
Nyhet! 
Naturtrogna stenmönster 
för trendkänsliga fötter.
för karak tärsrika kök, sid 10.

länge 
leve 
laminat!
 laminatgolv kollEk tion 2015



l aminat 2015

golvet som överraskar
våra laminatgolv är inte bara lättlagda, lättskötta och slitstarka till ett pris 
som ger dig mer utrymme över till resten av inredningen hemma. de har ett 

naturligt och exklusivt utseende och finns i flera kvaliteter och tjocklekar i en 
bred palett av nyanser, från klassiskt och exotiskt trä till sten och spännande 
och trendiga mönster. faktum är att ibland har till och med vi svårt att se 

skillnad mellan våra laminatgolv och solida trä- eller stengolv. 

och som om det inte vore nog är våra laminatgolv tillverkade av förnybara råvaror så att de 
kan återvinnas. lägg sedan till ett starkt låssystem, ljuddämpning och fuktskydd, så får du 
ett golv som du kan leva länge på. Årets kollektion handlar långt ifrån bara om naturtrogna 
golvmönster i trä. Här finns även vackra stenmönster, snyggt patinerade vintagegolv och mer 
nutida färgpaletter och tolkningar. släpp fantasin fri och välj din favorit.

innehåll:
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stort tack till mio möbler som lånat ut inredning 
till broschyren. du hittar deras möbler på sid 5 
och sid 10.

golv på framsidan: nordic stones / soft Concrete 
dark / 42085438. golv på baksidan: soundlogic / 
soft nutmeg / 42097436.

välkommEn till tarkEtt
vårt mål är att ta fram trendkänsliga och 
nyskapande golv i trä, plast, laminat, 
linoleum och textil, som bidrar till att öka 
trivseln hemma hos dig. våra laminatgolv 
tillverkas i tyskland och är inte bara lång-
livade, de passar lika bra i livets alla rum. 
det ger vi dig 25 års garanti på. så hurra 
för golvet som du kan leva hela livet på 
och länge leve laminat!



nordiC stonEs / soft ConCrEtE dark / 42085438 soUndlogiC / broCEliandE broWn oak / 8339414

WoodstoCk / soft CUmin oak / 42063365

long boards / snoW oak / 42086409

stänksäkErt golv
alla våra laminatgolv är utrustade med 
tech 3s, vårt system med silikonförstärkta och 
vattenavvisande fogar som minskar risken för 
svällning vid eventuell vatteninträngning.

alla våra laminatgolv har silikonförstärkta, vattenav-
visande fogar som skyddar mot den värsta vätan, och 
en ytbehandling som gör det övre så kallade slitskiktet 
extra tåligt. när du ändå byter golv, varför inte passa 
på att göra hallen ännu mer välkomnande och installera 
golvvärme? alla våra laminatgolv fungerar utmärkt 
tillsammans med vattenburna eller självbegränsande 
elektriska golvvärmesystem. fråga din golvhandlare för 
mer information.

mota smUtsEn i dörrEn
med dörrmattor både utanför och innanför 
ytterdörren minskar nedsmutsningen i 
hallen betydligt. 

välkommen hem
grus och slask från ytterskor, barnvagnar, cyklar och mycket 
spring från blöta tassar och stora och små fötter. Hallen är det 
rum hemma hos dig som är mest utsatt för slitage både soliga 
och regniga dagar. det kräver ett hallgolv som klarar hårda tag 
och dessutom är lätt att hålla rent. för ett stensäkert stilval –

se vår nya kollektion nordic stones på sid 19.

04. 05.

