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Tarkett, wereldwijd marktleider in innovatieve en duurzame harde vloer- en 
sportvloeroplossingen, heeft vandaag bekend gemaakt dat het de productie van luxe 
vinyltegels in Europa wil gaan uitbreiden. Met de nieuwe uitgebouwde productielocatie in 
het Poolse Jaslo ter aanvulling op de LVT-fabrieken in Frankrijk, Luxemburg en Duitsland 
zal Tarkett in staat zijn om de groeiende vraag in de LVT-markt (het snelst groeiende 
vloersegment in Europa) het hoofd te bieden. Tarkett verwacht dat de nieuwe LVT-
productie in Polen eind 2016 volledig in bedrijf zal zijn.  
 
De fabriek van Tarkett in Jaslo is door het Pools nationaal centrum voor onderzoek en ontwikkeling 
(een door de EU gefinancierde Poolse overheidsinstantie) uitgeroepen tot een van de meest 
innovatieve en concurrerende productielocaties in Polen. Dit geldt met name voor de grote 
voortvarendheid waarmee de vestiging productie-efficiëntie en milieuvriendelijk productontwerp 
combineert voor de nieuwe luxe kliktegel van Tarkett; een waardetoevoeging dankzij ftalaatvrije en 
100% herbruikbare materialen met geringe uitstoot van vluchtige organische stoffen.  
 
 “Deze aanzienlijke investering in onze fabriek in Polen zorgt voor nieuwe geavanceerde technologieën 
ten gunste van onze kwaliteit, productie en vooral ook de dienstverlening aan onze klanten. De fabriek 
gaat een centrale rol vervullen in de ontwikkeling en aflevering van onze sterke LVT-collectie in Europa,” 
aldus Remco Teulings, president van Tarkett EMEA. “Tarkett is van plan dit succes verder uit te bouwen 
door de klant voorop te blijven stellen en te blijven innoveren.” 
 
De sterke infrastructuur en centrale ligging, plus de vaardigheden en kwaliteit van de werknemers 
waren doorslaggevende factoren in de besluitvorming van het bedrijf. “We zijn zowel zakelijk als 
maatschappelijk gezien blij met de aanwezigheid van Tarkett in Jaslo,” aldus Ryszard Pabian, 
burgemeester van Jaslo. “Ik verwacht dat de verdere dynamische ontwikkeling van de Tarkett-fabriek 
in Jaslo niet alleen gunstig zal zijn voor de inwoners van onze stad maar ook voor andere organisaties 
die hier actief zijn.” Het nieuwe productiecentrum van Tarkett zal naar verwachting dit jaar nog 
operationeel worden en creëert meer dan 130 nieuwe banen in de regio.  
 
Luxe Vinylstroken en -Tegels (LVT) zijn hoogwaardige modulaire 
vloerproducten die zijn ontworpen voor zowel de particuliere als de 
zakelijke markt. Bij de ontwikkeling van het LVT-assortiment van Tarkett 
is rekening gehouden met de strengste milieunormen, in lijn met de 
bedrijfsvisie om producten te ontwikkelen die een positieve uitwerking 
hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Het gehele LVT-
assortiment van Tarkett wordt gemaakt met behulp van een ftalaatvrije 
technologie1, op basis van alternatieve weekmakers, en zo ontworpen 
dat de totale uitstoot van vluchtige organische stoffen minstens 10 tot 
100 maal lager is dan de strengste Europese norm. Hiermee worden 
goede kwaliteit van de binnenlucht en een gezond binnenklimaat 
gewaarborgd. Tarkett wil met deze LVT-producten een betere ecologische voetafdruk achterlaten.  
 
 
1Met uitzondering van gerecyclede materialen 
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De luxe vinylstroken en -tegels van Tarkett zijn uitgevoerd in veel verschillende ontwerpen, allen 
gebaseerd op de natuur en grote trends in mode en design. De kwaliteit en flexibiliteit zijn uitstekend 
en Tarkett kenmerkt zich door hoogwaardige designs. De collectie is verkrijgbaar als tegel en als plank, 
en ideaal voor commerciële toepassingen zoals warenhuizen en winkels, horeca, kantoren en woningen. 
Er zijn eindeloos veel mogelijkheden voor architecten en ontwerpers. Tarkett levert LVT in drie 
collecties: Starfloor, iD Essential en iD Inspiration. Ga voor meer informatie naar 

www.flooristhenewplayground.nl  
 
 

 

Over Tarkett 
Met een omzet in 2015 van 2,7 miljard euro is Tarkett marktleider in innovatieve en duurzame vloerbekleding en 
sportvloeren. Ze heeft een breed productaanbod inclusief vinyl, linoleum, tapijt, rubber, hout & laminaat, synthetisch turf 
en atletiekbanen. Bijna 12.000 medewerkers bedienen dagelijks de klanten van Tarkett in meer dan 100 verschillende 
landen met 34 verschillende productielocaties. Tarkett verkoopt 1,3 miljoen vierkante meters vloer per dag voor onder 
andere ziekenhuizen, scholen, hotels, kantoren, winkels en sportvelden. Geëngageerd in duurzame ontwikkeling, heeft de 

Groep een eco-innovatie strategie geïmplementeerd en bevordert hiermee de circulaire economie. Tarkett is genoteerd op 
Euronext Parijs (compartiment A, ticker TKTT, ISIN: FR0004188670). www.tarkett.com.  
 
Mediacontact Tarkett 
Tarkett EMEA – Marjolijn Verleg – marjolijn.verleg@tarkett.com  
Tarkett Group - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com  

 

 

  

 
 

 

http://www.flooristhenewplayground./
mailto:marjolijn.verleg@tarkett.com
mailto:communication@tarkett.com

