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Badrummet betyder allt mer för vårt välbefi nnande. 
Här blir du pigg och fräsch efter en uppfriskande 
dusch. Här kan du njuta av ett varmt bad som gör 
gott för både kropp och själ.

Badrummet är ett rum där design och funktion 
verkligen möts. Du vill ha ditt badrum i snygg design 
samtidigt som det ska vara lättskött, hygieniskt, 
praktiskt och prisvärt. Du vill också att det ska vara 
garanterat vattentätt och säkert. Allt detta får du 
med den nya kollektionen Aquarelle från Tarkett. 

Bilden på framsidan visar 
golvet Pastille Purple och 
den skimrande väggen 
Circle White och bården 
Soft Super White. Prio 
badrumsinredning från 
Vedum. 

Golvet till höger heter 
Kiruma Dark Grey.

Design och funktion



Intressanta golvnyheter är t ex golvet Pastille som påminner om 
ett trendigt gummigolv, men är betydligt enklare att sköta. Eller de 
skimrande mönstren Circle och Kimono, perfekta att matcha med 
ett mörkare golv. En annan nyhet är Brick som ser ut som exklusivt 
kakel men som är betydligt säkrare utan kaklets alla fogar.

Tryggt och säkert
Hela Aquarelle-kollektionen är VT-godkänd och uppfyller med 
bred marginal branschens hårdaste krav på vattentäthet. Du kan 
sova lugnt och slipper oroa dig för fuktproblem, vattenskador och 
bekymmer med smutsiga fogar. 
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Till Vedums ekinredning Prio passar det gummigolvsinspirerade golvet Pastille 
Anthracite ihop med den grå väggen Soft Medium Grey och bården Stripe Grey. 
Fönsterväggen är målad.

Vägg Soft Medium Grey

Trendriktigt med Prio 
inredning från Vedum 
och väggen Brick Grey 
tillsammans med golvet 
Kiruma Dark Grey och 
bården Soft Super White.
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Kraven på fräschhet och hygien är och ska vara 
stora på ett badrum. Självklart underlättar det om 
väggar och golv är lättstädade. Aquarelle är det 
perfekta valet eftersom det är ytterst lättskött. 
Med en gummiskrapa torkar du enkelt och snabbt 
av både golv och vägg.

Du får också maximalt skydd mot fuktgenom-
trängning i och med att golvmattan dras en bit 
upp på väggen och genom att fogen svetsas i 
hörnen. En både smart och hygienisk lösning.

Vågar du ta ut svängarna med färg på golvet? Kombinera gärna med en skimrande 
och skir vägg med pärlemoreffekt. Sedan är det bara att välja vilka accessoarer som 
du tycker passar bäst till! På bilden ses golvet Pastille Turquoise, väggen Kimono 
och bården Soft Super White. Badrumsinredningen Flow kommer från Vedum.

Den skimrande väggen Kimono.
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Golvet Ship Deck är ett av våra populäraste mönster och visas här med väggen Circle 
och bården Soft Super White. Vitt på väggarna är trendigt och det diskreta mönstret 
ger ett exklusivt intryck. Badrumsinredningen heter Dial och kommer från Vedum.
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Var lite trendig med ekplanksmönster även i badrummet! 
Och du behöver inte oroa dig för att det blir vått på golvet. 
Golvet Oak Natural fi nns med matchande bård. Kombinera 
med väggen Soft White, Ifö Sense badrumsmöbler och Ifö 
Sign WC-stol, så blir resultatet som på bilden.

Golvet Kiruma Beige och väggen Brick Beige 
till badrumsinredningen Tidy från Vedum.
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Alla mönster i väggkollektionen är anpassade för horisontell sätt-
ning enligt H-metoden. Det innebär att väggen inte sätts i våder 
likt en tapet, utan ”sveps” runt rummet med oftast endast en 
skarv som följd. Väggen blir fogfri och du får ett säkrare badrum. 
Väggen kompletteras med en matchande bård upp till taket. 

Här får du utseendet av 
ett äkta skiffergolv utan 
att behöva bekymra dig 
för säkerheten; golvet är 
helt vattentätt! Väggen 
Leaf Grey med sitt diskreta 
mönster och matchande 
bård är ett av våra allra 
populäraste mönster.

Vattentätt 
och säkert 
med få fogar
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Med Aquarelle får du inga bekymmer om du skulle 
skvätta vatten på golvet eller råka felrikta duschen 
upp mot väggen. Superlätt att torka bort fl äckar 
från t ex leriga tassar. Här har det ljust trämönstra-
de golvet Oak White kombinerats med väggen Soft 
Dark Blue och bården Soft Super White. Badrumsin-
redning Sanity från Vedum.

Vattentätt i badrummet 
– tack för det!

Aquarellekollektionen 
inbjuder till många olika 
möjligheter med hela 
21 olika golvmönster, 
24 väggvarianter och 13 
olika bårder. Färgmatchat 
och klart.

