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iQ One fra Tarkett er verdens første
homogene gulv, der opnår en Cradle
to Cradle® guld-certificering
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Tarkett har udviklet et nyt gulv uden PVC og blødgørere, iQ One, der som det første homogene gulv
er guldcertificeret efter de skrappeste regler for
bæredygtighed og sundhed.
Verdens førende inden for udvikling af innovative og
bæredygtige gulve, Tarkett, lancerer nu iQ One i Danmark. Gulvet er certificeret på guldniveau i henhold til
Cradle to Cradle®, en global certificeringsordning med
nogle af de strengeste krav til produkters miljø- og
sundhedsmæssige egenskaber*.
Gulvet iQ One er den nyeste generation af homogene
gulve uden PVC og blødgørere. Takket være gulvets
høje slidstyrke, er iQ One det ideelle gulv til stærkt
trafikerede områder som eksempelvis erhvervsområder, i
børnehaver, på skoler og i sundhedsplejen, hvor kravene
til gulvets funktion er høje.
Unikke egenskaber
Vi bruger i gennemsnit 90 procent af vores tid inden
døre. Derfor er Tarkett dedikeret til at udvikle bedre og
sundere omgivelser til alle.
Tarkett har med iQ One skabt et gulv, der opfylder
kravene til slidstyrke uden at give afkald på design og
fleksibilitet. Det patentanmeldte materiale uden PVC
har de samme gode egenskaber som Tarketts øvrige
velrenommerede iQ gulve.
Mix og match
iQ One fås i 38 farver og tre retnings-frie mønstre:
Dusty, Classic og Misty. Farveskalaen går fra milde til
kraftige toner og kan matches med hinanden for at
skabe harmoniske og hyggelige miljøer.

iQ One er det første homogene gulv i verden, som har fået Cradle to
Cradle®-guld for sine miljø- og sundhedsmæssige egenskaber. Gulvet produceres i Ronneby i Sverige og er resultatet af et langt udviklingsarbejde.
iQ One egenskaber:
• Uden PVC
• Ftalatfrit
• 100 procent genanvendeligt
• Lave VOC-emissioner
• Ingen biocider
• Høj slidstyrke og fleksibilitet
• Nemt at lægge
• Varmesvejset, hvilket gør rengøringen lettere og hygiejnen bedre
• Nemt at vedligeholde – skal hverken have voks eller polish

Fortsættes
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Et iQ One gulv, som bliver behandlet korrekt med
skånsomme rengøringsmidler og vand, kan uden voks
og polish og med en enkelt tørpolering komme til at
se ud som nyt igen. På grund af de lave omkostninger
til vedligeholdelse, vil investeringen i et iQ One gulv
hurtigt tjene sig hjem.
– Vi er meget stolte over at modtage Cradle to Cradle®
guldcertificeringen til iQ One. Det viser, at miljømæssig
ansvarlighed sagtens kan gå hånd i hånd med design
og funktionalitet, siger Jørgen Baden, teknisk chef hos
Tarkett i Danmark og fortsætter:
– iQ One er en del af Tarketts vision om en cirkulær
økonomisk forretningsmodel baseret på Cradle to
Cradles® principper om, at produkter skal produceres af
gode materialer og sidenhen genanvendes og genbruges på en sikker måde.
Tarkett er blevet førende i gulvbranchen ved at sætte
høje standarder for bæredygtig udvikling. Tarkett fokuserer derfor på at udvikle langsigtede løsninger, som værner om såvel menneskers sundhed og livskvalitet som
vores miljø. Udgangspunktet er den cirkulære økonomi,
hvor ressourcer genbruges og genanvendes, og hvor
dagens produkter bliver til morgendagens råmaterialer.

* Cradle to Cradle Products Innovation Institute arbejder med tredjepartscertificering til at vurdere produkters miljøpåvirkning. Evalueringen er baseret på fem kategorier: materialer, genbrug af materialer,
vedvarende energi, vand samt social ansvarlighed.
Læs mere om iQ Ones certificering her:
www.c2ccertified.org/products/scorecard/iqone-tarkett

iQ One er den perfekte kombination af design, fleksibilitet, høj slidstyrke
og miljøhensyn, og er særdeles velegnet til områder, hvor der stilles høje
krav til gulvet.

Læs mere om iQ One her:
http://prof.tarkett.dk/produkter/homogene-vinylgulve-fliser/iq/iq-one

For yderligere information, kontakt venligst:
Pia Gregersen, Tarkett, +45 43 95 83 72, pia.gregersen@tarkett.com
eller Anne Louise Sørensen, Per:PR, +45 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, vådrumdsgulve 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.

