
Circular Selection

Rozwiązania 
podłogowe 
przyjazne 
środowisku.
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Linoleum Emme xf2 
Sabbia 14835208

Metallic Shades 
Dark Copper AA57 2942

iQ Natural 
Red 21103868
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Podejście Human-Conscious Design™ to nasze 
zobowiązanie do troski o obecne i przyszłe pokolenia. 
Do projektowania rozwiązań podłogowych i nawierzchni 
sportowych, które będą miały dobry wpływ zarówno na 
ludzi jak i na planetę. To design świadomy ludzkich potrzeb.  

Oferta Circular Selection to nasz kolejny krok w kierunku 
gospodarki cyrkularnej. Pozwala nam skutecznie 
eliminować odpady i zanieczyszczenia, dawać nowe 
życie produktom i wspierać regenerację naturalnych 
ekosystemów.

Ułatwiamy projektowanie pomieszczeń przyjaznych 
środowisku. Wprowadzamy pionierskie technologie 
recyklingu poużytkowego, pozwalając, aby odpady stały 
się nowymi, pełnowartościowymi produktami. Teraz 
stworzyliśmy również kompleksową ofertę zrównoważonych 
rozwiązań podłogowych. Ale to dopiero początek. Dążymy 
do rozszerzenia tego podejścia na kolejne kolekcje, jako 
że nieustannie wdrażamy nowe technologie recyklingu 
i systemy odbioru odpadów.

Zrównoważony Rozwój 
w Tarkett
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Świadome wybory



5

Wspieramy Twoje świadome i pewne decyzje. Zapewniamy pełną 
transparentność wpływu naszych produktów na środowisko naturalne i Twoje 
zdrowie. Projektujemy rozwiązania podłogowe, uwzględniając możliwość ich 
przetworzenia oraz ponownego wykorzystania i używamy najwyższej jakości 
materiałów.

Oferta Circular Selection to produkty:

Nadające się do wielokrotnego recyklingu.
W ramach naszego programu odbioru i recyklingu ReStart®* zbieramy 
i poddajemy recyklingowi odpady instalacyjne oraz pokonsumenckie materiały 
podłogowe. Jesteśmy jedynym producentem w Europie, który posiada fabrykę 
specjalizującą się w recyklingu wykładzin dywanowych, zdolną do zamknięcia 
obiegu płytek dywanowych. Jesteśmy pionierem w zakresie recyklingu 
odpadów pokonsumenckich, co pozwala nam uzyskiwać wysokiej jakości 
materiały do wytwarzania nowych produktów.

Przyjazne dla ludzi i planety.
98% naszych materiałów (ponad 5 tyś. różnych składników) zostało poddanych 
ocenie niezależnych ekspertów Cradle to Cradle, dzięki czemu możemy mieć 
pewność, że spełniają one wysokie standardy prozdrowotne i prośrodowiskowe. 
W ten sposób optymalizujemy już stosowane materiały lub znajdujemy dla 
nich lepsze alternatywy, aby zapewnić Ci zdrowsze rozwiązania podłogowe. 
Publikujemy oświadczenia MHS (Material Health Statement) określające wpływ 
materiałów na zdrowie oraz deklaracje EPD (Environment Product Declaration) 
mówiące o ich wpływie na środowisko.

Pozbawione szkodliwych ftalanów.
Ftalany to związki chemiczne występujące, między innymi, w plastyfikatorach, 
które sprawiają, że materiały takie jak PCW są wystarczająco elastyczne, aby 
mogły być stosowane w materiałach podłogowych. Tocząca się od dawna 
debata na temat wpływu ftalanów na zdrowie i bezpieczeństwo skłania firmy na 
całym świecie do ponownego przemyślenia stosowania tych plastyfikatorów. 
Dla nas już sama ta rozmowa wystarczyła, by obrać inny kierunek. Obecnie 
wszystkie nasze kolekcje podłóg winylowych produkowanych w Europie są 
wolne od ftalanów.

