
“De selectie van schakeringen en kleurencombinaties was 
gebaseerd op één kerngedachte: de iQ Surface collectie 

moest dienstdoen als een ‘huid’. Een bekleding voor de hele 
kamer. Het is een materiaal dat je overal in een ruimte kunt 

gebruiken en tal van mogelijkheden biedt. Bij Note be-
schouwen we het niet louter als vloerbedekking,”  

My Degerth, Note.

Functioneel én mooi
iQ Surface is de creatieve uitkomst van vijftig jaar 
vakmanschap van Tarkett. Al sinds 1947 zoekt de 
organisatie naar innovatieve toepassingen van homogeen 
vinyl. Het materiaal werd oorspronkelijk gebruikt 
als vloerbedekking en is uitgegroeid tot een uiterst 
creatief en zeer milieuvriendelijk ontwerphulpmiddel.  
 
Om vanuit een originele invalshoek met homogeen vinyl 
te werken, sloeg Tarkett de handen ineen met Note Design 
Studio. Het ontwerpbureau zag de creatieve veelzijdigheid 
van homogeen vinyl en besloot het te combineren met 
andere uitzonderlijke materialen. Homogeen vinyl is 
technisch geavanceerd, flexibel, duurzaam en  gemakkelijk te 
reinigen en te onderhouden. Dit maakt het materiaal perfect 
geschikt voor de meest prestigieuze en indrukwekkende 
bouwprojecten. Tarkett en Note Design Studio verkenden de 
grenzen van homogeen vinyl en creëerden samen iQ Surface, 
een collectie die opvalt door haar uitstekende prestaties en 
schitterende look. 

Allround oplossing
Het materiaal breekt met de conventies: het is niet alleen 
geschikt voor vloeren, maar kan net zo goed worden 
gebruikt op wanden en meubels. Het innovatieve gebruik 
van gekleurde lasdraden benadrukt de artistieke uitstraling. 
iQ Surface ademt dan ook grenzeloze creativiteit uit. De 
collectie zet de deur open voor nieuwe toepassingen van 
homogeen vinyl in design en architectuur.

Tarkett onthult zijn nieuwe homogeen 
vinyl collectie, de iQ Surface, tijdens 
de Milaan Design Week

iQ Surface, de nieuwe collectie homogeen vinyl van Tarkett, 
is het resultaat van een samenwerking tussen Tarkett en het 
Zweedse Note Design Studio. De nieuwe design collectie 
biedt een brede waaier aan creatieve mogelijkheden en 
focust sterk op functionaliteit, vorm en kleur. Homogeen 
vinyl van Tarkett is niet alleen toe te passen  op vloeren, maar 
ook op verschillende oppervlakken zoals muren en meubels. 

 
Milaan, april 2019 
iQ Surface inspireert ontwerpers en architecten tot bijzondere creaties 
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Eindeloze explosie van kleur
iBij iQ Surface draait alles om veelzijdigheid en een eindeloze 
explosie van kleur. Het kleurenpalet werd in een eigentijds 
jasje gestoken. De collectie omvat vijf productreeksen in de 
bekende verfijnde tinten en nuances van Note:  Contrast, 
Rouge, Sober, Dimmed en Vivid. Deze kleurenschema’s en 
de speciale oppervlaktebehandelingen beklemtonen het 
aparte karakter van het materiaal. Beige is de rode draad 
door de collectie. Subtiele details, tonale uitvoeringen, 
opvallende accenten … kleur duikt op in tal van vormen. 
De verschillende designs van de collectie zijn gemakkelijk 
te combineren, waardoor gebruikers naar hartenlust twee 
of meer kleurenschema’s kunnen mixen en matchen. Het 
resultaat is nooit monotoon.
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“iQ Surface is zo vervaardigd dat de creaties van 
ontwerpers en architecten hun esthetische uitstraling 

behouden, hoe intensief het materiaal ook wordt ge-
bruikt. Er zijn op dit moment maar heel weinig mate-

rialen op de markt met die eigenschap. Daarom is de 
nieuwste collectie van Tarkett zo speciaal. Haar ware 

schoonheid komt pas na de installatie écht tot uiting”, 
zegt Per Sternegård, productmanager bij Tarkett.



