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LAMINAT

Praktisk,  
slidstærk og flot



FUNKTION +  
DESIGN = SANDT
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LONG BOARDS Craft Oak Clay
42264539

Forside
LAMIN’ART Manor Oak Classic
42280553

Laminat er ikke længere gulvet, du vælger for 
at gå på kompromis med funktion, smag eller 
design. Det er et slidstærkt og robust gulv med 
uovertruffen funktion til kunder, der ønsker et 
smukt træ- eller stenlook. 

Dit bevidste gulvvalg skaber en indbydende 
og imødekommende atmosfære allerede 
i entréen, som fortsætter i boligens nye 
samlingsrum – køkkenet.   

Et laminatgulv er desuden utroligt let at 
vedligeholde og lægge. Og som om dette ikke 
var nok, producerer vi hos Tarkett også vores 
laminatgulve af fornyelige råvarer. 
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SOUNDLOGIC

Harmony Ash Authentic
8339536

Broceliande Brown Oak
8339414

Heritage Grey Oak
8339381

Harmony Ash Limed
8339545

Eksklusivt til Norden 

Hvilken følelse ønsker du, at dit rum skal 
formidle? Minimalistisk og afstressende 
eller varmt og hyggeligt? Det store udvalg af 
gulve i den nye SoundLogic-kollektion giver 
næsten uendelige designmuligheder, og det er 
nærmest kun fantasien, der sætter grænser for 
dine projekter.

Som navnet også antyder er hver enkelt bræt 
derudover udstyret med en lyddæmpende 
bagside, som primært er med til at sænke 
støjniveauet i lokalet til et behageligt niveau. 
Det gør også gulvet hurtigere at lægge, da 
overfladen fungerer godt som underlag. 
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LONG BOARDS

Heritage Authentic Oak
42090546

Tænk længere 

I år fordobler vi antallet af mønstre i den 
populære nye Long Boards-serie fra sidste 
år. Brædderne er både længere og bredere 
og passer bedst til lidt større rum, hvor den 
flotte længde på mere end 2 meter kommer 
helt til sin ret. Udseendet bliver gedigent 
og rustikt, og dit hjem får et eksklusivt 
plankelook til en attraktiv pris.

Heritage Grey Oak
42090381
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NORDIC STONES

Soft Concrete Dark
42085438

Soft Concrete Light
42085443

Soft Concrete Dark
42085438

Et stensikkert gulvvalg 

Trendy beton eller stilren marmor? 
Kollektionen Nordic Stones indeholder fem 
livlige og stemningsskabende gulvmønstre til 
trendfølsomme fødder. 

Som en af de få laminatgulvproducenter 
tilbyder Tarkett også stenmønstre i det 
klassiske pladeformat 612x327 mm. Mønsteret 
fuldendes desuden med en nøje udvalgt faset 
kant rundt om pladens sider. 

Det ekstremt stærke yderlag giver gulvet 
en hård og plan overflade med høj 
modstandskraft mod ridser og mærker.

Soft Concrete Light
42085443
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Fusion White
42268535

Design i 4 nye toner

Grafiske keramikmønstre og tidløse 
fiskebensbrædder i 4 helt nye toner.

Fiskebensmønsteret nedenfor er fx designet 
med et langsgående design helt uden synlige 
korte samlinger. Det lyder måske underligt, 
men de korte samlinger smelter sammen 
takket være Tarketts designteknik Infinite, og 
slutresultatet på det monterede gulv bliver 
ganske enkelt fantastisk. 

Den eksklusive designteknik påvirker ikke 
monteringen, og som alle vores laminatgulve 
er de hurtige og lette at lægge. 

LAMIN’ART
Manor Oak Vogue
42280554
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White & Hype
8153240

WOODSTOCK

Klassisk moderne 

Vores kollektions nye klassiker. Med en ren 
struktur, et roligt udtryk og detaljerede 
knaster bliver gulvet scene for flere 
indretningsstile. Vi kalder mønsteret for 
klassisk moderne i moderigtige farvetoner, der 
er nøje udvalgt af Tarketts erfarne designteam. 
Den naturtro stemning fremhæves yderligere 
af, at overfladen er unikt præget efter det 
underliggende træmønster.

