LAMINATGOLV 2011

Tufft
Tryggt
Tåligt
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Lugn, behåll
skorna på när
du dansar!
Upplev den säkra känslan med ett nytt laminatgolv
från Tarkett. När du bjuder upp hemma i vardagsrummet kan du helt njuta av musiken och dansen.
Oavsett om du dansar bugg, salsa, hiphop eller rent
av flamenco så är risken för repor eller intrycksmärken
från höga skoklackar liten, tack vare att golvet är så
tåligt.
Årets kollektion består av hela 39 referenser i spännande färger och mönster. Kika gärna lite extra på
trendgolven i Vintage-serien eller de tuffa barnoch ungdomsgolven som är extra tåliga genom en
stabilare konstruktion. Tack vare Tarketts låssystem
går även läggningen som en dans. Nytt är också att
så många som 12 referenser har den ljuddämpande
konstruktionen SoundLogic.
Låter det som musik i dina öron? I så fall är det läge
att bjuda upp till dans så fort ditt nya golv
ligger på plats!
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Dansa min
docka...
Oavsett om barnen leker och dansar till visor eller
tonåringarna poppar loss i en discodans känns det
tryggt för dig att veta att Tarkett laminatgolv håller
för både härlig lek och vild dans. Golven är perfekta
för barnens rum tack vare specialkonstruktionen
som gör dem extra tåliga och stabila mot intrycksmärken.

Samtliga Tarkett laminatgolv är
utrustade med Techwear – ett
starkt ytskikt som samtidigt
som det skyddar mot repor och
intrycksmärken också gör golvet
mycket lätt att sköta. Smuts och
damm fastnar inte.
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NEW

Playstyle Laser

Nyheten Playstyle Laser, som ingår i kollektionen
SoundLogic, är ett laminatgolv i en ny lekfull design.
Det hörs på namnet att det är som gjort för att leka
på. Golvet är dessutom mycket behagligt för bara fötter
att gå, dansa och busa på.
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NEW

Som ljuv musik
för dina ögon
& dina öron.

Playstyle Grafitti
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Ger extra ljuddämpning i
rummet och även i intilliggande rum. Kan dämpa
ljudnivån med upp till 20
decibel.

Kollektionen SoundLogic
passar perfekt för det lite
mer livfulla tonårsrummet
och andra utrymmen där
man vill ha en behaglig
ljudnivå. SoundLogic dämpar
ljudnivån i rummet med
upp till 20 decibel. Det kan
resultera i 20% tystare miljö
än i ett rum utan ljuddämpning. Och det hjälper också
till att minska ljudet i intilliggande rum. I kollektionen
ingår 12 utvalda mönster
i trä och sten tillsammans
med de två nya Playstyle
golven. Välj ditt favoritgolv.
Namnet på det här nya
golvet talar för sig själv.
Att Playstyle Grafitti är ett
händelserikt mönster är det
minsta man kan säga. Ett av
de häftigaste alstren från
våra designers.
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NEW

Ursprung och utseende märkt av
tidens tand uppmärksammas allt
mer inom inredning, mode och
design. Vintage heter trenden
som är i fokus inom många olika
branscher.
Normalt sett tillverkar vi våra
golv så att de ser så nya ut som
möjligt. Med Vintage – kollektionen är det precis tvärtom.
Det nya golvet bearbetas så att
det får utseenden hämtade från
förr i tiden. Men naturligtvis
är de lika motståndskraftiga
eftersom det i grund och botten
är helt nya golv. De ser bara ut
att ha fått mycket ”stryk” fast
de i själva verket nästan tål hur
mycket ”stryk” som helst.

Lamin’art Patchwork Latte

Tech 3S – silikonförstärkta vattenavvisande fogar minskar
risken för svällning vid eventuell vatteninträngning och
förenklar läggning.

Vintage Dark Fumes Oak
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Nu breddar vi Vintage sortimentet och lanserar en nyhet –
Patchwork Latte, ett spännande
golv med sitt oregelbundna
mönster och oregelbunden
glans. Saddle Brown Oak är ett
annat nytt golv med ”stavar”
som skiftar i både längd, bredd
och läge. Allt för att få det
att se så oregelbundet ut som
möjligt.
Sina rustika vintagemönster
till trots är golven precis lika
lättstädade som alla andra av
Tarketts laminatgolv.

