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Pergo quickheat

Gratulerer med ditt nye Pergo gulvvarmesystem.
Pergo quickheat leverer optimal komfort med den luksus og komfort et varmt gulv og 
en behagelig romtemperatur gir.
Gulvvarme er den mest komfortable form for varme, fordi det er basert på det faktum 
at varme stiger oppover. Dermed får du behagelig varme ved føttene, og noe kaldere 
i hodehøyde.
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Oppvarmning med gulvvarmeOppvarmning med panelovn

EMA
EURKDenne side opp

EMA
EURKPergo quickheat elementet kan kuttes her for tilpasning til arealet. Det 

er ikke elektriske deler i dette området

EMA
EURKPergo quickheat elementet må IKKE kuttes her. Her er det elektriske 

deler

EMA
EURKKun til innendørs bruk

EMA
EURKLes veiledningen før installasjon

EMA
EURKDobbelt isolert

EMA
EURK Pergo quickheat er sertifisert av KEMA

EMA
EURK Pergo erklærer at Pergo quickheat er testet i henhold til standarden for

flyttbare gulv: EN/IEC 60335-1 og EN/IEC 60335-2-106

Tegnforklaring
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Generell informasjon 

Pergo quickheat gulvvarmesystem be-
står av en skummatte med varmekabler.
Systemet skal alltid styres med Pergo 
quickheat Kit (styring og omformer - 
selges samlet utenom), da det er en del 
av sikkerhetssystemet og beskytter mot 
overoppheting.

Pergo quickheat gulvvarmesystem er 
utviklet for gulvvarme lagt på eksiste-
rende gulv. 
Det kan legges på tre- og betonggulv-
konstruksjoner og har en effekt på 55W/
m².

Pergo QuickHeat gulvvarmesystem opp-
fyller standarden for løslagte gulv EN/
IEC 60335-1 og EN/IEC 60335-2-106, som 
spesifiserer den maksimale effekt for tre-
baserte og betongbaserte gulvkonstruk-
sjoner til 55W/m².

Legging av Pergo quickheat på 
Tregulvskonstruksjon

Legging av Pergo quickheat på
Betonggulvskonstruksjon

Pergo quickheat gulvvarmesystemet kan 
legges under tregulv, parkett og laminat 
(og tynne gulvtepper).
Vennligst undersøk spesifikasjonene med 
produsenten av disse gulvproduktene. 
Isolasjonsverdien på gulvet over bør ikke 
overstige 0,18m2 K/W.

Pergo quickheat gulvvarmesystem er 
kun til innendørs bruk i oppholdsrom. 
(ikke våtrom)
Hvis systemet installeres under tepper 
anbefales det å tape hele elementene 
sammen på langs med strekkbar tape 
(ikke inkludert i kit-settet).
Som med alle andre gulvvarmesystemer, 
er det mest effektivt hvis undergulvet er 
velisolert. Den følgende veiledning vil 
føre deg gjennom installasjonsprosessen 
trinn-for-trinn.

Vennligst les hele veiledningen og 
sikkerhetsanvisningene før du begynner 
installasjonsprosessen.
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Pergo quickheat Varmeelement

Pergo quickheat 
CD

Pergo quickheat 
C55

Pergo quickheat Kit

Produktoversikt

Pergo quickheat systemet består av: 

Pergo quickheat Kit:

Indhold:

Pergo quickheat C55 (Termostat)

Pergo quickheat CD (strømforsyning) 

Pergo quickheat koblingsverktøy

Aluminiumstape for å feste 
gulvføleren til gulvet

Pergo quickheat Varmeelement:

Gulvareal/effekt: Lengde x bredde

2 m²/77W 2 x 1 m

3 m²/132W 3 x 1 m

4 m²/187W 4 x 1 m

5 m²/242W 5 x1 m

Pergo quickheat
 koblingsverktøy
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Andre produkter i Pergo quickheat produktrekken er:

Pergo quickheat Fillermat (Fyllmatte)

Pergo quickheat Endestopp

Pergo quickheat Extension Cable 
(forlengerledning)

Pergo quickheat Beskyttelseskappe

Pergo quickheat Tape

Pergo quickheat Extension Cable

Pergo quickheat forlengerledning 
0,25 m

Pergo quickheat forlengerledning
1,0 m

Pergo quickheat forlengerledning
2,0 m
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1. Forberedelse
Før du begynner å installere produktet 
skal du forsikre deg om at gulvet er:

• stabilt
• tørt
• flatt og jevnt
• støv- og fettfritt
• fritt for skarpe gjenstander

Bruk en kraftig støvsuger for å fjerne 
alt støv fra gulvet, og legg alltid ut en 
0,20mm diffusjonssperre på undergulvet 
før du ruller ut varmemattene.