Soft Cumin Oak
42063365
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Se vores gulve efter 
i sømmene

Exceptionelt slidstærkt og meget let at 
rengøre med Techwear
Techwear er et ekstremt stærkt ydre, såkaldt 
slidlag, som giver en hård og plan overflade 
med høj modstandskraft mod ridser og 
mærker, hvor støv og smuds har svært ved 
at sætte sig fast. Dette gør gulve behandlet 
med Techwear meget lette at vedligeholde. 
Rengøring af Techwear-behandlede gulve 
kræver heller ingen kemikalier. Støvsugning 
eller tørmopning er ofte tilstrækkeligt.
I vores laminatkollektion tilbyder vi 
træmønstre med fasning på langs og rundt 
om brættet. Det styrker designet og giver 
gulvet en unik karakter.

Beskyttelse, som mindsker risikoen for 
vandindtrængning
Tech3S indebærer, at gulvets fuger behandles 
med silikone og bliver vandafvisende. Det 
mindsker risikoen for, at træet udvider sig 
ved eventuel vandindtrængning. Gulvet 
bliver også lettere at lægge.

Mere ro med SoundLogic
SoundLogic-kollektionens lydabsorberende 
tæppe giver et mere støjsvagt indendørsmiljø 
og fungerer lyddæmpende – også ud mod 
tilstødende lokaler.

Stærkt og stabilt med Ultrabase+
Fundamentet i vores laminatgulve er 
Ultrabase+, en meget stærk kerne af HDF, 
som vi selv har udviklet. Det gør dem ekstra 
stabile og ekstremt modstandsdygtige mod 
indtryksmærker. En yderligere udvikling 
af den kerne, som vi kalder High Impact 
Resistance, betyder, at HDF-brættet er endnu 
mere stabilt og robust.

Vores laminatgulve består af fire 
forskellige lag:
1. Øverst er det stærke overfladelag. Det 
beskytter mod slitage og gør gulvene nemme 
at pleje og vedligeholde. 

2. Under overfladen findes dekorlaget, 
som består af trykt papir med uendelige 
variationsmuligheder i farver og mønstre.

3. Det næste lag, den stabile bæreplade, 
består af en HDF-plade af 80 % 
træfibre, forstærket med forskellige 
forarbejdningsteknikker for at give gulvet 
ekstra stabilitet og styrke. Bærepladen har 
et kliksystem, der gør gulvet meget nemt og 
hurtigt at lægge. 

4. Det fjerde, nederste lag beskytter mod 
fugt og giver gulvet yderligere stabilitet.

1.

2.

3.

4.

2-lock kliksystem, der er let at lægge

Gulvlægning trin for  
trin på mobilen:  
Scan QR-koden eller  
gå ind på tarkett.dk

Du skal bare bruge en sav, 
en hammer, en tommestok, 
en blyant og en vinkel.

2-lock er vores eget limfri 
kliksystem, der afkorter 
læggetiden med op til 30 %. Se 
udførlig læggevejledning på 
tarkett.dk. 

Du kan lægge dit nye laminatgulv 
direkte på et eksisterende, uanset 
om det er af træ eller vinyl, så 
længe underlaget er plant, fast, 
tørt og rent. Brædderne bør 
fortrinsvis lægges langs med 
indfaldende lys. 

Læg det første bræt og mål ud 
hvor du skal skære, for at få det 

næste til at passe ind. Efterlad 
en bevægelsesfuge på 8-10 
mm mellem gulv og væg i hele 
rummet, så gulvet kan krympe og 
vokse afhængigt af indeklimaet 
(mellemrummet dækker du 
efterfølgende med en sokkel 
eller liste). Lav et mærke, sav af, 
og klik det andet bræt sammen 
med det første. Fortsæt til næste 
række med resten af det sidste 
bræt i forrige række. Gentag. 

Bruger du stik- eller rundsav, 
skal du save fra bagsiden af 

brættet. Med en traditionel 
håndsav skal du save fra forsiden 
(mønstersiden).

Giv gulvet plads

Gulvene udvider sig om 
sommeren og krymper om 
vinteren, og derfor er det vigtigt, 
at de har lidt bevægelsesfrihed. 
Vær derfor omhyggelig med 
bevægelsespladsen mod væggen, 
og undgå at placere tunge møbler 
direkte på gulvet. Det øger 
risikoen for revner.
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Overfladestrukturer

Naturtro struktur 
En overfladestruktur, der forstærker sten- og 
trædesignets naturlige udseende.

Patina
Gulve med en særlige overfladestruktur, der forstærker 
designet og giver det et vintage-udtryk.

Mat sten
Giver gulvet et silkemat udtryk.

Mat træ
En fint struktureret overfladefinish med et blødt 
vintagelook.

