länge
leve
laminat!
l aminatgolv KOLLEKTION 2015

Nyhet!

Naturtrogna stenmönster
för trendkänsliga fötter.
för karak tärsrika kök, sid 10.

Välkommen till Tarkett
Vårt mål är att ta fram trendkänsliga och
nyskapande golv i trä, plast, laminat,
linoleum och textil, som bidrar till att öka
trivseln hemma hos dig. Våra laminatgolv
tillverkas i Tyskland och är inte bara långlivade, de passar lika bra i livets alla rum.
Det ger vi dig 25 års garanti på. Så hurra
för golvet som du kan leva hela livet på
och Länge leve laminat!

L aminat 2015

golvet som överraskar
Våra laminatgolv är inte bara lättlagda, lättskötta och slitstarka till ett pris
som ger dig mer utrymme över till resten av inredningen hemma. De har ett
naturligt och exklusivt utseende och finns i flera kvaliteter och tjocklekar i en
bred palett av nyanser, från klassiskt och exotiskt trä till sten och spännande
och trendiga mönster. Faktum är att ibland har till och med vi svårt att se
skillnad mellan våra laminatgolv och solida trä- eller stengolv.
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Stort tack till Mio Möbler som lånat ut inredning
till broschyren. Du hittar deras möbler på sid 5
och sid 10.
Golv på framsidan: Nordic Stones / Soft Concrete
Dark / 42085438. Golv på baksidan: Soundlogic /
Soft Nutmeg / 42097436.

Och som om det inte vore nog är våra laminatgolv tillverkade av förnybara råvaror så att de
kan återvinnas. Lägg sedan till ett starkt låssystem, ljuddämpning och fuktskydd, så får du
ett golv som du kan leva länge på. Årets kollektion handlar långt ifrån bara om naturtrogna
golvmönster i trä. Här finns även vackra stenmönster, snyggt patinerade vintagegolv och mer
nutida färgpaletter och tolkningar. Släpp fantasin fri och välj din favorit.

härliga hall ar

härliga hall ar

välkommen hem
Grus och slask från ytterskor, barnvagnar, cyklar och mycket
spring från blöta tassar och stora och små fötter. Hallen är det
rum hemma hos dig som är mest utsatt för slitage både soliga
och regniga dagar. Det kräver ett hallgolv som klarar hårda tag
och dessutom är lätt att hålla rent. För ett stensäkert stilval –
se vår nya kollektion Nordic Stones på sid 19.

Woodstock / Soft Cumin Oak / 42063365

Long boards / Snow Oak / 42086409

mota SMUTSEN I DÖRREN
Med dörrmattor både utanför och innanför
ytterdörren minskar nedsmutsningen i
hallen betydligt.

STÄNKSÄKERT GOLV

nordic stones / Soft Concrete Dark / 42085438

04.

Alla våra laminatgolv är utrustade med
Tech 3S, vårt system med silikonförstärkta och
vattenavvisande fogar som minskar risken för
svällning vid eventuell vatteninträngning.

Alla våra laminatgolv har silikonförstärkta, vattenavvisande fogar som skyddar mot den värsta vätan, och
en ytbehandling som gör det övre så kallade slitskiktet
extra tåligt. När du ändå byter golv, varför inte passa
på att göra hallen ännu mer välkomnande och installera
golvvärme? Alla våra laminatgolv fungerar utmärkt
tillsammans med vattenburna eller självbegränsande
elektriska golvvärmesystem. Fråga din golvhandlare för
mer information.

SOUNDLOGIC / BROCELIANDE BROWN OAK / 8339414

05.

vackra vardagsrum

vackra vardagsrum

Här erbjuder vårt breda urval av mönster och färger oändliga
möjligheter att matcha och skapa spännande, nya kontraster
med övrig inredning. Och med ett av våra laminatgolv i
vardagsrummet gör det heller inget om fredagsmyset framför
tv:n blir kladdigt. Eller om gästerna på födelsedagsfesten
slår klackarna både i taket och golvet. Våra laminatgolv
håller för det mesta och är dessutom extra lättstädade.

