affärsområde

EVENT
– Golv som är enkla
att lägga och flytta!

EVENT
Vårt affärsområde EVENT riktar sig till temporära och flyttbara miljöer som
mässor, företagsjippon, racingstall/racinggolv, konserter, dansgolv, etc.
För enstaka event kan du naturligtvis använda vilken produkt du vill ur vårt sortiment.
För återkommande event, där golvet ska installeras och demonteras flera gånger,
rekommenderar vi nedan produkter som är särskilt enkla att lägga och flytta.

BERGO SUPREME

BERGO SOLID

Ferrari Team Autoropa Anderstorp Raceway

Gervasoni monter på Isaloni, Milanos möbelmässa.
Design av Paula Navone.

Hyundai på damernas Europeiska fotbollsmästerskap

Home Structures monter, möbelmässan Stockholm

Bergo Flooring mässmonter

Racingevent på Anderstorp Raceway
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SUPREME
BERGO SUPREME är en stark golvplatta avsedd för offentlig miljö.
Golvet kan användas i krävande miljöer och installation görs enkelt med en gummihammare.
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BERGO SUPREME
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Användningsområden: Tillfälliga event, mässor, racingstall, partytält, butiker, utställningshallar, etc.
Färger: Tillgänglig i en stor färgskala. Se www.bergoflooring.se.
Installation: Plattorna sitter hårt ihop och kan även användas på något ojämna undergolv. Slå ihop plattorna med en gummihammare.
Expansionslist kan behövas.
Demontering: Efter eventet kan man demontera golvet i stora ark (t ex 4x3 plattor) med vårt Demonteringsverktyg; för enkel och effektiv lagring
av golvet till nästa event.
Material: Miljövänlig återvinningsbar UV-stabiliserad PP-komposit.
Storlek: 303,3 x 303,3 x 14,1 mm.
Förpackning: 5 m2 / kartong = 55 plattor. (180 m2 / pall). Kan levereras i förmonterade ark (4x3 plattor) = 1,09 m2.. (81,8 m2 / pall.)
Tillbehör: Kantlist, Hörnlist, Expansionslist, Expansionskryss, Demonteringsverktyg.
500t
m²

13,1 mm.

Proudly made
in Sweden
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Problem med vattenpölar?

Bergoplattan är lösningen!

Företagseventet “Affärsracet” startade på den legendariska motorbanan Scandinavian Raceway i Anderstorp.
För att skapa känslan av att “vara i mitt i racet”, designade Bergo golvet med olika färger, som resulterade i en spektakulär
racing-känsla. Eftersom mässan är i huvudsak utomhus, löste Bergogolvet problemet med vattenpölar från regnet, eftersom
det dränerades bort under golvet.
Golvet har sedan återanvänts i flera år med en yta på över 4000 m2. Bergogolv kan återanvändas igen, igen och igen...
Kort om “Affärsracet”: Ett företagsevent och tillväxtforum för framtidens tillverkning med teknisk expertis, kunskap och innovationer på Nordens bästa racingbana.
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EGENSKAPER &
TILLBEHÖR
MULTIFUNKTIONELLA EGENSKAPER
TEKNISKA

EKONOMISKA

MILJÖ

Klarar alla klimat och väder
Dränerande
Ventilerande
Ljudabsorberande
Temperaturavskiljande
Halkreducerande
Ergonomiskt
Kemikaliebeständigt, livsmedelsgodkänt och
100% återvinningsbart.
Ej organisk (ej absorberande)

Mobilt, lätt att lägga och att
flytta, utan andra fästelement
(gör det själv)
Underhållsfritt
Lång livslängd

Miljövänlig produktion,
inga skadliga utsläpp.
Produktion med miljövänliga
100% återvinningsbara material.

DESIGN
Klassisk, tidlös design
Stor färgskala
Profilskapande

TILLBEHÖR FÖR SYSTEM 1-GOLV (BERGO SUPREME & BERGO EASY)
Kantlist (300 x 55 mm) och Hörnlist (55 x 55 mm) för ett smart och säkert avslut på golvet.
Expansionslist (300 x 75 mm) och Expansionskryss (75 x 75 mm).
Expansionslisten bör installeras var 8:e platta när längden eller bredden på ytan överstiger
4,8 m. Använd Expansionskrysset där Expansionslisterna korsar varandra.
Demonteringsverktyg – för enkel demontering och flytt.
Antistatic AS200 - Antistatmedel kan användas vid behov för att reducera statisk electricitet.
Kantskydd - Klämmonterat Kantskydd för sågade kanter på Bergogolvet.
Storlek: 15 x 17 mm för System 1, 15 x 12 mm för System 2.

Expansionslist och Expansionskryss
till System 1-golv.

Kant- och Hörnlist till System 1-golv.

Kantskydd - Klämmonterad
kantskydd för en mjuk finnish på råa/
sågade kanter av Bergogolv.

Kabellist - för att gämma kablar under
golvet.

