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LAMINATGOLV KOLLEKTION 2014/15

VÄLKOMMEN TILL TARKETT
Vårt mål är att ta fram trendkänsliga och
nyskapande golv i trä, plast, laminat,
linoleum och textil, som bidrar till att öka
trivseln hemma hos dig. Våra laminatgolv
tillverkas i Tyskland och är inte bara långlivade, de passar lika bra i livets alla rum.
Det ger vi dig 25 års garanti på. Så hurra
för golvet som du kan leva hela livet på
och Länge leve laminat!

INNEHÅLL:
04. HÄRLIGA HALLAR
06. VACKRA VARDAGSRUM
08. KARAKTÄRSRIKA KÖK
10. SINNLIGA SOVRUM
12. ANPASSAT FÖR ARBETSRUMMET
14. BUSIGA BARNRUM
16. SYNA GÄRNA VÅRA GOLV
18. ETT HÅLLBART VAL
19. VÅRA PRODUKTER
Stort tack till Mio Möbler som lånat ut
inredning till broschyren. Du hittar deras
möbler på sid 4-5 och sid 10-11.
Golvet på framsidan:
Vintage / Barn Oak Praline / 42073404
Golvet på baksidan:
Soundlogic / Soft Nutmeg / 42097436

L AMINAT 2014/15

GOLVET SOM ÖVERRASKAR
Våra laminatgolv är inte bara lättlagda, lättskötta och slitstarka till ett pris
som ger dig mer utrymme över till resten av inredningen hemma. De har ett
naturligt och exklusivt utseende och finns i flera kvaliteter och tjocklekar i en
bred palett av nyanser, från klassiskt och exotiskt trä till sten och spännande
och trendiga mönster. Faktum är att ibland har till och med vi svårt att se
skillnad mellan våra laminatgolv och solida trä- eller stengolv.

Och som om det inte vore nog är våra laminatgolv tillverkade av förnybara råvaror så att
de kan återvinnas. Lägg sedan till ett starkt låssystem, ljuddämpning och fuktskydd, så får
du ett golv som du kan leva länge på. Årets kollektion med 37 olika mönster har närmare
trettio inspirerande nyheter. Välj mellan naturtrogna trä- och stenmönster, vintage eller
något annat spännande mönster från våra egna designers och låt fantasin flöda.

HÄRLIGA HALL AR

VÄLKOMMEN HEM
Grus och slask från ytterskor, barnvagnar, cyklar och mycket spring från
blöta tassar och stora och små fötter. Hallen är det rum hemma hos dig
som är mest utsatt för slitage både soliga och regniga dagar. Det kräver
ett hallgolv som klarar hårda tag och dessutom är lätt att hålla rent.

STÄNKSÄKERT GOLV

LONG BOARDS / SNOW OAK / 42086409

04.

Alla våra laminatgolv är utrustade med
Tech 3S, vårt system med silikonförstärkta och
vattenavvisande fogar som minskar risken för
svällning vid eventuell vatteninträngning.

HÄRLIGA HALL AR

WOODSTOCK / SOFT CUMIN OAK / 42063365

SOUNDLOGIC / BROCELIANDE BROWN OAK / 8339414

MOTA SMUTSEN I DÖRREN
Med dörrmattor både utanför och innanför
ytterdörren minskar nedsmutsningen i
hallen betydligt.

Alla våra laminatgolv har silikonförstärkta, vattenavvisande fogar som skyddar mot den värsta vätan, och
en ytbehandling som gör det övre så kallade slitskiktet
extra tåligt. När du ändå byter golv, varför inte passa
på att göra hallen ännu mer välkomnande och installera
golvvärme? Alla våra laminatgolv fungerar utmärkt
tillsammans med vattenburna eller självbegränsande
elektriska golvvärmesystem. Fråga din golvhandlare för
mer information.

LONG BOARDS / SNOW OAK / 42086409

05.

VACKRA VARDAGSRUM

PERFEKT FÖR BÅDE
FIRANDE OCH FREDAGSMYS
Vardagsrummet är inte bara synonymt med avkoppling och stimulans.
Det är ett av de rum i huset som ger dig störst chans att uttrycka din
personliga stil genom inredning och design.

WOODSTOCK / SUEDE SHERWOOD OAK / 8119217

06.