Soundlogic / Heritage Grey Oak / 8339381

long boards / Heritage Rustic Oak / 42090380

Perfekt för både
firande och fredagsmys
Vardagsrummet är inte bara synonymt med avkoppling och stimulans.
Det är ett av de rum i huset som ger dig störst chans att uttrycka din
personliga stil genom inredning och design.
VÄLJ GOLV EFTER LJUSET

Woodstock / Suede Sherwood Oak / 8119217

06.

Ett mörkare golv absorberar ljus och gör att
rummet känns ombonat men mindre, medan
ett ljusare golv reflekterar ljuset och skapar
en känsla av rymd.

Soundlogic / Aged Oak / 8339429

07.

vackra vardagsrum

vackra vardagsrum

long boards / Heritage Rustic Oak / 42090380

vintage / Barn oak praline / 42073404

vad är l aminat?

Long Boards / Snow Oak / 42086409

08.

Laminatgolv skapas genom att flera skikt av träfiber, specialbehandlat papper och skyddande plastfilm sammanfogas
under tryck. Det ger golvet en stark kärna (bärare) och gör
det stabilt och tåligt. Och det naturtrogna utseendet gör
att det passar lika bra i alla rum i huset, med undantag för
regelrätta våtutrymmen som badrum, tvättstugor eller bastur.

l ätt att l ägga

Vintage / Nostalgic Spruce / 42073426

Alla våra laminatkollektioner är utrustade med
vårt limfria låssystem 2-lock. Det är marknadens
mest användarvänliga och gör golven extremt
lättlagda. Följ bara anvisningarna som följer
med våra produkter.

09.

karak tärsrika kök

karak tärsrika kök

LONG BOARDS / HERITAGE GREY OAK / 42090381

GE DIG SJÄlV SPILLMÅN
nordic stones
Soft Concrete Dark
42085438

När du köper golv, lägg gärna
till 5 % för spill i samband med
läggningen.

I takt med att vi spenderar mer tid i köket lägger vi också
större vikt vid hur det är designat. Och ingen annan stans
går väl form och funktion lika mycket hand i hand som här?
Då kan det vara skönt att veta att våra laminatgolv är lika
väldesignade som de är stabila och hållbara. Och att det
exceptionellt starka ytskiktet med vattenavvisande fogar
skyddar mot fukt och repor och intrycksmärken från till
exempel stolsben och gör golvet lätt att städa.

L aminat är extra tåligt
Våra laminatgolv har en specialbehandlad kärna av extra
tålig träfiber, så kallad High-density fibreboard (HDF), med
extrem motståndskraft mot intrycksmärken. Alla är dessutom
behandlade med det tåliga ytskiktet Techwear som skyddar
mot repor och märken från exempelvis vassa klackar.

Trivsamt och
tåligt i köket
Köket är mer populärt än någonsin och konkurrerar
idag med vardagsrummet om titeln som husets
självklara samlingspunkt, inte bara för matlagning
utan lika mycket för festligheter.

vintage / Barn oak praline / 42073404

10.

nordic stones / Soft Concrete light / 42085443

11.

sinnliga sovrum

busiga barnrum

en ny dag
… i ett nytt, skönt sovrum. Drömmer du om ett
nytt golv i sovrummet? Låt dig inspireras av den
breda paletten av mönster i vår nya kollektion.

Roliga, tåliga rum
för dig och barnen
Våra laminatgolv är enkla att lägga, lätta att städa och lätta att byta.
Något som kan vara extra praktiskt när du ska inreda barnens rum.
I vårt utbud hittar du tåliga, lättstädade och ljuddämpande golv med
mönster som passar både busiga småbarn och trendiga tonåringar.

Soundlogic / Apple Tree / 8339430

Vilken känsla vill du att ditt sovrum ska förmedla?
Minimalistiskt och avstressande eller ombonat och
mysigt? Med våra laminatgolv är möjligheterna
oändliga och det enda som sätter gränserna är din
egen fantasi.

L aminat är ljuddämpat

Long boards / Moonshadow Light Oak / 42088328

12.

