
Nu adderas spännande nyheter till Tarketts exklusiva 
trägolvskollektioner Noble och Heritage. Genuina 
ekgolv i nya vackra nyanser och moderna rutor som 
flörtar med de traditionella parkettmönstren.

Tarketts lika populära som exklusiva trägolvskollektioner 
Noble och Heritage får nya spännande medlemmar! 
I 2017 års Noble-kollektion kombineras klassisk mönster-
tradition med modernt designuttryck. Nu introduceras två 
helt nya rutmönster med kvadrater i storleken 9,5x9,5 cm 
eller 19x19 cm, en hyllning till historisk hantverkstradition 
samtidigt som det är det absolut senaste inom inred-
ningstrenden. Kvadraterna läggs med träriktningarna 
mot varandra så att ett rutmönster uppstår i varje bräda. 
Den vackra borstningen i olika riktningar bidrar sedan till 
att lyfta fram varje ruta i mönstret och golvet behandlas 
därefter med hårdvaxolja.
   Den varma och naturliga känslan som trä ger är upp-
skattad och Tarketts Heritage-kollektion, med sitt rustika 
utseende där kvistmärkena och variationen hos träråva-
ran syns, har hittat en självklar plats i våra hem. Opal-vitt 
och duvgrått är de två nya kulörerna som gör denna 
kollektion komplett. Ytan på de genuina plankgolven har 
borstats på djupet för att lyfta fram träets struktur och åd-
ring. För att varje bräda sedan ska framträda ytterligare 
har plankorna fått en handgjord minifasning. 
   Alla golv i Noble- och Heritage-kollektionerna läggs 
precis lika enkelt som Tarketts övriga trägolv, dvs. med 
klicksystemet 2-lock. Golven är omslipningsbara 3–4 
gånger och anpassade för det nordiska klimatet där det 
är stor skillnad i luftfuktighet mellan sommar och vinter. 
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Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv och vägg för såväl hemmiljö som hela funktionslösningar för 
offentlig miljö. Tarkett erbjuder ett rikt utbud av trägolv, plastgolv, laminatgolv, linoleum, textilgolv samt väggmaterial för våtrum. Med 34 
produktionsenheter och ca 12 000 anställda i över 100 länder är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2015 omsatte företaget 
2,7 mrd Euro och varje dag säljs det ca 1,3 miljoner kvm golv världen över. Tarkett arbetar med långsiktig hållbarhet enligt principerna för 
cirkulär ekonomi. Sedan 2013 är företaget noterat på Euronext i Paris. För mer information, besök tarkett.se.

Exklusivt i kvadrat! Parkettgolv i nya nutida kulörer

Nyheten Noble Ek Broadway, ett svart trägolv i kvadratiskt rutmönster.

Den pärlemoraktiga nyansen i golvet Noble Ek Greenwich kombinerar 
klassisk mönstertradition med modernt designuttryck.
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Noble Ek Soho, som med sin guldton påminner om sädesfält, har en 
yta som behandlats med en lätt vitpigmenterad hårdvaxolja.

Noble Ek Greenwich är inspirerad av New York-stadsdelens konst-
närsateljéer med dess sobra miljöer.

För ytterligare information vänligen kontakta 
Kerstin Lagerlöf, Marknadschef, +46 8 625 19 28, kerstin.lagerlof@tarkett.com
eller Åse Balko, PerPR, +46 8 400 255 29, ase@perpr.se.

Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.

Noble i rutmönster med större kvadrater

De större rutorna i Noble-kollektionen finns i tre olika färgställningar: Noble Ek Greenwich, Noble Ek Soho samt 
Noble Ek Broadway. Kvadraterna är 19x19 cm och läggs med träriktningarna mot varandra så att ett dynamiskt 
rutmönster uppstår i varje enskild bräda. Detta förstärks av att ytan borstas och behandlas med hårdvaxolja.

Noble Ek Broadway, ett elegant trägolv i ett sofistikerat kvadratiskt rutmönster.
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Noble Ek Chelsea är i vackra bruna nyanser inspirerat 
av det äldre engelska herrummet.

Noble Ek Manhattan skiftar i nyanser från äggskal till varm beige som ger ett modernt och 
exklusivt intryck. 

För ytterligare information vänligen kontakta 
Kerstin Lagerlöf, Marknadschef, +46 8 625 19 28, kerstin.lagerlof@tarkett.com
eller Åse Balko, PerPR, +46 8 400 255 29, ase@perpr.se.

Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.

Noble i rutmönster med mindre kvadrater

Noble Ek Manhattan och Noble Ek Chelsea har ett mönster med 9,5x9,5 cm rutor. Kvadraterna läggs med trärikt-
ningarna mot varandra så att ett rutmönster uppstår i varje bräda. Den vackra borstningen i olika riktningar bidrar 
sedan till att lyfta fram varje ruta i mönstret och golvet behandlas därefter med hårdvaxolja.
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Heritage Ek Dove Grey med sin gråpigmenterade 
hårdvaxolja ger en varm och behaglig känsla.

Vackra Heritage Ek Opal White visar ett ljust rustikt golv behandlat med en nästan täckande 
vitpigmenterad hårdvaxolja. 

För ytterligare information vänligen kontakta 
Kerstin Lagerlöf, Marknadschef, +46 8 625 19 28, kerstin.lagerlof@tarkett.com
eller Åse Balko, PerPR, +46 8 400 255 29, ase@perpr.se.

Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.

Heritage 

Nyheterna i Heritage-kollektionen heter Heritage Ek Opal White och Heritage Ek Dove Grey. Träråvaran till de 
här golven är speciellt utvald för sin livfullhet med naturliga kvistmärken och sprickor. Ytan är borstad på djupet 
för att lyfta fram träets struktur och ådring och för att varje bräda ska framträda ytterligare har plankorna fått en 
handgjord minifasning.

Vårens nya trägolv finns för leverans fr o m i april 2017.