VACKRA VARDAGSRUM

Här erbjuder vårt breda urval av mönster och färger oändliga
möjligheter att matcha och skapa spännande, nya kontraster
med övrig inredning. Och med ett av våra laminatgolv i
vardagsrummet gör det heller inget om fredagsmyset framför
tv:n blir kladdigt. Eller om gästerna på födelsedagsfesten
slår klackarna både i taket och golvet. Våra laminatgolv
håller för det mesta och är dessutom extra lättstädade.

SOUNDLOGIC / HERITAGE GREY OAK / 8339381

VINTAGE / TAIGA PINE / 42072433

VÄLJ G O LV E F T E R LJU S ET
Ett mörkare golv absorberar ljus och gör att
rummet känns ombonat men mindre, medan
ett ljusare golv reflekterar ljuset och skapar
en känsla av rymd.

SOUNDLOGIC / AGED OAK / 8339429

07.

VACKRA VARDAGSRUM

LONG BOARDS / HERITAGE RUSTIC OAK / 42090380

LONG BOARDS / HERITAGE RUSTIC OAK / 42090380

VAD ÄR L AMI N AT?

VINTAGE / NOSTALGIC SPRUCE / 42073426

08.

Laminatgolv skapas genom att flera skikt av träfiber, specialbehandlat papper och skyddande plastfilm sammanfogas
under tryck. Det ger golvet en stark kärna (bärare) och gör
det stabilt och tåligt. Och det naturtrogna utseendet gör
att det passar lika bra i alla rum i huset, med undantag för
regelrätta våtutrymmen som badrum, tvättstugor eller bastur.

VACKRA VARDAGSRUM

L ÄTT ATT L ÄGGA

VINTAGE / NOSTALGIC SPRUCE / 42073426

Alla våra laminatkollektioner är utrustade med
vårt limfria låssystem 2-lock. Det är marknadens
mest användarvänliga och gör golven extremt
lättlagda. Följ bara anvisningarna som följer
med våra produkter.

09.

KARAK TÄRSRIKA KÖK

TRIVSAMT OCH TÅLIGT I KÖKET
Köket är mer populärt än någonsin och konkurrerar idag med
vardagsrummet om titeln som husets självklara samlingspunkt,
inte bara för matlagning utan lika mycket för festligheter.

VINTAGE / BARN OAK PRALINE / 42073404

10.

KARAK TÄRSRIKA KÖK

VINTAGE / BARN OAK PRALINE / 42073404

LAMIN’ART / BLACK & HYPE / 8342239

GE DIG SJÄLV SPILLMÅN
När du köper golv, lägg gärna till 5 %
för spill i samband med läggningen.

I takt med att vi spenderar mer tid i köket lägger vi också
större vikt vid hur det är designat. Och ingen annan stans
går väl form och funktion lika mycket hand i hand som här?
Då kan det vara skönt att veta att våra laminatgolv är lika
väldesignade som de är stabila och hållbara. Och att det
exceptionellt starka ytskiktet med vattenavvisande fogar
skyddar mot fukt och repor och intrycksmärken från till
exempel stolsben och gör golvet lätt att städa.

LAMINAT ÄR EXTRA TÅLIGT

LONG BOARDS / HERITAGE GREY OAK / 42090381

Våra laminatgolv har en specialbehandlad kärna av extra
tålig träfiber, så kallad High-density fibreboard (HDF), med
extrem motståndskraft mot intrycksmärken. Alla är dessutom
behandlade med det tåliga ytskiktet Techwear som skyddar
mot repor och märken från exempelvis vassa klackar.

11.

SINNLIGA SOVRUM

EN NY DAG
… i ett nytt, skönt sovrum. Drömmer du om ett
nytt golv i sovrummet? Låt dig inspireras av den
breda paletten av mönster i vår nya kollektion.

SOUNDLOGIC / APPLE TREE / 8339430

Vilken känsla vill du att ditt sovrum ska förmedla?
Minimalistiskt och avstressande eller ombonat och
mysigt? Med våra laminatgolv är möjligheterna
oändliga och det enda som sätter gränserna är din
egen fantasi.

L AMINAT ÄR LJUDDÄMPAT

LONG BOARDS / MOONSHADOW LIGHT OAK / 42088328

12.