Poużytkowe homogeniczne 
wykładziny winylowe odebrane 
w celu recyklingu.
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Oferta Circular Selection

Marvel 
Dark Warm Grey AB49 2904

Linoleum Veneto xf2 
Deep Blue 14872767

iQ Megalit 
Pearl Beige 3390611

Linoleum Veneto xf2 
100% Linen 14872400
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Przedstawiamy aktualną ofertę Circular Selection. Nieustannie wdrażamy nowe 
technologie recyklingu oraz systemy odbioru odpadów na potrzeby kolejnych kolekcji. 

Płytki dywanowe
AirMaster
(AirMaster, Atmos, Earth, Nazca  
Gold, Salina Gold,Sphere, Tierra  
Gold, Tones, Desert)

Arable

Breccia

Carved

Desert
(with Ecobase backing)

Fields

Flores

Fuse, Fuse Create

Futurity

Granite

Grezzo

Iconic

Jeans
(Original, Stonewash, Twill)

Linon

Marvel

Metallic Shades

Mode
(Eclectic, Scenic, Vista, Metropol, Avenue)
(Tylko z podkładem Ecobase)

Orchard

Serene, Serene colour 

Stratos, Stratos Blocks

Stitch

Tweed

Wave

Homogeniczne 
wykładziny 
winylowe
iQ Surface

iQ Megalit

iQ Natural, iQ Natural Acoustic

iQ Granit

iQ Eminent

iQ Optima

Linoleum
Etrusco

Originale

Style Emme

Style Elle

Trentino

Veneto

Heterogeniczne 
wykładziny 
winylowe
Acczent Excellence Genius

iD Square
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Wraz z paryskim studio Note Design stworzyliśmy katalog inspiracji PLAY, 
w którym pojawiają się wyłącznie produkty z oferty Circular Selection. 
Swobodnie łączymy ekoprojektowanie z pięknym designem.

Aby zapoznać się z pełną ofertą, prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem handlowym.

Piękny design  
w ekologicznym wydaniu

Homogeniczne wykładziny winylowe

iQ Surface

Contrast Airy
21089083

Solid Peach
21089093

Dimmed Accent
21089164

Rouge Accent
21089163

Vivid Accent
21089181

iQ Megalit

Graphite Sand
3390620

Graphite Grey
3390619

Beige 611
3390611

Pearl White
3390605

iQ Natural Range 2020

Dark Cold Grey
21103075

Flake Cold Grey
21103057

Dusty Yellow
21103490

Red
21103868

Blue
21103210

Light Blue
21103187

Yellow
21103402

Sand
21103486

Warm White
21103403
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iD Square

English Oak 
Grey
24576303

English Oak 
Black 
24576300

Patine  
Chalk
24564064

Dashes  
Camel
24562071

Heterogeniczne wykładziny winylowe

Acczent Excellence Genius 70

Granito 
Warm Grey 
25226 110

Concrete 
Dark Grey 
25226 501

Concrete 
Chalk 
25223 502

Oak tree 
Beige 
25222 200

Płytki dywanowe
AirMaster  
Earth

Mid Grey
AA71 9056

Dark Copper
AA57 2942

Metallic 
ShadesMarvel 

Dark Cool Grey
AB49 9990

Dark Warm Grey
AB49 2904

Dark Blue
AB49 8331

Beige 
AB49 9940

Linoleum

Linoleum xf2 

Style Emme 
Sabia
14835208

Etrusco 
Beige
14877002

Veneto 
Deep Blue
14872767

Veneto 
100% Linen
14872400

Originale Basalt
14042430

Linoleum  
Orginale 
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Linoleum Originale Essenza
Minerale Basalt