2. Planlegging

Tegn en gulvplan av rommet og bestem 
den mest logiske plassering for styreen-
heten og gulvvarmeelementene. 
Lokaliser plasseringen av stikkontakten i 
veggen for at få enklest tilgang til strøm 
og kontroller at det er nok strøm til rådig-
het. (Se neste kapitel 3 for beregning av 
strøm som er til rådighet). 

Ledningen fra styreenheten kobles i 
høyre side av varmeelementet, så du skal 
starte med å legge det første varme-
element i høyre side av gulvet og arbeide 
deg mot venstre.
Husk å holde minst 8 cm avstand mellom 
veggen og det første varmeelement til 
stikket mellom elementet og styreenhe-
ten. Bruk utfyllingsmaterialet til utfylling 
av området etterpå.

Her følger eksempler på beregning av 
hvor mange Pergo quickheat gulvvarme-
elementer som trengs.
Alle Pergo quickheat gulvvarmeelemen-
ter er en meter brede og standardleng-
den varierer fra to til fem meter. 
Reduser lengden på elementene til den 
nødvendige størrelse som vist i tabellen.
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Eksempel:
Er området 5,25m bredt og 4m langt, 
brukes 5 x 4m Pergo quickheat gulvvar-
meelementer, pluss 1m² utfyllingsmate-
riale.

Eksempel:
Er området 3,80m bredt og 7,40m langt, 
brukes 7 x 4m Pergo quickheat gulvvar-
meelementer. Skjær de 4m lange elemen-
tene ned til 3,80m. Du skal også bruke 
0,5m² (2 plater) utfyllingsmateriale. 

Når elementer plasseres etter hverandre 
bør du alltid skjære den kalde enden (25 
cm) av elementet vekk for at unngå kalde 
soner.

Pergo quickheat Extension Cable for-
lengerkabel er tilgjengelig som tilbehør. 
Bruk kun forlengerkabel i de tilfeller hvor 
det er umulig at lage en direkte tilkobling 
mellom to tilstøtende varmeelementer.

Pergo quickheat Extension Cable forlen-
gerkablene må kun plasseres i utfyllings-
materialet og ikke over/i varmeelemen-
tet. 

Skjær kun utfyllingsmaterialet av så 
det er plass til forlengerkabelen. Pergo 
quickheat Extension Cable forlengerka-
bel kan tåle opp til 10A.
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Pass på at det ikke oppstår varme soner 
når gulvvarmesystemet brukes.
Unngå varme soner ved å tilse at varme 
fra gulvvarmen kan slippe fritt ut i rom-
met og at det er åpent (ventilasjon) un-
der møblene.

Når utleggingen planlegges skal man 
unngå å plassere Pergo quickheat var-
meelementer under for eksempel perma-
nente innbygget skap eller varmeovner.
Benytt i stedet Pergo quickheat Fillermat 
utfyllingsmateriale.
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Koble Pergo quickheat gulvvarmesyste-
met i overensstemmelse med gjeldende 
regler på området.
Alle sikringer har verdien trykket i Ampere 
(eks. 10, 13 eller 16 A). Gang dette med 
spenningen ( 230 Volt i Norge) for at finne 
samlet effekt (Watt) til rådighet.

Eksempel: Ampere (I) ganget med Volt 
(U) er lik med Effekt (P): 

I x U = P 
13 Amp x 230 V = 2990 Watt

Ved beregning av effekten som er til 
rådighet for Pergo quickheat systemet, 
tas alle elektriske apparater på den 
aktuelle sikring, med i kalkulasjonen. 
Hvis du er i tvivl om hvilken sikring som 

dekker det bestemte gulvareal, kan du 
koble ut sikringen for å se etterpå hvilke 
elektriske enheter som ikke har strøm.