Autentico
Genskaber oplevelsen af et ægte trægulv gennem en unik 
prægningsteknik.

Lunar 
En meget mat, naturtro prægning, som understreger 
udtrykket fra et klassisk egetræsgulv.

Stratochrome
3D-effekt, der giver struktur og udtryk som et ægte 
trægulv gennem en unik prægningsteknik.

Heliochrome
Patenteret teknologi, der skaber en overfladestruktur, hvor 
mat og blankt kombineres.  Resultatet bliver en dybere 
3D-oplevelse, som bedre gengiver træmønsterets årringe.

Planke-
størrelser
Valget af plankeformat gør en stor forskel for, 
hvordan du oplever følelsen af det nylagte gulv 
i rummet. 

Et laminatbræt i standardstørrelsen 
1292x194 mm kan fx få et lille lokale til at se 
større ud, mens vores største planke, Long 
Board, passer bedst til lidt større rum, hvor 
dets længde på over 2 meter kommer mere til 
sin ret.

Som en af de få leverandører i branchen kan 
vi hos Tarkett også tilbyde en hel kollektion af 
stenplader i formatet 612x327 mm.

Billederne til højre viser tydeligt, hvordan de 
forskellige plankeformater ser ud i forhold til 
hinanden.

Let at lægge
Alle vores laminatkollektioner er udstyret 
med vores limfri låsesystem, 2-lock. Det er 
markedets mest brugervenlige og gør gulvene 
meget lette at lægge. Du skal blot følge 
vejledningen, der følger med vores produkter. 

Sortimentsoversigt
Vores seneste kollektion af laminatgulve har ikke bare et stort udvalg af farver, mønstre 
og forskellige overfladestrukturer, som du kan se på de næste sider. Med et laminatgulv 
fra Tarkett kan du føle dig tryg i mindst 25 år. Så længe dækker vores slitagegaranti 
nemlig. Den sikrer ikke bare enkel lægning og vedligeholdelse med et limfrit kliksystem 
og beskyttelse mod ridser og fugt, den omfatter også brandklassificering hvilket 
garanterer at vores råvarer er sporbare og nøje kontrolleret og godkendte ud fra et 
miljøsynspunkt. Et godt valg, ganske enkelt.

Små detaljer, der gør en stor forskel 
I den nye kollektion præsenterer vi otte varianter af 
overflade strukturer, som alle er nøje udviklet af vores 
tekniske team.

Det er også kombinationen af et godt underliggende 
mønsterbillede, som sammen med den prægede 
overfladestruktur giver gulvet det naturtro udseende.  
Se en mere detaljeret beskrivelse ovenfor.     

Hvad er 
laminat?
Laminatgulve fremstilles af flere 
lag træfibre, specialbehandlet 
papir og beskyttende plastfilm, 
der sammenføjes under tryk. 
Det giver gulvet en stærk kerne 
(bæreplade) og gør det stabilt 
og holdbart. 



Brushed Oak
8339347

Snow Oak
8339409

Deep Honey Sherwood Oak
42097214

Old World Walnut
8339197

Intense White Oak
8339377

Broceliande Brown Oak
8339414

Dark Fumes Oak
8339212

Heritage Grey Oak
8339381

Nostalgic Pine
42097425

Princess Fontainebleau Oak
8339222

Heritage Rustic Oak
8339380

Aged Oak
8339429

Harmony Ash Limed
8339545

Bourbon Oak
42097210

Harmony Ash Authentic
8339536

Craft Oak Gold
42097537

Melody Oak Grey
8339532

Craft Oak Granite
42097538

Melody Oak Cream
8339533

Soft Concrete Dark
42085438

Soft Concrete Light
42085443

French Slate Black
42085439

Storm Slate Dark
42085440

Storm Slate Sand
42085441

SOUNDLOGIC Artikel
nummer

Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Længde 
(mm) Mønster Overflade Fasning Mellem

materiale Klasse m2/
pakke

Planker/
pakke side

Old World Walnut 8339197 10 194 1292 2-stav Patina - HDF 32 1,754 7

Dark Fumes Oak 8339212 10 194 1292 Multistav Patina - HDF 32 1,754 7

Princess Fontainebleau Oak 8339222 10 194 1292 2-stav Naturtro struktur - HDF 32 1,754 7