SoundLogic är vår kollektion av ljuddämpande
laminatgolv. Varje bräda är utrustad med en matta
på baksidan, som ger extra ljuddämpning både i
rummet det läggs i och ut mot närliggande rum.

BUSIGA BARNRUM

ROLIGA, TÅLIGA RUM
FÖR DIG OCH BARNEN
Våra laminatgolv är enkla att lägga, lätta att städa och lätta att byta.
Något som kan vara extra praktiskt när du ska inreda barnens rum. I vårt
utbud hittar du tåliga, lättstädade och ljuddämpande golv med mönster
som passar både busiga småbarn och trendiga tonåringar.

LAMIN’ART / WHITE & HYPE / 8342240

13.

ANPASSAT FÖR ARBETSRUM

ETT GOLV SOM ÄR
LÄTT ATT JOBBA MED
I dag har allt fler möjlighet att arbeta hemifrån på hel- eller deltid och upptäcker
behovet av att skapa en bekväm och praktisk plats att arbeta på hemma.

L AMIN AT Ä R E XT R EM T L ÄT T S TÄ DAT
Att sopa, dammsuga och torrmoppa räcker oftast.
Svårare fläckar tas bort med fuktig trasa och
vid behov kan golvet fuktmoppas med ett milt
rengöringsmedel och eftertorkas med väl urvriden
trasa. Men häll aldrig vatten direkt på golvet!

14.

VINTAGE / DAYSPRING RAINBOW / 42071326

ANPASSAT FÖR ARBETSRUM

VINTAGE / BARN OAK / 42073392

Ett hemmakontor kan ställa lite speciella krav på vilket golv
du väljer. Med tanke på kablage och sladdkopplingar till
elektronik, som dessutom har en tendens att dra åt sig en
hel del damm, ska det gärna vara lättstädat. Ska man inreda
med en kontorsstol på hjul eller arkivhyllor är det viktigt att
golvet kan stå emot upprepat slitage och intrycksmärken. Det
gör alla golv i vår laminatkollektion, men vi rekommenderar
ändå en skyddande matta under din kontorsstol.

VINTAGE / DAYSPRING RAINBOW / 42071326

LYX KÄ NSL A ME D VA RM T G OLV I RU M M ET
Passa på att lägga in golvvärme när du byter golv. Våra
laminatgolv är anpassade för och fungerar med vattenburna eller självbegränsande elektriska golvvärmesystem.
Fråga din golvhandlare om råd.

SOUNDLOGIC / SOFT NUTMEG / 42097436

15.

VÅRA GOLV UNDER LUPP

SYNA GÄRNA VÅRA
GOLV I SÖMMARNA
Våra laminatgolv består av fyra olika skikt:
(01.) Överst finns det tåliga ytskiktet. De håller mot slitage och gör golven lättskötta. (02.) Under ytskiktet
finns dekorskiktet som består av tryckt papper, med oändliga möjligheter till variation i färger och mönster.
(03.) Nästa skikt, den stabila bäraren, består av en HDF-platta av 80 % träfiber, förstärkt med olika behandlingstekniker för att ge golvet extra stabilitet och styrka. Bäraren rymmer även låssystemet som gör golvet så lätt och
snabbt att lägga. (04.) Det fjärde, understa skiktet skyddar mot fukt och ger golvet ytterligare stabilitet.

PROVA VÅRT RENGÖRINGSKIT

01.
02.
03.

05.

Bland rengöringsprodukterna i vårt tillbehörssortiment
hittar du Wood Floor Care Kit som även fungerar utmärkt
på laminatgolv. Kitet innehåller Spray Cleaner 0,75 l,
moppstativ samt mikrofiberduk.

04.
06.
09.
07.
10.
08.

05. EXCEPTIONELLT SLITSTARKT OCH
MYCKET LÄTTSTÄDAT MED TECHWEAR.
Techwear är ett extremt starkt, yttre så kallat
slitskikt som ger en hård och plan yta med
hög motståndskraft mot repor och intrycksmärken, där damm och smuts har svårt att
fastna. Det här gör golv behandlade med
Techwear mycket lättskötta. Städning av
Techwear-behandlade golv kräver heller inga
kemikalier. Dammsugning eller torrmoppning räcker oftast.
06. FASADE KANTER FRAMHÄVER
KÄNSLAN AV TRÄ.
I vår laminatkollektion finns trämönster
med fasning både längsgående och runt
om. Det förstärker designen och ger golven
en unik karaktär.