Effekten på elektriske apparater er 
vanligvis trykket bak på produktet 
angitt i watt. Effekten fra sikringen 
minus den totale effekten fra dine 
elektriske apparater er lik resterende 
effekt til rådighet for Pergo quickheat 
gulvvarmesystemet.

Beregn den effekt som er til rådighet for 
ditt Pergo quickheat gulvvarmesystem 
som i følgende eksempel:

Beregningseksempel

Sikring i sikringsskapet (eks. 16 A x 230 V) 3.680 watt

EKSISTERENDE APPLIKASJONER I ROMMET:

TV og DVD spiller 80 watt

Hi-fi anlegg (radio/cd-spiller/forsterker) 60 watt

Total belysning 180 watt

Akvarium 60 watt

Subtotal 380 watt

Total effekt til rådighet 3.300 watt

3. Beregning av nødvendige strømforsyning



10

Din beregning

Fyll inn sikringsstørrelse fra sikringsskapet (__ A x 230 V) watt

EKSISTERENDE APPLIKASJONER I ROMMET:  

TV og DVD watt

Hi-fi anlegg (radio/CD-spiller/forsterker) watt

Total belysning watt

Andre apparater watt

Andre apparater watt

Andre apparater watt

Subtotal watt

Total effekt til rådighet (sikringsstr. - subtotal) watt

Dersom det er for lite effekt til rådighet 
(total watt) over den ene sikringen, må 
man dele opp gulvvarmeelementene i 
flere soner.
Koble til den andre sonen til en annen 
styreenhet/termostat og en annen 
sikring. 
quickheat CD er beregnet til maks.10 A 
ved 230 V ~ (svarer til 2300 watt). 
I neste tabell finner du den maksimalt 
oppvarmede overflaten pr. Pergo 
quickheat Kit og en oversikt over 
systemets totale effekt.

Maksimalt oppvarmet overflate pr.  
Pergo quickheat Kit  (Maks. belast-
ning 10A)

Produkt Maks. oppvarmet 
overflate

Pergo quickheat 
55

42 m2

For Pergo quickheat 55 (Forsyning 230 Volt ved 50 Hz)

Gulvareal Oppv. overflate Total effekt Ampere

2 m2 1,5 m2 77W 0,33 A

3 m2 2,5 m2 132W 0,57 A

4 m2 3,5 m2 187W 0,81 A

5 m² 4,5 m² 242W 1,05 A



Legg ut Pergo quickheat elementene 
side om side der hvor du har tenkt å plas-
sere dem, med siden med trykk opp.
Elementet som skal kobles til styringsen-
heten må ha en avstand til vegg på ca. 8 
cm.

Alle elementene har et beskyttelsesstikk 
som beskytter kontaktstikket mot trykk. 
Fjern beskyttelsesstikkene med kob-
lingsverktøyet før elementene settes helt 
sammen.
Hvis alle beskyttelsesstikk fjernes på en 
gang husk da å la beskyttelsesstikket 
sitte i det siste elementet.

Koble til stikket fra det andre elementet 
til stikket fra det første elementet. 

Sett hannstikk og hunnstikk sammen ved 
håndkraft før verktøyet brukes til å skyve 
stikkene helt sammen. 

Sjekk at stikkene sitter korrekt og at de 
sitter fast. Fortsett med de øvrige ele-
mentene på samme måte.

Sørg for at alle stikk passer godt i hver-
andre og uten mekaniske belastninger. 
Stopp installasjonen av gulvvarmen der-
som der er feil på en eller flere kompo-
nenter. Ukorrekt installasjon kan skape 
problemer og/eller skade gulvvarmeele-
mentene eller aktivere sikkerhetskrets-
løpet.

Sørg for at beskyttelsesstikket i det siste 
elementet er plassert før gulvleggingen.  
Ta vare på beskyttelsesstikkene hvis du 
senere ønsker å flytte/fjerne gulvet.
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4. Tilkobling av Pergo quickheat elementene
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5. Kutting av Pergo quickheat varmeelement

10

20

30

I hver ende av Pergo quickheat varme-
elementet er det 25 cm uten elektriske 
deler.
Pergo quickheat varmeelementet må 
kun avkortes i endene hvor det ikke er 
elektriske deler, som avmerket på eksem-
plet.

