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Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv och vägg för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar 
för offentlig miljö. Tarkett erbjuder ett rikt utbud av trägolv, plastgolv, laminatgolv, linoleum, textilgolv samt väggmaterial för våtrum. Med 34 
produktionsenheter och ca 12 500 anställda i över 100 länder är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2016 omsatte företaget 
över 2,7 mrd Euro och varje dag säljs det ca 1,3 miljoner kvm golv världen över. Tarkett arbetar med långsiktig hållbarhet enligt principerna 
för cirkulär ekonomi. Sedan 2013 är företaget noterat på Euronext i Paris. För mer information, besök tarkett.se.

Sommarhemmets vackra, tåliga golv!

1.Tarkett Extra Woolland Oak Brown är ett vinylgolv som är mjukt att gå på och lätt att hålla rent. 2. Prestige Ask Seashell är ett vackert och karak-
tärsfullt trägolv med hårdvaxoljad yta. 3.Aquarelle våtrumsgolv är lättstädat och vattentätt - perfekt i badrummet eller tvättstugan, Mönstret heter 
Circle Flower.

På landet och i sommarhuset med öppna dörrar och spring in och ut uppskattas slitstarka och praktiska golv som samtidigt är snygga 
att se på. Tarketts breda utbud av trä-, laminat- och vinylgolv visar en mängd olika mönster, färger och uttryck till den enkla, genuina 
torparstugan såväl som till lantstället med åretruntstandard. Golv som är lätta att sköta och definitivt tål att slitas på – år ut och år in.
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1.Honey Comb Tile Blue från Tarketts Trend-kollektion är ett lättstädat vinylgolv, lämpligt i exempelvis hallen eller köket. 2. Heritage Grey Oak från 
laminakollektionen SoundLogic har ett väderbitet, grålaserat utseende och en ljuddämpande baksida på varje bräda som sänker ljudet i rummet. 
3. Klickvinylgolvet Starfloor Click Scandinavian Oak Medium Grey lägger du enkelt själv. Snyggt, tåligt och praktiskt.

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

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