Komercyjne rozwiązania podłogowe
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Nieograniczone możliwości kompozycji
Niezawodna trwałość

Maison du Monde, sklep meble, Francja

Podłoga w przestrzeni komercyjnej to scena, na której intensywnie toczy się życie. Jest
ona przez to nieustannie narażona na ścieranie, uderzenia i naprężenia. Aby piękno pozostało trwałe, dobre wzornictwo musi iść w parze z wytrzymałością.
   W Pergo wszystko to sprowadza się do estetycznych i praktycznych podłóg o długiej
żywotności. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i ponad 500 wydanym i jeszcze
rozpatrywanym wnioskom patentowym możemy zaoferować profesjonalne rozwiązania
podłogowe o wyjątkowej odporności na ścieranie.
   Jako wynalazca podłóg laminowanych firma Pergo słynie z doskonałej jakości
i nowatorskiego wzornictwa swoich produktów. Dysponujemy wieloosobowym zespołem
pełnoetatowych pracowników badawczych, którzy stale opracowują nowe produkty i
technologie, abyśmy mogli zapewnić klientom wyjątkową jakość i nieprzemijające piękno.
   Klienci mogą wybierać spośród produktów laminowanych, drewnianych i winylowych
lub stanowiących połączenie tych materiałów — w wielu różnych wzorach. Mogą też
zamówić podłogę dostosowaną do własnych wymagań, aby uzyskać niepowtarzalny efekt.
Dodanie doskonale pasujących akcesoriów zapewni odpowiednie wykończenie. Każda
deska i każdy panel powstaje z wykorzystaniem nowatorskiej technologii, dzięki czemu
wynik pracy pozostaje niezmienny przez wiele lat, a włożony w nią wysiłek się opłaca.

Wszechstronna oferta produktów

Karnawał Palace Hotel, Włochy

Przejdź na stronę 4

Tworzysz

nowy projekt?

Nieograniczone możliwości dostosowania do
indywidualnych potrzeb
Przejdź na stronę 12

Nowatorska technologia zapewniająca
maksymalną trwałość

Przejdź na stronę 14

Aktywność i wsparcie na całym świecie

Przejdź na stronę 16
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Grand Hyatt Hotel, Chiny

Rozwiązania spełniające
wszystkie wymagania klienta
Tętniące życiem, zatłoczone hole, ciche biura czy mocno uczęszczane sklepy — Pergo zapewnia
odpowiednią podłogę do każdego zastosowania. Dzięki naszej urozmaiconej ofercie i wieloletniemu
doświadczeniu jesteśmy w stanie dobrać całościowe rozwiązanie do całego budynku.
   Dążymy do zapewnienia nieograniczonej palety rozwiązań, aby klienci mogli tworzyć śmiałe i
ambitne projekty, które dokładnie oddadzą klimat każdego miejsca. Mając do dyspozycji szeroki
wybór kolorów, faktur, rozmiarów desek i innych parametrów, można tworzyć niezliczone, wyjątkowe
projekty. Połączenie szerokiej oferty, rozległej wiedzy i długoterminowego zaangażowania pozwala
nam zapewnić niezmiennie wysoką jakość zarówno w przypadku projektów przestrzeni publicznych,
jak i komercyjnych oraz przemysłowych.

Thor, biura, Włochy

Podłogi wyglądem przypominające drewno lub kamień, a przy tym trwalsze i wymagające tylko
prostej konserwacji. Idealne do miejsc narażonych na silne ścieranie. Więcej na stronie 7.

Doskonały wybór dla klientów, którzy preferują bogatą teksturę i naturalne piękno prawdziwego drewna. Więcej na stronie 8.

Levi’s, sklep odzieżowy, Włochy

Wysokiej jakości podłogi o wyglądzie naturalnego drewna, skóry lub łupku, pozwalające uzyskać wyjątkowo trwałą, wodoodporną powierzchnię o naturalnym, realistycznym charakterze.
Więcej na stronie 11.
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Hotele sieci Taj, Indie
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Luxor Museum, Egipt

Najwyższa trwałość dzięki technologii TitanX™
84 wzory, 4 formaty, 3 poziomy jakości
Nieograniczone możliwości dostosowania do
indywidualnych potrzeb
Dopasowane akcesoria

Odkryj

zalety
laminatu
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B2S księgarnia, Tajlandia

Podłogi laminowane —
maksymalna trwałość
TitanX™ — maksymalna ochrona
Opatentowana wierzchnia warstwa ochronna TitanX™ to technologia wielowarstwowej
powłoki, która gwarantuje wyjątkową odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania.

