
Nordisk design fortsätter att dominera i våra svenska hem med ett tydligt kvalitetstänk. När det kommer till golv 
är några av ledorden för 2017 ljuspigmenterat och mönstrat – och vi låter gärna samma golv löpa på från ett 
rum till ett annat.

Nordisk design fortsätter att ta plats i våra hem och här finns ett tydligt kvalitetstänk som genomsyrar valen. På golven 
ser vi det vackra klassiska rutmönstret där inspirationen går tillbaka till 1600-talet, då detta parkettmönster var vanligt 
hos adeln och det förmögna borgerskapet.
   Noble Ek Scandinavia är en nytolkning av det gamla mönstret, som med den vitpigmenterade hårdvaxoljade ytan, 
matchar en nordisk inredningsstil på ett optimalt sätt. Vi låter dessutom samma golvmönster löpa på från rum till rum, 
helt i linje med den rådande trenden där vi exempelvis målar ihop väggar och tak för att inte bryta av helheten.    
   Ju mer enhetlig golvyta i hemmet, desto större känsla av rymd och balans. Det handlar helt enkelt om att låta golvet 
ta en tydlig plats i inredningen hemma.
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Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv och vägg för såväl hemmiljö som hela funktionslösningar för 
offentlig miljö. Tarkett erbjuder ett rikt utbud av trägolv, plastgolv, laminatgolv, linoleum, textilgolv samt väggmaterial för våtrum. Med 34 
produktionsenheter och ca 12 000 anställda i över 100 länder är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2015 omsatte företaget 
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.

Golvtrend 2017
Mönstrat, ljuspigmenterat och hållbart

Det vitpigmenterade Noble Ek Scandinavia är vackert att kombi-
nera till vårens milda pasteller.

Ett och samma golv i hemmets alla rum skapar en helhet och 
känsla av harmoni.
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För ytterligare information vänligen kontakta 
Kerstin Lagerlöf, Marknadschef, +46 8 625 19 28, kerstin.lagerlof@tarkett.com
eller Johanna Eklund, PerPR, +46 8 400 255 17, johanna@perpr.se.

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

Noble Ek Scandinavia är behandlat med vitpigmenterad hård-
vaxolja. Golvets yta är sedan borstad vilket gör att trästrukturen 
framträder på ett helt fantastiskt sätt.

Det så aktuella klassiskt vackra parkettmönstret har en historia 
som sträcker sig tillbaka till 1600-talet.