SoundLogic är vår kollektion av ljuddämpande
laminatgolv. Varje bräda är utrustad med en matta
på baksidan, som ger extra ljuddämpning både i
rummet det läggs i och ut mot närliggande rum.

nordic stones / Soft Concrete light / 42085443

13.

anpassat för arbetsrum

anpassat för arbetsrum

Ett golv som är
lätt att jobba med
I dag har allt fler möjlighet att arbeta hemifrån på
hel- eller deltid och upptäcker behovet av att skapa
en bekväm och praktisk plats att arbeta på i hemmet.

woodstock / Deep Honey Sherwood Oak / 8119214

Ett hemmakontor kan ställa lite speciella krav på det golv
du väljer. Med tanke på kablage och sladdkopplingar till
elektronik, som dessutom har en tendens att dra åt sig en
hel del damm, ska det gärna vara lättstädat. Ska man inreda
med en kontorsstol på hjul eller arkivhyllor är det viktigt att
golvet kan stå emot upprepat slitage och intrycksmärken. Det
gör alla golv i vår laminatkollektion, men vi rekommenderar
ändå en skyddande matta under din kontorsstol.

vintage / Barn Oak / 42073392

LAMINAT ÄR EXTREMT LÄTTSTÄDAT
Att sopa, dammsuga och torrmoppa räcker oftast.
Svårare fläckar tas bort med fuktig trasa och
vid behov kan golvet fuktmoppas med ett milt
rengöringsmedel och eftertorkas med väl urvriden
trasa. Men häll aldrig vatten direkt på golvet!

14.

Lyxkänsl a med varmt golv i rummet

Vintage / Dayspring Rainbow / 42071326

Passa på att lägga in golvvärme när du byter golv. Våra
laminatgolv är anpassade för och fungerar med vattenburna eller självbegränsande elektriska golvvärmesystem.
Fråga din golvhandlare om råd.

Soundlogic / Soft Nutmeg / 42097436

15.

våra golv under lupp

enkelt att l ägga

Syna gärna våra
golv i sömmarna

Receptet för ett nytt
laminatgolv:

Våra laminatgolv består av fyra olika skikt:
(01.) Överst finns det tåliga ytskiktet. De håller mot slitage och gör golven lättskötta. (02.) Under ytskiktet
finns dekorskiktet som består av tryckt papper, med oändliga möjligheter till variation i färger och mönster.
(03.) Nästa skikt, den stabila bäraren, består av en HDF-platta av 80 % träfiber, förstärkt med olika behandlingstekniker för att ge golvet extra stabilitet och styrka. Bäraren rymmer även låssystemet som gör golvet så lätt och
snabbt att lägga. (04.) Det fjärde, understa skiktet skyddar mot fukt och ger golvet ytterligare stabilitet.
04.

06 .

PROVA VÅRT RENGÖRINGSKIT
Bland rengöringsprodukterna i vårt tillbehörssortiment
hittar du Wood Floor Care Kit som även fungerar utmärkt
på laminatgolv. Kitet innehåller Spray Cleaner 0,75 l,
moppstativ samt mikrofiberduk.

01.
02.
03.

02.
03.

05.

05.
01.

04.

01. golvläggning steg för

06.

steg direkt i mobilen:

09.

Scanna QR-koden eller surfa in på
http://m.laminatgolv.tarkett.se
02. Hammare

07.

03. Tumstock

10.

04. Fogsvans,
stick- eller

08.

cirkelsåg
05. Penna
06. Vinkelhake

05. EXCEPTIONELLT SLITSTARKT OCH
MYCKET LÄTTSTÄDAT MED TECHWEAR.
Techwear är ett extremt starkt, yttre så kallat
slitskikt som ger en hård och plan yta med
hög motståndskraft mot repor och intrycksmärken, där damm och smuts har svårt att
fastna. Det här gör golv behandlade med
Techwear mycket lättskötta. Städning av
Techwear-behandlade golv kräver heller inga
kemikalier. Dammsugning eller torrmoppning räcker oftast.
06. FASADE KANTER FRAMHÄVER
KÄNSLAN AV TRÄ.
I vår laminatkollektion finns trämönster
med fasning både längsgående och runt
om. Det förstärker designen och ger golven
en unik karaktär.