Brushed Oak 8339347 10 194 1292 3-stav Mat træ - HDF 32 1,754 7

Intense White Oak 8339377 10 194 1292 3-stav Heliochrome - HDF 32 1,754 7

Heritage Rustic Oak 8339380 10 194 1292 1-stav Stratochrome - HDF 32 1,754 7

Heritage Grey Oak 8339381 10 194 1292 1-stav Stratochrome - HDF 32 1,754 7 5

Snow Oak 8339409 10 194 1292 1-stav Mat træ - HDF 32 1,754 7

Broceliande Brown Oak 8339414 10 194 1292 2-stav Naturtro struktur - HDF 32 1,754 7 5

Aged Oak 8339429 10 194 1292 2-stav Patina - HDF 32 1,754 7

Nostalgic Pine 42097425 10 194 1292 1-stav Autentico 2-faset HDF 32 1,754 7

Deep Honey Sherwood Oak 42097214 10 194 1292 1-stav Naturtro struktur 2-faset HDF 32 1,754 7

Bourbon Oak 42097210 10 194 1292 1-stav Patina 2-faset HDF 32 1,754 7

Craft Oak Gold 42097537 10 194 1292 1-stav Naturtro struktur 2-faset HDF 32 1,754 7

Craft Oak Granite 42097538 10 194 1292 1-stav Naturtro struktur 2-faset HDF 32 1,754 7

Harmony Ash Authentic 8339536 10 194 1292 1-stav Mat træ - HDF 32 1,754 7 4

Harmony Ash Limed 8339545 10 194 1292 1-stav Mat træ - HDF 32 1,754 7 5

Melody Oak Grey 8339532 10 194 1292 1-stav Mat træ - HDF 32 1,754 7

Melody Oak Cream 8339533 10 194 1292 1-stav Mat træ - HDF 32 1,754 7

TARKETT

NORDIC STONES Artikel
nummer

Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Længde 
(mm) Mønster Overflade Fasning Mellem

materiale Klasse m2/
pakke

Planker/
pakke side

Soft Concrete Dark 42085438 8 612 329 1-stav Mat sten 4-faset HDF 32 2,013 10 8,9

French Slate Black 42085439 8 612 329 1-stav Naturtro struktur 4-faset HDF 32 2,013 10

Storm Slate Dark 42085440 8 612 329 1-stav Naturtro struktur 4-faset HDF 32 2,013 10

Storm Slate Sand 42085441 8 612 329 1-stav Naturtro struktur 4-faset HDF 32 2,013 10

Soft Concrete Light 42085443 8 612 329 1-stav Patina 4-faset HDF 32 2,013 10 9
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Mocha Sherwood Oak
8119216

White & Hype
8153240

Suede Sherwood Oak
8119217

Black & Hype
8153239

Grey Mocha Sherwood
8119289

Soft Cumin Oak
42063365

LAMIN’ART Artikel
nummer

Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Længde 
(mm) Mønster Overflade Fasning Mellem

materiale Klasse m2/
pakke

Planker/
pakke side

Fusion White 42268535 8 194 1292 1-stav Mat sten - HDF 32 2,005 8 10-11

Fusion Black 42268542 8 194 1292 1-stav Mat sten - HDF 32 2,005 8

Manor Oak Classic 42280553 8 331 1292 Multistav Mat træ - HDF 32 2,565 8

Manor Oak Vogue 42280554 8 331 1292 Multistav Mat træ - HDF 32 2,565 8 11

Fusion White
42268535

Fusion Black
42268542

Manor Oak Classic
42280553

Manor Oak Vogue
42280554

Barn Oak
42088392

Moonshadow Light Oak
42088328

Craft Oak Gold
42264537

Heritage Royal Oak
42090534

Heritage Authentic Oak
42090546

Heritage Rustic Oak
42090380

Craft Oak Granite
42264538

Heritage Grey Oak
42090381

Snow Oak
42086409

Craft Oak Clay
42264539

WOODSTOCK Artikel
nummer

Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Længde 
(mm) Mønster Overflade Fasning Mellem

materiale Klasse m2/
pakke

Planker/
pakke side

Mocha Sherwood Oak 8119216 8 194 1292 1-stav Naturtro struktur 2-faset HDF 32 2,005 8

Suede Sherwood Oak 8119217 8 194 1292 1-stav Naturtro struktur 2-faset HDF 32 2,005 8

Grey Mocha Sherwood 8119289 8 194 1292 1-stav Naturtro struktur 2-faset HDF 32 2,005 8