14042430

Marvel
Dark Warm Grey

AB49 2904

iQ Megalit
Pearl White

3390605

iQ Megalit
Graphite Grey
3390619

Linoleum Veneto xf2
Deep Blue
14872767

Linoleum Veneto xf2
100% Linen
14872400
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iQ Natural
Dusty Yellow
21103490

iQ Surface
Rouge Accent
21089163

iQ Megalit
Graphite Sand
3390620

Acczent Excellence Genius 70
Oak Tree Beige
25222200
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iQ Surface
Contrast Airy
21089083
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iQ Surface
Solid Peach
21089093

iQ Megalit
Pearl Beige
3390611

iQ Natural
Red
21103868

Linoleum Veneto  
Deep Blue xf2
14872767

iQ Natural
Warm White

21103403

iQ Natural
Yellow

21103402

iQ Natural
Light Blue
21103187

iQ Natural
Blue

21103210

iQ Natural
Red

21103868

iQ Natural
Sand

21103486

Marvel
Beige

AB499940
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Homogeniczne podłogi winylowe montuje się przyklejając je do podłoża, zaś 
sąsiednie bryty łaczy się za pomocą sznura spawalniczego. Kolekcje podłóg 
Tarkett iQ powstają w fabryce w szwedzkim miasteczku Ronneby. Wytrzymałe 
i niezwykle trwałe, idealnie nadają się do pomieszczeń o intensywnym natężeniu 
ruchu. Produkty iQ szczególnie rekomendujemy do zastosowań w obiektach 
ochrony zdrowia, opieki nad osobami starszymi i placówkach edukacyjnych 
ze względu na ich wysoką odporność i łatwość pielęgnacji.

Homogeniczne 
wykładziny winylowe
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iD Square Patine Chalk 24564 064

Marvel Dark Warm Grey AB49 2904
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Jak przetwarzamy poużytkowe wykładziny winylowe?
Dzięki wykorzystaniu przełomowej technologii poddajemy recyklingowi 
pokonsumenckie homogeniczne podłogi winylowe. Produkty zostają 
przetworzone na granulat, kilkukrotnie oczyszczone w celu usunięcia 
zabrudzeń i kleju, suszone i bezpiecznie na nowo wprowadzone w nasze 
procesy produkcyjne. 

Kolejny krok w kierunku neutralności węglowej
Przy produkcji kolekcji iQ Natural użyliśmy odnawialnych zasobów, zastępując 
nimi surowce kopalne. Alternatywnym surowcem stała się biomasa pochodząca 
z odpadów drzewnych. iQ Natural to rozwiązanie, które pozwala na redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o 60%** wyższą niż w przypadku tradycyjnych 
homogenicznych podłóg winylowych*.

* Dotyczy recyklingu poużytkowych winylowych wykładzin homogenicznych wyprodukowanych 
po roku 2011 (bez ftalanów).

**Zgodnie z modułami A i B znajdującymi się w deklaracji środowiskowej EPD N° S-P-01508 
uwzględniającymi proces recyklingu przeprowadzony w programie ReStart® i w porównaniu 
do zwykłej deklaracji EPD-ERF-20180176-CCI1-EN obejmującej spalenie odpadów.

iQ Natural  
wykładzina homogeniczna
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Posiadamy ponad 85 lat doświadczenia w produkcji wysokiej jakości płytek 
dywanowych, a naszym celem jest tworzenie produktów, które przyczyniają 
się do powstawania zdrowszych przestrzeni. Wykładziny Desso AirMaster 
wychwytują drobny pył skuteczniej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie podłogowe 
i mogą odgrywać fundamentalną rolę w projektowaniu zdrowego miejsca pracy. 
Dzięki oryginalnym wzorom i bogatej ofercie, płytki dywanowe Desso doskonale 
współgrają z innymi produktami Tarkett, pozwalając na tworzenie pięknych 
i praktycznych aranżacji dla każdego pomieszczenia. Płytki dywanowe są 
produkowane w Waalwijk, w Holandii.

Płytki dywanowe
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Jak przetwarzamy płytki dywanowe?
Tarkett jest jedynym producentem wykładzin w Europie, który dysponuje 
zweryfikowanymi danymi potwierdzającymi zamknięcie obiegu produkcji płytek 
dywanowych. Świadczą o tym chociażby nasze Deklaracje Środowiskowe (EPD) 
dla płytek z podkładem EcoBase. Nasza przełomowa technologia pozwala na 
przetwarzanie dwóch warstw materiału, przędzy oraz podkładu, zachowując 
przy tym ponad 95% czystości przędzy. Poziom ten ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia, że przędza poliamidowa 6 (PA6) może być poddana recyklingowi 
przez Aquafil, a następnie przekształcona w regenerowaną przędzę nylonową 
ECONYL®, która może być użyta do produkcji nowych płytek dywanowych 
Ecobase. W ramach recyklingu płytek dywanowych przetwarzamy wyłącznie 
odpady poużytkowe.