Ljust och fräscht med det trä-
mönstrade golvet Oak White. Det vita golvet heter Pastille White.
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Anlita alltid en GVK-auktoriserad 
fackman för att utföra arbetet i bad/
våtrummet. Det tar en dag för den 
erfarne fackmannen att smidigt och 
enkelt installera Aquarelle i ett nor-
malstort badrum. Aquarelle är också 
- jämfört med andra material - ett 
mycket prisvärt och ekonomiskt klokt 
alternativ, både vad gäller material- 
och arbetskostnader.

Ett klokt val

Vitt golv Pastille White med brun vägg Kiruma Brown och 
randig bård Stripe Beige. Ifö Sense badrumsmöbler och 
Ifö frontfritt badkar BKFF.

Färglatt och tufft med golvet Pastille 
som fi nns i fyra färger.
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Aquarelle-kollektionens 
mångfald av mönster-
kombinationer ger stora 
möjligheter för dig att 
göra ett personligt val 
utifrån smak, behov och 
övrig inredning. 

Här ser du ett exempel 
med det stenmönstrade 
golvet Pebble med en 
mjukt ljusblå vägg, 
Soft Light Blue och den 
vita bården Soft Super 
White. Vackert och 
vilsamt för både badrum 
och gästtoalett. Bad-
rumsinredningen heter 
Tidy och kommer från 
Vedum.

Den pärlemorskimrande 
väggen Circle för tankarna 
till en vardagsrumstapet. 
Tvättställ Ifö Sign.



För ännu tuffare tag
Tvättstuga med grovingång betyder  
ofta leriga stövlar, hundar och fot-
bollsskor. Här passar våtrumsgolvet 
Optima perfekt. Det är ett extra 
tåligt golv som är speciellt anpassat 
för  våtutrymmen med hårt slitage. 
Optima fi nns i 10 olika färger som 
 alla kan kombineras med Aquarelle 
vägg och bård.
 Både Aquarelle och Optima är 
mycket lättskötta. Använd bara en 
fuktad trasa eller svamp och lite 
allrengöringsmedel.  
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I denna grovingång ligger Optima 
Ljusbeige på golvet. Väggen och 
bården heter Swing Yellow.
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Mönstren är utformade så att de passar för horisontell sättning. Bården täcker 
utrymmet mellan vägg och tak. Bården kan också användas enbart som dekoration. 
Alla bårder är i en något ljusare eller mörkare nyans än väggarna.

SOFT 
Super White  3943 057

OAK
Black  3943 060

OAK 
White  3943 059

OAK 
Natural  3943 058

Bård

STRIPE
Beige  3943 063

LEAF
Grey  3943 043

STRIPE
Grey  3943 062

LEAF
Green  3943 051

STRIPE 
Blue  3943 061

LEAF
Beige  3943 053

SWING
Grey  3943 055

SWING 
Light Blue  3943 054

SWING
Yellow  3943 056

Det trämönstrade golvet Oak Black i kombination med väggen Kiruma Grey, Ifö Sign vägghängd WC-stol och badrums-
inredningen Prio från Vedum.
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 Bilderna kan skilja i färg och 
lyster jämfört med de verkliga 
väggmattorna på grund av 
trycktekniska skäl.

Vägg

KIRUMA
Beige  3935 068

BRICK
Grey  3935 072

UNO
Green  3935 066

UNO
Beige  3935 065

CIRCLE
White  3935 071

BRICK
Brown  3935 073

BRICK
Beige  3935 074

KIRUMA
Brown  3935 067

SWING
Light Blue  3935 054

PAMPERO
Pearl  3935 024
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KIRUMA
Grey  3935 069

LEAF
Green  3935 053

SOFT
Dark Grey  3935 062

SWING
Grey  3935 055

UNO
Pearl  3935 039

SOFT
White  3935 060

LEAF
Beige  3935 052

SOFT
Super White  3935 059

KIMONO
White  3935 070

SOFT
Medium Grey  3935 061

LEAF
Grey  3935 043

SOFT
Dark Blue  3935 063

SOFT 
Light Blue  3935 064

Aquarelle Vägg Aquarelle Bård

Typ Heterogen väggmatta Heterogen väggmatta

Total tjocklek 0,92 mm 0,92 mm

Tjocklek slitskikt 0,12 mm 0,12 mm

Bredd 200 cm 49 cm

Längd ca. 35 m ca. 30 m

Vikt m2 1500 g 1500 g

Ljushärdighet ≥ 6 ≥ 6 

Färg 24 13
  

SWING
Yellow  3935 056
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Aquarelle golv, vägg och bård samt Optima Våtrumsgolv läggs och monteras 
enligt GBR:s branschstandard för våtrum. Såväl golv, som väggar och bårder 
ska trådsvetsas. Installationen i våtrum bör alltid göras av en GVK-auktoriserad 
fackman. Tala med din återförsäljare så får du hjälp. Skötselanvisningar samt 
utförliga tekniska data fi nns på www.tarkett.se