Härliga Hall arHärliga Hall ar



06. 07.

long boards / HEritagE rUstiC oak / 42090380soUndlogiC / HEritagE grEy oak / 8339381

soUndlogiC / agEd oak / 8339429 WoodstoCk / sUEdE sHErWood oak  / 8119217

Här erbjuder vårt breda urval av mönster och färger oändliga 
möjligheter att matcha och skapa spännande, nya kontraster 
med övrig inredning. och med ett av våra laminatgolv i 
vardagsrummet gör det heller inget om fredagsmyset framför 
tv:n blir kladdigt. Eller om gästerna på födelsedagsfesten 
slår klackarna både i taket och golvet. våra laminatgolv 
håller för det mesta och är dessutom extra lättstädade. 

vaCkra vardagsrUmvaCkra vardagsrUm

Perfekt för både 
firande och fredagsmys

vardagsrummet är inte bara synonymt med avkoppling och stimulans. 
det är ett av de rum i huset som ger dig störst chans att uttrycka din 

personliga stil genom inredning och design. 

välJ golv EftEr lJUsEt
Ett mörkare golv absorberar ljus och gör att 
rummet känns ombonat men mindre, medan 
ett ljusare golv reflekterar ljuset och skapar 
en känsla av rymd.



08. 09.
vintagE / nostalgiC sPrUCE / 42073426

long boards / HEritagE rUstiC oak / 42090380

vintagE / barn oak PralinE / 42073404

long boards / snoW oak / 42086409

vad är l aminat?
laminatgolv skapas genom att flera skikt av träfiber, special-
behandlat papper och skyddande plastfilm sammanfogas 
under tryck. det ger golvet en stark kärna (bärare) och gör 
det stabilt och tåligt. och det naturtrogna utseendet gör 
att det passar lika bra i alla rum i huset, med undantag för 
regelrätta våtutrymmen som badrum, tvättstugor eller bastur.

vaCkra vardagsrUm

l ätt att l ägga
alla våra laminatkollektioner är utrustade med 
vårt limfria låssystem 2-lock. det är marknadens 
mest användarvänliga och gör golven extremt 
lättlagda. följ bara anvisningarna som följer 
med våra produkter.

vaCkra vardagsrUm



10. 11.
vintagE / barn oak PralinE / 42073404 nordiC stonEs / soft ConCrEtE ligHt / 42085443

karak tärsrika kökkarak tärsrika kök

trivsamt och 
tåligt i köket

köket är mer populärt än någonsin och konkurrerar 
idag med vardagsrummet om titeln som husets 

självklara samlingspunkt, inte bara för matlagning 
utan lika mycket för festligheter. 

i takt med att vi spenderar mer tid i köket lägger vi också 
större vikt vid hur det är designat. och ingen annan stans 
går väl form och funktion lika mycket hand i hand som här? 
då kan det vara skönt att veta att våra laminatgolv är lika 
väldesignade som de är stabila och hållbara. och att det 
exceptionellt starka ytskiktet med vattenavvisande fogar 
skyddar mot fukt och repor och intrycksmärken från till 
exempel stolsben och gör golvet lätt att städa.

l aminat är Extra tÅligt
våra laminatgolv har en specialbehandlad kärna av extra 
tålig träfiber, så kallad High-density fibreboard (Hdf), med 
extrem motståndskraft mot intrycksmärken. alla är dessutom 
behandlade med det tåliga ytskiktet techwear som skyddar 
mot repor och märken från exempelvis vassa klackar.

gE dig sJälv sPillmÅn
när du köper golv, lägg gärna 
till 5 % för spill i samband med 
läggningen. 

long boards / HEritagE grEy oak / 42090381

nordiC stonEs 
soft ConCrEtE dark
42085438



12. 13.

soUndlogiC / aPPlE trEE  / 8339430

nordiC stonEs / soft ConCrEtE ligHt / 42085443long boards / moonsHadoW ligHt oak  / 42088328

bUsiga barnrUm

en ny dag
… i ett nytt, skönt sovrum. drömmer du om ett 

nytt golv i sovrummet? låt dig inspireras av den 
breda paletten av mönster i vår nya kollektion. 

vilken känsla vill du att ditt sovrum ska förmedla? 
minimalistiskt och avstressande eller ombonat och 
mysigt? med våra laminatgolv är möjligheterna 
oändliga och det enda som sätter gränserna är din 
egen fantasi.

sinnliga sovrUm

l aminat är lJUddämPat
soundlogic är vår kollektion av ljuddämpande 
laminatgolv. varje bräda är utrustad med en matta 
på baksidan, som ger extra ljuddämpning både i 
rummet det läggs i och ut mot närliggande rum.

roliga, tåliga rum
för dig och barnen

våra laminatgolv är enkla att lägga, lätta att städa och lätta att byta. 
något som kan vara extra praktiskt när du ska inreda barnens rum. 
i vårt utbud hittar du tåliga, lättstädade och ljuddämpande golv med 
mönster som passar både busiga småbarn och trendiga tonåringar.