Szukanie alternatyw
W Tarkett zawsze staramy się zastępować nowo pozyskiwane surowce 
materiałami pochodzącymi z recyklingu. Dlatego też współpracujemy z lokalnymi 
przedsiębiorstwami wody pitnej w Holandii, aby wykorzystywać pochodzący 
z niego węglan wapnia (kredę) jako surowiec dla naszych podkładów płytek 
dywanowych. Obecnie podkłady EcoBase zawierają średnio 80% materiałów 
pochodzących z recyklingu, pozytywnie ocenionych według kryteriów 
Cradle to Cradle®.

Przędza dywanowa 
przygotowywana 
do procesu recyklignu.

Kreda odzyskiwana z lokalnego 
przemysłu wody pitnej.
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Linoleum jest doceniane za swoje naturalne piękno i niezwykłą wytrzymałość 
już od ponad 150 lat. Nasze linoleum powstaje we włoskim mieście Narni, 
a przy jego produkcji pozostajemy wierni naszemu przepisowi z 1898 roku. 
Co to oznacza? Linoleum Tarkett jest wykonane w 94% z surowców naturalnych 
(oleju lnianego, mączki drzewnej i korkowej, żywic, juty i wypełniaczy 
mineralnych) i dostępne w szerokiej gamie tradycyjnych marmurkowych wzorów 
w żywych i głębokich kolorach. Linoleum było pierwszym produktem w naszej 
ofercie, który otrzymał certyfikat Cradle to Cradle®.

Linoleum

iQ Natural  Red 21103868
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Linoleum Veneto xf2  100% Linen 14872400
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Jak przetwarzamy linoleum?
Odbieramy oczyszczone ścinki poinstalacyjne oraz poużytkowe materiały podłogowe 
i odsyłamy do Fabryki w Narni, we Włoszech, w celu przetworzenia w procesie 
recyklingu. Podkład jutowy jest z łatwością oddzielany i wykorzystywany na miejscu 
jako paliwo grzewcze, podczas gdy pasta linoleum ze ścinków instalacyjnych jest 
mikronizowana na wysokiej jakości surowce i wykorzystywana do produkcji nowego 
Linoleum Tarkett. Pasta linoleum pochodząca z materiałów poużytkowych jest 
mikronizowana, w celu uzyskania wypełniacza dla nowych produktów Linoleum 
lub innych rozwiązań podłogowych z oferty Tarkett.

Bez CO2 od produkcji po użytkowanie
Jak potwierdzają zweryfikowane przez niezależnych ekspertów Deklaracje 
Środowiskowe naszych produktów (ang. EPD - Environmental Product 
Declaration*), nasze linoleum o grubości 2,5 mm wykracza poza osiągnięcie 
zerowej emisji dwutlenku węgla netto, przynosząc korzyści dla środowiska 
poprzez eliminowanie z atmosfery 0,58 kg CO2 na każdy wyprodukowany m² 
(“from cradle to gate”, co obejmuje wydobycie surowców, transport 
i produkcję). Nasze linoleum o grubości 2,5 mm generuje 2,75 kgCO2eq 
na każdy wyprodukowany metr kwadratowy - w całym cyklu życia.

*Deklaracja środowiskowa EPD N° 4789356590.101.1 jest dostępna na stronie Tarkett.

Pasta linoleum w naszym Centrum 
Recyklingu w Narni, we Włoszech. 



