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The Lookout – en formstark installation som visar på golvets möjligheter
Inför årets Stockholm Furniture & Light Fair har Tarkett
anlitat Note Design Studio för att visa nya möjligheter med
golv och skapa en innovativ och välkomnande plats att
besöka. Med arkitektoniska element i utvalda färgkombinationer skapas oväntade möten mellan material, färg och
form. Resultatet är The Lookout, en personligt utformad
installation som speglar nya perspektiv och användningsområden för golv.
I The Lookout på Stockholm Furniture & Light Fair får besökaren utforska hur olika golvmaterial kan användas som
inredning på nya och oväntade sätt. Genom att kombinera
trä, plast, linoleum och textil skapas nya designuttryck
som både förstärker och kompletterar materialens unika
egenskaper. Den komplexa färgskalan går i dova, mättade
toner som mörkgrått, tegelrött, grågrönt och svart – med
accenter i aprikos, korall och vitpigmenterad ek.
Formspråket i The Lookout är stringent och baseras på
klassiska ikoniska former. Note Design Studio har arbetat i
två nivåer - ett uttryck som fångar intresset på avstånd och
ett annat som ger ett perspektiv på nära håll. Den tegelröda trappan fungerar som en plats för reflektion, samtal
eller kanske för att ladda mobilen. Den andra trappan leder
besökaren upp till utsiktsplatsen – The Lookout. Här uppe
kan man blicka ut över mässmyllret eller få inspiration från
vackert utformade mood boards. Båda trapporna är gjorda
av iQ Megalit, ett homogent plastgolv som används i offentliga miljöer världen över. Här får golvets unika design
med skimrande 3D-effekter framträda med ett nytt uttryck.
– Vi vill visa upp våra material på ett innovativt sätt och få
besökaren att se på dem med nya ögon. Därför har vi tagit
hjälp av Note Design Studio som har skapat en installation i flera perspektiv, i gränslandet mellan inredning och
arkitektur. Om vi kan få besökaren att medvetet stanna upp
och ge sig tid för reflektion kring de olika golvmaterialen,
då har vi lyckats säger Kerstin Lagerlöf, marknadschef på
Tarkett Sverige.
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Väggarna är sex meter höga och gjorda av det vitpigmenterade trägolvet Noble Ek Manhattan, som är en modern
nytolkning av det traditionella parkettmönstret rutbrädan.
Som kontrast mot den stora träytan finns det vågformade
avsnittet gjort av iQ Megalit – här i en aprikos kulör. Installationen på sinuskurvad plåt är möjlig tack vare plastgolvets goda läggningsegenskaper och flexibilitet.
Golvet i The Lookout består av det svartvita plastgolvet
iQ Granit Multicolor med korallfärgad svetstråd i kontrasterande rutor. Under sittgruppen och visningsbordet är de
textila plattorna Desso Traverse infällda i plastgolvet, vilket
blir en intressant materialkombination.
Under själva utkiksplatsen finns en guldskimrande rumsyta
där väggar och möbler är gjorda av Veneto Essenza 100 %
Linen, ett linoleumgolv producerat helt utan tillsatta färgpigment. Dess varma kulör är ett resultat av de naturliga
ingredienserna linolja, harts, trä- och korkmjöl samt juteväv.
Veneto Essenza är, som första linoleumgolv i världen, certifierat på guldnivå enligt Cradle to Cradle.
– Note Design Studios tolkning av vårt breda produktutbud
är gjord på ett utmanande och kreativt sätt. De använder ett
skandinaviskt uttryck med rena former, i kombination med
en djärv och oväntad färgskala, säger Kerstin Lagerlöf.
Som en extra dimension är de flesta av möblerna i The
Lookout också tillverkade av golvmaterial. Det avancerade
monteringsarbetet av installationen har utförts av Tarketts
experter inom golvläggning.
Läs mer i materialbeskrivningen för The Lookout.
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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.
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.