Vintage - den heta
trenden från igår.

Vintage Bourbon Oak
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Lamin’art Black&Hype
Lamin’art Black&Hype / Lamin’art White&Hype

Bara för dig
som har näsa
för vad som
gäller!
Vad är det som är hett just nu? Vilka färger
och material är det som gäller?
För oss som dagligen sysslar med inredning
och design är svaren givna.
Svart, vitt och grått samt trä och betong för
en trendriktig interiör.
Blanda gärna svart och vitt till ett randigt
golv om du vill vara lite crazy.
Grått finns i flera nyanser vilket ger många
möjligheter att matcha den totala inredningen. Titta speciellt på trämönstren hos
Lamin´art som genom präglingen framhäver
ådringen på ett mycket naturtroget sätt.

Ultrabase+ – specialbehandlad
kärna av HDF med extrem motståndskraft mot intrycksmärken.
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Lamin’art Black&Hype – är som alla Tarketts
laminatgolv utrustat med Tech3S - silikonförstärkta och vattenavisande fogar. Perfekt
att lägga i köket.

Loft Concrete Light

Lamin’art White&Hype – Varför måla golvet vitt
när du kan lägga in det vitt från början. Och få
en slitstark yta på köpet.
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Ibland tror man inte sina ögon. Utvecklingen har gått
dithän att tekniken ibland överträffar naturen själv.
Det ser exakt ut som ett äkta trägolv med naturtrogna
ådringar men det är faktiskt ett laminatgolv. Nyheten
Infinite som ger sken av att vara ändlösa breda träplank
med fas är ett exempel.
Det är mycket som talar för laminat gentemot ett traditionellt trägolv. Först och främst är det slitstyrkan. Ett
laminatgolv är betydligt mera tåligt och motståndskraftigt mot repor och intrycksmärken än ett trägolv. Det är
lättare att lägga och transportera hem från butiken. Det
hamnar också i ett bättre prisläge än trägolv vilket ger
dig en möjlighet att byta golv oftare och variera under
en kortare tidsperiod än när du byter trägolv.
Laminatgolv med utseende som trä tillhör våra mest
populära mönster. Det är därför som vi breddar sortimentet med ett antal nya varianter.
Du är i gott sällskap om du inte kan se skillnaden mellan
laminat och trä.

Alla Tarkett Laminatgolv är mycket
lätta att lägga genom sina smart
utformade låssystem.
T-lock är ett integrerat självlåsande
vinkellåssystem för flytande läggning. Inget lim behövs.
De flesta referenser har det nya
låssystemet –2-lock - som gör att
den limfria läggningen går ännu
smidigare och snabbare. 2-lock
är den nya generationens limfria
låssystem.

NEW

Woodstock Grey Beige Sherwood
som har fas på långsidor

Infinite Beige Oak med fas på långsidor
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Är det trägolv?
Nej det är faktiskt
laminatgolv!
Woodstock Grey Beige Sherwood
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Tål det mesta och ligger
bra till i kök och hall…

…samt på kontor, hotellrum
eller varför inte i danslokaler?
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Smart Pro är vårt mest tåliga laminatgolv! Mellanmaterialet är hårdare vilket betyder att golvet klarar
intrycksmärken ännu bättre.
Smart Pro är också behandlat med MR-tech – en unik
behandling av fogarna som hindrar fukt och vätska att
tränga ned i dessa. Tekniken förhindrar också rörelse,
sprickbildning och fuktskador i HDF-lagret.
Smart Pro är en golvserie inte bara för hallen och
köket hemma utan ligger lika bra även på andra mer
trafikerade utrymmen som hotellrum, kontor och i
mindre butiker.
Golvet är extremt slitstarkt och motståndskraftigt
mot både repor, slitage och fukt.
Smart Pro har desutom antistatiska egenskaper.

