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I flere hundrede år har de ternede gulve været
populære i hjemmet. Trenden fortsætter i 2016,
og den er stærkere end nogensinde før. I Tarketts
kollektion af ternede vinylgulve finder du fire farvekombinationer, der forener klassisk design med
en uovertruffen funktion.
Det siges, at det var svenske Gustav III, der indførte
traditionen med malede gulve, og allerede i 1700-tallet
malede man tern på gulvet i enten sort og hvid eller grå
og hvid. Da funkis-stilen gjorde sit indtog i 1920’erne og
1930’erne, blev de ternede gulve et ofte tilbagevendende
indslag i det praktiske køkken. Lige nu er trenden med
kvadrater på gulvet stærkere end nogensinde før, og i
kollektionen Tarkett Extra finder du vinylgulvet Remy. Ud
over de klassiske kombinationer i sort/hvid samt grå/hvid
finder du også beige/hvid og rød/hvid.
Vinylgulve er slidstærke, robuste og lette at gøre rene,
hvilket naturligvis er vigtige forudsætninger, når hverdagen skal fungere i rum som køkken og gang. Den stærke
overflade, Extreme Protection, gør Tarketts vinylgulv
både robust og modstandsdygtigt, og derfor klarer Remy
uden problemer både, når du spilder noget fra køkkenbordet, og når stoleben ofte skubbes og trækkes ind til
og ud fra bordet.
Andre fordele ved gulvene er, at de er bløde at gå og
stå på, og så giver de et behageligt lydniveau i hjemmet,
hvilket fx er skønt i børneværelset.
Tarkett arbejder målbevidst på at udvikle gulve med
gode miljøegenskaber som er med til at skabe et godt
indeklima. Derfor er Tarkett Extra-gulvene naturligvis
ftalatfri*.

Trenden med kvadrater på gulvet er stærkere end nogensinde før.
Tarkett har fire forskellige farver tern at vælge imellem.

Fakta Tarkett Extra Remy
Mønsterstørrelse: 25x25 cm
Mønsterpasform: 50 cm
Tykkelse: 2,40 mm
Cirkapris: 249 kr/m2
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Tarketts vinylgulve er slidstærke og lette at gøre rene. Egenskaber
som er rigtig gode i fx børneværelset.

Sort/hvide tern på gulvet er en tradition, som strækker sig helt tilbage
til 1700-tallet. Med andre ord en klassiker – i dag såvel som dengang.

*Ftalater
Ftalater er en gruppe organiske stoffer, der er blevet anvendt som
blødgørere i plast – fx emballage, tekstil, legetøj og byggemateriale – siden 1950’erne. Ftalater er omdiskuterede af helbredsmæssige årsager, og flere varianter er forbudte at bruge i dag. Tarkett
introducerede ftalatfrie vinylgulve allerede i 2009, og i 2014 tog
virksomheden en beslutning om at udfase samtlige ftalater i
produktionen af vinylgulve.

For yderligere information, kontakt venligst:
Birgitte Hansson, Tarkett, +45 43 90 60 11, birgitte.hansson@tarkett.com
eller Astrid Sofie Friis, Per:PR, +45 23 71 48 23, astrid@perpr.dk
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk/billedbank
Om Tarkett
Tarkett har produceret gulve i Norden siden 1886 og markedsfører i dag gulv- og vægprodukter til hjemmet samt hele funktionsløsninger til erhvervsbrug. Tarkett tilbyder et rigt udbud af trægulve, vinylgulve, laminatgulve, linoleum, tæpper, vådrumsgulve samt vægbeklædning. Med 34 produktionsanlæg og ca. 12.000 ansatte i over 100 lande, er Tarkett en af de største gulvproducenter i verden. I 2014
omsatte Tarkett for 2,4 milliarder euro, hvilket betyder, at der hver dag sælges ca. 1,3 millioner m2 Tarkett-gulve. Tarkett arbejder med
en langsigtet bæredygtighed i overensstemmelse med principperne om cirkulær økonomi. Siden 2013 er Tarkett noteret på Euronext
Paris. Besøg Tarkett.dk for yderligere information.

