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LONG BOARDS Craft Oak Clay
42264539

Framsida
LAMIN´ART Manor Oak Vogue
 42280554



FUNKTION  
+ DESIGN = SANT
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Laminat är inte längre golvet som du väljer för 
att kompromissa mellan funktion, smak eller 
design. Det är ett slitstarkt och tåligt golv med 
oöverträffad funktion för den som samtidigt 
eftersträvar vacker trä- eller stenkänsla. 

Ditt medvetna golvval skapar en inbjudande 
och välkomnande känsla redan i hallen som 
sedan sammanfattas i hemmets nya samlings-
rum, köket.   

Ett laminatgolv är dessutom oerhört lättskött 
och lätt att lägga. Och som om detta inte vore 
nog så tillverkar vi på Tarkett våra laminatgolv 
med förnyelsebara råvaror. 



SOUNDLOGIC

Harmony Ash Authentic
8339536
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Broceliande Brown Oak
8339414

Heritage Grey Oak
8339381

Harmony Ash Limed
8339545

Exklusivt för Norden 

Vilken känsla vill du att ditt rum ska förmedla? 
Minimalistiskt och avstressande eller ombonat 
och mysigt? Bredden av golv i SoundLogic  
kollektionen ger näst intill oändliga design-
möjligheter och det som sätter gränser är 
troligtvis din egen fantasi.

Som namnet också antyder är varje enskild 
bräda dessutom utrustad med en ljuddämpande 
baksida, vilken huvudsakligen bidrar till att 
sänka ljudvolymen i rummet till en behaglig 
nivå. Den ger också en snabbare och billigare 
läggning eftersom det även är ett väl fung-
erande underlagsmaterial. 



LONG BOARDS
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Tänk längre 

I år dubblerar vi antalet mönster i förra lan-
seringens populära nykomling, Long Boards. 
Brädan är både längre och bredare och passar 
bäst in i det lite större rummet där dess längd 
på över 2 meter kommer väl till sin rätt.  
Utséendet  blir gediget och rustikt och ditt 
hem får en exklusiv plankkänsla till rätt pris.

Heritage Grey Oak
42090381

Moonshadow Light Oak
42088328



LAMIŃ ART
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Manor Oak Vogue
42280554

Design i 4 nya toner

Grafiska keramikmönster och tidlösa fisk-
bensbrädor i 4 helt nya toner.

Fiskbensmönstret här nedan är till exem-
pel designat på ett sätt där golvet får ett 
längsgående utseende helt utan synliga 
kortskarvar. Det kanske låter konstigt men 
kortskarvarna smälter samman tack vare Tar-
ketts designteknik Infinite och slutresultatet 
för det installerade golvet blir helt enkelt 
fantastiskt. 

Den exklusiva designtekniken påverkar inte 
installationen och som alla våra laminatgolv 
är de snabba och lätta att lägga. 

Manor Oak Vogue
42280554
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Manor Oak Classic
42280553

Manor Oak Classic
42280553



Manor Oak Classic
42280553



WOODSTOCK
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White & Hype
8153240

Klassiskt modernt 

Vår kollektions nya klassiker. Med en ren 
struktur, ett lugnt uttryck och med detaljerade 
kvistar blir golvet scenen för flera inrednings-
stilar. Vi kallar mönstret för klassiskt modernt 
i modiga färgtoner, noga utvalda av Tarketts 
erfarna designteam. Den naturtrogna känslan 
framhävs ytterligare av att ytan är unikt präg-
lat efter det underliggande trämönstret.

Soft Cumin Oak
42063365



Syna gärna våra golv  
i sömmarna

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 intrycks-
märken, 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.
I vår laminatkollektion finns trämönster med 
fasning både längsgående och runt om. Det 
förstärker designen och ger golven en unik 
karaktär.

Skydd som minskar risken för  
vatteninträngning.
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.

Tystare med Soundlogic.
SoundLogic-kollektionens ljudabsorberande 
matta ger en tystare inomhusmiljö och fung-
erar ljuddämpande även ut mot närliggande 
rum.