Smart Pro Princess Fontainbleau

Nyhet som förhindrar vatten att
tränga in. En ny unik teknologi som
även finns inom andra branscher
som glas, kläder och bilindustri.
Fogen behandlas, vilket skyddar
mot att fukt tränger in mellan
skikten och i HDF-brädan.

Antistatiskt - Smart Pro uppfyller
kraven på statisk uppladdning
enligt EN 1815.
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Ett laminatgolv från Tarkett består av 4 olika
delar.
Överst finns ett tåligt ytskikt. Dess funktion
är att hålla mot slitage samt att göra golvet
lätt att sköta och underhålla.
Under ytskiktet finns dekorskiktet som är
tryckt papper med oändliga möjligheter till
variationer i färger och mönster.
I mitten är den stabila bäraren som består
av en HDF-platta som innehåller 80 % träfiber. Bäraren är förstärkt med olika behandlingstekniker för att ge extra stabilitet och
styrka till golvet.
I bäraren finns låssystemet som gör det lätt
och snabbt att installera golvet.
Underst finns ett skikt som skyddar mot fukt
samt ger ytterligare stabilitet.

Vi synar
Laminatgolv

Exceptionellt slitstarkt
och mycket lättstädat med
Techwear.
Techwear ett mycket starkt slitskikt med två funktioner.
Dels ger Techwear ett hållbart golv med mycket hög
motståndskraft mot repor och intrycksmärken från
klackar. Dels är själva ytan på slitskiktet behandlad
så att damm och smuts inte fastnar.
Därför blir golvet mycket lättskött. Minimalt med
damm innebär ett renare golv vilket är en klar fördel
för alla allergiker. Vid städning behövs heller inga
kemikalier. Dammsugning eller torrmoppning räcker.

Skydd som förhindrar vatten
att tränga in.
Tech3S innebär att golvets fogar behandlas med
silikon och blir vattenavvisande och därmed minskar
risken för svällning vid eventuell vatteninträngning.
Golvet blir också lättare att lägga.
MRTech är en utveckling av Tech3S och ger ytterligare
skydd mot fukt. MRTech är exklusivt utvecklad för
Tarkett. Tekniken finns även inom andra branscher
som t ex bilindustrin.
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Tystare med SoundLogic.
Ger extra ljuddämpning i rummet. Kan dämpa ljudnivån
med upp till 20 decibel. SoundLogic kan resultera i 20%
tystare miljö än i ett rum utan ljuddämpning. Dämpar
även i intilliggande rum. Själva konstruktionen är en
ljudabsorberande matta som finns på utvalda golv i
kollektionen.

Tarkett
i sömmarna!

Ytstrukturer.
Det finns inte bara många olika färger och mönster
att välja mellan. Det finns också flera olika ytstrukturer som var och en ger sin egen speciella karaktär till
laminatgolvet.
Naturtrogen struktur (EIR). Teknik som gör att
ytstrukturen följer mönsterbildens ådring på dekoren.
Gör t ex att trämönster blir mycket naturtrogna och
levande.
Trä-/stenstruktur (reflection embossing) gör att
golvet får en matt och en blank ytstruktur som kombineras för att förstärka och återge utseendet på ett
naturtroget sätt.
Ett golv med Patina yta ger tre olika djup vilket ger
ett levande golv med vintage känsla.
Gillar du sidenmatt golv ska du välja ett alternativ
med matt yta ur vår kollektion.
Ett fräscht skinande golv med högre glans (luminous)
hittar du bland referenserna som har glansig yta.

Fasade kanter framhäver
känslan av trä.
I kollektionen finns trämönster med längsgående
fas och stenmönster med fasade kanter runt om.
Fasningen förstärker designen och skänker en unik
karaktär till golven.

Två olika låssystem som gör
det lätt att lägga.
T-lock är ett integrerat självlåsande vinkellåssystem
för limfri flytande läggning.
2-lock är ett helt nytt låssystem som förkortar
läggningstiden med 30%. Nästa generations limfria
låssystem. Finns på utvalda produkter. För utförlig
läggningsanvisning se www.tarkett.se

Stark och stabilt med UltraBase +

Lyxkänsla med varmt golv
i rummet.