14. 15.
 vintagE / daysPring rainboW / 42071326 soUndlogiC / soft nUtmEg / 42097436

vintagE / barn oak / 42073392

WoodstoCk / dEEP HonEy sHErWood oak / 8119214

ett golv som är 
lätt att jobba med

i dag har allt fler möjlighet att arbeta hemifrån på 
hel- eller deltid och upptäcker behovet av att skapa 
en bekväm och praktisk plats att arbeta på i hemmet. 

Ett hemmakontor kan ställa lite speciella krav på det golv 
du väljer. med tanke på kablage och sladdkopplingar till 
elektronik, som dessutom har en tendens att dra åt sig en 
hel del damm, ska det gärna vara lättstädat. ska man inreda 
med en kontorsstol på hjul eller arkivhyllor är det viktigt att 
golvet kan stå emot upprepat slitage och intrycksmärken. det 
gör alla golv i vår laminatkollektion, men vi rekommenderar 
ändå en skyddande matta under din kontorsstol. 

anPassat för arbEtsrUmanPassat för arbEtsrUm

l aminat är ExtrEmt l ättstädat 
att sopa, dammsuga och torrmoppa räcker oftast. 
svårare fläckar tas bort med fuktig trasa och  
vid behov kan golvet fuktmoppas med ett milt 
rengöringsmedel och eftertorkas med väl urvriden 
trasa. men häll aldrig vatten direkt på golvet! 

lyxkänsl a mEd varmt golv i rUmmEt
Passa på att lägga in golvvärme när du byter golv. våra 
laminatgolv är anpassade för och fungerar med vatten-
burna eller självbegränsande elektriska golvvärmesystem. 
fråga din golvhandlare om råd.
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soUndlogiC / soft nUtmEg / 42097436

recePtet för ett nytt 
laminatgolv:

01. golvläggning steg för 

steg direkt i mobilen:
scanna Qr-koden eller surfa in på
http://m.laminatgolv.tarkett.se
02. hammare 

03. tumstock 

04. fogsvans, 

stick- eller 

cirkelsåg 

05. Penna

06. vinkelhake 

EnkElt att l ägga

syna gärna våra 
golv i sömmarna

våra laminatgolv består av fyra olika skikt: 

(01.) överst finns det tåliga ytskiktet. de håller mot slitage och gör golven lättskötta. (02.) under ytskiktet 
finns dekorskiktet som består av tryckt papper, med oändliga möjligheter till variation i färger och mönster.  

(03.) nästa skikt, den stabila bäraren, består av en Hdf-platta av 80 % träfiber, förstärkt med olika behandlings-
tekniker för att ge golvet extra stabilitet och styrka. bäraren rymmer även låssystemet som gör golvet så lätt och 

snabbt att lägga. (04.) det fjärde, understa skiktet skyddar mot fukt och ger golvet ytterligare stabilitet.

05. ExCEPtionEllt slitstarkt oCH 
myCkEt lättstädat mEd tECHWEar. 

techwear är ett extremt starkt, yttre så kallat 
slitskikt som ger en hård och plan yta med 
hög motståndskraft mot repor och intrycks-
märken, där damm och smuts har svårt att 
fastna. det här gör golv behandlade med 
techwear mycket lättskötta. städning av 
techwear-behandlade golv kräver heller inga 
kemikalier. dammsugning eller torrmopp-
ning räcker oftast.

06. fasadE kantEr framHävEr 
känslan av trä.

i vår laminatkollektion finns trämönster 
med fasning både längsgående och runt 
om. det förstärker designen och ger golven 
en unik karaktär.

07. skydd som minskar riskEn för 
vattEninträngning. 

tech3s innebär att golvets fogar behandlas 
med silikon och blir vattenavvisande. det 
minskar risken för svällning vid eventuell 
vatteninträngning. golvet blir också lättare 
att lägga. 