16.

Soundlogic / Soft Nutmeg / 42097436

07. SKYDD SOM minskar risken för
vatteninTRÄNGning.
Tech3S innebär att golvets fogar behandlas
med silikon och blir vattenavvisande. Det
minskar risken för svällning vid eventuell
vatteninträngning. Golvet blir också lättare
att lägga.
08. TYSTARE MED SOUNDLOGIC.
SoundLogic-kollektionens ljudabsorberande matta ger en tystare inomhusmiljö
och fungerar ljuddämpande även ut mot
närliggande rum.

09. KLICK-SYSTEM ÄR LÄTT ATT LÄGGA.
2-lock är vårt eget limfria klick-system som
förkortar läggningstiden med upp till 30 %.
Se utförlig läggningsanvisning på tarkett.se
10. STARK OCH STABILT MED ULTRABASE +
Grunden i våra laminatgolv är Ultrabase+,
en mycket stark kärna av HDF som vi har
utvecklat själva. Det gör dem extra stabila
och extremt motståndskraftiga mot
intrycksmärken. En ytterligare utveckling
av den kärnan som vi kallar High Impact
Resistance gör HDF-brädan är ännu mer
stabil och tålig.

lättlagt 2-lock klicksystem
Du kan lägga ditt nya laminatgolv direkt på
ett existerande, oavsett om det är av trä
eller plast, så länge underlaget är plant,
fast, torrt och rent. Brädorna bör helst
läggas längs med infallande ljus.
Lägg den första brädan, mät ut var du

behöver kapa för att passa in nästa. Lämna
en rörelsefog på 8-10 mm mellan golv och
vägg runt hela rummet då golvet krymper
och sväller beroende på inomhusklimatet
(fogen täcker du sedan med en sockel eller
list). Gör en markering, såga av och tryck

fast den andra brädan i den första. Fortsätt
på nästa rad med resten av sista brädan i
föregående rad. Upprepa. Använder du
stick- eller cirkelsåg ska du såga från baksidan av brädan. Med en vanlig fogsvans
ska du såga från ovansidan (mönstersidan).

17.

våra produk ter

våra produk ter

nyhet! nordic stones

GE GOLVET RUM

Senaste tillskottet till vår kollektion av golv med stenmönster.
Livfull, naturtrogen och stämningsskapande golvdesign för
riktigt trendkänsliga fötter.

ÅRetS KOLLEKTION
och GARANTIER

Tjocklek (mm): 8

Golv växer på sommaren
och krymper på vintern.
Därför är det viktigt att
det har lite rörelsemån.
Så var noga med att
lämna en rörelsefog mot
väggen och ställ inte
tunga möbler direkt på
golvet. Det ökar risken
för sprickor.

s. 4/5
11/18

bruksKlass: 32

Dimension (mm): 612 x 329	Mellanmaterial: HDF
Förpackning (m 2): 2,013

Plankor/paket: 10

Vår senaste kollektion av laminatgolv erbjuder inte bara ett stort urval av färger,
mönster och olika ytstrukturer. Med ett laminatgolv från Tarkett kan du känna
dig trygg i minst 25 år framåt.Så länge sträcker sig nämligen vår slitagegaranti.
Den säkerställer inte bara att läggningen och skötseln blir enkel, med ett limfritt
låssystem och skydd mot repor och fukt. Den innefattar också brandklassning vilket
garanterar att våra råvaror är spårbara och noga kontrollerade och godkända ur
miljösynpunkt. Ett bra val helt enkelt.

nyhet!

Sof t Concrete Dark

42085438
y ta: matt
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

s. 11/13

Läs om våra märkningssymboler på sid 22.

nyhet!

French Slate Black

42085439
y ta: Naturtrogen struktur
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

nyhet!

Storm Slate Dark

42085440
y ta: Naturtrogen struktur
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

nyhet!

Storm Slate Sand

nyhet!