16.

07. SKYDD SOM MINSKAR RISKEN FÖR
VATTENINTRÄNGNING.

09. KLICK-SYSTEM SOM GÖR DET LÄTT
ATT LÄGGA.

Tech3S innebär att golvets fogar behandlas
med silikon och blir vattenavvisande. Det
minskar risken för svällning vid eventuell
vatteninträngning. Golvet blir också lättare
att lägga.

2-lock är vårt eget limfria klick-system som
förkortar läggningstiden med upp till 30 %.
Se utförlig läggningsanvisning på tarkett.se

08. T YSTARE MED SOUNDLOGIC.
SoundLogic-kollektionens ljudabsorberande matta ger en tystare inomhusmiljö
och fungerar ljuddämpande även ut mot
närliggande rum.

10. STARK OCH STABILT MED ULTRABASE +
Grunden i våra laminatgolv är Ultrabase+,
en mycket stark kärna av HDF som vi har
utvecklat själva. Det gör dem extra stabila
och extremt motståndskraftiga mot
intrycksmärken. En ytterligare utveckling
av den kärnan som vi kallar High Impact
Resistance gör HDF-brädan är ännu mer
stabil och tålig.

ENKELT ATT L ÄGGA

RECEPTET FÖR ETT NYTT
LAMINATGOLV:

05.
01.

02.
03.
04.

01. FOGSVANS, STICK- ELLER CIRKELSÅG
02. HAMMARE
03. TUMSTOCK
04. PENNA
05. VINKELHAKE

SOUNDLOGIC / SOFT NUTMEG / 42097436

GÖR SÅ HÄR:

GOLVLÄGGNING
STEG FÖR STEG
Scanna QR-koden
här intill eller gå till
http://m.laminatgolv.
tarkett.se för att se
våra instruktionsfilmer.

Du kan lägga ditt nya laminatgolv direkt på ett gammalt golv, oavsett om det
är av trä- eller plast, så länge underlaget är plant, fast, torrt och rent.
Brädorna bör helst läggas längs med infallande ljus. Lägg den första, mät ut
var du behöver kapa för att passa in nästa (glöm inte att lämna en rörelsefog
på 8-10 mm i kanterna så att golvet kan röra sig fritt med förändringar i inomhusklimatet), gör en markering, såga av och tryck fast den andra brädan i den
första. Upprepa. Använder du stick- eller cirkelsåg ska du såga brädan från
baksidan. Använder du en vanlig fogsvans ska du såga brädan från ovansidan.
Rörelsefogen täcks sedan med en golvlist.

17.

ETT HÅLLBART VAL

ETT MEDVETET VAL FÖR
LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET
Långsiktig hållbarhet handlar om att göra kloka val. Att göra rätt avvägning
mellan teknisk kvalitet och prestanda, olika miljöaspekter och estetiska faktorer
och samtidigt ta hänsyn till ekonomin. Miljöfrågorna genomsyrar vårt dagliga
arbete med att utveckla och producera golv. Vi är stolta över vårt miljöarbete
som fokuserar på fyra huvudområden:

1.
4.

2.

1. RÅVAROR SOM TAR HÄNSYN TILL MÄNNISKA OCH MILJÖ
Våra laminatgolv tillverkas så långt det är möjligt av naturliga,
återvunna och förnyelsebara råvaror och har 10 ggr lägre emissionsvärden än gällande europeiska standarden ISO 16000.

3.

2. RESURSSNÅL PRODUK TION MED L ÅGA UTSL ÄPP
Våra tillverkningsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001
och ISO 14001 och utsätts regelbundet för miljörevisioner. Vi
följer även upp vår energi- och vattenkonsumtion, utsläpp, spilloch avfallshantering samt vår återvinning, i syfte att tillverka
golv med så liten miljöpåverkan som möjligt.

