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Luk den varme og elegante følelse af træ ind i
hjemmet sammen med alle vinylgulvets fordele,
med Tarketts nye gulv ’Touch’.
Tarkett lancerer nu en unik serie af vinylgulve med
det til dato mest naturtro træudseende. Som de første
på markedet har Tarkett udviklet et vinylgulv med en
prægning, der betyder, at overfladen til forveksling
ligner træets struktur og dermed giver gulvet både
udseendet og følelsen af ægte træ.
Tarkett Touch er et eksklusivt og praktisk gulv, der
bringer stil og personlighed ind i dit hjem. Touch findes
i syv forskellige varianter – fra de klassiske mørkere
toner til de lyse modefarver. Skab en trendy vintagefølelse med Crafted Oak, hvor de brede planker med
detaljer, som ligner savmærker og revner, giver gulvet
et naturtro og rustikt træmønster. Eller giv rummet et
tidløst udseende med Living Oaks fine kontraster og
karakteristiske knaster, der giver et levende look.
Et vinylgulv er det perfekte gulv til rum, hvor hverdagen kan sætte sine spor. Alle Tarketts vinylgulve har
en slidstærk overflade, der gør gulvet robust, modstandsdygtigt overfor indtryksmærker og let at rengøre.
Så Touch klarer uden problemer alt, hvad daglig brug
udsætter gulvet for: Stoleben, der skubbes ind til og
trækkes ud fra bordet mange gange dagligt, hårde og
snavsede skosåler og spild fra køkkenbordet.
Vinylgulve har desuden den store kvalitet, at de er
bløde at gå og stå på. Det kan være en særlig fordel
i rum som køkkenet, hvor man ofte står op i lang tid.
Med en lyddæmpende effekt er Touch også velegnet
til børneværelset eller i åbne rum. Og så bidrager et
vinylgulv fra Tarkett til et godt indeklima, da det er
fri for ftalater og blot skal rengøres med skånsomme
rengøringsmidler.
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

Skab en trendy vintagefølelse med Crafted Oak. De brede planker
med detaljer som ligner savmærker og revner giver gulvet et
naturtro og rustikt træmønster.

Ftalater
Ftalater er en gruppe organiske stoffer, der er blevet
anvendt som blødgørere i plast, f.eks. emballage, tekstil,
legetøj og byggematerialer, 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.

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.