Markeringer og symboler er trykket på
Pergo quickheat varmeelementene:

EMA
EURK  Indikerer hvor det er tillat å skjære

EMA
EURK  Skjær ikke her. Elektriske deler inn 

i matten. Hvis der skjæres, vil ele-
mentet bli ødelagt.

For å avkorte elementet:
Mål nøye opp delen du vil kutte av, og 
skjær det vekk med en hobbykniv.

12



På dette tidspunkt er alle forbindelser 
mellom elementene utført og så mye 
som mulig av gulvet dekket med Pergo 
quickheat elementene.

Arealet uten Pergo quickheat varmeele-
menter bør dekkes med Pergo Fillermat 
(utfyllingsmateriale) for å sikre en jevn og 
homogen overflate. For å sikre et jevnt 
snitt når Pergo Fillermat skjæres til, kan 
man med fordel benytte en linjal og en 
treplate.

For å sikre at fordelingen av gulvvarme-
elementene i rommet er korrekt, anbe-
fales det at du tilpasser alt før du fester 
elementene permanent.
Det er veldig viktig at alle forbindelser er 
perfekt utført for å sikre optimal forbin-
delse mellom de enkelte varmeelemen-
tene.

Legg gulvvarmeelementene og evt. utfyl-
lingsmateriale som angitt i din skisse. Når 
du har lagt ut alle gulvvarmeelementene 
korrekt og du har skåret utfyllingsmate-
rialet i tilpasset størrelse, kan du fortsette 
med den permanente installasjonen som 
angitt i de følgende trinn. 
(Hvis du skal legge Pergo quickheat un-
der tepper anbefaler vi å tape elemente-
ne sammen med strekkbar tape som vist 
på bildene).
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20
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6. Utfylling av resterende areal

13



7. Montering av Pergo quickheat Kit

Pergo quickheat 
C55

Pergo quickheat 
CD

Pergo quickheat Kit

7.1 Montering av Pergo quickheat CD
Pergo quickheat CD monteres på veggen 
10 - 30 cm over gulvet. 
Minimum avstand til vegg fra kontakt-
punktet må være 7 cm

7.2 Installering av gulvføleren
Føleren installeres ved å klikke kontakten 
fast i porten på Pergo quickheat CD.
Hvis mulig plasseres føleren i den mar-
kerte slissen. Slissen gjøres klart ved å 
rive bort det øverste stykke av matten.
Deretter kan følerkabelen monteres i slis-
sen. Føleren skal plasseres slik at minst 30 
cm av føleren ligger i/på Pergo quickheat 
varmeelementet. 

7.3 Installering av strømkontakten
Skjær ut et stykke av utfyllingsmaterialet 
for å gjøre plass til strømkontakten fra 
Pergo quickheat Kit.
Pass på å ikke bøye og/eller klemme 
kabelen mellom kittet og gulvvarme-
elementet, men gjør plass til kabel og 
kontakt i utfyllingsmaterialet. Minste 
bøyeradius på kabelen er 5 cm.

7.4 Montering av Pergo quickheat C55
Pergo quickheat termostaten monteres 
ca. 150 cm over gulvet og kontakten til 
styresystemet settes i stikkontakten

14

For å feste kabelen i slissen teiper man 
over følerkabelen med den medfølgende 
aluteipen. 



7.5 Test av Pergo quickheat
Sjekk at alt arbeide er utført etter forskrif-
tene, før Pergo quickheat gulvvarmesys-
temet testes.
Test kan utføres når alt er korrekt koblet. 
Koble til styreenheten til stikkontakten i 
veggen. Still temperaturen til maksimum 
(30˚ C) 
Etter kort tid vil Pergo quickheat gulv
varmeelementene begynne å varme opp. 
Når dette er konstatert kan leggingen av 
overgulvet starte.
Hvis alle gulvvarmeelementene ikke var-
mer opp til samme temperatur bør kob-
lingene sjekkes en gang til.
Husk å først trekke kontakten til Pergo 
quickheat systemet ut av stikkontakten, 
før det endelige gulv legges

Maks. temp.
ved tregulv

Dersom sikkerhetskretsløpet på Pergo quickheat CD er aktivert!