Voor meer informatie 
Jorie Post (Marketing): Jorie.post@tarkett.com
Website: www.tarkett.nl  / https://vloeren.project.tarkett.nl/nl
LinkedIn / Twitter: @Desso_NL
Facebook: TarkettNederland
Instagram: TarkettNederland  
 
Perscontact 
Tarkett Netherlands, LEWIS
tarkettnl@teamlewis.com 

Tarkett EMEA, Agence 14 Septembre:  
Lucie Fayard and Rebecca Mitchell, 
tarkettpress@14septembre.com
Note Design Studio: press@notedesignstudio.se
Magis: micol.fagotto@magisdesign.com 

Afbeeldingen en persmateriaal 

Beschikbaar om te downloaden: http://ow.ly/swSt30o8z6Q
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iQ Surface wordt geïntroduceerd in Milaan als onderdeel van de installatie 
Formations, Circolo Filologico Milanese, Via Clerici 10 tijdens Salone del Mobile 
2019.

Duurzaam en degelijk 
Tarkett creëert steevast duurzame oplossingen. Het be-
drijf wil zijn klanten de kans geven om vinylvloeren aan 
het einde van hun levensduur te recyclen en werkt daarom 
momenteel aan een proefproject in Scandinavië. Zo heeft 
Tarkett in het kader van zijn inspanningen op het gebied van 
recycling onlangs in Zweden een innovatieve technische 
oplossing ontwikkeld. Als homogeen vinyl wordt vervang-
en* worden eerst alle lijm- en betonresten verwijderd.  
 
Daarna wordt het materiaal gerecycled tot vinyl met de-
zelfde kwaliteit als vinyl uit ruwe grondstoffen. Het iQ 
Surface materiaal dat vandaag wordt geplaatst, kan dus 
worden hergebruikt in de toekomst. Voor de productie 
van homogeen vinyl in Zweden gebruikt Tarkett jaarlijks 
gemiddeld 25,5% gerecyclede materialen. Hoge onder-
houdskosten en tijdverlies door drogen zijn voorgoed ver-
leden tijd. Door droog opwrijven kan het materiaal name-
lijk snel en gemakkelijk worden onderhouden. Homogeen 
vinyl is daarom de ideale oplossing voor ontwerpers en 
architecten. 

BERICHT VOOR DE REDACTIE
Over Tarkett

Met een geschiedenis die 135 jaar teruggaat en een netto-omzet van meer dan 
2,8 miljard euro in 2018 is Tarkett een wereldwijde marktleider op het gebied 
van innovatieve vloeren en sportveldoplossingen. Met een breed scala aan 
producten, waaronder vinyl, linoleum, tapijt, rubber, hout en laminaat, kunstgras 
en atletiekbanen heeft de groep klanten in meer dan 100 landen wereldwijd.
Met circa 13.000 medewerkers en 36 productielocaties verkoopt Tarkett elke dag 
1,3 miljoen vierkante meter aan vloeren voor ziekenhuizen, scholen, woningen, 
hotels, kantoren, winkels en sportvelden. De Groep is toegewijd aan “Doing 
Good. Together”, heeft een eco-innovatiestrategie geïmplementeerd gebaseerd 
op Cradle to Cradle®-principes, en stimuleert de circulaire economie, met als 
uiteindelijke doel een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van 
mensen en het behoud van het natuurlijke kapitaal.
Tarkett is genoteerd op Euronext Parijs (compartiment A, ISIN: FR0004188670, 
ticker TKTT) en is opgenomen in de volgende indices: SBF 120, CAC Mid 60. 
 

Over Note Design Studio 
Note Design Studio werd in 2008 opgericht door Johannes Carlström en Cristiano 
Pigazzini. Voor dit ontwerpbureau uit Stockholm is creativiteit synoniem met 
op zoek gaan naar wat ontbreekt en voortdurend ideeën en modellen verfijnen 
tot elk element helemaal goed zit.  Note zet sterk in op teamwork om zijn 
inzichten met de wereld te delen. Met veel enthousiasme en passie spitst het 
bedrijf zich toe op interieur- en productontwerp, grafisch design, architectuur 
en ontwerptechnieken. Note wordt beschouwd als een van de invloedrijkste en 
meest vooruitstrevende bureaus op het gebied van design en architectuur, en 
werkt samen met gerenommeerde bedrijven van over de hele wereld. 

*sinds 2011


