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Starfloor
click 50Slitstarkt 

vinylgolv i 
plankformat

NYHET!



Tarketts Starfloor Click är ett slit-
starkt vinylgolv i plankformat med en 
exklusiv känsla. Golvet känns mjukt, 
är behagligt att gå på och enkelt att 
hålla rent. 

Med Starfloor Click kan du förnya ditt 
hem på ett enkelt sätt! Golvet är lätt 
att lägga, det krävs inget lim och kan 
läggas direkt på ditt nuvarande golv.

Välj mellan mönster av harmoniska 
trägolv eller vackra stenplattor.

Vinylgolv  
med exklusiv 
känsla

Lätt att 
lägga med 
klick

Starfloor Click är designat för att 
vara lätt att lägga. Golvet består 
av ett klicklåssystem som gör 
det möjligt att lägga in utan att 
använda några specifika verk-
tyg eller lim. Det är en flytande 
installationsmetod vilket gör att 
du kan lägga golvet direkt ovanpå 
ditt nuvarande golv om det har en 
plan yta. 

Lagra paketen plant i rummet 
före läggning

Praktiskt
Starfloor Click är mycket tåligt och 
enkelt att sköta, tack vare den starka 
ytbehandlingen. Ta gärna del av våra 
tips som du hittar på vår hemsida,  
www.tarkett.se. 

Golvets material gör att det är extra 
mjukt och skönt att gå på. Det är ett 
slitstarkt golv som klarar normalt 
slitage från till exempel husdjur och 
barn med mycket spring i benen. 
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Perfekt i köket, hallen eller i 
andra utrymmen hemma.

Underlaget ska vara rent, 
plant och torrt

Sätt ut distanskilar Klicka samman brädorna

Titta på videon 
för att se hur 
man lägger in 
Starfloor Click!

SLATE-GREY



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

SLATE-GREY
35996000

Starfloor Click är gjort av material 
som är 100% återvinningsbart och 
ftalatfritt, med mycket låga emis-
sionsvärden. Tarketts Balanced 
Choice-märkningen ger information 
om innehållet i våra golv och hur de 
bidrar till en hållbar utveckling.

n  hur stor andel av råmaterialet som är naturligt och förnyelsebart
n  huruvida produkten kan återvinnas eller ej
n  mängden kemiska emissioner (TVOC µg/m3 efter 28 dagar)

Tjocklek: 5 mm  Slitskikt: 0,50 mm 
Bredd: Trämönster 20 cm. Stenmönster 31 cm   
Längd: Trämönster 122 cm. Stenmönster 60,3 cm   
Vikt: 9,2 kg/m²  Plankor/paket: 7(trä), 9(sten)  Fasade kanter: Ja   
Miljö: Låga emissioner. Ftalatfri  Bruksklass: 32

*OBS! Vinylplanken i paketen kan skifta i färg, vilket är en del av golvets design.

SLATE-ANTHRACITE
35996001

SOFT OAK-NATURAL
35997007

SOFT OAK-LIGHT BEIGE*
35997004

CERUSED OAK-BEIGE*
35997011

CERUSED OAK-LIGHT 
BROWN* 35997012

WASHED PINE-LIGHT 
BROWN 35997016

SMOKED OAK-LIGHT GREY
35997001

SMOKED OAK-DARK GREY 
35997002

SMOKED OAK-BROWN
35997003

P R O T E C T I O N

35
99

37
03

01
. i

ng
ån

g


