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Snowtopped – ett vinterlandskap i böljande former
Högt ovan takåsarna med en vidsträckt utsikt över huvudstaden, 
äger utställningen Snowtopped rum under Stockholm Design Week. 
Snowtopped är en installation skapad av Tarkett i samarbete med 
Note Design Studio som visar på nya designmöjligheter med mate-
rial som traditionellt brukar läggas som golv. 

Inspirationen till Snowtopped är hämtad från det nordiska vinterlandska-
pets mjuka och böljande siluett. Ett landskap där snötoppar i olika storlekar 
och former skapar en suggestiv miljö för besökaren att vandra runt i, med 
en känsla av att vara omsluten av snö och inte veta vad som döljer sig där-
under. Färgskalan skiftar i vita och ljusgrå toner och de subtila mönstren 
skapar skimrande effekter som påminner om olika lager av snö.
”Vi ville utforma en miljö som lyfter fram mångsidigheten och flexibiliteten i 
själva materialet och göra det på ett oväntat sätt”, säger Charlotte Ackemar 
från Note Design Studio.
   Snowtopped är skapad med Tarketts homogena och hållbara plastgolv 
i iQ-serien, ett golvmaterial som återfinns i offentlig miljö världen över och 
som tillverkats i Sverige sedan 1940-talet.
   Snowtopped är fortsättningen på samarbetet mellan Tarkett och Note 
Design Studio som inleddes vid Stockholm Furniture Fair 2018 vilket fick 
internationellt genomslag för installationen ”The Lookout”. Årets utställning 
flyttar ut till staden och människorna. Tillsammans i ett snölandskap under 
stjärnorna tar vi del av Sveriges främsta uttryck för hållbar design.

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.

Plats: Stockholm Under Stjärnorna, Brunkebergstorg 2 i Stockholm.
Öppettider för allmänheten: 4-8 februari kl 10.00-15.30. 
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