Tarkett har utvecklat en mycket stark kärna av HDF. Det innebär
att bäraren är är extra stabil och extremt motståndskraftig mot
intrycksmärken. En ytterligare utveckling av Ultrabase+ är High
Impact Resistance som betyder att HDF-brädan är ännu mer
stabil och tålig.

Passa på att lägga in golvvärme när du byter golv.
Då kan du även dansa barfota.
Alla Tarkett Laminatgolv är anpassade och fungerar
med vattenburna och självbegränsande elektriska
golvvärmesystem. Rådgör med din golvhandlare.
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Vi tar vårt
ansvar för
kretsloppet.
För oss är det en självklarhet att vår verksamhet
går hand i hand med miljön. Redan för mer än 50 år
sedan började Tarkett att återvinna golvspill. Det är
en ständig utmaning att kunna producera golv på
energisnålare och resurssnålare sätt. Vår anläggning
för laminatgolv är ISO 9001 och ISO 14001 - certifierad vilket innebär att den möter dagens stränga
kvalitets - och miljökrav.Vi återanvänder spillet från
produktionen och använder detta till uppvärmning.
Hela 57% av all energi som används i fabriken kommer
från golvspill.
Vi söker kontinuerligt efter förnyelsebara råvaror och
material. Våra laminatgolv är till 84% tillverkade av
förnyelsebart material från naturen. Virkesråvaror
köper vi endast från leverantörer som verkar för ett
uthålligt skogsbruk och som ger oss möjlighet till
spårbarhet i hela kedjan från planta till golv. Våra golv
är därför certifierade av PEFC.
För dig som ska leva med golvet är det tryggt att veta
att det inte behövs några kemikalier som t e x lim när
golvet installeras. Och det behövs heller inga kemikalier för att rengöra och underhålla golvet.
Der Blaue Engel är världens första och mest välkända
ekovarumärke. Att bära det märket innebär att produkten noga har kontrollerats och sedan godkänts ur
miljösynpunkt. Våra laminatgolv är ”Der Blaue Engel”
– märkta.

Balanced Choice – Tarketts miljöarbete
Vi sammanfattar vår
syn på miljöarbete i
begreppet Balanced
Choice. Balanced
Choice genomsyrar
hela produktutvecklingen och är ett integrerat system som
förutom långsiktig
hållbarhet även tar
hänsyn till estetiska
faktorer.
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Better materials
Där så är möjligt, använder
vi naturliga och förnyelsebara råvaror. Vår strävan
är hela tiden att ta fram
produkter som har mindre
miljöpåverkan under sin
livslängd.

People Friendly Spaces
Det är viktigt att våra
golv bidrar till en säker,
hälsosam och behaglig
miljö. Våra laminatgolv
är både sköna att gå
på, lätta att städa samt
vackra att se på.

Resource Stewardship
Vår målsättning är att minska
resursanvändningen i produktionen samt tillverka golv
som är lätta att sköta och
underhålla. Det är bra både
för miljön och plånboken.

Reuse and Recycle
Vi strävar efter att hela
tiden öka användningen
av återvunnet material
i tillverkningen både i
form av energi- och
materialåtervinning.

Laminatguide Rumsrekommendation
Produktfördelar

Barnrum

Sovrum

Vardagsrum

Kök

Arbetsrum

Rekommenderad produkt

•Hygien
•Barfotavänligt
•Motståndskraft
•Enkelt underhåll
•Akustisk komfort

• Eden
• Soundlogic

• Barfotavänligt
• Enkelt underhåll
• Akustisk komfort
• Enkelt underhåll

• Eden
• Woodstock
• Vintage
• Soundlogic

• Motståndskraft
• Bekvämt att gå på
• Hållbarhet
• Enkelt underhåll

• Loft
• Lamin’Art
• Woodstock
• Vintage
• Smart Pro

• Fukttålighet
• Fläckmotstånd
• Slagtålighet
• Enkelt underhåll

• Soundlogic
• Smart Pro
• Lamin’Art
• Woodstock
• Vintage

• Antistatisk (endast Smart Pro)
• Tål stolar med hjul
• Slitstarkt

• Smart Pro
• Woodstock
• Vintage
• Lamin’Art

För fullständigt sortiment se följande sidor.
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SoundLogic
*

