
Tarkettin kansainvälinen designtiimi on tutkinut globaaleja lattiatrendejä ja työstänyt neljä ajankohtaista 
lattiatyyliä, joista löytyy jokaiselle varmasti persoonallinen lattiaratkaisu. Valittavana on niin leikkisää kuin 
hienostuneen klassista tyyliä.

Lattian valinta kannattaa tehdä ajatuksella, sillä se määrittelee pitkälti koko huoneen tyylin. Myös kestävän kehityksen 
huomioiminen on tärkeää – laadukas lattia kestää aikaa ja arjen kulutusta pitkään.    
   Tarkettin designtiimin työstämät lattiatyylit ovat: Soft Silence, New Folk, Celebrating Seasons ja Oh Happy Days. 
Kaikki tyylit heijastavat tämänhetkisiä trendejä materiaalien, pintojen, värien ja kuosien osalta.

Soft Silence on klassinen teema, jossa perinteinen tyylipuhtaus sulautuu nykyaikaiseen viimeisteltyyn muotoiluun. 
Tälle trendille tunnusomaisia piirteitä ovat hillitty ylellisyys ja harmonia, yhdessä design-klassikoiden ja pehmeän  
sensuellien värien kanssa.

Lehdistötiedote – joulukuu 2017

Neljä ajankohtaista lattiatyyliä

Yläkuvat: Kalanruotokuvioinen laminaatti Lamin’ Art Manor Oak Classic kertoo kulttuuriarvoista ja perinteistä. Klassinen Noble Tammi Art Deco -parketti 
modernissa ympäristössä kuvaa hyvin Soft Silence -trendiä.
Alakuvat: Graafisesti kuvioidun Tarkett Extra Tile Diagonal Light Grey -vinyylimaton inspiraationa on toiminut origamitaide. Noble Tammi Manhattan  
-lattiassa yhdistyvät hillityn kaunis pintakuvio ja lempeä sävymaailma. 
Pääkuva: Kalanruotokuvio ja tyylikkäät harmaat sävyt yhdistyvät modernisti Lamin’ Art Manor Oak Vogue -laminaatissa.
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Vasemmalla: Heritage Tammi Chalk White -lattiassa yhdistyvät pohjoismainen valoisuus ja kaunis minimalismi. 
Keskellä: Heritage Tammi Old Brown -puulattian aitous ja lämpö houkuttelevat. Vintage Tammi Lund -lattia sopii sisustuksen luonnonläheisiin sävyihin. 
Oikealla: Noble Tammi Manhattan -parketin Celebrating Seasons -teema tukee kestävää kehitystä.

Celebrating Seasons on luonnollisuutta ja kestävyyttä kuvaava teema, joka on pohjoismaiseen tyyliin pelkistetty. Tässä 
tyylissä visualisoituvat yhteisöllisyys ja aitous, samoin kuin halu elää luonnon helmassa. Celebrating Seasons -teema 
muuttuu vuosina 2018–2019 entistä voimakkaammaksi ja intensiivisemmäksi. 

Vasemmalta: Tarkett Trend Honeycomb Tile Blue -vinyylilattian graafisessa kuviossa on eksoottisia vaikutteita. Tarkett Trend Almeria Natural -vinyylilattian 
kuvio muistuttaa tilkkutäkkiä. Noble Tammi Wasa -puulattian lämmin sävy ja visuaalisesti näyttävä kuvio muodostavat persoonallisen ilmeen.  

New Folk -tyyli on sekoitus eri maiden kulttuureja. Inspiraatiota haetaan maailmanmatkoilta kerätyistä vaikutteista, 
kuten kauniista käsitöistä, etnisistä väreistä ja kodikkaasta viihtyisyydestä. New Folk -tyyli ei aseta sääntöjä tai määritä, 
mikä on oikein tai väärin. Kaikki on sallittua persoonallisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.
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Tarkett
Tarkett on valmistanut lattioita Pohjoismaissa vuodesta 1886 lähtien ja tarjoaa nykyään lattian- ja seinänpäällysteitä koteihin sekä kokonaisratkaisuja julkisiin tiloihin. 
Tarkettilla on laaja valikoima puu-, muovi-, laminaatti-, linoleumi- ja tekstiililattioita, märkätilojen lattian- ja seinäpäällysteitä sekä sisätilojen urheilulattioita. Noin 12 500 
henkilöä yli 100 maassa työllistävällä Tarkettilla on 34 tuotantolaitosta, ja yritys on yksi maailman suurimmista lattiavalmistajista. Vuonna 2016 Tarkettin liikevaihto oli 2,7 
miljardia euroa, ja yritys myy joka päivä noin 1,3 miljoonaa neliömetriä lattiaa. Tarkett haluaa edistää pitkäjänteistä kestävää kehitystä kiertotalouden periaatteita noudat-
taen. Yritys on noteerattu vuodesta 2013 Pariisin Euronextissä. Lisätietoja: tarkett.fi.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä: 
Katri Lindström, Tarkett Oy, 050 3070 777, katri.lindstrom@tarkett.com
tai Inger Tallqvist, PerPR, 040 199 1073, inger@perpr.fi.

Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi.

Vasemmalta: Noble Tammi Manhattan -lattian kantikas muotokieli toimii niin lattiassa kuin muussakin sisustuksessa. Oh Happy Days -teemassa 
lattioita ja seiniä yhdistellään leikkisästi. Vaalean lankkuparketin nimi on Shade Saarni Linen White Plank. Tarkett Trend Cabana Green -vinyylilattiassa 
kontrasteista muodostuu luovia kuvioita.

Oh Happy Days -kokonaisuus haastaa hienostuneen klassisen ilmeen nuorekkaan raikkaalla leikkisyydellä. Mukaan 
mahtuu fantastinen sekoitus värejä ja materiaaleja, samoin kuin erilaisia pintoja ja hauskoja kuvioita. Oh Happy Days on 
täynnä rajatonta mielikuvitusta, optimismia ja korkealentoista luovuutta. 


