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Uusi tekniikka yhdistää luonnollisen
designin ultramattaan pintaan Tarkettin
uudessa iD Inspiration -mallistossa
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Tarkett lanseeraa kesäksi uuden iD Inspiration -malliston, jonka modulaariset vinyylilattiat ovat
erittäin todentuntuisia. Ainutlaatuinen digitaalinen painotekniikka ja uusi ultramatta TEKTANIUM™
-pintakerros vangitsevat puu- ja kivimateriaalien kuviot ja värit luonnollisella tavalla.

Wagon Board Floated - Naturals

Delicate Tammi Almond - Authentics

iD Inspiration on modulaarinen, myös LVT-lattiana tunnettu vinyylilattia. Uusi kokoelma sisältää laattoja ja lankkuja, joissa on
100 erilaista kuviota ja 7 eri muotoa, joilla voi vaivattomasti luoda
uniikkeja lattioita. Yhdistämällä korkearesoluutioisen painotekniikan Tarkettin uuteen innovatiiviseen TEKTANIUM™ -pintakerrokseen, syntyy upea mattapintainen vinyylilattia erittäin korkealla
kulutuksen kestolla.

Naturals-kokoelma on valmistettu skannaamalla tarkasti valitut
materiaalinäytteet puusta ja kivestä. Kuviot painetaan tämän jälkeen digitaalisesti. Toteutus on todellinen virstanpylväs modulaaristen vinyylilattioiden suunnitteluprosessissa. Uusi tekniikka
mahdollistaa sen, että sama kuvio ei toistu jopa 12 m² alueella.
Tämä vastaa jopa 50 erilaista lankkua, joissa kaikissa on uniikki
kuvio.

Luonnonmukaiset toteutukset uudella tekniikalla

– iD Inspiration on erittäin kiinnostava uusi tuote, joka antaa arkkitehdeille ja suunnittelijoille välineet luoda kauniita sisätiloja,
joissa inspiraation lähteenä toimii luonto. Tavoitteenamme on
yhdistää korkein laatu harkittuun kokonaisuuteen, joka edistää
terveyttä ja hyvää sisäympäristöä tiloissa, joissa ihmiset viettävät paljon aikaa – työssä, kotona ja vapaa-ajallaan. Tämä tavoite
kannustaa meitä jatkuvasti kehitystyössämme kertoo Thorsten
Beinke, Design Director, Tarkett EMEA.

iD Inspiration tarkoittaa trendikästä suunnittelua ja luovaa tarkkuutta. Kuratoitu väri- ja teemakokoelma tarjoaa suunnittelijoille
laajan kokonaisuuden, joka koostuu niin nykypäivän kuin klassisista tyyleistä, aina pehmeistä näyttäviin. Malliston kolme muotoilukokonaisuutta, Naturals, Authentics ja Classics valmistetaan
digitaalista painotekniikkaa hyödyntäen. Kohokuviot ja martiointi
tekevät lopputuloksesta aidon näköisen.
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Suunniteltu ihmisille

Ultramatta pinta, korkea kulutuksenkesto, helppo asennus

iD Inspiration on osa Tarkettin Human-Conscious Design™ -toimintaa. Tarkettin tavoitteena on kaikessa toiminnassaan edistää/
tukea kiertotaloutta sekä jatkuvasti kehittää tuotteita ja ratkaisuja,
jotka edistävät hyvinvointia ja elämänlaatua, myös tuleville sukupolville. Kokoelma on suunniteltu ja valmistettu Euroopassa, se
ei sisällä ftalaatteja, sillä on hyvin alhaiset VOC-päästöt ja se on
painettu vesipohjaisella musteella. Tämä tarkoittaa sitä, että kokoelma täyttää tiukimmatkin kestävyys- ja sisäympäristöstandardien vaatimukset. iD Inspiration -mallisto sisältää 35 % kierrätettyä materiaalia, ja asennuhukka voidaan ottaa talteen ja kierrättää
Tarkettin ReStart® -ohjelman avulla.

iD Inspiration -malliston lattioissa on Tarkettin uusi, ainutlaatuinen
pintakerros, TEKTANIUM™. Pinta on ultramatta ja se kestää kulutusta ja tahroja hyvin.
Mallisto sopii monenlaisiin ympäristöihin – kodeista vaativiin ja
kovassa käytössä oleviin tiloihin, kuten toimistoihin, hotelleihin,
hoivakoteihin, kouluihin ja kauppoihin. Lattia on nopea ja helppo
asentaa, ja sitä on saatavana sekä liimattavana että lukkopontillisena versiona. Tukevan rakenteensa ansiosta iD Inspiration on
täydellinen valinta niin uudiskohteisiin kuin remontoitaviin kohteisiin.

Marquina Grande Black - Naturals
Charred Wood Black - Naturals

Variant Tammi Light Grey - Naturals
Carrara Grande White - Naturals
Breccia Grey - Naturals

Variant Tammi Light Grey - Naturals
Carrara Grande White - Naturals
Breccia Grey - Naturals

Lanseeraustapahtuma – kooste (5’30)
Lanseeraustapahtuma – pitkä versio (38’)
Vieraile Atelier Paris installaatiossa (5’30)
Lataa kuvat tästä

Tarkett
Tarkett on valmistanut lattioita Ruotsissa vuodesta 1886 lähtien ja tarjoaa nykyään lattian- ja seinänpäällysteitä koteihin sekä kokonaisratkaisuja julkisiin tiloihin. 33 tuotantolaitoksella ja 12 000 työntekijällä Tarkett on yksi maailman suurimmista lattianvalmistajista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 2,6 mrd. €. Myymme päivittäin n. 1,3 milj. neliömetriä lattiaa asiakkaillemme yli sadassa maassa.
Valikoimaamme kuuluu mm. puu-, muovi-, laminaatti-, linoleumi- ja tekstiililattioita. Työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen ja
kiertotalouden parissa. Vuodesta 2011 lähtien olemme ottaneet käyttöön Cradle to Cradle (R) -periaatteen, jolla valmistamme lattiaratkaisuja, jotka tukevat terveellistä sisäilmaa sekä planeettaamme. Yritys on noteerattu Euronextissä ja pääkonttorimme sijaitsee Pariisissa.
Lisätietoja: tarkett.fi.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Linda Luokomaa, Tarkett Oy, 040 841 2218, linda.luokomaa@tarkett.com
Inger Tallqvist, PerPR Helsinki, 040 1991 073, inger@perpr.fi
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