AC 6
Klasa 34

Doskonała ochrona przed ścieraniem

living Expression
TitanX

public Extreme
TitanX Adv
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original Excellence
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Struktura deski laminowanej
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1. Warstwa doskonale chroniąca przed ścieraniem
i zarysowaniami
2. Krystalicznie czysty wzór
3. Niezwykła odporność na uderzenia
4. Odporna na wilgoć baza z płyty HDF
5. Stabilizator strony spodniej
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Dzięki opatentowanej strukturze TitanX™ podłogi laminowane Pergo charakteryzują się wyjątkową odpornością na ścieranie, uderzenia i zarysowania. To najlepsze
na rynku wielowarstwowe wykończenie do podłóg, które zapewnia odporność na
ścieranie wykraczającą poza standardy obowiązujące w środowiskach komercyjnych.
Nasze najodporniejsze podłogi laminowane są klasy 34, a tym samym nadają się do
obszarów publicznych i najbardziej narażonych na ścieranie, takich jak lobby hotelowe
lub centra handlowe.
   Oferujemy 84 wzory, cztery formaty i trzy poziomy jakości. Linia TotalDesign to
kolejne osiem wspaniałych wzorów, które naprawdę podważają powszechne wyobrażenie o podłogach laminowanych. Oprócz tego oferujemy niemal nieograniczone
możliwości dopasowania do własnych wymagań i szeroką gamę akcesoriów pozwalających uzyskać doskonałe wykończenie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jedynym
ograniczeniem jest wyobraźnia.

Wysoka odporność na uderzenia

Liczba zarysowań
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Wrażenie naturalnego
drewna
Uważamy, że drewno jest jednym z najpiękniejszych zasobów naturalnych, a naszym
celem jest oferowanie klientom najlepszych produktów. Nasze podłogi drewniane
zaprojektowano z myślą o zapewnieniu takiej samej niezawodności i łatwego montażu,
jakimi charakteryzują się inne podłogi Pergo. W zależności od planowanego efektu
nasze podłogi są dostępne w wielu wariantach różniących się pod względem wzoru,
gatunku drewna, struktury, fazowania i wykończenia, co zapewnia szerokie możliwości
stworzenia wyjątkowej powierzchni. Możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb pozwala na jeszcze większą swobodę projektowania.
   Nasze podłogi drewniane są dostarczane w postaci wykończonej, więc po montażu
nie wymagają cyklinowania ani olejowania. Trójwarstwowa struktura gwarantuje, że
podłoga zachowa trwałość w każdych warunkach. Nowoczesne oleje i lakiery wykończeniowe zapewniają dodatkowo wysoką odporność na zarysowania i plamy. Możesz
mieć pewność, że podłoga drewniana będzie trwała, piękna i łatwa w utrzymaniu — tak
jak wszystkie inne produkty Pergo.

Bogata, naturalna tekstura
Powlekana, wytrzymała powierzchnia

Odkryj
zalety
drewna
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Trójwarstwowa struktura zapewniająca
trwałość
Nieograniczone możliwości dostosowania
do indywidualnych potrzeb
Dopasowane akcesoria

1

2
3

4

Trójwarstwowa struktura zapewniająca najwyższą trwałość
1.
2.
3.
4.

Wykończenie ochronne (lakier lub olej)
Warstwa czołowa
Udoskonalony materiał bazowy
Wyważone podłoże

Drewno jest żywym produktem, który nie pozostaje w bezruchu. Pęcznieje lub kurczy
się pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Dlatego warstwa materiału bazowego jest położona poprzecznie w stosunku do warstwy czołowej i podłoża, zapewniając dodatkową wytrzymałość i maksymalną stabilność.
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Maksymalnie trwałe
W 100% wodoodporne
Łatwe w utrzymaniu
Ciche i wygodne
Dopasowane akcesoria
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Odkryj

zalety
winylu

Wysokiej jakości podłogi
winylowe
Podłogi winylowe Pergo wytrzymują ciężkie warunki i dlatego są idealne do obszarów
mokrych i narażonych na intensywny ruch oraz innych zastosowań, w których liczy się
przede wszystkim funkcjonalność. Są w 100% wodoodporne i charakteryzują się wysoką
przewodnością cieplną, a przy tym tłumią dźwięk kroków i umożliwiają wygodną eksploatację. Dodatkowo są łatwe w utrzymaniu dzięki powłoce ochronnej i uszczelnionej
powierzchni. Podłogi winylowe są też doskonałym rozwiązaniem do budynków remontowanych, ponieważ są cienkie i łatwe do zamontowania na istniejącym podłożu.
   Oczywiście i w tym przypadku trwałość materiałów Pergo idzie w parze z efektownym wzornictwem. Uniwersalność materiału umożliwia tworzenie różnorodnych wzorów,
z których każdy wyróżnia się niepowtarzalnym stylem dzięki starannemu wykończeniu,
przyjemniej w dotyku fakturze i atrakcyjnej kolorystyce. Dodatkową zaletą jest szeroki wybór
akcesoriów, takich jak aluminiowe listwy i specjalne podkłady, które w dużym stopniu tłumią
dźwięki odbite i odgłosy uderzeń.