Klass: 31 & 32
Tjocklek: 9,2 mm & 10,2 mm

*

Playstyle Grafitti

Playstyle Laser

Free Scandinavian Ash

Free Deep Honey Sherwood
Oak

Free Princess Fontainebleau
Oak

Free Arthur Broceliande Oak

Free Old World Walnut

Eden Abate Pear Tree

Eden Bosc Pear Tree

Eden New World Walnut

Loft Ashen Slate

Concrete Dark

Concrete Light

Ger extra ljuddämpning
i rummet.

8259214
Yta: Patina

8124068
Yta: Glans (luminous)

8217275
Yta: Matt

8259222
Yta: Patina

8124069
Yta: Glans (luminous)

8217274
Yta: Matt

8259219
Yta: Patina

8124198
Yta: Glans (luminous)

8104195
Yta: Matt

8123197
Yta: Standard

8335236*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Loft

Klass: 32
Tjocklek: 8 mm

Loft Anthracite Slate

8335237*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)
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Stenmönster för
trendkänsliga.

8258283
Yta: Stenstruktur
(reflection embossing)

8258284
Yta: Stenstruktur
(reflection embossing)

Lamin´art
*

Klass: 32
Tjocklek: 8 mm
Perfekt till det trendmedvetna
hemmet.

White & Hype

Black & Hype

Patchwork Latte

Saddle Brown Oak

Bourbon Oak

dark fumes Oak

8176240
8342240*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

8176239
8342239*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

8213297*
Yta: Trästruktur
(reflection embossing)

Vintage
*

Klass: 32
Tjocklek: 8 mm
Nya golv som ser ut att ha
blivit märkta av tidens tand.

8167211
Yta: Patina

8388211*

8167210
Yta: Patina

8388210*

8167212
Yta: Patina

8388212*

Woodstock
*

Klass: 32
Tjocklek: 8 mm
Laminatgolv som liknar
vilket trägolv som helst.

Haywood Oak Grey

8154291
8119291*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Deep Honey Sherwood Oak
8154214
8119214*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Haywood Oak Mocha

8154293
8119293*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Mocha Sherwood Oak

8154216
8119216*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Grey Mocha Sherwood

8154289
8119289*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Suede Sherwood Oak

8154217
8119217*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Grey Beige Sherwood

8154288
8119288*
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)
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Infinite
*
Klass: 32
Tjocklek: 8 mm
Endless mönster
Mönster som gör planken
ändlösa.

Honey Oak

Beige Oak

New World Walnut

Old World Walnut

8215302*
Yta: Patina

8215301*
Yta: Patina

Eden

Klass: 31
Tjocklek: 7 mm
Golv som skapar känsla
och lust.

Honey Apple Tree
8037062
Yta: Glans (luminous)

8037198
Yta: Glans (luminous)

8037197
Yta: Glans (luminous)

Smart Pro
Klass: 32
Tjocklek: 8 mm
Tål medelhårt slitage i offentlig
miljö.
Smarta lösningar för proffs.

Princess Fontainebleau Oak
8184222
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)
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White Ash
8194200
Yta: Patina

Deep Honey Sherwood Oak
8184214
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Suede Sherwood Oak

8184217
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Mocha Sherwood Oak

8184216
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

Beige Sherwood Oak

8184218
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)

King Fontainebleau Oak

8184224
Yta: Naturtrogen struktur (EIR)
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Tech3S

Fuktmotstånd

Der Blaue Engel
& PEFC

Miljömärkning

20 år

7

Tech3S

2-lock

Ja

Techwear

32

1292x194

10,2 mm

Tech3S

2-lock

-

Techwear

32

855x331

8 mm

Tech3S

T-lock/2-lock

-

Techwear

32

1292x194/1292x331

8 mm

Tech3S

T-lock/2-lock

-

Techwear

32

1292x194

8 mm

Tech3S

T-lock/2-lock

-

Techwear

32

1292x194

8 mm

Tech3S

2-lock

-

Techwear

32

1292x331

8 mm

Tech3S

T-lock

-

Techwear

31

1292x194

7 mm

20 år

7

1,754

Der Blaue Engel
& PEFC

Ja

-

T-lock – ett integrerat självlåsande vinkellåssystem
för flytande läggning. Inget lim behövs.