20

iQ
 N

at
ur

al
 D

ar
k 

C
ol

d 
G

re
y 

21
10

3 
07

5

Heterogeniczne 
wykładziny winylowe
Acczent Excellence Genius 70
Winylowe wykładziny w rolkach Acczent Excellence Genius 70 zostały 
zaprojektowane z myślą o szybkiej i bezproblemowej instalacji. Idealnie 
sprawdzają się w przestrzeniach komercyjnych o intensywnemu natężeniu ruchu. 
Excellence Genius to kolekcja do zadań specjalnych-świetna dla projektów 
zupełnie nowych budynków, jak i w przypadku potrzeby szybkiej i sprawnej 
renowacji. Kolekcja Excellence Genius została zaprojektowana w sposób 
ekologiczny, tak aby w pełni spełniać wymogi dotyczące pełnego recyklingu 
oraz ponownego przetwarzania. Bezklejowa instalacja sprawia, że recykling 
produktów Excellence Genius jest jeszcze łatwiejszy.

iD Square
iD Square to rozwiązanie podłogowe do montażu bez użycia kleju. Kolekcja 
oferuje szeroki wybór wzorów i kolorów modułowych podłóg winylowych, 
zarówno w postaci paneli, jak i płytek. Wszystkie 50 wzorów i 7 formatów 
można ze sobą łączyć, uzyskując oryginalne, eleganckie projekty. Produkty 
iD Square można również zestawiać z płytkami dywanowymi Desso, tworząc 
płynne przejścia, dzięki podobnej grubości (różnica wysokości wynosi < 2,5 mm) 
i dopasowanym wzorom materiałów.

iD Square  
English Oak Grey 24576303
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Acczent Excellence Genius 70 
Granito Warm Grey 25226110
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Jak wygląda recykling heterogenicznych podłóg winylowych z kolekcji 
Acczent Excellence Genius 70?
Zbieramy czyste ścinki poinstalacyjne lub zużyte wykładziny podłogowe, 
a następnie wysyłamy je do jednego z naszych partnerów specjalizujących 
się w sortowaniu, po czym rozdrabniamy je i granulujemy na wysokiej jakości 
surowce. Są one wykorzystywane do produkcji nowych heterogenicznych 
wykładzin podłogowych w naszym centrum produkcyjnym w Sedan, we Francji. 

Na czym polega recykling heterogenicznych podłóg winylowych z kolekcji iD Square?
Zbieramy zarówno odpady poinstalacyjne, jak i poużytkowe. Odebrane materiały 
podłogowe* są rozdrabniane i mikronizowane w jednym z zakładów naszych 
partnerów. Uzyskany w ten sposób specjalny proszek może być wykorzystany 
do produkcji nowych podłóg iD Square lub innych wykładzin heterogenicznych.

*Odpady poużytkowe, bez zawartości ftalanów (produkowane po 2018 roku).

Heterogeneous flooring waste 
awaiting recycling at our recycling 
centre in Clervaux, Luxembourg.
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Program Restart®  
– odbiór i recykling  
materiałów podłogowych

Homogeniczna wykładzina winylowa i granulat, na który zostaje przetworzona.
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Recykling wpisuje się w nasze działania już od 1957 roku. Dzisiaj, 
program ReStart® obejmuje recykling aż 5 kategorii produktowych i działa 
w 16 europejskich krajach. Program pozwala na bezpieczny i prosty recykling 
odpadów poinstalacyjnych oraz podłóg pokonsumenckich. Zebrane materiały 
są sortowane, a następnie wysyłane do jednego z naszych 9 Centrów Recyklingu, 
gdzie są przetwarzane w wysokiej jakości surowiec, z którego mogą powstać 
nowe, pełnowartościowe produkty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. 
programu ReStart®, skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem handlowym.

Podpisanie 
umowy ReStart®

Produkcja  
nowej podłogi

Recykling

Analiza próbki 
materiału

Odbiór 
materiału

Sortowanie 
materiału 
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Zrównoważone rozwiązania 
podłogowe?
Z nami się uda.
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Bądź pewna/y swojego wyboru.
Wyznaczamy śmiałe cele, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje.

Wspieramy w osiąganiu celów Zrównoważonego Rozwoju
Wysoka zawartość surowców wtórnych, niska emisja Lotnych Związków 
Organicznych i uzyskane certyfikaty, a także wykorzystywana od 2011 
roku technologia bez ftalanów, pomogą Ci spełnić wyższe standardy 
zrównoważonego rozwoju i uzyskać certyfikaty Green Building, 
takie jak LEED, WELL i BREEAM.

