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Starfloor Click er et kvalitetsklikgulv, der her i
foråret lanceres i 10 nye mønstre og dermed åbner
helt nye døre rent indretningsmæssigt.
Tarkett lancerer nu 10 nye, højaktuelle mønstre i kollektionen Starfloor Click – et klikgulv af vinyl, der ud
over naturtro træ- og stenmotiver nu også findes med
mønstre, der er inspireret af marokkanske kakler. Retro
Black White, Retro Indigo og Retro Orange Blue er alle
tre meget populære farvekombinationer.
Starfloor Click er helt ftalatfrit*, har meget lave udslip
af skadelige stoffer** og installeres helt uden brug af
lim. Det giver et godt indeklima, hvilket er til gavn for
både store og små, uanset om man er allergiker eller ej.
De robuste vinylgulve er nemme at holde og lægges
som udgangspunkt i entréen og køkkenet. Men med de
nye mønstre tør vi godt påstå, at Starfloor Click passer ind flere steder. For eksempel i sommerhuset, hvor
Retro-kollektionen helt sikkert vil gøre sig godt i rum, der
kunne have gavn af et blødt, lydløst og praktisk gulv.
Eller hvad med børneværelset? Eller stuen, hvor der er
et konstant rend ind og ud med snavsede sommerfødder, og hvor det er praktisk med et gulv, der er nemt at
holde rent. Desuden anbefales gulvet, som det første
nogensinde, af det svenske Astma- og Allergiforbund.
For handymanden er et klikgulv som dette enkelt
og nemt at lægge på egen hånd. Du skal bare klikke
plankerne eller fliserne sammen på et rent, plant og
tørt underlag.
Den nye Starfloor Click-kollektion fås i butikkerne fra
månedsskiftet april/maj. Cirkapriser: 350-400 kr. pr. m2.

Retro – Orange Blue, inspireret af marokkanske kakler, tilhører et
af de nye mønstre i Starfloor Click-kollektionen.
*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. Starfloor Click-gulvene er
helt ftalatfrie.
**Meget lave udslip af skadelige stoffer
Når man taler om indeklima, bliver VOC-emissioner ofte nævnt.
Det er organiske stoffer, der hurtigt fordamper, og næsten alt
omkring os afgiver forskellige former for emission eller udslip.
Det kan være møbler, madvarer, tekstiler og brugskunst. Tarkett
stræber efter at fremstille produkter med så lave emissioner som
muligt. Starfloor Click har så lave udslip, som man overhovedet
kan måle med almindeligt måleudstyr.
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Tarkett har produceret gulve i Norden siden 1886 og markedsfører i dag gulv- og vægprodukter til hjemmemiljøer samt hele funktionsløsninger til erhvervsområder. 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. For mere information, besøg tarkett.dk.