Wielowarstwowa struktura o wysokiej jakości
Każda z warstw ma osobne przeznaczenie i sprawia, że podłoga
pozostaje piękna i trwała przez wiele lat.
1

2

1.
2.
3.
4.

Odporna na ścieranie i zarysowania warstwa poliuretanowa
Przejrzysta warstwa winylowa odporna na ścieranie
Zadrukowana warstwa winylowa z wzorem
Główna warstwa winylowa

3

4
11

Dostosuj podłogę do
swoich potrzeb
— jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia
Nasza standardowa oferta obejmuje trzy kategorie produktów, ogromną różnorodność
kolorów, faktur, rozmiarów desek i innych parametrów, co wystarczy do stworzenia niezliczonych, wyjątkowych projektów. Pergo oferuje też możliwość dostosowania podłogi
do indywidualnych potrzeb, aby można było realizować nowe pomysły i tworzyć nowe
kombinacje. Możesz zmodyfikować określony detal, taki jak fazy czy struktura, albo dać
się ponieść wyobraźni i stworzyć własny unikatowy system podłogowy.
   Znajdziesz właściwy produkt do każdego obiektu — niezależnie od tego, czy jest to
salon samochodowy, butik czy hotel. Zapewniamy kompletne rozwiązanie, które spełnia wszelkie wymagania techniczne i pozwala realizować projekty doskonale oddające
klimat miejsca.

Masz

swobodę
wyboru
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Dodanie lub usunięcie faz
Zmiana struktury
Własny kolor, wzór i format

Seat, salon samochodowy, Świecie

Dopasuj podłogę do mebli, aby stworzyć bardziej spójną przestrzeń

Maison du Monde, sklep meble, Francja

W sklepie europejskiej firmy sprzedającej meble i artykuły dekoracyjne Maisons du Monde
kolor podłogi został odpowiednio dobrany, aby doskonale pasował do oferowanych mebli i
wyposażenia z całego świata. Dzięki możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb
możesz zaprojektować podłogę, która będzie idealnie pasować do wnętrza i zapewni spójny
efekt wizualny.

Wybierz rozwiązanie pasujące do wizerunku marki
Kiedy w norweskim klubie piłkarskim Stabæk wybierano nową podłogę do biura, zdecydowano się na laminat wyglądający jak murawa i mający barwy klubu. Czy też chcesz dopasować podłogę do marki, aby uzyskać wyjątkowy efekt wizualny? Skontaktuj się z nami na
początku procesu planowania, abyśmy mogli przedstawić najlepsze możliwości.

Klub piłkarski Stabaek, Norwegia

Klub piłkarski Stabaek, Norwegia

Skorzystaj z opcji pełnego dopasowania do indywidualnych
potrzeb, aby stworzyć wyjątkowe projekty
Kiedy zostaliśmy poproszeni przez firmę Seat o pomoc w zaprojektowaniu nowej
podłogi do salonu, stworzyliśmy luksusowy, jednolicie czarny laminat. Jest on
nie tylko stylowy i wyrazisty, ale też na tyle wytrzymały, aby można było postawić
na nim półtoratonowy samochód. Dostosowanie obejmuje nie tylko kolory, ale
również określenie wyjątkowego formatu czy zmianę cech technicznych, aby
zapewnić niepowtarzalny efekt wizualny i właściwe działanie.
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Innowacyjne rozwiązania dla
lepszego działania
Zaprojektowanie i montaż efektownej podłogi jest czasochłonnym zajęciem, więc wynik
końcowy efekt powinien być trwały. Dlatego zależało nam na stworzeniu technologii,
która sprawi, że podłoga pozostanie nieskazitelna przez długie lata, zachowując odporność na intensywny ruch, uderzenia i wszystkie inne czynniki wynikające z użytkowania
komercyjnego.
   Wszystkie podłogi charakteryzują się doskonałą odpornością na ścieranie i bardzo
wysoką odpornością na uderzenia. Nasza opatentowana powierzchnia TitanX™ Advanced to najlepsze na rynku wielowarstwowe wykończenie ochronne podłogi.

