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Uudelleen käytettävä lattia “Anywhere”. 
Helppo asentaa ja siirtää.
Ei nauloja. Ei liimaa.

Älykkäät 
ominaisuudet

• Helppo asentaa • Helppo siirtää 
• Muodostaa kuivan pinnan

BERGO EASY on kehitetty 
erityisesti tilapäisiä ja siirrettäviä 

tapahtumia varten, kuten messuille, 
yritystapahtumiin, kilpa-ajotalleihin/

kilpa-ajolattioille, konsertteihin, 
tanssilattioille ym.



800 t
m²

Käyttöalueet
Bergo Flooring on kehittänyt suuren valikoiman lattiatuotteita eri 
ympäristöihin. Lattiamme BERGO EASY on kehitetty erityisesti 
tilapäisiä ja siirrettäviä tapahtumia varten, kuten messuille, 
yritystapahtumiin, kilpa-ajotalleihin/kilpa-ajolattioille, konsertteihin, 
tanssilattioille ym. Yksittäisissä tapahtumissa voit tietysti käyttää 
valikoimastamme haluamaasi tuotetta. Toistuviin tapahtumiin, joita 
varten lattia asennetaan ja puretaan useita kertoja, suosittelemme 
BERGO EASYä, jonka kokoaminen ja purkaminen on helppoa. Bergo 
Easy tarvitsee hyvin tasaisen aluslattian. Epätasaisille aluslattioille 
suosittelemme vaihtoehtoa Bergo Supreme.

Ominaisuudet  
▪Helppo asentaa ja siirtää 

▪Kulutusta ja kuormitusta kestävä 

▪Melua vaimentava

▪Hellävarainen selälle ja jaloille 

▪Helppo pitää puhtaana

▪Kuivattaa ja tuulettaa

▪Sekä sisä- että ulkokäyttöön

Helppo asentaa ja siirtää
Laatat yhdistetään helposti kuminuijan tai vastaavan työkalun avulla. 
Ei tarvita erikoistyökaluja, liimaa eikä ruuveja.

Laatat voidaan tarvittaessa helposti katkaista pistosahalla.

Pienempiä tapahtumia/pintoja varten lattia voidaan siirtää nostamalla 
ja sisäänpäin kulmaan asettamalla. Suurempia tapahtumia/pintoja 
varten suosittelemme käyttämään irrotustyökalua ja jakamaan lattian 
arkeiksi.

Helppo pitää puhtaana
Bergo-lattia tarvitsee vain hyvin vähän huoltoa. Konstruktio kätkee 
tehokkaasti lian siivouskertojen välillä, joten lattia näyttää aina 
puhtaalta ja siistiltä. Lattia voidaan tarvittaessa helposti puhdistaa 
tavanomaisilla siivousvälineillä, kuten pölynimurilla, mopilla tai 
siivouskoneella.

Lisävarusteet

▪Reunalista – 300 x 55 mm, päättää lattian siististi. 

▪Kulmalista – 55 x 55 mm.

▪Laajennuslista – 300 x 75 mm.

▪Ristilaajennus – 75 x 75 mm.

▪Laajennuslistat asennetaan joka kolmas metri, kun pituus tai 
leveys ylittää 6 m. Tämä koskee pintoja, jotka altistuvat suurille 
lämpötilanmuutoksille ja suoralle auringonvalolle ym.

▪Irrotustyökalu – lattian ylösotto ja nosto on helppoa.
Laajennuslista ja 

ristilaajennus
Reunalista ja kulmalista Irrotustyökalu

VALMISTETTU RUOTSISSA

Tekniset tiedot
Materiaali: Ympäristöystävällinen, kierrätettävä 
 UV-stabiloitu polypropeeni.
Laatan koko: 302,1 x 302,1 mm. 
Laatan paksuus: 14 mm.
Pakkaus: 5 m2 / pakkaus = 55 laattaa.
Värit: Useita vakiovärejä. 
Pistekuormitus: 800 tonnia/m2 = 8000 kg/dm2, 
 115 kg/cm2.

www.bergoflooring.se


