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Nytt vinylgolv med inbyggd ljuddämpning!
Nu lanserar Tarkett en helt ny kollektion ”tysta” klick-
golv i vinyl, Starfloor Click Ultimate. Ett modernt 
vinylgolv med en speciell akustikbaksida som ger 
en tystare hemmiljö och som dessutom är mjukt och 
skönt att gå på!

Nya Starfloor Click Ultimate är, precis som namnet avslöjar, 
det ultimata golvet för att skapa en behaglig ljudnivå i 
hemmet. Tack vare den inbyggda akustikbaksidan får 
man en stegljudsdämpning på 19 decibel, vilket minskar 
ljudnivån väsentligt.
  Golvet, som är ett vinylklickgolv i plank- och plattformat, 
är dessutom enkelt att lägga tack vare det smidiga klicklås-
systemet. Det läggs flytande, utan lim, direkt ovanpå det 
gamla golvet bara ytan är hård och plan. Eftersom det är 
tunt bygger golvet inte heller mycket på höjden. Vad som 
gör Starfloor Click Ultimate unikt är dess kompositkärna 
som ger ett golv som klarar stora temperaturväxlingar. 
Stora fönster med mycket ljusinsläpp eller fritidshus där 
värmen sänks under lågsäsong är ingen utmaning för 
Starfloor Click Ultimate. Eftersom golvet består av vinyl tål 
det dessutom fukt.  
   Det nya Starfloor Click-golvet är inte bara ett ovanligt tyst 
golv utan också varmt och mjukt att gå och stå på. Precis 
som Tarketts övriga vinylgolv är det slitstarkt och praktiskt 
för att klara de påfrestningar som ett aktivt vardagsliv 
innebär. Även miljöegenskaperna är goda, golvet är både 
ftalatfritt och avger ytterst låga emissioner. 
  Den nya kollektionen finns i 15 olika naturtrogna trä- och 
stenmönster, från solblekt ek till betong i antracitgrått. 
   Rekommenderat cirkapris i butik, 450 kr/kvm.

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.

Nya Starfloor Click Ultimate är det perfekta hallgolvet där det är mycket 
spring och slitage. Mönstret heter Weathered Oak Brown. 

Bleached Oak Grege är ett av 15 nya trä- och stenmönster i den nya 
Starfloor Click Ultimate-kollektionen. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Kerstin Lagerlöf, Marknadschef, +46 8 625 19 28, kerstin.lagerloef@tarkett.com
eller Josefin Netz, PerPR, +46 8 400 255 15, josefin@perpr.se.

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

Starfloor Click Ultimate kan läggas direkt ovanpå det gamla golvet bara 
ytan är hård och plan. Mönstret heter Bleached Oak Brown. 

Nya Starfloor Click Ultimate har en inbyggd akustikbaksida som ger en 
perfekt ljuddämpning. Mönstret heter Stylish Oak Beige. 

Golvet finns i plank- och plattformat och är enkelt att lägga tack vare det 
smidiga klicklåssystemet helt utan lim. Mönstret heter Bleached Oak Natural.