Sof t Concrete light

42085441
y ta: Naturtrogen struktur
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

42085443
y ta: Naturtrogen struktur
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

s. 12

s. 7

long boards
naturtrogen struktur

patina

mat t

mat t trä

En ytstruktur som förstärker
sten- och trädesignens naturliga
utseende.

Golv med en speciell ytstruktur
som förstärker designen och ger
den en vintagekänsla.

Ger golvet en sidenmatt känsla.

En fint strukturerad yt-finish
för en mjuk vintage-look.

Vår nya kollektion med Long Boards är precis vad det låter
som. Laminatgolv med extra långa sektioner för en ännu mer
rustik, gedigen och trendriktig look.
Tjocklek (mm): 9

bruksKlass: 32

Dimension (mm): 240 x 2033	Mellanmaterial: HDF
Förpackning (m 2): 2,44

autentico

lunar

Stratochrome

Heliochrome

Återskapar en känsla av ett
äkta trägolv genom en unik
präglingsteknik.

En mycket matt, naturtrogen
prägling som understryker
uttrycket hos ett klassiskt ekgolv.

3D-effekt som ger struktur och
känsla av ett äkta trägolv med
hjälp av en unik präglingsteknik.

Patenterad teknik som skapar en
ytstruktur där matt och blankt
kombineras. Resultatet blir en
djupare 3D-känsla som bättre återger trämönstrets ådring.

Plankor/paket: 5

Moonshadow Light oak

Heritage Rustic Oak

42088328
y ta: patina
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

42090380
y ta: Stratochrome
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

s. 11

5/8

Heritage Grey Oak

Classic Oak Natural

Snow Oak

Nostalgic Pine

42090381
y ta: Stratochrome
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

42086408
y ta: matt
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

42086409
y ta: matt
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

42087425
y ta: Autentic
fasning: 4-fas / plank: 1-stav

nordic stones / Soft Concrete Dark / 42085438

18.

19.

våra produk ter

våra produk ter

soundlogic
Golven i SoundLogic-kollektionen är utrustade med en extra
matta på baksidan. Det ger extra ljuddämpning både i rummet
det läggs i och ut mot närliggande rum.
Tjocklek (mm): 10

s. 23

s. 12

s. 7

bruksKlass: 32

Dimension (mm): 194 x 1292	Mellanmaterial: HDF
Förpackning (m 2): 1,754

Plankor/paket: 7

TARKETT

Old World Walnut

Dark Fumes Oak

Nostalgic Pine

Aged Oak

Apple Tree

8339197
y ta: patina
plank: 2-stav

8339212
y ta: patina
plank: multistav

42097425
y ta: Autentico
fasning: 2-fas / plank: 1-stav

8339429
y ta: Patina
plank: 2-stav

8339430
y ta: Patina
plank: 2-stav

lamin’art / Black & Hype
8342239

woodstock
Den tydliga ytstrukturen och de fasade kanterna längs med
långsidorna på våra Woodstock-golv ger ett naturtroget och
exklusivt intryck.
Tjocklek (mm): 8

s. 15

bruksKlass: 32

Dimension (mm): 194 x 1292	Mellanmaterial: HDF
Förpackning (m 2): 2,005

Plankor/paket: 8

Princess Fontainebleau Oak

Ashen Slate

Anthracite Slate

Brushed Oak

Deep Honey Sherwood Oak

8339222
y ta: Naturtrogen struktur
plank: 3-stav

8335236
y ta: Naturtrogen struktur

8335237
y ta: Naturtrogen struktur

8339347
y ta: matt trä
plank: 3-stav

8119214
y ta: Naturtrogen struktur
fasning: 2-fas / plank: 1-stav

s. 7

koll a
underl aget
Sök upp källan till
knarrningar i det gamla
golvet innan du börjar
läggningen. Ett nytt
laminatgolv på det
befintliga brukar inte
reducera ljudet.

