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Tarketts holdbare trægulve i smukke, naturlige nuancer er nemme at kombinere med den lyse
skandinaviske arkitektur og indretning. Bearbejdningen af overfladen gør, at gulvene ser helt
fløjlsagtige ud og er meget behagelige at stå og gå på.
De aktuelle trægulve, som ses på billederne her, har forskellige nuancer, der skinner smukt igennem lakken, og
findes i farver, der sender tankerne mod okker, creme, sand og vejrbidt drivtømmer. Derudover bevirker bearbejdningen af overfladen, at trægulvene er behagelige at stå og gå på. Og det er muligt at lægge gulvvarme
under de fleste af Tarketts trægulve, hvilket vil øge komforten endnu mere.
Gulvene er nemme at lægge, og er tilpasset vores nordiske klima, med store udsving i temperatur og luftfugtighed afhængig af årstid, så trægulvene krymper og udvider sig minimalt. Og så har alle Tarketts trægulve Dansk
Indeklima Mærkning, der kort sagt er dokumentation for, at gulvene ikke påvirker indeklimaet negativt. Det gør
dem lige så praktiske, som de er holdbare - en perfekt kombination af komfort og funktion.

Tænk gulv- og vægfarve sammen. Shade Eg Satin White Plank
er meget let at kombinere med en bred palet af farver.

Bearbejdningen af overfladen betyder, at trægulvet Heritage Eg
Lime Stone er et fantastisk gulv at sætte fødderne på.
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Heritage Eg Lime Stone er, ligesom Tarketts
øvrige trægulve, af meget høj kvalitet og tilpasset
det nordiske klima, hvilket gør, at det krymper og
udvider sig minimalt.

Tarketts trægulve, i en palet af naturlige nuancer,
er smukke at kombinere med vores skandinaviske
indretningsstil.
For yderligere information, kontakt venligst:
Pia Gregersen, Tarkett, +45 43 95 83 72, pia.gregersen@tarkett.com
eller Anne Louise Sørensen, Per:PR, 20 82 09 63, annelouise@perpr.dk
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk/billedbank
Med en omsætning på 2,7 millarder euro i 2015 er Tarkett en af de største producenter af innovative og bæredygtige gulvløsninger. 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 udvalg af trægulve, vinylgulve, laminatgulve, linoleum, tæpper, vådrumsgulve samt vægbeklædning. Med 34
produktionsanlæg og cirka 12.000 ansatte i over 100 lande sælger Tarkett hver dag cirka 1,3 millioner m² Tarkett-gulve til hospitaler, skoler,
beboelse, hoteller, kontorer, forretninger og sportsfaciliteter. Tarkett arbejder med en langsigtet bæredygtighed i overensstemmelse med principperne om cirkulær økonomi. Siden 2013 har Tarkett været noteret på Euronext Paris. For mere information, besøg www.tarkett.dk.