Soft Cumin Oak 42063365 8 194 1292 1-stav Heliochrome 2-faset HDF 32 2,005 8 13

Black & Hype 8153239 8 194 1292 1-stav Naturtro struktur - HDF 32 2,005 8

White & Hype 8153240 8 194 1292 1-stav Naturtro struktur - HDF 32 2,005 8 12-13

LONG BOARDS Artikel
nummer

Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Længde 
(mm) Mønster Overflade Fasning Mellem

materiale Klasse m2/
pakke

Planker/
pakke side

Moonshadow Light Oak 42088328 9 240 2033 1-stav Patina 4-faset HDF 32 2,44 5

Heritage Rustic Oak 42090380 9 240 2033 1-stav Stratochrome 4-faset HDF 32 2,44 5

Heritage Grey Oak 42090381 9 240 2033 1-stav Stratochrome 4-faset HDF 32 2,44 5 7

Snow Oak 42086409 9 240 2033 1-stav Mat træ 4-faset HDF 32 2,44 5

Barn Oak 42088392 9 240 2033 1-stav Patina 4-faset HDF 32 2,44 5

Craft Oak Gold 42264537 9 240 2033 1-stav Naturtro struktur 4-faset HDF 32 2,44 5

Craft Oak Granite 42264538 9 240 2033 1-stav Naturtro struktur 4-faset HDF 32 2,44 5

Craft Oak Clay 42264539 9 240 2033 1-stav Naturtro struktur 4-faset HDF 32 2,44 5 2-3

Heritage Royal Oak 42090534 9 240 2033 1-stav Stratochrome 4-faset HDF 32 2,44 5

Heritage Authentic Oak 42090546 9 240 2033 1-stav Stratochrome 4-faset HDF 32 2,44 5 6-7

1. 25 års slitagegaranti i private boliger.

2. 2-lock – den nye generations limfri 
låsesystem.

3. Techwear – et stærkt slidlag, som 
beskytter mod ridser og indtryksmærker 
og gør gulvet meget let at vedligeholde.

4. Tech3S – silikoneforstærkede, 
vandafvisende samlinger mindsker 
risikoen for udvidelse ved eventuel 
vandindtrængning og forenkler 
lægningen.

5. SoundLogic – giver ekstra 
lyddæmpning i rummet og også ud mod 
de tilstødende rum.

6. Brandklassificering – Tarkett 
laminatgulve opfylder gældende 
europæiske regler for brandklassificering 
og er klassificeret som Bfl-S1 og Cfl-S1 i 
henhold til EN 13501-1. En ekstra garanti 
for sikkerhed.

7. Der Blaue Engel – verdens første 
miljømærke, etableret i 1978. Mærket 
betyder, at produktet er grundigt 
kontrolleret og miljømæssigt godkendt.

8. PEFC – Vi indkøber kun råvarer fra 
leverandører, der fremmer bæredygtigt 
skovbrug, og som giver os mulighed 
for sporbarhed gennem hele kæden 
fra træ til laminatgulv. Derfor er vores 
laminatgulve certificeret af PEFC, verdens 
største skovcertificeringsorganisation, 
som er et internationalt, nonprofitbaseret 
og upolitisk initiativ til bæredygtigt 
skovbrug.

Klasse – gulvene opdeles i klasser efter 
den grad af slitage, de tåler. Vores 
laminatgulve har klasse 32. Det betyder, 
at de ud over slitage, som forekommer 
i boligmiljøer, også fungerer godt i 
offentlige miljøer/erhvervsområder 
såsom klasseværelser, små kontorer, 
hotelværelser og butikker.

TARKETT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

TARKETTS PIKTOGRAM:
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LAMINAT

Recyclable

Emission af flygtige 
organiske stoffer  
(μg TVOC pr. m3 efter 
28 dage)

Hvis produktet kan 
genanvendes

n   Vores laminatgulve er certificerede iht. der Blaue Engel, som er en 
tysk statslig miljømærkning for produkter og tjenester. Mærkningen 
stiller store krav til vand- og ressourceanvendelse samt indvirkning på 
klima og sundhed.  

n   Vores laminatgulve består af 84 % fornyelige råvarer, og vores 
produktionsprocesser er certificeret iht. både PEFC og FSC. 

n   2/3 af den energi, vi bruger, producerer vi selv gennem 
energiudvinding af fornyelige råvarer, som savspåner og andet 
produktionsaffald.

n   Vi mindsker kontinuerligt vores vandforbrug og har vores eget vand-
rensningsanlæg. Intet forurenet vand udledes i det almindelige afløb.