SÅ HÄR L ÄSER DU VÅR HÅLLBARHETSMÄRKNING:
Du kan läsa mer om vårt miljöarbete i broschyren ”Ett medvetet
val för långsiktig hållbarhet” som du kan ladda ner från tarkett.se

3. GOLV SOM BIDRAR TILL BÄTTRE INOMHUSMILJÖ
Vi vill att våra golv ska bidra till en säker och hälsosam miljö i
lokaler där människor bor, arbetar och vistas. Våra laminatgolv
ska vara bekväma att gå på, skapa bra akustik och vara enkla att
hålla rena utan vax, polish eller starka städkemikalier.

Om produkten är
återvinningsbar

*

LAMINAT

< 100µg /m3
Better Indoor
Air Quality

4. ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING
Vi återvinner mer än 130 000 ton golvavfall varje år och gör bl.a.
nya plastgolv av spill från våra fabriker, som även värms med spån
från vår trägolvsproduktion.

18.

*TVOC AT 28 DAYS

Andelen
förnyelsebara
råvaror

Andelen
naturliga
råvaror

Emissionen av lättflyktiga
organiska ämnen (μg TVOC
per m3 efter 28 dagar)

VÅRA PRODUK TER

ÅRETS KOLLEKTION
Vår senaste kollektion av laminatgolv erbjuder inte bara ett stort
urval av färger och mönster. Den har också flera olika ytstrukturer
som var och en ger laminatgolvet sin egen speciella karaktär.

PATINA
Golv med en speciell ytstruktur
som förstärker designen och
ger den en vintagekänsla.

NATURTROGEN
STRUKTUR

MAT T

MAT T TRÄ

Ger golvet en sidenmatt känsla.

En fint strukturerad yt-finish
för en mjuk vintagelook.

En ytstruktur som förstärker stenoch trädesignens naturliga utseende.

AUTENTICO

LUNAR

STRATOCHROME

HELIOCHROME

Återskapar en känsla av ett
äkta trägolv genom en unik
präglingsteknik.

En mycket matt, naturtrogen
prägling som understryker
uttrycket hos ett klassiskt ekgolv.

3D-effekt som ger struktur och
känsla av ett äkta trägolv med
hjälp av en unik präglingsteknik.

Patenterad teknik som skapar en
ytstruktur där matt och blankt
kombineras. Resultatet blir en
djupare 3D-känsla som bättre återger trämönstrets ådring.

VINTAGE / BARN OAK PRALINE / 42073404

PIKTOFÖRKLARING:

VÅRA PLANK
3-stavsplank:

TARKETT

01.

02.

03.

01. 25 års slitagegaranti i hemmiljö.
02. 2-lock – den nya generationens limfria
låssystem.
03. Techwear – ett starkt ytskikt som samtidigt
som det skyddar mot repor och intrycksmärken
också gör golvet mycket lätt att sköta.
04. Tech3S – silikonförstärkta vattenavvisande fogar som minskar risken för svällning
vid eventuell vatteninträngning och förenklar
läggning.
05. SoundLogic – Ger extra ljuddämpning i
rummet och även ut mot intilliggande rum.

04.

05.

06.

07.

06. Brandklassning – Tarkett laminatgolv
uppfyller rådande europeiska regler för
brandklassning och är brandklassade Bfl-S1
och Cfl-S1 enligt EN 13501-1. En extra garanti
för säkerheten.
07. Der Blaue Engel – Världens första ekovarumärke etablerat redan 1978. Märkningen
innebär att produkten är noga kontrollerad
och godkänd ur miljösynpunkt.
08. PEFC – Vi köper endast råvaror från
leverantörer som verkar för ett uthålligt
skogsbruk och som ger oss möjlighet till spårbarhet i hela kedjan från planta till laminat-

08.
golv. Våra laminatgolv är därför certifierade
av PEFC, världens största skogscertifieringsorganisation, en internationell, ideell, opolitisk
satsning på hållbar skogshantering.

2-stavsplank:

Bruksklass – Golv delas i klasser efter hur
mycket slitage de tål. Våra laminatgolv håller
klass 32. Det betyder att de, förutom slitage
som uppkommer i hemmiljö, även fungerar
bra i offentliga miljöer som klassrum, mindre
kontor, hotellrum och butiker.

1-stavsplank:

Multistavsplank:

19.

