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20 x 10 = 200 m2

Bergo Ultimate™ System 4-serien
– en ny generation sportgolv

ECO FRIENDLY  
SPORTS FLOORING

Vi tror på att varje skola och samhälle 
förtjänar attraktiva ytor.

SMART SYSTEM 
Integrerade linjer 
- Mindre målning!

GODKÄND 
Godkänd och certifierad av 
FIBA. Uppfyller helt kraven 
enligt EN14877.

where 
activitIes
come to 
life!

- en sportgolvslösning för alla  
typer av sporter, för alla klimat.



Worldwide • Integration • Sustainability • Health

™

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.

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.

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.

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

Färgglada banor uppmuntrar till 
lek, rörelse & socialisering.

Oinspirerande och tråkiga ytor  
uppmuntrar INTE TILL träning och lek ...
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Golv är en hel vetenskap.
När vi utvecklar ett golv för sport måste vi ta hänsyn till faktorer som säkerhet, utseende, 
installation, underhåll, rengöring, hållbarhet och borttagning. Många tester görs för att säker-
ställa att våra golv uppfyller de nödvändiga EN-normerna. BERGO erbjuder en högpresterande 
lösning med tanke på dessa viktiga faktorer. Att installera golvet själv kunde inte vara enklare, 
vilket är en annan stor fördel. 
 
Vi har utvecklat och levererat hållbara sportgolv med unika spelegenskaper sedan 1972.

Bergo Ultimate™ och Bergo Ultimate Plus™ är ett helt nya sportgolv med ett låssystem med inbyggd  
expansionslösning och integrerade linjer (System 4). 
 
Det är viktigt att alla sportgolv är testade och uppfyller den europeiska normen EN14877 för utomhusgolv. 
Bergo Ultimate™ och Ultimate Plus™ uppfyller ALLA krav och kriterier.
 
Med korrekt friktion, halksäkerhet och stötdämpning är Bergo Ultimate Plus™ godkänd och certifierad av FIBA.  
 
Vi är också stolta över att Ultimate™ och Ultimate Plus™ även klarar halktesterna i vått, något som inte många 
andra golvplattor gör. 
 
BERGO Ultimate™ och Bergo Ultimate Plus™ uppfyller även kraven på golv som utsätts för hårt väder, starkt 
solljus, regn, kyla och is. 
 
BERGO Ultimate™ har också ljudabsorberande egenskaper och erbjuder utmärkt dräneringsförmåga tack vare 
det perforerade mönstret och den underliggande konstruktionen.

det ultimata sportgolvet

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

dränerande & ventilerande



Banor för professionella 
klubbar, kommuner och 
kommersiella 
applikationer.

Spelytor

• Multisportbana 
• Basket och 3X3 
• Futsal/fotboll 
• Inline-hockey
• Träningsytor för off-ice/ 
   hoceky 
• Pickleball 
• Badminton
• Tennis
• POP-tennis 
• Volleyboll 
• Innebandy 
• Handboll 
• Landhockey 
• Nätboll
• Aerobics 
• Lekplatser

Starka och lättmonterade golv.

01
02
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fördelar

Snabb makeover / installation utan verktyg. Inga kemikalier, lim etc behövs.

Dränering och ventilation - inga pölar!

Smarta tillbehör: Linjelist (50 mm) - mindre eller ingen målning.

Integrerad expansionslösning - låter golvet röra sig fritt.

Lång livslängd - 15 års funktionsgaranti.

Inga utsläpp / migrerande partiklar under användning eller produktion.

100% återvinningsbart.

09

Godkända och certifierade av FIBA, EN14877 och ITF.

Flyttbart.

10

Bergo flooring är officiell  
leverantör till:

• FIBA

• Tyska Basketförbundet

• Svensk Basket

• Norges Bandyförbund
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DEMONTERINGSVERKTYG PROFFS 
MED SKAFT 
ART. Nr. 18RT

bergo ultimate serie

BERGO GEOTEXTILE UNDERLAG 
REKOMMENDERAS PÅ STENMJÖL. 
2,5 X 20 m = 50 m2/RULLE
ART. NR BK2000

RE-BOUNCE UNDERLAG 5 MM
BEHÖVS SOM UNDERLAG FÖR ATT UPPNÅ  
FIBA-STANDARD.
1,5 X 30 m = 45 m2/RULLE, ART. NR. BK3000

LOGO LINJEKRYSS, 50 x 50 x 12 mm, 
SYSTEM 4 ART. NR. 98RELOGO

LINJEKRYSS, 50 x 50 x 12 mm, ART. NR. 97__ 
SYSTEM 4

Linjekryss används när två rader av Linjelister korsar varandra.

LINJELIST, 375 x 50 x 12 mm, SYSTEM 4, ART. NR. 80__

Linjelister används för att göra linjer i olika 
färger eller / och att göra banan i önskad storlek.

 
För uppdaterad information om våra standardfärger, se vår hemsida www.bergoflooring.se. 

Observera att färgerna i alla bilder i denna broschyr kanske inte stämmer överens med verkligheten.

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

Ultimate System 4-serien erbjuder sportgolv som inte kräver installation med hammare 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.

KANTLIST 375 x 60 mm x 12 mm, SYSTEM 4, ART. Nr. 90__  
HÖRNLIST, SYSTEM 4, 60 x 60 x 12 mm, ART. Nr. 91__

Bergo Kantlist och Hörnlist är komplement, vilka används som praktisk 
och snygg avslutning där golvet inte möter vägg eller kant.

LINJELISTAVSLUT 50 x 60 x 12 mm, SYSTEM 4, ART. NR. 92__ 

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

standardfärger

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

BERGO ULTIMATE PLUS™
Bergo Ultimate Plus™ är en av de starkaste och kraftigaste golvplat-
torna 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 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 godkänd enligt den viktiga 
Europeska normen EN14877 för utomhusgolv och uppfyller ALLA krav. 
Vi är också stolta över att Ultimate 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™
Bergo Ultimate™ är en allround-sportplatta för de flesta sporter 
och är 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 klassificerad av ITF som 
”fast”.
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Undersida

Undersida
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5 m 5 m

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.

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

underlag

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

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

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

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.

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

Tel. 0371 58 77 00  info@flooring.se  www.bergoflooring.se
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Observera att färgerna i alla bilder i denna broschyr kanske inte stämmer överens med verkligheten.