Wynalazca podłóg laminowanych
Nasze innowacje chroni ponad 550 patentów
Zaangażowany zespół projektantów
Stały rozwój produktów
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Ciągłe

innowacje
techniczne

PerfectFold™ 3.0 — montaż szybszy o 30%
Opatentowany system montażu PerfectFold™ stosowany we wszystkich kategoriach
produktów Pergo ułatwia i przyspiesza układanie podłogi. Dzięki trzem różnym sposobom montażu można rozpocząć układanie podłogi na środku pomieszczenia i bez problemu zakończyć w dowolnym jego miejscu. Silne i trwałe zatrzaski sprawiają, że system
PerfectFold idealnie sprawdza się w zastosowaniach komercyjnych, gdzie koniecznie
należy unikać otwartych połączeń i różnic wysokości.

Ministerstwo Edukacji, Hiszpania

Upuszczanie

Trzy sposoby montażu
Opatentowany przez firmę Pergo system montażu PerfectFold został zaprojektowany
przede wszystkim z myślą o zastosowaniach komercyjnych. Trzy sposoby montażu
ułatwiają i przyspieszają układanie podłogi.

Pod kątem

Wstawianie w poziomie
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Oferujemy nie tylko produkty,
ale również wsparcie
Od samego początku pozostajemy wierni naszej misji:
„Wnosimy do wnętrz budynków element prawdziwego piękna w połączeniu z łatwością eksploatacji
i pełnym wrażeniem najwyższej jakości”.
To więcej niż tylko dostarczenie doskonałej podłogi. To także długoterminowe partnerstwo. Dążymy do
tego, aby klient mógł spać spokojnie, wiedząc, że nasze produkty i nasi pracownicy spełnią pokładane
w nich oczekiwania.
   Na przestrzeni lat zdobyliśmy praktyczne doświadczenie potrzebne do tego, aby oferować solidne
usługi i wsparcie w trakcie całego procesu tworzenia podłogi — od planowania po konserwację. Łatwa
dostępność produktu i elastyczna dostawa ze strategicznie umiejscowionych centrów dystrybucyjnych
zapewnia terminową realizację projektu.

Bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań podłogowych
Partnerstwo na długie lata
Szybkie i niezawodne usługi logistyczne
Lokalni przedstawiciele handlowi
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Współpracuj
z nami!
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Odpowiedzialność za
środowisko...
Technologie i innowacje to nie tylko parametry techniczne, ale również sposób, w jaki
wpływamy na nasze otoczenie. Dążymy do zapewnienia nie tylko nowoczesnego, zrównoważonego procesu produkcji, ale też lepszych warunków życia mieszkańców wszystkich zakątków świata. Dbałość o środowisko odgrywa kluczową rolę we wszystkich
aspektach naszej działalności — od wyboru surowców po proces produkcyjny, dostawy,
transport i pakowanie.

Czy wiesz, że...
• Jesteśmy pierwszym producentem podłóg, który uzyskał oficjalne skandynawskie
oznakowanie ekologiczne — Zielonego Łabędzia. Mamy też certyfikat PEFC, który
potwierdza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska.
• Wykorzystujemy wyłącznie odnawialne produkty drzewne, takie jak sosna lub świerk
— nigdy nie stosujemy drewna z zagrożonych lasów deszczowych.
• Dzięki korzystaniu z wody deszczowej nasze zakłady produkcyjne i biura oszczędzają
rocznie 720 000 litrów wody. To jedna trzecia olimpijskiego basenu pływackiego!
• Ponad 85% ciepła potrzebnego do produkcji jest generowana ze spalania pyłu drzewnego pochodzącego z procesów frezowania, cięcia i szlifowania w naszych zakładach.
W ten sposób uzyskuje się energię równą przeciętnemu rocznemu zapotrzebowaniu
15 000 gospodarstw domowych!
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... i społeczeństwo
Na bieżąco szukamy możliwości angażowania się w spełnianie praktycznych potrzeb
społeczności lokalnych. Ponieważ jesteśmy firmą globalną, możemy zrobić wiele
dobrego na całym świecie.

Czy wiesz, że...
• Miejscowe technika co dwa lata otrzymują naszą odzież ochronną, z której uczniowie
korzystają na zajęciach.
• Aby pomóc osobom z lekkim upośledzeniem umysłowym, współpracujemy z zakładami pracy chronionej, w których osoby te pracują przy produkcji próbek, paneli,
sprzętu wystawowego i innych materiałów marketingowych.
• Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w najróżniejszych lokalnych inicjatywach
społecznych. Jednego dnia nasi pracownicy działu marketingu montują podłogi w
szkołach, a innym razem dział paneli rusza na akcję sadzenia drzew.
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Klub piłkarski Stabaek, Norwegia

www.pergo.com
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