s. 6/22

Bergamo Grey Oak

INTENSE WHITE OAK

Heritage Grey Oak

Heritage Rustic Oak

8339362
y ta: matt trä
plank: 3-stav

8339377
y ta: Heliochrome
plank: 3-stav

8339381
y ta: Stratochrome
plank: 1-stav

8339380
y ta: Stratochrome
plank: 1-stav

s. 5

Mocha Sherwood Oak

Suede Sherwood Oak

Grey Mocha Sherwood

Sof t Cumin Oak

8119216
y ta: Naturtrogen struktur
fasning: 2-fas / plank: 1-stav

8119217
y ta: Naturtrogen struktur
fasning: 2-fas / plank: 1-stav

8119289
y ta: Naturtrogen struktur
fasning: 2-fas / plank: 1-stav

42063365
y ta: Heliochrome
fasning: 2-fas / plank: 1-stav

lamin’art
s. 18

s. 15/17/24

Våra Lamin’Art-golv är inte bara slitstarka, reptåliga och
lättstädade. De kommer i två trendriktiga trämönster som
kan läggas var för sig eller kombineras för en unik effekt.
Tjocklek (mm): 8

s. 15

bruksKlass: 32

Dimension (mm): 194 x 1292	Mellanmaterial: HDF
Förpackning (m 2): 2,005

20.

Plankor/paket: 8

Heritage Light Oak

Snow Oak

Broceliande Brown Oak

Sof t Nutmeg

White & Hype

Black & Hype

8339385
y ta: Autentico
plank: 1-stav

8339409
y ta: matt
plank: 1-stav

8339414
y ta: Naturtrogen struktur
plank: 2-stav

42097436
y ta: Lunar
fasning: 2-fas / plank: 1-stav

8342240
y ta: Naturtrogen struktur
plank: 1-stav

8342239
y ta: Naturtrogen struktur
plank: 1-stav

21.

våra produk ter

ett hållbart val

vintage
Våra Vintage-golv erbjuder all modern funktionalitet men
har rustika plankmönster som ger dem det där rätta, slitna
utseendet.
Tjocklek (mm): 8

Ett medvetet val för
långsiktig hållbarhet

s. 14/21

bruksKlass: 32

Dimension (mm): 194 x 1292	Mellanmaterial: HDF
Förpackning (m 2): 2,005

Bourbon Oak

Dayspring Rainbow

8388210
y ta: patina
fasning: 2-fas / plank: 1-stav

42071326
y ta: Autentico
plank: 2-stav

s. 15

Barn Oak

Barn oak Praline

Nostalgic Spruce

8388328
y ta: patina
fasning: 2-fas / plank: 1-stav

42073392
y ta: patina
plank: 1-stav

42073404
y ta: patina
plank: 1-stav

42073426
y ta: pat ina
plank: 1-stav

Golvets fasning avgör hur
mycket mellanrum mellan
planjämn yta, Micro och
2-fas med längsgående
v-formad fasning på två sidor
och 4-fas, med v-fasning på
både kort- och långsidor.

01. 25 års slitagegaranti i hemmiljö.
02. 2-lock – den nya generationens limfria
låssystem.
03. Techwear – ett starkt ytskikt som samtidigt
som det skyddar mot repor och intrycksmärken
också gör golvet mycket lätt att sköta.
04. Tech3S – silikonförstärkta vattenavvisande fogar som minskar risken för svällning
vid vatteninträngning och förenklar läggning.
05. SoundLogic – Ger extra ljuddämpning i
rummet och även ut mot intilliggande rum.

22.

04.

05.

Vi strävar efter att minimera påverkan
på miljön under hela produktionsprocessen och att använda våra resurser
så ansvarsfullt som möjligt. Därför
arbetar vi kontinuerligt för att minska
vatten- och energianvändning samt för
att minimera utsläpp och avfall.

REUSE

People friendly spaces

Vi strävar efter att hushålla med resurser
i så hög utsträckning som möjligt; dels
genom återvinning av t ex installationsspill, dels genom att använda återvunnet
material i tillverkningen och dels genom
att utveckla nya produkter med bra
råvaror som i sin tur kan återvinnas.

Vi vill att våra golv ska bidra till en
bättre miljö där människor bor, arbetar
och vistas. Golven ska vara bekväma
att gå på, enkla att hålla rena, ge bra
akustik och bidra till en säker och
hälsosam inomhusmiljö.

våra plank
06.

07.

08.