Hvis systemet ikke fungerer lengre, kan det skyldes at sikkerhetskretsløpet er 
koblet inn. Da vil hele Pergo quickheat systemet kobles ut. 

Sikkerhetskretsløpet i Pergo quickheat CD er aktivert og skal skiftes ut dersom 
Pergo quickheat elementet er skadet om det er tilkoblet for stor effekt (maks. 
10 A).

Dersom Pergo quickheat elementet er skadet eller dersom det er koblet til for 
stor effekt til systemet, kan du løse problemet ved å fjerne det defekte element 
eller fjerne de elementer som gir for høy effekt.

En ny Pergo quickheat CD enhet kan kjøpes som reservedel. Husk å løse pro-
blemet innen en ny Pergo quickheat CD installeres. Ellers aktiveres sikkerhets-
kretsløpet igjen.

Alle andre reparasjoner skal utføres av aut. el-installatør

Krav om maks. temperatur kan variere 
mellom ulike gulvtyper og produsen-
ter. Kontroller dette nøye!
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7.6 Innstilling av Pergo quickheat
styreenhet

Påslått 
• Når enheten er slått på (ON) vil lysdio-
den < på / av > være tent og den aktuelle 
gulvtemperatur vises i displayet. 

Slik vises den innstilte temperatur 
• Aktiver dreieknappen for å se siste inn-
stilte temperatur i displayet. 

Slik innstilles / endres temperaturen
• Drei knappen til høyre eller venstre for å 
stille inn ønsket temperatur.
• Temperaturen vil vises i displayet noen 
sekunder og innstillingen er ferdig.  

Slik frostsikres rommet i vinterperioder
• Trykk på <Frostbeskyttelse> knappen 
for å holde gulvtemperaturen på min. 
5°C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slik innstilles forsinket aktivering
• Denne funksjonen brukes til å forskyve 
aktiveringstidspunktet.
Trykk på <timer> knappen, <12> vises da 
i displayet. Still inn ønsket tid forsinkelse 
(1~24timer) ved at dreie på knappen. 

Eks. Hvis du stiller inn verdien til
<01> og trykker på <timer> knappen 
igjen, vil Pergo quickheat elementet star-
te oppvarming etter 1 time.
• Den aktuelle temperatur og symbolet 
<timer> vises i displayet. Innstillingen er 
gjennomført. 

Dersom du vil avbryte forsinkelsen, trykk 
da <timer> symbolet igjen. <timer> sym-
bolet vil forsvinne fra displayet.

< Frostbeskyttelse >

Lysdiode < varmer > 
(Varmeelement slått på)

Dreieknapp

< På / av >

Lysdiode 
< Frostbeskyttelse >

Lysdiode < på / av  >

< Timer >

16



Den endelige gulvløsning (laminat, 
teppe eller parkett) kan legges når syste-
met er testet.

9. Advarsels-etikett

Advarsels-etiketten som er inkludert 
i Pergo quickheat Kit skal fylles ut og 
festes ved sikringsskapet.
Til senere referanse er det viktig å fylle ut 
installasjonsdatoen, hvilket rom og hvor 
mange Pergo quickheat elementer som 
er installert.
Deretter bør rommet tegnes opp så det 
i fremtiden er lett å se hvor elementene 
er installert.
 

8. Legging av gulv

NO
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Merk!

Pergo quickheat er av sikkerhetsmessige grunner utstyrt med dobbeltrele. 
I likhet med andre termostater kan det høres en ”klikkelyd” når termostaten slår 
på/av, noe som er helt normalt. 
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Gulvareal Oppv. overflate Total effekt Ampere

2 m2 1,4 m2 77W 0,33 A

3 m2 2,4 m2 132W 0,57 A

4 m2 3,4 m2 187W 0,81 A

5 m² 4,4 m² 242W 1,05 A

Element str. Standard lengde Minimum lengde

2 m2 2 m 1,5 m

3 m2 3 m 2,5 m

4 m2 4 m 3,5 m

5 m² 5 m 4,5 m

1 m langt utfyllingsmateriale uten varme (bredde = 24,5 cm)

Tekniske spesifikasjoner - Pergo quickheat

Tekniske spesifikasjoner på Pergo quickheat Kit:

Høyde 8mm

Forsyningsspenning 230V (50Hz) 

Max. Amp. pr. Pergo quickheat system 10A

IP klasse for Pergo quickheat element IP x7 

Effekt 55W/m²

Lyddæmpning 17dB

Isolationsværdi μ 8W/m²K
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Tekniske spesifikasjoner - Pergo quickheat Kit

Tekniske spesifikasjoner på Pergo quickheat Kit

Temperaturområde 5°C- 30

Temp. indikators nøyaktighet ±1,5°C max. 