VÅRA PRODUK TER

SOUNDLOGIC
Golven i SoundLogic-kollektionen är utrustade med en extra
matta på baksidan. Det ger extra ljuddämpning både i rummet
det läggs i och ut mot närliggande rum.
TJOCKLEK (MM): 10

BRUKSKLASS: 32

DIMENSION (MM): 1292 X 194

MELLANMATERIAL: HDF

FÖRPACKNING (M 2): 1,754

PLANKOR/PAKET: 7

TARKETT

OLD WORLD WALNUT

DARK FUMES OAK

8339197
Y TA: PATINA
PLANK: 2-STAV

8339212
Y TA: PATINA
PLANK: MULTISTAV

PRINCESS FONTAINEBLEAU OAK

ASHEN SLATE

ANTHRACITE SLATE

BRUSHED OAK

8339222
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR
PLANK: 3-STAV

8335236
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR

8335237
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR

8339347
Y TA: MATT TRÄ
PLANK: 3-STAV

s. 7

NYHET!

BERGAMO GREY OAK
8339362
Y TA: MATT TRÄ
PLANK: 3-STAV

NYHET!

INTENSE WHITE OAK

NYHET!

8339377
Y TA: HELIOCHROME
PLANK: 3-STAV

HERITAGE GREY OAK

8339381
Y TA: STRATOCHROME
PLANK: 1-STAV

NYHET!

HERITAGE RUSTIC OAK
8339380
Y TA: STRATOCHROME
PLANK: 1-STAV

s. 5

NYHET!

HERITAGE LIGHT OAK
8339385
Y TA: AUTENTICO
PLANK: 1-STAV

20.

NYHET! SNOW OAK
8339409
Y TA: MATT
PLANK: 1-STAV

NYHET!

BROCELIANDE BROWN OAK

8339414
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR
PLANK: 2-STAV

s. 15/17/24

NYHET!

SOF T NUTMEG

42097436
Y TA: LUNAR
FASNING: 2-FAS / PLANK: 1-STAV

VÅRA PRODUK TER

s. 23

NYHET!

NOSTALGIC PINE

42097425
Y TA: AUTENTICO
FASNING: 2-FAS / PLANK: 1-STAV

s. 7

NYHET! AGED OAK
8339429
Y TA: PATINA
PLANK: 2-STAV

s. 12

NYHET!

APPLE TREE

8339430
Y TA: PATINA
PLANK: 2-STAV

VINTAGE / BARN OAK PRALINE / 42073404

WOODSTOCK
Den tydliga ytstrukturen och de fasade kanterna längs med
långsidorna på våra Woodstock-golv ger ett naturtroget och
exklusivt intryck.
TJOCKLEK (MM): 8

KOLLA
UNDERLAGET

BRUKSKLASS: 32

DIMENSION (MM): 1292 X 194

MELLANMATERIAL: HDF

FÖRPACKNING (M 2): 2,005

PLANKOR/PAKET: 8

DEEP HONEY SHERWOOD OAK

Sök upp källan till
knarrningar i det gamla
golvet innan du börjar
läggningen. Ett nytt
laminatgolv på det
befintliga brukar inte
reducera ljudet.

8119214
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR
FASNING: 2-FAS / PLANK: 1-STAV

s. 6/22

s. 5

MOCHA SHERWOOD OAK

SUEDE SHERWOOD OAK

GREY MOCHA SHERWOOD

SOF T CUMIN OAK

8119216
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR
FASNING: 2-FAS / PLANK: 1-STAV

8119217
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR
FASNING: 2-FAS / PLANK: 1-STAV

8119289
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR
FASNING: 2-FAS / PLANK: 1-STAV

42063365
Y TA: HELIOCHROME
FASNING: 2-FAS / PLANK: 1-STAV

s. 13

s. 11

LAMIN’ART
Våra Lamin’Art-golv är inte bara slitstarka, reptåliga och
lättstädade. De kommer i två trendriktiga trämönster som
kan läggas var för sig eller kombineras för en unik effekt.
TJOCKLEK (MM): 8

BRUKSKLASS: 32

DIMENSION (MM): 1292 X 194

MELLANMATERIAL: HDF

FÖRPACKNING (M 2): 2,005

PLANKOR/PAKET: 8

WHITE & HYPE

BLACK & HYPE

8342240
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR
PLANK: 1-STAV

8342239
Y TA: NATURTROGEN STRUKTUR
PLANK: 1-STAV

21.