2-lock – den nya generationens limfria låssystem.

4-sided Effect – golv med fasade kanter runt om.

25 år

6

1,698

Der Blaue Engel
& PEFC

Ja

-

25 år

8/6

2,005/2,565

Der Blaue Engel
& PEFC

Ja

-

SoundLogic – Ger extra ljuddämpning i rummet och även
i intilliggande rum. Kan dämpa ljudnivån med upp till 20
decibel.

Tech3S – silikonförstärkta vattenavvisande fogar minskar
risken för svällning vid eventuell vatteninträngning och
förenklar läggning.

MRTech – En ny unik teknologi som förhindrar vatten att
tränga in. Fogen behandlas, vilket skyddar mot att fukt
tränger in mellan skikten och i HDF-brädan.

Techwear – ett starkt ytskikt som samtidigt som det
skyddar mot repor och intrycksmärken också gör golvet
mycket lätt att sköta.

25 år

7

1,754

Der Blaue Engel
& PEFC

Ja

-

25 år

8

2,005

25 år

8

2,005

Der Blaue Engel
& PEFC

Ja

-

25 år

6

2,565

Der Blaue Engel
& PEFC

Ja

-

20 år

9

2,255

Der Blaue Engel
& PEFC

Ja

-

MRTech

T-lock

-

Techwear

32

1292x194

8 mm

Bruksklass 31: tål hårt slitage i hemmiljö och lätt slitage i offentlig miljö
Bruksklass 32: tål normalt slitage i offentlig miljö.

Bruksklass
Det är skillnad på laminatgolv och laminatgolv. Konstruktioner och behandlingar avgör i vilka
utrymmen som golven är mest lämpliga att installeras. Därför är golven indelade i s k bruksklasser.

Brandklassning
Tarkett laminatgolv möter de europeiska regler för brandklassning som gäller och är brandklassade
Bfl-S1 och Cfl-S1 enligt EN 13501-1. En extra garanti för säkerheten.

25 år

8

2,005

Der Blaue Engel 		
& PEFC

Ja

Ja

HDF m.
High impact resistance

Antistatiskt
Kollektionen Smart Pro uppfyller kraven på statisk uppladdning enligt EN 1815.

Der Blaue Engel
& PEFC

Ja

-

HDF m.
HDF
HDF
HDF
HDF
HDF
HDF
HDF
High impact resistance								

Tech3S

T-lock

Ja

Techwear

31

1292x194

9,2 mm

2-sided Effect – golv med fasade kanter längs långsidor.

25 års slitagegaranti i hemmiljö.

20 års slitagegaranti i hemmiljö.

Pictoförklaring

Garanti (hemmiljö)

Brädor/paket

1,754

Ja

Antibakteriell

Förpackning (m2)

-

Antistatisk

Mellanmaterial
HDF
		

T-lock

Låssystem

Ja

Techwear

Yta

Ljudreduktion

31

1292x194

Dimension (mm)

Klass

9,2 mm

Tjocklek

											

SoundLogic
SoundLogic
SoundLogic
Free/Eden
Playstyle
Loft
Loft
Lamin´art
Vintage
Woodstock
Infinite
Eden
Smart Pro
											
Egenskaper										

Bilderna kan skilja i färg och lyster jämfört med de verkliga golven på grund av trycktekniska skäl. Sortimentet kan variera mellan olika butiker. Art.nr 1499 3510 01. Ingång. 2010.
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Information
DANMARK
Tarkett A/S
Lunikvej 2
2670 Greve
Tel : 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

NoRgE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SVERIgE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

