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Tarkett har genom ett unikt pilotprojekt lyckats återanvända 1000 kvm massivparkett
och därigenom skapat ett helt nytt golv, det första i sitt slag, där slitskiktet är helt och
hållet baserat på återvunnen ek. Detta är en av flera satsningar som Tarkett nu gör i
syfte att ställa om till att bli ett cirkulärt företag.

Moderna parkettgolv, vilka utgör 95% av den svenska trägolvsmarknaden, tillverkas med ett översta slitskikt av ek eller
annat ädelträ. Mellan- och bottenskikt görs av furu och gran
som ofta är närproducerad och växer snabbare än ädelträ.
Ekråvaran är tung att frakta på grund av högt vatteninnehåll
och kräver mycket energi att torka.
För Tarkett är återvinning och cirkulär omställning centralt.
Målsättningen är att använda återvunnet material som råvara
i så hög utsträckning som möjligt. Därför bestämde Tarkett
sig för att testa om det är möjligt att återvinna gamla trägolv,
vilket företaget nu lyckats med i ett pilotprojekt.
– Vi döpte det nya golvet till Fenix, efter den mytologiska
fågeln som är en symbol för pånyttfödelse. Designen är
specialframtagen för att ta tillvara så mycket som möjligt av
den återvunna råvaran och samtidigt ge ett unikt uttryck som
för tankarna till klassiskt parkettmönster, säger Kerstin Lagerlöf,
marknadschef Tarkett Sverige.

Det golv som använts som råvara i pilotprojektet är ett massivt
ekgolv från en industrilokal i Croix, som ligger utanför Lille i
norra Frankrike och installerades på 1970-talet. Parketten har
rensats från spik, metall och fuktangripna delar, sedan har
det bearbetats till slitskikt anpassad till den nya designen.
Det nyutvecklade parkettgolvet är installerat bl.a. i AMF
Fastigheters nya kvarter Stockholmsverken.
I höst lanserar Tarkett i Sverige en kollektion helt baserad på
slitskikt av återvunnen ek.
– I år har Tarkett tagit flera viktiga steg mot cirkulär omställning. Vi har utvecklat en ny teknik för återvinning av gamla
plastgolv och bygger ut vår kapacitet för återvinning av textila
golv. Med projektet Fenix visar vi på att man kan jobba cirkulärt
även med förnyelsebara råvaror. Vi är nu på jakt efter gamla
trägolv som ska rivas ut för att få tag på råvara till höstens
lansering, avslutar Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef.

Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golvoch väggmaterial för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar
för offentlig miljö. Med 35 produktionsenheter och ca 13 000 anställda är
Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2018 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 bl a 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.
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