 x 38 cm
Förpackning: 1 m2 / frp = 7 plattor

EXTREMT HÅLLBART MATERIAL
Våra golv är tillverkade av extremt slitstark UV-stabiliserad 
PP-komposit. De är också miljövänliga och 100% 
återvinningsbara.

VÅR ECO-serie
Alla produkter inom ECO-serien är tillverkade av 100% 
återvunnet material och kan återvinnas igen och igen. 

Det behövs varken lim eller specialverktyg för att lägga ett Bergogolv. Det kan installeras i alla tänkbara typer av miljö och klimat, 
och fungerar lika bra inne som ute. Användningen av Bergogolvet löser många problem, såsom installationer på fuktiga ytor, 
spruckna / ojämna undergolv och utslitna trädäck.

LÄTT ATT LÄGGA

V
åra produkter finns i en stor färgskala. Se w

w
w

.bergoflooring.se

TILLBEHÖR

recycled
composite

100%

Tillverkad  
i Sverige

www.bergoflooring.se

före



www.bergoflooring.se

PROBLEM
MED GOLVYTAN?
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