08. t ystarE mEd soUndlogiC.

soundlogic-kollektionens ljudabsorbe-
rande matta ger en tystare inomhusmiljö 
och fungerar ljuddämpande även ut mot 
närliggande rum. 

09. kliCk-systEm är lätt att lägga.

2-lock är vårt eget limfria klick-system som 
förkortar läggningstiden med upp till 30 %. 
se utförlig läggningsanvisning på tarkett.se

10. stark oCH stabilt mEd UltrabasE + 

grunden i våra laminatgolv är Ultrabase+, 
en mycket stark kärna av Hdf som vi har 
utvecklat själva. det gör dem extra stabila 
och extremt motståndskraftiga mot 
intrycksmärken. En ytterligare utveckling 
av den kärnan som vi kallar High impact 
resistance gör Hdf-brädan är ännu mer 
stabil och tålig.

vÅra golv UndEr lUPP

Prova vÅrt rEngöringskit
bland rengöringsprodukterna i vårt tillbehörssortiment 
hittar du Wood floor Care kit som även fungerar utmärkt 
på laminatgolv. kitet innehåller spray Cleaner 0,75 l, 
moppstativ samt mikrofiberduk.

lättlagt 2-loCk kliCksystEm
du kan lägga ditt nya laminatgolv direkt på 
ett existerande, oavsett om det är av trä 
eller plast, så länge underlaget är plant, 
fast, torrt och rent. brädorna bör helst 
läggas längs med infallande ljus. 
lägg den första brädan, mät ut var du  

behöver kapa för att passa in nästa. lämna  
en rörelsefog på 8-10 mm mellan golv och 
vägg runt hela rummet då golvet krymper 
och sväller beroende på inomhusklimatet 
(fogen täcker du sedan med en sockel eller  
list). gör en markering, såga av och tryck  

fast den andra brädan i den första. fortsätt 
på nästa rad med resten av sista brädan i 
föregående rad. Upprepa. använder du 
stick- eller cirkelsåg ska du såga från bak-
sidan av brädan. med en vanlig fogsvans 
ska du såga från ovansidan (mönstersidan).



nordiC stonEs / soft ConCrEtE dark / 42085438

vÅra ProdUk tEr

läs om våra märkningssymboler på sid 22.

19.18.

vÅra ProdUk tEr

s. 4/5
11/18

nyHEt! sof t concrete dark
42085438
y ta: matt

fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

s. 11/13

nyHEt! sof t concrete light
42085443

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

nyHEt! storm slate dark
42085440

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

nyHEt!  storm slate sand
42085441

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

nyhet! nordic stones
senaste tillskottet till vår kollektion av golv med stenmönster. 
livfull, naturtrogen och stämningsskapande golvdesign för 
riktigt trendkänsliga fötter. 

tJoCklEk (mm): 8 brUksklass: 32

dimEnsion (mm): 612 x 329 mEllanmatErial: Hdf

förPaCkning (m2): 2,013 Plankor/PakEt: 10

5/8s. 11

snow oak
42086409
y ta: matt

fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

nostalgic Pine
42087425

y ta: aUtEntiC
fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

heritage grey oak
42090381

y ta: stratoCHromE
fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

classic oak natural
42086408
y ta: matt

fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

s. 12

moonshadow light oak
42088328

y ta: Patina
fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

heritage rustic oak
42090380

y ta: stratoCHromE
fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

long boards
vår nya kollektion med long boards är precis vad det låter 
som. laminatgolv med extra långa sektioner för en ännu mer 
rustik, gedigen och trendriktig look.  

tJoCklEk (mm): 9 brUksklass: 32

dimEnsion (mm): 240 x 2033 mEllanmatErial: Hdf

förPaCkning (m2): 2,44 Plankor/PakEt: 5

s. 7

autentico
Återskapar en känsla av ett 
äkta trägolv genom en unik 

präglingsteknik.

lunar
En mycket matt, naturtrogen 

prägling som understryker 
uttrycket hos ett klassiskt ekgolv.

stratochrome
3d-effekt som ger struktur och 
känsla av ett äkta trägolv med 

hjälp av en unik präglingsteknik.

heliochrome
Patenterad teknik som skapar en 

ytstruktur där matt och blankt 
kombineras. resultatet blir en 

djupare 3d-känsla som bättre åter-
ger trämönstrets ådring.

naturtrogen struktur
En ytstruktur som förstärker  

sten- och trädesignens naturliga 
utseende.