Hysterese 1,2°C

Temperatur visning og innstilling 0,5 °C /Trinn 

Temperatur område 5°C ~ 45°C 

Oppbevaringstemperatur -20°C ~ 55°C

Forsyningsspenning 230 V 50 Hz

Maks. A pr. Pergo quickheat Kit 10 A

Effekt 2300 W

Fuktighet 5% ~ 95% RH (ikke kondenserende)

Dimensjoner

80 mm

120 mm

Frontpanel

60 mm

83,0 mm

Bakside
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Sikkerhetsforskrifter

•  Bruk kun varmeelementet til det formål 
som er beskrevet i veiledningen.

• Pergo quickheat skal alltid installeres 
med Pergo quickheat Kit

• Monter og koble til Pergo quickheat Kit 
til strømnettet ved å følge de korrekte 
anvisninger som beskrives i veiledningen 
med kittet. Pergo quickheat Kit selges se-
parat.

• Pergo quickheat gulvvarmesystem skal 
forsynes via en jordfeilbryter/feilstrøms-
beskyttelse (HPFI-rele) med en utløse-
strøm der ikke overstiger 30 mA

• Pergo quickheat elementer må ikke in-
stalleres på ujevne overflater.

• Ikke brett eller bøy gulvvarmeelemen-
tene.

• Pergo quickheat varmeelementer skal 
holdes adskilt fra andre varmekilder.

• Pergo quickheat varmeelement må ikke 
installeres ved temperaturer under 5°C.

• Pergo quickheat gulvvarmesystem er 
kun til å installere innendørs.

• Installer eller bruk ikke gulvvarmesyste-
met etter at en eller flere komponenter er 
skadet.

• Tillat ikke gjør-det-selv reparasjoner un-
der noen omstendigheter. 

Reparasjoner skal alltid utføres av autori-
serte elektrikere. Feil reparasjoner kan 

gi personskade eller skade på inventar/
eiendom.

• Bruk ikke gulvvarmen i kombinasjon 
med deler som ikke anbefales, installeres 
eller leveres av Pergo.

• Bruk kun originale deler til Pergo quick-
heat gulvvarmesystemet. Garantien for 
hele systemet og for de separate delene 
bortfaller dersom det benyttes deler fra 
andre produsenter.

• Pass på at det ikke oppstår varme punk-
ter når gulvvarmesystemet er i bruk. 
Unngå varme punkter ved å sikre at var-
men fra hele gulvflaten kan slippe ut til 
det rom man ønsker å varme opp. Instal-
ler ikke gulvvarmeelementer under per-
manente skap eller innebygde skap

• Bruk ikke Pergo quickheat gulvvarmesy-
stem hvis systemet er vått.

• Advarsels-etikett bør utfylles og plasse-
res ved siden av sikringsskapet.

• Pergo quickheat gulvvarmesystem må 
kun brukes sammen med Pergo quick-
heat forlengelseskabler. Forkort aldri for-
lengerkablene eller forsyningskablene.

• Klem eller dra ikke i forsyningskabler 
og forlengerkabler; kryss dem ikke over 
varme og/eller skarpe gjenstander.

• Rull kablene helt ut for å unngå opphe-
ting.

• Fjern kontakten fra stikkontakten hvis 
det skal utføres arbeide på eller ved gulv-
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varmesystemet, når væsker eller skarpe
gjenstander benyttes.

• Dra ikke i kabelen eller i gulvvarmen for
å skille kontakter fra hverandre. Hold 
alltid fast i kontakten og skill delene fra 
hverandre med koblingsverktøyet.

• Forlengelses- eller forsyningskabelen 
skal skiftes ut dersom den skades. Det 
skal gjøres av fabrikanten, elektriker el-
ler tilsvarende autorisert personell for å 
unngå personskade.

