
Tarketts nya kollektion iD Mixonomi är både nyska-
pande och uttrycksfull, och ger unika möjligheter för 
arkitekter och inredare att designa skräddarsydda 
golvlösningar. iD Mixonomi har tilldelats produktdesign-
priset i den ansedda tävlingen Red Dot Award 2017.

iD Mixonomi är ett modulärt vinylgolv, särskilt framtaget 
för att passa butiksmiljöer där golvet har stor betydelse 
för inredningen. Målet är att skapa en kollektion som ger 
arkitekter möjlighet att tänja på designgränserna för golv.
   Kollektionen har en unik färgsättning framtagen i 
samarbete med den internationella designbyrån Peclers. 
Paletten består av 33 noga utvalda kulörer (varav tre 
metallfärger) som hämtat inspiration från platser runt om i 
världen.  Från lugna och harmoniska färger i Stockholms 
senaste boutiquehotell, till lekfulla pasteller i toscanska 
konditorier, färgsprakande accenter på indiska temark-
nader och sobra toner i de klassiska skräddarhusen på 
Savile Row i London. 
   Möjligheterna att mixa och kombinera olika mönster och 
former är större än någonsin. Från vackra uttryck med 
mjuka färger till dynamiska kollage med innovativa möns-
ter- och färgaccenter. iD Mixonomi innehåller tio olika 
geometriska former, inspirerade av den ikoniska hexago-
nen. Formaten kan mixas med varandra och de kan även 
kombineras med Tarketts övriga LVT-kollektioner* inom 
iD Inspiration-serien. 
–  iD Mixonomi är en innovativ och uttrycksfull kollektion 
där vi verkligen utnyttjar vinylgolvets fulla potential. Este-
tiken är djärv, kreativ och lekfull. Nu finns alla möjligheter 
att skapa verkligt unika och kreativa uttryck för golv i ex-
empelvis butiksmiljöer, säger Florian Bougault, Designer 
och Art Director på Tarkett. 
   Ett bevis på iD Mixonomis kreativitet är att kollektionen 
vann produktdesignpriset i den ansedda internationella 
designtävlingen Red Dot Award 2017, i konkurrens med 
ca 5 500 tävlande bidrag. 
  

Pressmeddelande – november 2017

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.

iD Mixonomi tar golv till en ny kreativ nivå

iD Mixonomi lanseras nu i Sverige med fokus på offentlig miljö. Här syns 
mönstret Precious.

 *Luxury Vinyl Tiles, LVT, är ett modulärt vinylgolv i format som t ex plattor eller plank. 
Det är slitstarkt och tåligt och finns i olika kollektioner för både offentlig- och hemmiljö.
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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 25, ase@perpr.se.

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

iD Mixonomi lanseras nu i Sverige med fokus på offentlig miljö, t ex butiker, hotell, restauranger och 
kontor. Golvet tål högt slitage och ska hellimmas mot ett slätt underlag av en professionell golvläggare.  

iD Mixonomi består av 10 golvformat och 33 olika färger vilket 
ger oändliga kombinationsmöjligheter. Mönstren heter Funky 
Herringbone och Tomette Paradise. 

Med den unika nyheten iD Mixonomis kollektion skapas inspirerande och personliga 
designgolv till offentliga miljöer. Mönstret heter Pastel Dream.
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Läs mer om iD Mixonomi på proffs.tarkett.se. Här hittar du bland annat ett inspirationsbibliotek med 
förslag på ett 30-tal olika mönsterläggningar som du kan färgsätta och överföra till CAD.

iD Mixonomi är ett modulärt vinylgolv, framtaget för att passa 
miljöer där golvet har stor betydelse för inredningen. Mönstren 
heter Houndstooth och Wooden Twist. 

Experimentera på Tarketts hemsida, kombinera olika färger och format och se hur 
mönstret ser ut i ett rum. Här syns mönstret Vintage Wheel. 