Patina
golv med en speciell ytstruktur 

som förstärker designen och ger 
den en vintagekänsla.

mat t
ger golvet en sidenmatt känsla.

mat t trä
En fint strukturerad yt-finish 

för en mjuk vintage-look.

årets kollektion 
och garantier

vår senaste kollektion av laminatgolv erbjuder inte bara ett stort urval av färger, 
mönster och olika ytstrukturer. med ett laminatgolv från tarkett kan du känna 
dig trygg i minst 25 år framåt.så länge sträcker sig nämligen vår slitagegaranti. 
den säkerställer inte bara att läggningen och skötseln blir enkel, med ett limfritt 
låssystem och skydd mot repor och fukt. den innefattar också brandklassning vilket 
garanterar att våra råvaror är spårbara och noga kontrollerade och godkända ur 

miljösynpunkt. Ett bra val helt enkelt.

nyHEt! french slate black
42085439

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
fasning: 4-fas / Plank: 1-stav

gE golvEt rUm
golv växer på sommaren 
och krymper på vintern. 
därför är det viktigt att 
det har lite rörelsemån. 
så var noga med att 
lämna en rörelsefog mot 
väggen och ställ inte 
tunga möbler direkt på 
golvet. det ökar risken 
för sprickor.



20. 21.

vÅra ProdUk tEr

brushed oak
8339347

y ta: matt trä
Plank: 3-stav

heritage rustic oak
8339380

y ta: stratoCHromE
Plank: 1-stav

s. 7

heritage grey oak
8339381

y ta: stratoCHromE
Plank: 1-stav

bergamo grey oak
8339362

y ta: matt trä
Plank: 3-stav

intense white oak
8339377

y ta: HElioCHromE
Plank: 3-stav

heritage light oak
8339385

y ta: aUtEntiCo
Plank: 1-stav

snow oak
8339409

y ta: matt
Plank: 1-stav

broceliande brown oak
8339414

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
Plank: 2-stav

s. 18

s. 7s. 23 s. 12

nostalgic Pine
42097425

y ta: aUtEntiCo
fasning: 2-fas / Plank: 1-stav

aged oak
8339429

y ta: Patina
Plank: 2-stav

aPPle tree
8339430

y ta: Patina
Plank: 2-stav

s. 15/17/24

sof t nutmeg
42097436

y ta: lUnar
fasning: 2-fas / Plank: 1-stav

TARKETT

old world walnut
8339197

y ta: Patina
Plank: 2-stav

soundlogic
golven i soundlogic-kollektionen är utrustade med en extra 
matta på baksidan. det ger extra ljuddämpning både i rummet 
det läggs i och ut mot närliggande rum.

tJoCklEk (mm): 10 brUksklass: 32

dimEnsion (mm): 194 x 1292 mEllanmatErial: Hdf

förPaCkning (m2): 1,754 Plankor/PakEt: 7

Princess fontainebleau oak
8339222

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
Plank: 3-stav

ashen slate
8335236

y ta: natUrtrogEn strUktUr 

anthracite slate
8335237

y ta: natUrtrogEn strUktUr 

dark fumes oak
8339212

y ta: Patina
Plank: mUltistav

mocha sherwood oak
8119216

y ta: natUrtrogEn strUktUr
fasning: 2-fas / Plank: 1-stav

deeP honey sherwood oak
8119214

y ta: natUrtrogEn strUktUr
fasning: 2-fas / Plank: 1-stav

woodstock
den tydliga ytstrukturen och de fasade kanterna längs med 
långsidorna på våra Woodstock-golv ger ett naturtroget och 
exklusivt intryck. 