Stark och stabilt med Ultrabase +
Grunden i våra laminatgolv är Ultrabase+, en 
mycket stark kärna av HDF som vi har utveck-
lat själva. Det gör dem extra stabila och ex-
tremt motståndskraftiga mot intrycksmärken. 
En ytterligare utveckling av den kärnan som 
vi kallar High Impact Resistance gör HDF-
brädan är ännu mer stabil och tålig.

Våra laminatgolv består  
av fyra olika skikt:
1. Överst finns det tåliga ytskiktet. Det håller 
mot slitage och gör golven lättskötta. 

2. Under ytskiktet finns dekorskiktet som be-
står av tryckt papper, med oändliga möjlighe-
ter till variation i färger och mönster.

3. 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. 

4. Det fjärde, understa skiktet skyddar mot 
fukt och ger golvet ytterligare stabilitet.

1.

2.

3.

4.
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Lättlagt 2-lock klicksystem

Du behöver bara en såg, 
hammare, tumstock, 
penna och vinkelhake.

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

Du kan lägga ditt nya laminatgolv 
direkt på ett existerande, 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 brädan, mät ut 
var du behöver kapa för att passa 

in nästa. Lämna en rörelsefog 
på 8-10 mm mellan golv och 
vägg runt hela rummet då golvet 
krymper och sväller beroende på 
inomhusklimatet (fogen täcker 
du sedan med en sockel eller 
list). Gör en markering, såga av 
och tryck fast den andra brädan 
i den första. Fortsätt på nästa 
rad med resten av sista brädan i 
föregående rad. Upprepa. 

Använder du stick- eller cirkelsåg 
ska du såga från baksidan av brä-

dan. Med en vanlig fogsvans ska 
du såga från ovansidan (mönster-
sidan).

Ge golvet rum

Golv växer på sommaren och 
krymper på vintern. Därför är det 
viktigt att det har lite rörelsemån.
Så var noga med att lämna en 
rörelsefog mot väggen och ställ 
inte tunga möbler direkt på gol-
vet. Det ökar risken för sprickor.



Ytstrukturer

Naturtrogen struktur 
En ytstruktur som förstärker sten- och trädesignens 
naturliga utséende.

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

Matt sten
Ger golvet en sidenmatt känsla.

Matt trä
En fint strukturerad yt-finish för en mjuk vintage-look.

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

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

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

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

Små detaljer som gör den stora skillnaden. 

I den nya kollektionen presenterar vi åtta varianter av ytstruk-
turer som alla är noga framtagna av vårat tekniska team.

Det är också kombinationen av en bra underliggande mönster-
bild som tillsammans med den präglade ytstrukturen ger golvet 
det naturtrogna utseendet. Se gärna en noggrannare beskriv-
ning ovan.     

Vad är laminat?
Laminatgolv skapas genom att 
flera skikt av träfiber, special-
behandlat papper och skyd-
dande plastfilm sammanfogas 
under tryck. Det ger golvet en 
stark kärna (bärare) och gör 
det stabilt och tåligt. 

16 TARKETT LAMINAT  
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Plank- 
storlekar
Valet av plankformat gör stor skillnad för hur 
du upplever känslan av det nylagda golvet i 
rummet. 

En laminatbräda i standardstorleken 1292x194 
mm kan till exempel få det lilla rummet att 
se större ut, medan vår största planka, Long 
board, passar bäst in i det lite större rummet 
där dess längd på över 2 meter kommer mer till 
sin rätt.

Bilderna till höger visar tydligt hur de olika 
plankformaten förhåller sig till varandra.

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

Sortimentsöversikt
Vår senaste kollektion av laminatgolv erbjuder inte bara ett stort urval färger, mönster 
och olika ytstrukturer vilket du kan se på kommande sidor. Med ett laminatgolv från 
Tarkett kan du känna dig trygg i minst 25 år framåt. Så länge sträcker sig nämligen vår 
slitagegaranti. Den säkerställer inte bara att läggningen och skötseln blir enkel, med 
ett limfritt låssystem och skydd mot repor och fukt. Den innefattar också brandklassning 
vilket garanterar att våra råvaror är spårbara och noga kontrollerade och godkända ur 
miljösynpunkt. Ett bra val helt enkelt.



