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Træk den varme fornemmelse af træ ind i hjemmet med Tarketts seneste designnyheder. Her
præsenteres de nye tidløse, eksklusive trægulve
med mange valgmuligheder – lige fra de klassiske
tern til vintageplanker med naturlige savmærker.
Et lækkert trægulv sætter et stærkt præg på indretningsstilen og øger muligheden for at skabe et
hyggeligt og personligt hjem. Tarkett lancerer nu tre
kollektioner af unikke trægulve med en god fornemmelse for nutidens tendenser og en kærlighed til træ
som naturligt materiale. Ægte og gedigne gulve, som
ser godt ud og automatisk indtager en naturlig plads
i hjemmet. Vælg fx mellem eksklusive plankegulve
antikbørstet med vintage-feel eller en ny version af de
såkaldte hollandske tern.
Inspirationen til Tarketts nye gulv med tern, Noble,
går helt tilbage til 1600-tallet, hvor mønsteret sås i
adelens og det bedre borgerskabs hjem. Ved at bruge
en ny børsteteknik, hvor der børstes i forskellige vinkler,
træder træets årer frem, selv om mønsteret er i
tern – noget, der i høj grad gør designet smukt og unikt.
Prestige er navnet på Tarketts nye kollektion af
plankegulve som er antikbørstet. Overfladen ser ud til
at være mærket af sol, sand og vind, og minder mest af
alt om en vindblæst, gammel træbænk. Gulvene har et
lækkert, blødt og samtidig rustikt udtryk.
Endnu en nyhed er Vintage-kollektionen fra Tarkett,
hvor plankerne enten har naturlige savmærker eller
andre mærker, der giver et charmerende gulv med en
lækker patina. Helt uden, at gulvets funktion og holdbarhed påvirkes.
Det, der giver gulvene deres silkematte overflade, er
behandlingen med hårdvoksolien, Proteco, som består
af olier fra bl.a. solsikke, lin og soja. Oliens unikke
egenskaber trænger ned i træet og gør det slidstærkt
og aldersbestandigt, mens voksen bliver på overfladen
og giver et ekstra beskyttelses- og slidlag.
Alt i alt er det en kollektion af tidløse gulve, som er
vidunderligt skønne at sætte fødderne på, og som
er både slidstærke og praktiske. Perfekte til nutidens
moderne hjem.

Blandt nyhederne fra Tarkett er det fantastiske Noble Eg
Wasa, som er en nyfortolkning af de klassiske hollandske
tern. Her ses det i en lækker mørkebrun nuance.

Forts
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NOBLE
Inspirationen til Noble er hentet fra den klassiske designtradition.
Mønsteret kaldes for hollandske tern og har rødder helt tilbage til 1600-tallet.

De klassiske hollandske tern i eg har fået et helt nyt udseende takket være pigmenteringen i hvid. Gulvet hedder Noble Eg Scandinavia. Pris fra 699 kr./kvm.

Egetræsgulvet Noble Eg Wasa med sin
lækre, silkematte overflade og varme
brune nuance. Pris fra 699 kr./kvm.

Forts
Om Tarkett
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. Tarkett har siden 2013 været
noteret på Euronext Paris. Besøg tarkett.dk for mere information.
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PRESTIGE
Plankerne i disse gulve har fået en blød børstebehandling for at se ud som om,
de har ligget udendørs og er blevet slidt af vejr og vind.

Prestige Eg White Sand er børstet med en speciel teknik, som giver det
rustikke udseende og den bløde fornemmelse. Tankerne falder på drivtømmer, som er skyllet op på stranden. Pris fra 899 kr./kvm.

Den lækre, slidte overflade på asketrægulvet, Prestige Ask Seashell,
er inspireret af muslingeskallernes
naturlige og smukke farveskift.
Pris fra 899 kr./kvm.
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VINTAGE
Patinaen på gulvene i serien Vintage forstærkes af savmærker og øvrige
mærker, der giver et industrielt udtryk.

Den rustikke karakter i gulvet Vintage Eg Uppsala bliver endnu mere tydelig takket være de mindre savmærker og børstning med hårdvoksolie.
Pris fra 900 kr./kvm.

Vintage Eg Copenhagen. Giver med
sine lyse toner et eksklusivt udtryk.
Pris fra 900 kr./kvm.

For yderligere information, kontakt venligst
Pia Gregersen, Tarkett, +45 43 95 83 72, pia.gregersen@tarkett.com
eller Astrid Sofie Friis, PerPR, +45 23 71 48 23, astrid@perpr.dk
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk/billedbank
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