06. Brandklassning – Tarkett laminatgolv
uppfyller rådande europeiska regler för
brandklassning och är brandklassade Bfl-S1
och Cfl-S1 enligt EN 13501-1. En extra garanti
för säkerheten.

barhet i hela kedjan från planta till laminatgolv. Våra laminatgolv är därför certifierade
av PEFC, världens största skogscertifieringsorganisation, en internationell, ideell, opolitisk
satsning på hållbar skogshantering.

07. Der Blaue Engel – Världens första ekovarumärke etablerat redan 1978. Märkningen
innebär att produkten är noga kontrollerad
och godkänd ur miljösynpunkt.

Bruksklass – Golv delas i klasser efter hur
mycket slitage de tål. Våra laminatgolv håller
klass 32. Det betyder att de, förutom slitage
som uppkommer i hemmiljö, även fungerar
bra i offentliga miljöer som klassrum, mindre
kontor, hotellrum och butiker.

08. PEFC – Vi köper endast råvaror från
leverantörer som verkar för ett uthålligt
skogsbruk och som ger oss möjlighet till spår-

Vi väljer råvaror som tar hänsyn till människa och miljö och som kan återvinnas i så
hög grad som möjligt. Utmaningen är att
utveckla produkter med råvaror som både
fungerar i en befintlig produktionsprocess
och som kan återvinnas eller brytas ner
i ett biologiskt kretslopp.

42072433
y ta: Autentico
fasning: micro / plank: 1-stav

TARKETT

03.

Resource stewardship

Taiga Pine

Vintage / Taiga Pine / 42072433

02.

Good material s

s. 22

fAS AVGÖR
MELLANRUMMET

01.

Vår utgångspunkt är att utveckla produkter som går att återvinna och
som ger minsta möjliga påverkan på miljön under sin livstid. Vi samarbetar med organisationen Cradle to Cradle i hållbarhetsfrågor och strävar
efter att på bästa sätt verka för utvecklingen av en s k cirkulär ekonomi.

s. 8/9

s. 11

Moonshadow Light oak

tarketts
piktogram:

Tarkett arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ligga
i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Vi vill utveckla golv med
goda miljöegenskaper utan att behöva göra avkall på golvens slitstyrka, läggningsegenskaper eller andra viktiga egenskaper för en
bra inomhusmiljö.

Plankor/paket: 8

3-stavsplank:

2-stavsplank:

1-stavsplank:

	Vi köper endast råvaror
från leverantörer som
verkar för ett uthålligt
skogsbruk och som ger
oss möjlighet till spårbarhet i hela produktionskedjan. Våra laminatgolv är därför certifierade av PEFC, världens
största skogscertifieringsorganisation.

Multistavsplank:
SOUNDLOGIC / BROCELIANDE BROWN OAK /
8339414

23.

ART: 1499351101. Bilderna kan skilja i färg och lyster jämfört med de verkliga
golven på grund av trycktekniska skäl. Sortimentet kan variera mellan olika butiker.

ÖRAT MOT golvet
Våra designers studerar trender inom allt från mode och
livsstil till arkitektur och teknik och översätter dem till
nya material, mönster och färger. Resultatet är 12-15
nya kollektioner varje år som skapar förutsättningar för
konsekventa, moderna och unika inredningar, där golvet
spelar en viktig roll.

SVERIGE

Tarket t AB

DANMARK

Tarket t A/S

NORGE

Tarket t AS

SUOMI / FINLAND

Tarket t Oy

Box 4538, 191 24 Sollentuna

Industrivej 2, 2640 Hedehusene

Postboks 500, Brakerøya, 3002 Drammen

Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo

Tel: +46 (0) 771 25 19 00

Tel: +43 90 60 11

Tel: +32 20 92 00

Puh: (09) 4257 9000

Fax: +46 (8) 96 62 83

Fax: +43 90 37 00

fax: +32 20 92 01

Fax: (09) 4257 9090

info.se@tarkett.com

info.dk@tarkett.com

info.norway@tarkett.com

info.fi@tarkett.com

www.tarkett.se

www.tarkett.dk

www.tarkett.no
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