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Bjud hem naturen med nya tidsenliga trägolv!

Nu lanserar Tarkett nyheter i kollektionen Shade med ännu flera vackra 
och tidsenliga trägolv. Shade återspeglar naturen med sina eleganta, 
naturliga färgtoner och är precis som övriga parkettgolv från Tarkett ett 
hållbart alternativ. 

Tarkett har tillverkat trägolv sedan 1886 och utvecklar kontinuerligt sitt sortiment 
med hållbara, väldesignade golvkollektioner. Höstens sju nyheter i kollektionen 
Shade består av både stav- och plankgolv i vackra kulörer. 
   Namnet Shade kommer från kollektionens inriktning på laserade trägolv – 
från ljust skira Ek Snow Flake till mörka och spännande Ek Italian Brown. Kalla 
och varma toner i olika utföranden, var och en noga utvalda för att matcha 
dagens skandinaviska inredningstrender och stilar. 
   I likhet med alla Tarketts parkettgolv är Shade helt igenom tillverkat av trä, 
vilket innebär att golven består av förnyelsebara råvaror och de är därmed en 
naturlig del av kretsloppet. 
   Shade-kollektionen är ett genuint hantverk där alla golv är gjorda av noga 
utvald ekråvara som tas tillvara på ett respektfullt sätt. Detta i kombination 
med en toppmodern produktion skapar trägolv som både är funktionella och 
hållbara för vårt nordiska klimat där en utmaning är den stora variationen när 
det gäller luftfuktigheten mellan olika årstider. Golven är dessutom omslipnings-
bara, vilket borgar för ett långt och hållbart liv. 

Nyheter! Eleganta Tarkett Shade Ek Snow Flake Plank och Ek Cloud Grey Plank matchar dagens skandinaviska inredningstrender och stilar.
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Den nya ekparketten Shade Ek Soft Beige Plank ger ett varmt, naturligt intryck och passar fint till mörkare väggar i gråskalor.
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Shade Ek Italian Brown DuoPlank är ett nytt lika mörkt som spännande trägolv av mycket hög kvalitet.

Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig 
miljö. Med 34 produktionsenheter och ca 13 000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2017 omsatte företaget över 2,8 mrd Euro och 
varje dag säljs det ca 1,3 miljoner kvm golv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår trä, plast, laminat, linoleum samt textila golv. Tarkett arbetar 
långsiktigt med hållbarhet enligt devisen ”Doing Good Together”. Sedan 2011 tillämpar företaget principerna för Cradle to Cradle® för att skapa golvlösningar 
som har en positiv inverkan på människors inomhusmiljö och på vår planet. En viktig del av arbetet är att verka för utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Tarkett 
är noterat på Euronext i Paris. För mer information, besök tarkett.se.

För ytterligare information vänligen kontakta 
Kerstin Lagerlöf, Marknadschef, +46 8 625 19 28, kerstin.lagerloef@tarkett.com
eller Åse Balko, PerPR, +46 8 400 255 25, ase@perpr.se.

Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.