PEFC/05-35-125

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

På vej mod en  
cirkulær økonomi
Tarkett producerer og sælger gulve og vægge til private boliger samt komplette 
funktionsløsninger til offentlige miljøer. Vi er en af verdens største gulvproducenter 
med ca. 12.000 medarbejdere i mere end 100 lande. Vores størrelse giver os 
fordele, når vi fx arbejder med bæredygtighedsspørgsmål og inden for forskning og 
udvikling. Men vi har også en stærk lokal forankring med veludbyggede salgs- og 
markedsfunktioner, som sammen med vores tekniske eksperter tilbyder support til 
både gør-det-selv-folket og professionelle gulveksperter i Norden. 

CRADLE TO CRADLE® arbejder med tredjepartscertificering med det formål at 
vurdere produkters miljøpåvirkning. Vurderingen udføres på basis af fem kategorier: 
materialer, genanvendelse, vedvarende energi, vand og  socialt ansvar. Flere af 
Tarketts gulve er certificerede af Cradle to Cradle®, læs mere på vores hjemmeside.

CIRKULÆR ØKONOMI handler om at gendanne og dele ressourcer. Nye 
forretningsmodeller og innovative samarbejder mellem forskellige aktører 
optimerer anvendelsen af materialer og naturressourcer. På denne måde mindskes 
udnyttelsen af naturens spisekammer, og flere kan få glæde af de ressourcer, som 
bruges igen og igen.

KONKRETE EKSEMPLER PÅ VORES MILJØARBEJDE

BÆREDYGTIGHEDSMÆRKNING AF ALLE PRODUKTER

Tarketts bæredygtighedsmærkning i gulvpakken giver dig information 
om indholdet i gulvene, og hvordan du bidrager til en bæredygtig 
udvikling. Sådan læser du mærkningen:

At komme rigtigt fra start
I 2050 vil vil være omtrent 9 milliarder mennesker på jorden. Jordens ressourcer er 
begrænsede, men samtidig stræber mange mennesker efter en højere livskvalitet. 
Derfor skal vi arbejde på at finde nye bæredygtige løsninger, hvor mennesker, miljø 
og økonomisk udvikling har lige stor betydning.

Hos Tarkett opfatter vi ikke bæredygtighed som en begrænsning. Tværtimod er 
det noget, der inspirerer os til nytænkning i alt, hvad vi foretager os. Vi udvikler 
ressourcebesparende produkter, som kan genbruges, og som påvirker miljøet så lidt 
som muligt i deres levetid. Det handler om at komme rigtigt fra start.

NEDENFOR KAN DU SE TARKETTS BÆREDYGTIGHEDSMODEL. Inden for hvert 
område har vi opsat detaljerede miljømål. Læs mere om vores miljøarbejde på 
tarkett.dk

GODE RÅVARER
Vi vælger råvarer, som tager hensyn til mennesker og miljø, og som kan 
genbruges eller er biologisk nedbrydelige.

SPAR PÅ RESSOURCERNE
Vi optimerer ressourceanvendelsen i alle trin af produktionsprocessen. 
For eksempel sparer vi på vores forbrug af ferskvand, vi minimerer vores 
energiforbrug og mindsker udledningen af drivhusgasser.

ET GODT INDEKLIMA
Vores gulve bidrager til et sikkert og sundt indeklima, hvor mennesker 
bor, arbejder og opholder sig. De er behagelige at gå på, giver god 
akustik og er lette at holde rene.

GENANVENDELSE 
Laminatgulve kan genanvendes, alternativt genvindes, som energikilde 
ved slutningen af deres livscyklus. Materialet er 100 % brandbart, helt 
uden udledningen af farlige stoffer.
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Tarkett producerer og sælger gulve og 
vægge til private boliger samt komplette 
funktionsløsninger til offentlige miljøer. 
Vi er en af verdens største gulvproducenter 
med ca. 12.000 medarbejdere i mere end 100 
lande. Vores størrelse giver os fordele, når vi 
fx arbejder med bæredygtighedsspørgsmål og 
inden for forskning og udvikling. 

Men vi har også en stærk lokal forankring med 
veludbyggede salgs og markedsfunktioner, 
som sammen med vores tekniske eksperter 
tilbyder support til både gørdetselvfolket og 
professionelle gulveksperter i Norden. 

VERDENSFØRENDE INDEN FOR GULVE
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DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 90 60 11 – Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh: (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett A/S
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tlf.: 0771-25 19 00 - Fax : 43 90 37 00
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tlf.: 32 20 92 00 – Fax: 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no