Brushed Oak
8339347

Snow Oak
8339409

Deep Honey Sherwood Oak
42097214

Old World Walnut
8339197

Intense White Oak
8339377

Broceliande Brown Oak
8339414

Dark Fumes Oak
8339212

Heritage Grey Oak
8339381

Nostalgic Pine
42097425

Princess Fontainebleau Oak
8339222

Heritage Rustic Oak
8339380

Aged Oak
8339429

SOUNDLOGIC Artikel- 
nummer

Tjocklek 
(mm)

Bredd 
(mm)

Längd 
(mm) Mönster Yta Fasning Mellan- 

material
Bruks- 
klass

m2/
paket

Plankor/
paket sida

Old World Walnut 8339197 10 194 1292 2-stav Patina - HDF 32 1,754 7

Dark Fumes Oak 8339212 10 194 1292 Multistav Patina - HDF 32 1,754 7

Princess Fontainebleau Oak 8339222 10 194 1292 2-stav Naturtrogen struktur - HDF 32 1,754 7

Brushed Oak 8339347 10 194 1292 3-stav Matt trä - HDF 32 1,754 7

Intense White Oak 8339377 10 194 1292 3-stav Heliochrome - HDF 32 1,754 7

Heritage Rustic Oak 8339380 10 194 1292 1-stav Stratochrome - HDF 32 1,754 7

Heritage Grey Oak 8339381 10 194 1292 1-stav Stratochrome - HDF 32 1,754 7 5

Snow Oak 8339409 10 194 1292 1-stav Matt trä - HDF 32 1,754 7

Broceliande Brown Oak 8339414 10 194 1292 2-stav Naturtrogen struktur - HDF 32 1,754 7 5

Aged Oak 8339429 10 194 1292 2-stav Patina - HDF 32 1,754 7

Nostalgic Pine 42097425 10 194 1292 1-stav Authentico 2-fas HDF 32 1,754 7

Deep Honey Sherwood Oak 42097214 10 194 1292 1-stav Naturtrogen struktur 2-fas HDF 32 1,754 7

Bourbon Oak 42097210 10 194 1292 1-stav Patina 2-fas HDF 32 1,754 7

Craft Oak Gold 42097537 10 194 1292 1-stav Naturtrogen struktur 2-fas HDF 32 1,754 7

Craft Oak Granite 42097538 10 194 1292 1-stav Naturtrogen struktur 2-fas HDF 32 1,754 7

Harmony Ash Authentic 8339536 10 194 1292 1-stav Matt trä - HDF 32 1,754 7 4

Harmony Ash Limed 8339545 10 194 1292 1-stav Matt trä - HDF 32 1,754 7 5

Melody Oak Grey 8339532 10 194 1292 1-stav Matt trä - HDF 32 1,754 7

Melody Oak Cream 8339533 10 194 1292 1-stav Matt trä - HDF 32 1,754 7

TARKETT
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Harmony Ash Limed
8339545

Bourbon Oak
42097210

Harmony Ash Authentic
8339536

Craft Oak Gold
42097537

Melody Oak Grey
8339532

Craft Oak Granite
42097538

Melody Oak Cream
8339533
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Mocha Sherwood Oak
8119216

White & Hype
8153240

Suede Sherwood Oak
8119217

Black & Hype
8153239

Grey Mocha Sherwood
8119289

Soft Cumin Oak
42063365

WOODSTOCK Artikel- 
nummer

Tjocklek 
(mm)

Bredd 
(mm)

Längd 
(mm) Mönster Yta Fasning Mellan- 

material
Bruks- 
klass

m2/
paket

Plankor/
paket sida

Mocha Sherwood Oak 8119216 8 194 1292 1-stav Naturtrogen struktur 2-fas HDF 32 2,005 8

Suede Sherwood Oak 8119217 8 194 1292 1-stav Naturtrogen struktur 2-fas HDF 32 2,005 8

Grey Mocha Sherwood 8119289 8 194 1292 1-stav Naturtrogen struktur 2-fas HDF 32 2,005 8

