
Med en stark känsla för det samtida släpper Tarkett 
flera nya kollektioner vinylgolv. Uppdaterade mönster 
som definitivt adderar en modern och grafisk karaktär 
till inredningen hemma.

Med formstarka mönster, rå betongkänsla och inspiration 
från marockanska stenläggningar har Tarketts designteam 
skapat en serie nya spännande vinylgolv. Zig Zag, 
Cabana och Honeycomb Tile är namnen på några av ny-
heterna som är speciellt framtagna för den som uppskattar 
kombinationen funktion och design. Golv som klarar av ett 
aktivt familjeliv, samtidigt som de är designmässigt intres-
santa för det moderna hemmet.
   När det kommer till vinylgolv finns det många fördelar, 
dels ett fantastiskt stort utbud av mönster och färger, dels 
tåligheten som gör dem lätta att leva med. Ett vinylgolv är 
slitstarkt och lättstädat men också behagligt och mjukt att 
gå på. Faktum är att det är ett av de tystaste golven som 
finns på marknaden. Därför passar vinylgolv perfekt i kök, 
hall och barnrum där ljudvolymen ofta är hög. Ett smuts-
avvisande ytskikt gör det enkelt att bara sopa eller torka 
av dem med ljummet vatten. Här behövs inga starka 
rengöringsmedel.
   Dessa designsäkra golv ligger dessutom helt rätt i tiden  
med ett tydligt fokus på hållbarhet utan ftalater*, och med 
ytterst låga emissioner**.
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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.

Våga sätta mönster på golvet!

Cabana, ett nytt spännande golvmönster från kollektionen 
Tarkett Trend.

*Ftalater
Ftalater är en grupp organiska ämnen som har använts som 
mjukgörare i plaster sedan 1950-talet. Ftalater är omdiskuterade 
av hälsoskäl och vissa typer är förbjudna för användning.

**Ytterst låga emissioner
Nästan allt runt omkring oss avger olika former av emissioner 
(lättflyktiga organiska ämnen) t.ex. möbler och byggnadsmaterial. 
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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.

Den högaktuella harlekinrutan syns på golvnyheten Tile Diagonal Light 
Grey från kollektionen Tarkett Extra.

Honeycomb Tile Blue och Almeria Fawn från kollektionerna Tarkett Trend 
respektive Texstyle med inspiration från marockanska stenläggningar.

Det formstarka golvet Zig Zag, kollektion Tarkett Extra, är ett av flera nya 
mönster skapat av Tarketts erfarna designteam.