• Koble kun gulvvarmen til 230 Volt, 50
Hz vekselstrøm.

• Unngå at nåler, skarpe gjenstander og/ 
eller andre elektrisk ledende objekter/
vesker får kontakt med gulvvarmen.

• Den merkede siden av varmeelementet 
skal være synlig når elementet rulles ut: 

THIS SIDE UP  
EMA
EURK

• Ta vare på veiledningen sammen med 
garantipapirene for senere bruk - eller 
hvis du ønsker å flytte Pergo quickheat 
gulvvarmesystemet med deg på et 
senere tidspunkt.
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Side for skisse

Tegn opp rommet på denne siden og angi hvor varmeelementene er plassert i rom-
met (for fremtidig referanse)
Disse produkter er installert i  
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5+5 års Pergo-garanti
For Pergo quickHeat gir Pergo (Europa) AB følgende garanti:

Pergo quickHeat varmematter 5+5 år

Pergo quickHeat-sett  2 år

Pergo forlengerkabel  2 år

Garantien er gyldig fra kjøpsdatoen.

Garantien gjelder i tillegg til alle lovbestemte rettigheter.

GARANTIBETINGELSER

Fremsettelse av garantikrav skal være i samsvar med følgende vilkår og betingelser:

•Garantien er bare gyldig for forbrukerkjøp til privat bruk.

•Produktet må brukes innendørs i boligområde.

•Garantien dekker feil som har sin årsak i produksjonen av materialet. Den gjelder ikke skade forårsaket av tredjepart 

(f.eks. transportskade)

•Det gis ingen garanti for skade som følge av misbruk, ulykker eller force majeure, eller skade som følge av andre 

omstendigheter som vanligvis ikke inntreffer for boligapplikasjoner.

•Les våre instruksjoner nøye, og følg anvisningene. Garantien er ikke gyldig hvis produktene ikke installeres riktig.

•Skade som følge av feil vedlikehold og rengjøring, overbelastning, utilstrekkelig gulvkonstruksjon og skade som følge av 

fuktpåvirkning dekkes heller ikke av garantien.

•Hvis produktene installeres til tross for synlige feil, er garantien ikke gyldig.

•Eventuell garantiservice forlenger ikke garantiperioden.

•Pergo forbeholder seg retten til å inspisere skaden på stedet, etter avtale og på et rimelig tidspunkt for å kontrollere at 

det er samsvar med vilkårene og betingelsene i garantien.

•Pergo forbeholder seg retten til å utføre garantiservice trinnvis mot retur av erstattet materiale.

•Denne garantien erstatter alle andre garantier. Garantiens dekning er underlagt garantien for den versjonen som gjelder 

på kjøpstidspunktet. Spesielle garantivilkår og -betingelser gjelder i USA og Canada. Denne garantien gjelder ikke i disse 

landene.

VÅRE FORPLIKTELSER

De første 5 årene

Hvis det fremkommer feil i samsvar med denne garantien, vil Pergo (Europa) AB etter egen vurdering enten reparere 

produktet eller levere nytt produkt uten kostnad. Pergo (Europa) AB vil også reparere eller erstatte gulvmateriale som er 

lagt over quickHeat-produkter som omfattes av garantien.

De siste 5 årene

Vår forpliktelse er begrenset til levering av nytt materiale. Kostnad til legging eller andre kostnader i forbindelse med 

dette dekkes ikke.

GARANTIKRAV

Garantikrav skal fremsettes skriftlig til Pergo (Europa) AB innen 30 dager fra feilen som omfattes av garantien ble 

oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Ved fremsettelse av garantikrav må det originale garantibeviset og kvitteringen 

forevises. Garantikrav sendes til Pergo (Europa) AB, Strandridaregatan 12, 231 25 Trelleborg, Sverige
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5 ÅRS GARANTI

Garantibevis
Pergo garantibevis er gitt til

Navn 

Adresse 

By 

Land 

Telefon 

Merk:
Garantibeviset skal utfylles korrekt for å være gyldig.
Vennligst les garantibestemmelsene på forrige side.

Produkttype 

Varenummer 
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OPergo AS 
Postboks 82
1322 Høvik
Tlf. kundeservice: 800 10789
E-mail: customercare.no@pergo.com

www.pergo.com


