
Lekfulla golv, eller sobert klassiska? I Tarketts LookBook 2018–2019 presenteras de kommande trenderna 
med möjlighet att skapa sina högst personliga golvlösningar.

Att välja golv med stor omsorg ligger i tiden av fl era anledningar. Ett av de främsta argumenten är naturligtvis att 
golvet sätter en avgörande stil i rummet. Ett annat är vetskapen om vikten av ett tydligt hållbarhetstänkande. Vi vill ha 
golv som tål att nötas på, som lever vidare och som dessutom har möjlighet att bli vackrare med åren.  
   Tarketts LookBook 2018–2019 är framarbetad av Tarketts designteam och är baserad på trendrapporter och trend-
spaningar över hela världen. De fyra stilarna Soft Silence, New Folk, Celebrating Seasons samt Oh Happy Days visar 
varierande materialval, ytor, kulörer och mönster som tydligt illustrerar och speglar fyra högst aktuella golvtrender. 

Soft Silence är ett klassiskt tema där det traditionellt stilrena utvecklats till sofi stikerad nutida design, präglad av både 
lågmäld lyx och harmoni. Typiskt för den här trenden är designklassiker och mjuka, sensuella kulörer.
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Med kommande golvtrender i fokus!

Överst från vänster: Inredning berättar om kulturarv och traditioner. Här syns det fi skbensmönstrade golvet Lamin´Art Manor Oak Classic. 
Klassiskt parkettmönster i modern tappning är ett exempel på trenden Soft Silence. Golvet heter Noble Ek Art Deco. 
Nederst till vänster: Grafi skt mönster i mjuka toner inspirerade av origami. Vinylgolvet heter Tarkett Extra Tile Diagonal Light Grey. 
En sofi stikerad och vacker framtoning med mjuka kulörer i fi nt samspel och med Noble Ek Manhattan på golvet. 
Stora bilden till höger: Fiskbensmönster och pastellfärger i en modern mix. Golvet heter Lamin´Art Manor Oak Vogue.
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Från vänster:  Nordiskt ljus och vacker minimalism. Golvet heter Heritage Ek Chalk White.
Genuint, varmt och inbjudande med trägolvet Heritage Ek Old Brown.
Nederst i mitten: Färgerna i inredningen består av en palett inspirerad av naturen. Här syns golvet Vintage Ek Lund. 
Hållbarhet och ekologisk medvetenhet är genomgående i temat Celebrating Seasons. Trägolvet heter Noble Ek Manhattan.

Celebrating Seasons är ett välkänt tema i Norden som symboliserar det naturliga, det hållbara och behovet av enkel-
het och minimalism. Här visualiseras medvetenhet, genuinitet och behovet av att leva nära naturen. Inför 2018–2019 
är Celebrating Seasons än mer kraftfullt och intensivt i sitt uttryck.

Från vänster: Grafi ska mönster med infl uenser från olika länder och kulturer återfi nns även på golv. Vinylgolvet heter Tarkett Trend Honeycomb Tile Blue. 
Tarkett Trend Almeria Natural, ett vinylgolv med mönster som ett lapptäcke.
Trägolvet Noble Ek Wasas varma kulör och grafi ska mönster skapar en ombonad interiör.  

New Folk speglar en mix med infl uenser från olika länder och kulturer som tydliggör att vi hämtar inspiration från resor 
och de intryck vi får från den stora världen. Tänk vackert hantverk, färgstarkt, etniskt, hemtrevligt och ombonat. Till 
New Folk fi nns inga regler om vad som är rätt eller fel, ”allt” är tillåtet för att skapa det högst personliga. 
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Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv och vägg för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar 
för offentlig miljö. Tarkett erbjuder ett rikt utbud av trägolv, plastgolv, laminatgolv, linoleum, textilgolv samt väggmaterial för våtrum. Med 34 
produktionsenheter och ca 12 500 anställda i över 100 länder är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2016 omsatte företaget 
över 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.

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 25, ase@perpr.se.

Bilder fi nns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.

Från vänster: Kvadratiska former skapar former både i inredningen och på golvet, här Noble Ek Manhattan. 
I temat Oh Happy Days kombineras vägg och golv på ett lekfullt sätt. Golvet heter Shade Ask Linen White Plank.  
Med hjälp av kontraster skapas kreativa mönster. Vinylgolvet heter Tarkett Trend Cabana Green.

Oh Happy Days utmanar det strikta sofi stikerade med det lekfulla, unga och fräscha uttrycket. I temat ser vi en fantastisk 
mix av färger och material, precis som olika ytor och pigga mönsterbilder. Oh Happy Days genomsyras av fantasi utan 
gränser, optimism och i allra högsta grad kreativitet. 


