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Kreativt samarbete sätter svetstråden i fokus!
Konceptet ”Hold the Line” är resultatet av ett nära och kreativt samarbete mellan Note Design Studio och 
Tarkett. Tillsammans har de utforskat vilka möjligheter som gömmer sig mellan fogarna på Tarketts hållbara 
vinylgolv i iQ-serien. 

Formstudien ”Hold The Line” bygger på linjer, färger och former som återfinns i offentliga idrottsplaner världen över. 
Inspirationen är hämtad från dessa färgsprakande ytor, som basketplaner och ishockeyrinkar, sedda ur ett fågel-
perspektiv där svetstråden placeras i fokus. Svetstrådarna, som finns i alla möjliga färger, framhäver, kontrasterar, 
döljer eller går ton i ton med materialen de sammanfogar.  
   ”Hold the Line” är resultatet av ett nära och kreativt samarbete mellan Note Design Studio och Tarketts begåvade 
tekniker. Tillsammans har de utforskat vilka möjligheter som gömmer sig mellan fogarna på Tarketts hållbara vinyl-
golv. Produktionsmässigt innebär svetsning av vinylgolv att man sammanfogar två materialbitar med en svetstråd. 
Till detta svetsningsarbetet används en varmluftssvets med ett speciellt munstycke och andra läggningsverktyg.

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.
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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.