MINIMALT UNDERHÅLL
Bergoplattan kräver i princip inget underhåll. Normal golvvård som dammsugning, svabbning med en fuktig trasa eller högtryckstvätt är vanligtvis
vad som behövs. Bergoplattan kan ligga ute både sommar och vinter. Ditt golv kommer vara i god kondition år efter år. Antistatmedel kan sprayas/
svabbas på vid behov.

FÄRGER
Alla våra produkter är tillgängliga i en stor färgskala. Se www.bergoflooring.com.
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Posten, Anderstorps Raceway

Invigning
Autoropa - Ferrarri’s officiell agent
Malmö
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BERGO SOLID
FLOORING SYSTEM
Kan användas på svåra
och otillräckliga
underlag som
sand, jord, gräs
och is.

Användningsområden
• Lager och tält.
• Utomhusevenemang och konserter.
• Tillfälliga parkeringsplatser, t.ex. i samband med evenemang.
• Tillfälliga vägar som också bär tung trafik (t.ex. för byggnadsoch konstruktionsarbeten).

• Undergolv till idrottsarenor.
• Skydd av befintliga ytor.
• Evenemang på is.
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BERGO SOLID golvsystem är ett starkt, flexibelt och
lättmonterat markskyddande golv med sammankopplande paneler med stor hållfasthet. Den hexagonala
designen ger exceptionellt stark låsning i sex riktningar.
BERGO SOLID är tillverkad i tålig plast (HDPE), som
utvecklats av FN för katastrof- och konfliktområden.
Dess flexibilitet och styrka gör att de markskyddande
golvpanelerna är perfekta för lager, paviljonger och till
och med för att bygga tillfälliga vägar för tung trafik.
Även för evenemang, camping och som skyddsyta är
BERGO SOLID golvsystem optimalt.

CBR (California Bearing Ratio)
SOLID golvsystem kan även placeras på ytor med mycket låga CBR-värden, t ex lera.
Det mjuka markmaterialet fyller upp tomrummen på undersidan vilket ytterligare ökar stabiliteten. Viktigt är att marken inte
sjunker som på en myr eller ett träsk etc.
Golvplattorna skapar en “överbryggande effekt” och även över håligheter i markytan. När fordonet har passerat över plattorna
kommer plattorna att studsa tillbaka.
En yta som används för trafik bör också låsas på bredden för bästa möjliga bärighet, särskilt om uppfarten går upp och ner i
längdriktningen och så småningom också i en tvärgående vinkel.
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Starkt, flexibelt och
lättmonterat!

Installationstid per person
ca. 100 m2/h

Fördelar
• Slitstarkt golv.
• Kan användas på alla typer av utomhusytor, även sand, jord, gräs och is.
• Anpassar sig efter underlaget och inget förarbete krävs.
• Tål mycket tung belastning och bär lastbilar, maskiner och bilar.
• Lätt att montera och flytta.
• Installationstid för en person: ca 100 m2/h
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Teknisk information

SOLID golvsystem
monterat på olika ytor
En geotextil undertill skyddar panelerna från smuts på mjuka ytor som gräs, sand och jord.
Det går att placera ett skydd ovanpå golvet för hygien osv.

Undersida

Geotextile
Gräs

Ovansida

BERGO SOLID Basic
• Material: HDPE
• Tillverkad i Sverige

Sand
Jord

Basplatteskydd som
svetsats på plats

• Punktbelastning: 5000 Kg / m2
• Längd: 630 mm

Betong

• Bredd: 575 mm
• Höjd: 50 mm
• Vikt/platta: 2.9 kg
• Vikt/m2: ca 10,5 kg
• Färg: Svart
• Temperatur: -30 ° C till + 60

Skurna för rak finish
Halvpaneler för rak kant:

Triangel för rak kant:

• U-värde för enheterna: 0,8 W/m2K
• Garanti: 5 år
• Brandklassning: B2
5 ton
m²

HDPE

TILLVERKAD
I SVERIGE
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DET HÄR ÄR BERGO
Bergo har tillverkat golv i 50 år med ett tydligt mål - att göra vackra, multifunktionella golv. Produktionen sker i egen
fabrik utan miljöbelastande utsläpp, i Anderstorp, Sverige. Bergo är verksamt inom fem affärsområden och med 80%
exportandel till mer än 40 länder, är företaget till världsledande inom multifunktionella golvplattor.

VÅRA MILJÖVÄNLIGA GOLV
Golvplattorna är tillverkade av livsmedelsgodkänd och återvinningsbar PP-komposit. Golven läggs flytande på befintligt
golv utan några fästelement. Bergo golv löser många problem tack vare den ventilerande och flexibla konstruktionen och
lämpar sig särskilt bra för installationer på exempelvis fuktiga ytor, exempelvis källargolv, men även på spruckna/ojämna
undergolv och utslitna trädäck. Bergo Flooring är ett miljövänligt företag golv tillverkade av 100% återvinningsbar PPkomposit.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

HOME

PUBLIC

SPORT

EVENT

MARINE

anywhere – one solution
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www.bergoflooring.se
Box 10

SE-334 21 Anderstorp

Sweden

+46 371 58 77 00
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Bergo Flooring AB

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

info@flooring.se