PASTILLE
Turquoise  3851 033

PASTILLE
Purple  3851 034

PASTILLE
Anthracite  3851 035

PASTILLE
White  3851 032

OAK
Black  3851 038

KIRUMA
Brown  3851 030

OAK
White  3851 037

KIRUMA
Beige  3851 027

OAK
Natural  3851 036

KIRUMA
Grey  3851 029

KIRUMA
Dark Grey  3851 031

KIRUMA
Sand  3851 028

AQUASTONE
Green  3851 024

PEBBLE
Black and White  3851 039

Golv

SKIFFER
Dark Grey  3851 019

AQUASTONE
Blue  3851 023

SHIP DECK
Teak  3851 022

AQUASTONE
Light Grey  3851 026

AQUASTONE
Beige  3851 025

AQUASTONE 
Dark Grey  3851 014

SKIFFER
Grey  3851 018

Aquarelle Golv Optima Golv

Typ Heterogent våtrumsgolv Homogent våtrumsgolv

Total tjocklek 1,5 mm 1,5 mm

Tjocklek slitskikt 0,35 mm 1,5 mm

Bredd 200 cm 200 cm

Längd ca. 25 m ca. 30 m

Vikt m2 2400 g 2200 g

Golvvärme Godkänt, max 27°C Godkänt, max 27°C

Färg 21 10
  

7
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OPTIMA
Ljusbeige  3247 821

OPTIMA
Beige  3247 825

OPTIMA
Salviagrön  3247 836

OPTIMA
Gulbeige  3247 850

OPTIMA
Mellangrå  3247 853

OPTIMA
Ljusblå  3247 856

OPTIMA
Mellanblå  3247 857

OPTIMA
Vit  3247 862

OPTIMA
Ljusgrå  3247 864

OPTIMA
Mörkgrå  3247 866

Var uppmärksam på att färgämnen i trasmattor av plast, halkskydd under badrums-
mattor, plastpåsar mm kan ge upphov till bestående missfärgning i golvet/väggen. 
Även gummiskrapa, gummihjul på vagnar och leksaker, möbeltassar av gummi och 
fötter på hushållsmaskiner kan ge fl äckar vid direktkontakt med våtrumsgolv eller 
vägg. Lämna aldrig gummiskrapan stående på golvet.

Spännande kontrast med en fondvägg av Brick Grey mot den ljusa väggen och bården Soft Super White och det mörka golvet 
Kiruma Dark Grey. Badrumsinredning Prio från Vedum.
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Tarkett Sverige AB 
Box 4538, 191 24 Sollentuna
Tel: 0771-25 19 00 – Fax: 08-96 62 83
e-post : info.se@tarkett.com

Information

BALANCED CHOICE 
- Tarketts arbete 
mot hållbar utveckling

”Balanced Choice” är ett integrerat system som 
förutom långsiktig hållbarhet även tar hänsyn 
till estetiska faktorer. Det baseras på synsättet 
att varje individ, projekt och miljö är olika och 
kräver individuella lösningar. Tarketts mål är 
att kunna erbjuda våra kunder produkter och 
ge råd så att de kan göra ett balanserat val 
mellan behov, budget och miljökrav. 

Naturliga och 

förnyelsebara material när 

så är möjligt

Att öka andelen naturliga 
och förnyelsebara mate-
rial är ett viktigt krav vid 

utvecklingen av nya produkter. Tarkett ser 
kontinuerligt över produktionen av befi ntliga 
produkter i avsikt att öka andelen naturliga och 
förnyelsebara råvaror. 

Förbrukning av 

färre resurser

Produktionsenheterna är 
ISO 9001 och 14001-certi-
fi erade och revideras varje 
år av oberoende experter 

för bedömning av miljörisker.  Fem nyckelfak-
torer övervakas kontinuerligt: energiåtgång, 
VOC emissioner, spill, vattenförbrukning och 
återvinning.

Skapa människovänliga 

miljöer

Tarketts golv ska bidra till 
säkra och hälsosamma 
miljöer. Alla golv utvärderas 

systematiskt med avseende på emissioner till 
inomhusluft. Tarkett har utvecklat ytbehand-
lingar som minskar belastningsskador på 
städpersonal och minimerar behovet av vatten, 
städkemikalier och energi vid skötsel och 
underhåll.  

Återvinning och 

återanvändning

Tarkett var först med att ut-
veckla ett system för åter-
vinning av installationsspill 

och är fortfarande ledare inom detta område. 
Varje år samlas stora mängder installationsspill 
in i norra Europa för att återvinnas i Ronneby. 
Även återvinningen av produktionsspill från 
tillverkningen ökar kontinuerligt.


