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Ordre kode Type Foto Dimensjoner Antall i 

pakka 
PGSKR(-)MD240 Sokkellist, rett 

 
 

2400 x 14 x 57 mm 

 

6 

PGPSKR(-)MD240 Sokkellist, rett 

 
 

2400 x 14 x 77 mm 

 

6 

PGSKRWHITE, hvit 
PGSKRPAINT, malbar 
PGPSKRWHITE, hvit 
PGPSKRPAINT, malbar 

Sokkellist, rett 

 
 

2400 x 14 x 57 mm 
2400 x 14 x 57 mm 
2400 x 14 x 77 mm 
2400 x 14 x 77 mm 

 

PGSCOTWHITE, hvit 
PGSCOTPAINT, malbar 

Hvit hulkil & 
malbar 

 2400 x 17 x 17 mm 

 

6 
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Produktbeskrivelse 
 
Pergo® sokkellister består av MDF i kjernen mantlet med matchende laminat eller malt. Underdel på 
sokkellista er speiselt impregnert for å sikre mot fuktsvelling.  
 
Bruksområder 
 
Et Pergo gulv består i hovedsak av trefiber. Siden den relative fuktigheten (RF) vil variere fra sesong til 
sesong vil gulvflaten helt naturlig kryme og svelle noe I takt med disse variasjonene. Derfor er det helt 
nødvendig å holde klaringer til alle vegger og faste installasjoner slik det er beskrevet i leggeanvsiningene 
for gulvet.  Ekspansjonsåpningene mellom vegg og gulv dekkes ved å velge I et rikt utvalg av Pergo 
sokkellister og/eller gulvprofiler.   
Du finner mer informasjon om Pergo 5-i-1 list på www.pergo.com. 
 
 
Tips for spesifikke bruksområder av Pergo® sokkellister: 
 
√ Pergo® rett sokkellist (2400 x 14 x 57 mm): 

Denne lista er skråhøvlet og diskret: perfekt for alle interiører.  
√ Pergo® rett sokkellist (2400 x 14 x 77 mm): 

Fordelen med denne tradisjonelle lista er at den dekker høyere opp på veggen. (Tapetkant o.l.) 
√ Pergo® hulkil (2400 x 17 x 17 mm): 

Hulkilen brukes for eksempel der hvor eksisterende sokkellist ikke er fjernet før gulvet legges.  
 
Karakteristikker 
 
√ Med ripesikret laminat i rett dekor på front og topp 

Den slitesterke laminaten på Pergo® sokkellister gjør dem ekstre sterke mot slag og støt. 
 

√ Kvalitets MDF kjerne  
 

√ Ekstra sikret mot fuktsvelling  
Hovedkomponenten i ei Pergo® sokkellist er trefiber. Som ekstra sikring er sokkellistas underdel 
forseglet slik at fukt fra normalt renhold ikke skader lista.  

 
√ Garanti 

Pergo® sokkellister er av høy kvalitet. Derfor er garantien du har på Pergo® gulvet også 
gjeldende for  Pergo® sokkellistene. 

 
√ Matchende overflater 

Pergo® sokkellister fås i samme dekor og strukturerte overflate som gulvet og passer derfor 
perfekt inn.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pergo.com/
http://www.pergo.com/


Accessories TEKNISK DATABLAD 
 

Sokkelister 
 

Pergo® is a quality product distributed by Unilin BVBA, division flooring. Belgium. Ooigemstraat 3, 
B-8710 Wielsbeke,  Tel.: +32 (0)56-67.52.20 

www.pergo.com  
 

Monteringsveiledning 
 
Pergo® sokkellister kan monteres på følgende matter: 

 
 

√ Med Pergo® Klips  
Det revolusjonerende klip-systemet for lim- spikerfri  montasje av sokkellista gjør monteringen 
rask, samt at lista lett kan fjernes og brukes på nytt.  
 

√ Med Pergo® Multiglue:  
Dette flerbrukslimet er spesielt utviklet for montasje av Pergo® listeløsninger o.a. 

 
 
 
Oversikt over mulige attaching methods by skirting type with order codes: 
 
 Pergo® klips Pergo® Multiglue 
Forpakning For 15 lm. 12 tubes per box 
Listetype Alle unntatt hulkil Alle  
Ordre kode PGCLIPS15LM PGGLUE290 
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