tJoCklEk (mm): 8 brUksklass: 32

dimEnsion (mm): 194 x 1292 mEllanmatErial: Hdf

förPaCkning (m2): 2,005 Plankor/PakEt: 8

s. 6/22

suede sherwood oak
8119217

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
fasning: 2-fas / Plank: 1-stav

grey mocha sherwood
8119289

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
fasning: 2-fas / Plank: 1-stav

sof t cumin oak
42063365

y ta: HElioCHromE
fasning: 2-fas / Plank: 1-stav

s. 5

white & hyPe
8342240

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
Plank: 1-stav

black & hyPe
8342239

y ta: natUrtrogEn strUktUr 
Plank: 1-stav

lamin’art
våra lamin’art-golv är inte bara slitstarka, reptåliga och 
lättstädade. de kommer i två trendriktiga trämönster som 
kan läggas var för sig eller kombineras för en unik effekt. 

tJoCklEk (mm): 8 brUksklass: 32

dimEnsion (mm): 194 x 1292 mEllanmatErial: Hdf

förPaCkning (m2): 2,005 Plankor/PakEt: 8

koll a 
UndErl agEt
sök upp källan till 
knarrningar i det gamla 
golvet innan du börjar 
läggningen. Ett nytt 
laminatgolv på det 
befintliga brukar inte 
reducera ljudet. 

lamin’art / blaCk & HyPE
8342239

vÅra ProdUk tEr

s. 15

s. 15



Ett HÅllbart val

ett medvetet val för  
långsiktig hållbarhet

tarkett arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ligga  
i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. vi vill utveckla golv med 
goda miljöegenskaper utan att behöva göra avkall på golvens slit-
styrka, läggningsegenskaper eller andra viktiga egenskaper för en 
bra inomhusmiljö.

vår utgångspunkt är att utveckla produkter som går att återvinna och 
som ger minsta möjliga påverkan på miljön under sin livstid. vi samar-
betar med organisationen Cradle to Cradle i hållbarhetsfrågor och strävar 
efter att på bästa sätt verka för utvecklingen av en s k cirkulär ekonomi.

rEUsE

vi strävar efter att hushålla med resurser 
i så hög utsträckning som möjligt; dels 
genom återvinning av t ex installations-
spill, dels genom att använda återvunnet  
material i tillverkningen och dels genom 
att utveckla nya produkter med bra 
råvaror som i sin tur kan återvinnas.

good matErials

vi väljer råvaror som tar hänsyn till männi-
ska och miljö och som kan återvinnas i så 
hög grad som möjligt. Utmaningen är att 
utveckla produkter med råvaror som både 
fungerar i en befintlig produktionsprocess 
och som kan återvinnas eller brytas ner 
i ett biologiskt kretslopp.

PEoPlE friEndly sPaCEs 

vi vill att våra golv ska bidra till en  
bättre miljö där människor bor, arbetar 
och vistas. golven ska vara bekväma 
att gå på, enkla att hålla rena, ge bra 
akustik och bidra till en säker och  
hälsosam inomhusmiljö.

rEsoUrCE stEWardsHiP

vi strävar efter att minimera påverkan 
på miljön under hela produktionspro-
cessen och att använda våra resurser 
så ansvarsfullt som möjligt. därför 
arbetar vi kontinuerligt för att minska 
vatten- och energianvändning samt för 
att minimera utsläpp och avfall.

 vi köper endast råvaror 
 från leverantörer som 
 verkar för ett uthålligt 
 skogsbruk och som  ger 
 oss möjlighet till spårbar-
het i hela produktionskedjan. våra laminat-
golv är därför certifierade av PEfC, världens 
största skogscertifieringsorganisation.

soUndlogiC / broCEliandE broWn oak / 
8339414

vÅra ProdUk tEr

s. 22

taiga Pine
42072433

y ta: aUtEntiCo
fasning: miCro / Plank: 1-stav

s. 8/9

nostalgic sPruce
42073426

y ta: Pat ina
Plank: 1-stav

22. 23.

s. 14/21

daysPring rainbow
42071326

y ta: aUtEntiCo
Plank: 2-stav

moonshadow light oak
8388328

y ta: Patina
fasning: 2-fas / Plank: 1-stav

s. 15

barn oak
42073392

y ta: Patina
Plank: 1-stav

vintage
våra vintage-golv erbjuder all modern funktionalitet men 
har rustika plankmönster som ger dem det där rätta, slitna 
utseendet. 