Prosty recykling
Nasz program odbioru i recyklingu materiałów podłogowych ReStart® daje Ci 
możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego ilość oddanego materiału, 
pomagając Ci wykazać swój wkład w realizację celów branżowych.

Pełna transparentność dla Twoich pewnych wyborów
Zapewniamy wszystkie niezbędne informacje oraz dostarczamy certyfikaty, aby 
pokazać wpływ naszych produktów na zdrowie i środowisko naturalne. Produkty 
poddajemy ocenie uznanych zewnętrznych organizacji, które działają w zgodzie 
z obecnymi standardami naukowymi.

Odpady poinstalacyjne 
homogenicznej wykładziny 
winylowej przed przetworzeniem 
w Centrum Recyklingu Dywanów 
w szwedzkim Ronneby.



26

Oferta Circular Selection
Poświadczenia i certyfikaty

iD Square 
Patine Chalk 24564064

iQ Surface 
Vivid Accent 21089181

iQ Surface 
Rouge Accent 21089163

iQ Surface 
Dimmed Accent 21089164
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MHS EPD
CRADLE TO 

CRADLE®

OZNAKOWANIA 
EKOLOGICZNE

ZAWARTOŚĆ 
SUROWCÓW 
WTÓRNYCH

CRADLE TO GATE 
EMISJA  

DWUTLENKU 
WĘGLA  

A1 DO A3*

JAKOŚĆ 
POWIETRZA W 

POMIESZCZENIACH

Numer  
MHS

Numer  
EPD

Stopień 
certyfikacji

Nazwa 
oznakowania

% kgCo2eq/m²
LZO  

po 28 dniach  
μg/m³ ***

HOMOGENICZNE 
WYKŁADZINY 

WINYLOWE

iQ Natural -  
Bio-attributed  

PVC
39909.2 S-P-01508 -

Floorscore,
Green Tag

25,5 2,24 ≤ 10

iQ Megalit

39581.2 S-P-01346

- 25,5 6,02 ≤ 10

iQ Surface - 25,5 6,02 ≤ 10

PŁYTKI DYWANOWE

AirMaster Earth

39935.2 S-P-01356

Silver
GUI Gold Plus,  

GUI Allergy, CRI 
Green Label, TÜV

64,2 5,68 ≤ 100

Metallic Shades Silver

GUI Basic, GUI 
Allergy, CRI Green 

Label, TÜV

63,7 5,99 ≤ 100

Marvel Silver 60 5,99 ≤ 100

LINOLEUM

Originale (2.5mm) 39896.2

478935659
0.101.1

Gold

Allergy UK  
seal of approval, 

Swan, 
Blauer Engel, 

Austrian 
Umweltzeichen, 

FloorScore

30 -0,585 ≤ 10

Veneto xf2 
(2.5mm)

39897.2

Silver 36 -0,585 ≤ 10

Style Emme xf2 
(2.5mm)

Silver 30 -0,585 ≤ 10

Etrusco xf2 
(2.5mm)

Silver 34 -0,585 ≤ 10

HETEROGENICZNE 
WYKŁADZINY 

WINYLOWE

Acczent 
Excellence
Genius 70

39941.2 S-P-01357 -
Basta, Sundahus, 

ECOproduct, 
Floorscore

24,1 8,86 ≤ 10

iD Square  40527.1Y S-P-01352 - Floorscore 1,8 12,2 ≤ 10

Wszystkie dane i certyfikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju są dostępne na stronach internetowych firmy Tarkett.

*Ogólna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu może zawierać odpady przedkonsumenckie i/lub odpady pokonsumenckie 
(odpady instalacyjne, odpady poużytkowe). Prosimy o zapoznanie się z dokumentem MHS, aby uzyskać szczegółowy skład.
**Na podstawie danych z naszych Deklaracji Środowiskowych.
***Całkowite emisje Lotnych Związków Organicznych mierzone są po 28 dniach od instalacji, zgodnie z normą ISO16000-9. 
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Dokonuj pewnych wyborów.
Wyznaczamy śmiałe cele, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje.
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