
 

VÄLKOMMEN TILL PERGOS GOLVGUIDE! 

Att välja ett nytt golv är ett viktigt beslut. Här finner du en sammanställning som 
hjälper dig på vägen att finna ditt perfekta golv. 

LÅT OSS PRATA OM VATTEN 
Om du letar efter ett golv till vardagsrummet kan vattentålighet vara bra att ha, men i ett kök är det 
absolut nödvändigt. Dessutom gör vattentåligheten att ditt golv står emot fläckar bättre – allt som 
landar på golvet blir kvar på ytan och kan torkas upp enkelt. 
Vi rekommenderar: Pergo Sensation laminat- eller vinylgolv är ett bra val 
för vältrafikerade rum som regelbundet utsätts för vatten. 

STORLEKEN HAR BETYDELSE 
Formatet på plankan påverkar inte bara golvets utseende, utan också hela rummet. Stora plankor 
ger ett stort rum en ökad känsla av rymd, särskilt om de är i ljusa toner. 
Vi rekommenderar: Om rummet tillåter, satsa på stora plankor! 
Det ger en oslagbar känsla av rymd, särskilt i långa, smala rum som till exempel en hall. 

SE DIG OMKRING 
Att hitta rätt golv kan vara så enkelt som att välja den dekor du gillar bäst. Ett annat sätt är att börja 
med den interiör du har idag. Vilka färger tycker du om? Hur passar de ihop med det golv du 
funderar på? 
Vi rekommenderar: Beställ ett golvprov för att se hur dekoren fungerar i kombination 
med ljuset och möblerna i ditt hem. Eller besök vårt Floorlab på pergogolv.se. 

FÖRBERED DIG PÅ SLITAGE 
Vilken typ av golv du ska välja avgörs av hur mycket rummet kommer att utsättas för. Om du gillar 
utseendet hos ett trägolv är det ett bra val i ett vardagsrum. Men om golvet ska ligga i en hall eller 
ett kök kommer andra material som laminat eller vinyl att stå emot slitaget bättre. 
Vi rekommenderar: När du har hittat en dekor du gillar är nästa steg 
att välja rätt kvalitetsnivå. För vältrafikerade rum, som ett kök eller en hall, 
rekommenderar vi klass 33. 

ETT BRA GOLV SITTER I DETALJERNA 
Tillbehör kan verka som en detalj, men de har stor effekt på hur ditt rum kommer att se ut. Valet är 
ditt: Satsa på ett klassiskt utseende med socklar som matchar golvet eller välj målningsbara socklar 
som ger dig en sömlös övergång med väggens färg. 


