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Uppdatera kök och hall med ett medvetet golvval!

Vinylgolv är mjuka, varma och sköna att gå på och lätta att hålla rena. Tarkett 
Trend Henna White är ett aktuellt vinylgolv med mönstrade hexagoner. 

Laminatgolvet Lamin’Art Manor Oak Classic har en unik präglad yta med 
trästruktur som ger fiskbensmönstret en naturtrogen träkänsla.

Looken av ett rustikt trägolv med breda plankor är fullt möjligt med Starfloor 
Click Modern Oak White – ett tåligt vinylklickgolv, perfekt till köket.

Att välja golv till köket och hallen kräver en extra tankevända. 
Fungerar det med ett vackert trägolv, eller krävs det ett mer 
tåligt golv? I så fall passar ett slitstarkt och lättlagt vinyl- eller 
laminatgolv extra bra. Tarkett har en rad högaktuella mönster 
och kulörer där man inte gjort några som helst kompromis-
ser när det kommer till funktion och utseende!

Kökets och hallens mest tåliga golv är av vinyl eller laminat och 
idag innebär ett sådant golv inte längre någon kompromiss 
mellan funktion och utseende. Med ett av dessa laminatgolv 
kan du t.ex. få den vackra känslan av trä och rustika golvplan-
kor ihop med en oöverträffad funktion. För mer trend och färg i 
inredningen finns vinylgolven i många aktuella mönster. Ett mer 
lättstädat golv finns knappast!  
   Tarketts trägolv är även de praktiska, hållbara och lätta att 
sköta om och med en matta som skydd vid utsatta ställen, som 
vid diskhon och entrén, fungerar ett sådant golv självklart också 
jättefint att lägga i både kök och hall.
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Vinylgolvet Tarkett Extra Stylish Concrete Light Grey i ett högaktuellt betongmönster är mycket 
praktiskt och tåligt till både kök och hall. En snygg kulör till säsongens aktuella gröna. 

Det vackra trägolvet Noble Oak Art Deco är en nytolkning 
av det klassiska parkettgolvet med rutbrädor.

Laminatgolv har ett slitstark ytskikt som skyddar mot repor 
och slitage. Här syns Lamin’Art Manor Oak Classic.
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Tarketts vinylgolv finns i en mängd olika mönster, från lantligt och 
retro till industriellt. Här syns Starfloor Click Cube 3D. 

Trägolvet Shade Ek Soft Beige har en elegant, naturligt färgton 
som gör att hallen upplevs varm och ombonad. 

Lamin’Art Manor Oak Classic ser ut som ett klassiskt trägolv med fiskbensmönster, men 
är ett tåligt laminatgolv som passar utmärkt i en hall. 

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 Johanna Eklund, PerPR, +46 8 400 255 17, johanna@perpr.se.

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


