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Tarketts Linoleum – designed by nature
Tarketts Linoleum har tillverkats med samma ursprungliga recept sedan
starten 1898 med naturliga och förnybara ingredienser som linolja, kork- och
trämjöl, harts, naturliga färgpigment och juteväv.
Tarkett arbetar för en cirkulär ekonomi och
linoleumgolven är certifierad enligt Cradle
to Cradle som säkerställer att produkterna
utformas för att positivt bidra till miljön och
människors välbefinnande i varje steg av
deras livslängd. Linoleumgolven är även
miljömärkta med Svanen.
• Narni har ett slutet vattensystem och
isolerade torkugnar för en energioch miljösmart produktion. Även
regnvatten samlas in och återanvänds.

• 30 % av energin som används i fabriken
produceras på plats genom solceller,
jordvärme och en gasgenerator.
• xf2 -ytan på Tarketts linoleumgolv är
extremt slitstarkt och du behöver inte
använda vax/polish vilket i sin tur leder
till minskad användning av vatten och
städkemikalier.
• Tarketts linoleumgolv är 100 % återvinningsbara och det återvinns cirka 1,6
ton produktions- och installationspill
från närområdet varje år.
Umbrien är en region i mellersta Italien
med ett mjukt böljande landskap som är
berömt för sin skönhet.
Där, i den lilla staden Narni tillverkas
Tarketts linoleumgolv enligt originalrecept
sedan 1898. Här finns en gedigen kunskap,
stolt hantverkstradition och framförallt en
stor passion för linoleum som material.

Tarketts nya linoleumkollektion är ett
naturligt och hållbart val som tack vare den
starka xf2 -ytan ger ett mycket slitstarkt
golv.

Trentino xf 2 - ett nytt mönster med en
sofistikerad 3D-effekt i 10 fräscha färger.
Designen är lätt att mixa och matcha med
den övriga kollektionen.

Originale Essenza - en ny, helt naturlig
kollektion utan färgpigment, certifierad
enligt Cradle to Cradle guld. Finns i två
mönster, ett marmorerat och ett linjärt.

Kollektionen är uppdaterad med nya
trendiga färger och neutrala gråtoner. Två
nya mönster har tillkommit och det är idag
112 färger totalt i sex olika mönster. Samtliga
finns i kompakt och akustikt utförande.
Läs mer här!
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