
Tarkettin uusi vinyylilattiamallisto on kiinni tämän 
hetken trendeissä. Päivitetyt kuviot lisäävät kodin 
sisustukseen roiman annoksen modernia ja graafista 
luonnetta.

Tarkettin design-tiimi on suunnitellut sarjan todella kiin-
nostavia vinyylilattioita, jotka ovat saaneet inspiraatiota 
voimakkaista kuvioista, raakabetonista ja marokkolaisista 
kivilaatoista. Esimerkiksi Zig Zag-, Cabana- ja Honeycomb 
Tile -kuosit on suunnattu erityisesti niille, jotka arvostavat 
tyylikkään muotoilun ja käytännöllisyyden yhdistelmää. 
Nämä trendikkäät lattiat sopivat moderniin kotiin, ja 
kestävät samalla myös lapsiperheen aktiivista arkea. 
   Vinyylilattioilla on monia hyviä etuja. Ensinnäkin erilaisia 
designvaihtoehtoja on saatavilla valtava määrä. 
Vinyylilattian kanssa on myös helppo elää –  se kestää
hyvin kulutusta ja on yksinkertainen asentaa. Lisäksi 
se tuntuu mukavan pehmeältä jalkojen alla ja on tutki-
tusti markkinoiden hiljaisin lattiamateriaali. Näiden omi-
naisuuksien ansiosta vinyylilattiat sopivat erinomaisesti 
esimerkiksi eteiseen, keittiöön ja lastenhuoneeseen. Likaa 
hylkivän pintakäsittelyn ansiosta lattia on helppo siivota.
   Tarkettin tyylikkäät uudet vinyylilattiat edistävät hyvää 
sisäympäristöä niiden ftalaatittomuuden* ja erittäin 
alhaisten päästöjen ** ansiosta.
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Vinyylilattioiden uudet, rohkeat kuviot 

Cabana on Trend-malliston uusi jännittävä kuosi.

*Ftalaatit
Ftalaatit ovat orgaanisia yhdisteitä, joita on käytetty muovin 
pehmentämiseen 50-luvulta lähtien. Monien ftalaattien käyttö on 
kielletty havaittujen terveyshaittojen vuoksi. 

**Erittäin alhaiset päästöt
Useimmat meitä ympäröivät esineet, kuten huonekalut tai 
sisustustekstiilit, muodostavat erilaisia päästöjä (esim. VOC eli 
haihtuvia orgaanisia aineita). 
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Kaipaatko lisätietoa? 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.

Tile Diagonal Light Grey on Extra-malliston ajankohtainen, 
harlekiiniruutuinen uutuuslattia.

Honeycomb Tile Blue- ja Almeria Fawn -kuosit ovat saaneet 
inspiraationsa marokkolaisista kivilaatoista

Zig Zag on Extra-malliston voimakaskuosinen lattia, yksi monista 
kokeneen suunnittelijatiimin ideoimista uusista kuvioista.


