
Lehdistötiedote – syyskuu 2017

Syksyn trendikkäimmät lattiat

1. Noble Tammi Broadway on hienostuneen elegantti musta ruutuparketti, jonka pinta on harjattu puusauvojen mukaisesti ja valo heijastuu niistä     
    upeasti eri suuntiin. Pinnassa on kauniin himmeä ja luonnollinen kovavahaöljy.
2. Heritage Tammi Old Brown -parketti on luonnon itsensä muovaama. Rustiikin eläväpintainen lattia sopii erinomaisesti myös kaupunkikotiin. 
3. Heritage Tammi Blonde Brushed  -parketin lankuissa puun luonnollinen olemus pääsee oikeuksiinsa: värivaihtelut, oksanjäljet ja puun syykuvio  
    elävöittävät lattiaa.

Kesän Asuntomessuilla näimme tulevan kauden trendejä – luonnollisuutta, tummia sävyja ja ekologisuutta. Nämä tyylit näkyvät myös
Tarkettin valikoimassa, josta löytyy lattioita kaikkiin kodin huoneisiin. Trendikkäistä parketeista, vinyylilattioista, laminaateista ja mär-
kätiloihin sopivista lattioista on helppo valita oma suosikkinsa syyskotiin. Tarkettin lattiat ovat tyylikkyytensä lisäksi myös kestäviä ja 
helppohoitoisia. 
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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 urheilulat-
tioita. 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 noudattaen. Yritys on noteerattu vuodesta 2013 Pariisin Euronextissä. Lisätietoja: tarkett.fi.
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1. Tarkettin Lamin´art on kestävä ja helppohoitoinen laminaattilattia. Kuvassa on luonnollisen harmaa kalanruotokuvio Manor Oak Vogue. 
2. Design ja toiminnallisuus kohtaavat märkätilaan suunnitellussa Aquarelle-vinyylimatossa. Kuvassa kuvio Circle Flower.
3. Tarkett Trend -sarjan Honey Comb Tile Blue on tyylikäs ja käytännöllinen vinyylimatto joka sopii hyvin eteiseen ja keittiöön.
4. Kestävä ja helppohoitoinen Starfloor Click -lukkoponttivinyyli on helppo asentaa. Kuosi Scandinavian Oak Medium Grey sopii moneen  
    sisustukseen.

3 4

1

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 urheilulat-
tioita. 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 noudattaen. Yritys on noteerattu vuodesta 2013 Pariisin Euronextissä. Lisätietoja: tarkett.fi.

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

Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi.
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