VÅRA PRODUK TER

LONG BOARDS
Vår nya kollektion med Long Boards är precis vad det låter
som. Laminatgolv med extra långa sektioner för en ännu mer
rustik, gedigen och trendriktig look.
TJOCKLEK (MM): 9

s. 12

BRUKSKLASS: 32

DIMENSION (MM): 2033 X 240

MELLANMATERIAL: HDF

FÖRPACKNING (M 2): 2,44

PLANKOR/PAKET: 5

NYHET!

MOONSHADOW LIGHT OAK

42088328
Y TA: PATINA
FASNING: 4-FAS / PLANK: 1-STAV

s. 11

NYHET!

s. 8

HERITAGE GREY OAK

42090381
Y TA: STRATOCHROME
FASNING: 4-FAS / PLANK: 1-STAV

NYHET!

HERITAGE RUSTIC OAK

42090380
Y TA: STRATOCHROME
FASNING: 4-FAS / PLANK: 1-STAV

s. 4/5

NYHET!

CLASSIC OAK NATURAL

42086408
Y TA: MATT
FASNING: 4-FAS / PLANK: 1-STAV

NYHET! SNOW OAK
42086409
Y TA: MATT
FASNING: 4-FAS / PLANK: 1-STAV

NYHET!

NOSTALGIC PINE

42087425
Y TA: AUTENTIC
FASNING: 4-FAS / PLANK: 1-STAV

VINTAGE
GE GOLVET RUM
Då golv växer på
sommaren och krymper
på vintern är det viktigt
att det har lite rörelsemån,
så var noga med rörelsemåttet mot väggen. Och
ställ inte tunga möbler
direkt på golvet. Det
ökar risken för sprickor.

Våra Vintage-golv erbjuder all modern funktionalitet men
har rustika plankmönster som ger dem det där rätta, slitna
utseendet.
TJOCKLEK (MM): 8

BRUKSKLASS: 32

DIMENSION (MM): 1292 X 194

MELLANMATERIAL: HDF

FÖRPACKNING (M 2): 2,005

PLANKOR/PAKET: 8

BOURBON OAK
8388210
Y TA: PATINA
FASNING: 2-FAS / PLANK: 1-STAV

s. 14/15

WOODSTOCK / SUEDE SHERWOOD OAK

22.

s. 15

DAYSPRING RAINBOW

MOONSHADOW LIGHT OAK

42071326
Y TA: AUTENTICO
PLANK: 2-STAV

8388328
Y TA: PATINA
FASNING: 2-FAS / PLANK: 1-STAV

NYHET! BARN OAK
42073392
Y TA: PATINA
PLANK: 1-STAV

VÅRA PRODUK TER

s. 1/10/11
19/21/23

NYHET!

BARN OAK PRALINE
42073404
Y TA: PATINA
PLANK: 1-STAV

s. 8/9

s. 7

NYHET! TAIGA PINE
42072433
Y TA: AUTENTICO
FASNING: MICRO / PLANK: 1-STAV

NYHE T!

NOSTALGIC SPRUCE
42073426
Y TA: PAT INA
PLANK: 1-STAV

MISSA INTE VÅR
MOBILSA JT!
Scanna QR-koden och läs mer om
våra laminatgolv direkt i mobilen.

FAS AVGÖR MELL ANRUMMET

LONG PLANK / NOSTALGIC PINE / 42087425

Golvets fasning avgör hur mycket mellanrum mellan plankorna
som syns. Vi har laminatgolv utan fasning för en helt jämn yta,
Micro och 2-fas med längsgående v-formad fasning på två sidor
och 4-fas, med v-fasning på både kort- och långsidor.

23.

ÖRAT MOT GOLVET
Våra designers studerar trender inom allt från mode och
livsstil till arkitektur och teknik och översätter dem till
nya material, mönster och färger. Resultatet är 12-15
nya kollektioner varje år som skapar förutsättningar för
konsekventa, moderna och unika inredningar, där golvet
spelar en viktig roll.

ART: 1499 35 01 01. Bilderna kan skilja i färg och lyster jämfört med de verkliga
golven på grund av trycktekniska skäl. Sortimentet kan variera mellan olika butiker.
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