tJoCklEk (mm): 8 brUksklass: 32

dimEnsion (mm): 194 x 1292 mEllanmatErial: Hdf

förPaCkning (m2): 2,005 Plankor/PakEt: 8

bourbon oak
8388210

y ta: Patina
fasning: 2-fas / Plank: 1-stav

s. 11

barn oak Praline
42073404

y ta: Patina
Plank: 1-stav

TARKETT

01.                 02.                 03.                  04.                 05.                 06.                 07.                 08. 

tarketts 
Piktogram:

våra Plank

01. 25 års slitagegaranti i hemmiljö.

02. 2-lock – den nya generationens limfria 
låssystem.

03. techwear – ett starkt ytskikt som samtidigt 
som det skyddar mot repor och intrycksmärken 
också gör golvet mycket lätt att sköta.

04. tech3s – silikonförstärkta vattenavvis-
ande fogar som minskar risken för svällning 
vid vatteninträngning och förenklar läggning.

05. soundlogic – ger extra ljuddämpning i 
rummet och även ut mot intilliggande rum.

06. brandklassning – tarkett laminatgolv 
uppfyller rådande europeiska regler för 
brandklassning och är brandklassade bfl-s1 
och Cfl-s1 enligt En 13501-1. En extra garanti 
för säkerheten.

07. der blaue engel – världens första eko-
varumärke etablerat redan 1978. märkningen 
innebär att produkten är noga kontrollerad 
och godkänd ur miljösynpunkt. 

08. Pefc – vi köper endast råvaror från 
leverantörer som verkar för ett uthålligt 
skogsbruk och som ger oss möjlighet till spår-

barhet i hela kedjan från planta till laminat-
golv. våra laminatgolv är därför certifierade 
av PEfC, världens största skogscertifierings-
organisation, en internationell, ideell, opolitisk 
satsning på hållbar skogshantering.

bruksklass – golv delas i klasser efter hur 
mycket slitage de tål. våra laminatgolv håller 
klass 32. det betyder att de, förutom slitage 
som uppkommer i hemmiljö, även fungerar 
bra i offentliga miljöer som klassrum, mindre 
kontor, hotellrum och butiker. 

3-stavsplank:

2-stavsplank:

1-stavsplank:

multistavsplank:

vintagE / taiga PinE  / 42072433

fas avgör 
mEll anrUmmEt
golvets fasning avgör hur 
mycket mellanrum mellan  
planjämn yta, micro och 
2-fas med längsgående 
v-formad fasning på två sidor 
och 4-fas, med v-fasning  på 
både kort- och långsidor. 



art: 1499351101. bilderna kan skilja i färg och lyster jäm
fört m

ed de verkliga 
golven på grund av trycktekniska skäl. sortim

entet kan variera m
ellan olika butiker.

örat mot golvEt
våra designers studerar trender inom allt från mode och 
livsstil till arkitektur och teknik och översätter dem till 
nya material, mönster och färger. resultatet är 12-15 
nya kollektioner varje år som skapar förutsättningar för 
konsekventa, moderna och unika inredningar, där golvet 
spelar en viktig roll.

sverige  tarket t ab

box 4538, 191 24 sollEntUna

tEl: +46 (0) 771 25 19 00 

fax: +46 (8) 96 62 83

info.sE@tarkEtt.Com

WWW.tarkEtt.sE

danmark  tarket t a/s

indUstrivEJ 2, 2640 HEdEHUsEnE

tEl: +43 90 60 11

fax: +43 90 37 00

info.dk@tarkEtt.Com

WWW.tarkEtt.dk

suomi / finland  tarket t oy

lars sonCkin kaari 16, 02600 EsPoo

PUH: (09) 4257 9000 

fax: (09) 4257 9090

info.fi@tarkEtt.Com

WWW.tarkEtt.fi

norge  tarket t as

Postboks 500, brakErøya, 3002 drammEn

tEl: +32 20 92 00 

fax: +32 20 92 01

info.norWay@tarkEtt.Com

WWW.tarkEtt.no


