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När golvet säger allt och lite till!  
Livfullt och exklusivt, elegant och klassiskt eller ljust och sofistikerat. Idag ser vi ett brett utbud av högkvalitativa 
och uttrycksfulla trägolv som skapar förutsättningen för den unika och personliga inredningsstilen till hemmet. 

Vackra trägolv och valmöjligheter! Tarketts exklusiva Heritage Ek Lime Stone har ett vackert naturligt utseende där 
kvistmärken och variationen hos träråvaran ger golvet en livfull karaktär. Ett golv som detta sätter inga begränsningar 
när det kommer till att matchas med olika stilar och materialval i hemmet. Dessutom, ett arbetat och exklusivt golv har 
gärna detaljer som erbjuder något extra. På Heritage Ek Lime Stone syns detta i form av att varje enskild planka har 
en fin, handgjord minifasning.

Tarkett Heritage Ek Lime Stone är behandlad med vitpigmenterad hårdvaxolja. Ytan har borstats på djupet för att lyfta träets struktur och ådring. 
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Tarketts exklusiva trägolv Noble Ek Soho kombinerar det klassiska rutmönster med ett högaktuellt och modernt designuttryck. 

Elegant, sobert och med en klassisk tvist! Tarketts exklusiva trägolv Noble Ek Soho kombinerar det klassiska rut-
mönstret med ett modernt och uppdaterat designuttryck som på ett alldeles självklart vis harmoniserar med våra 
skandinaviska designklassiker. Golvets kvadrater ligger med träriktningarna mot varandra så att ett rutmönster upp-
står i varje bräda. Den vackra borstningen i olika riktningar bidrar sedan till att lyfta fram varje enskild ruta i mönstret. 
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Ljusa golv för en sofistikerad look! Att ljusa golv är populära råder det inga tveksamheter kring och svaret på varför är 
självklart. Ett ljust golv ger luftighet och är den givna partnern till vår nordiska inredningsstil. Heritage Ek Opal White 
är ett golv från Tarketts exklusiva serie Heritage där den ljusa vackra ytan skapas av en vitpigmenterad hårdvaxolja. 
Kvistmärken och variationer i trägolv är högaktuellt i golvsammanhang och lyfts speciellt fram i Heritage Ek Opal 
White för att skapa den genuina karaktären. 

Trägolvet Heritage Ek Opal White är ett lyxigt trägolv med en vacker yta som är behandlat med en vitpigmenterad hårdvaxolja.

Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig 
miljö. Med 34 produktionsenheter och ca 13 000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2017 omsatte företaget över 2,8 mrd Euro och 
varje dag säljs det ca 1,3 miljoner kvm golv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår trä, plast, laminat, linoleum samt textila golv. Tarkett arbetar 
långsiktigt med hållbarhet enligt devisen ”Doing Good Together”. Sedan 2011 tillämpar företaget principerna för Cradle to Cradle® för att skapa golvlösningar 
som har en positiv inverkan på människors inomhusmiljö och på vår planet. En viktig del av arbetet är att verka för utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Tarkett 
är 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 finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.