Soft Cumin Oak 42063365 8 194 1292 1-stav Heliochrome 2-fas HDF 32 2,005 8 13

Black & Hype 8153239 8 194 1292 1-stav Naturtrogen struktur - HDF 32 2,005 8

White & Hype 8153240 8 194 1292 1-stav Naturtrogen struktur - HDF 32 2,005 8 12-13



LAMIN`ART Artikel- 
nummer

Tjocklek 
(mm)

Bredd 
(mm)

Längd 
(mm) Mönster Yta Fasning Mellan- 

material
Bruks- 
klass

m2/
paket

Plankor/
paket sida

Fusion White 42268535 8 194 1292 1-stav Matt sten - HDF 32 2,005 8

Fusion Black 42268542 8 194 1292 1-stav Matt sten - HDF 32 2,005 8

Manor Oak Classic 42280553 6 331 1292 Multistav Matt trä - HDF 32 2,565 8 10-11

Manor Oak Vogue 42280554 6 331 1292 Multistav Matt trä - HDF 32 2,565 8 8-9

Fusion White
42268535

Fusion Black
42268542

Manor Oak Classic
42280553

Manor Oak Vogue
42280554

Heritage Authentic Oak
42090546
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Barn Oak
42088392

Moonshadow Light Oak
42088328

Craft Oak Gold
42264537

Heritage Royal Oak
42090534

Heritage Authentic Oak
42090546

Heritage Rustic Oak
42090380

Craft Oak Granite
42264538

Heritage Grey Oak
42090381

Snow Oak
42086409

Craft Oak Clay
42264539

LONG BOARDS Artikel- 
nummer

Tjocklek 
(mm)

Bredd 
(mm)

Längd 
(mm) Mönster Yta Fasning Mellan- 

material
Bruks- 
klass

m2/
paket

Plankor/
paket sida

Moonshadow Light Oak 42088328 9 240 2033 1-stav Patina 4-fas HDF 32 2,44 5

Heritage Rustic Oak 42090380 9 240 2033 1-stav Stratochrome 4-fas HDF 32 2,44 5

Heritage Grey Oak 42090381 9 240 2033 1-stav Stratochrome 4-fas HDF 32 2,44 5 7

Snow Oak 42086409 9 240 2033 1-stav Matt trä 4-fas HDF 32 2,44 5

Barn Oak 42088392 9 240 2033 1-stav Patina 4-fas HDF 32 2,44 5

Craft Oak Gold 42264537 9 240 2033 1-stav Naturtrogen struktur 4-fas HDF 32 2,44 5

Craft Oak Granite 42264538 9 240 2033 1-stav Naturtrogen struktur 4-fas HDF 32 2,44 5

Craft Oak Clay 42264539 9 240 2033 1-stav Naturtrogen struktur 4-fas HDF 32 2,44 5 2-3

Heritage Royal Oak 42090534 9 240 2033 1-stav Stratochrome 4-fas HDF 32 2,44 5

Heritage Authentic Oak 42090546 9 240 2033 1-stav Stratochrome 4-fas HDF 32 2,44 5 20

1. 25 års slitagegaranti i hemmiljö.

2. 2-lock – den nya generationens  
limfria låssystem.

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

4. Tech3S – silikonförstärkta vatten- 
avvisande fogar som minskar risken  
för svällning vid vatteninträngning  
och förenklar läggning.

5. SoundLogic – Ger extra ljuddämp- 
ning i rummet och även ut mot  
intilliggande rum.

6. 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.

7. 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 
laminatgolv. Våra laminatgolv är därför 
certifierade av PEFC, världens största 
skogscertifieringsorganisation, en inter-
nationell, ideell, opolitisk satsning på 
hållbar skogshantering.

Bruksklass – Golv delas i klasser efter  
hur mycket slitage de tål. Våra lami-
natgolv 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.

TARKETT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TARKETTS PIKTOGRAM:
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Att göra rätt från början
År 2050 kommer vi att vara 9 miljarder människor i världen. Jordens resurser är 
begränsade samtidigt som många människor strävar efter en högre livskvalitet. 
Därför måste vi arbeta för att hitta nya hållbara lösningar där människor, miljö och 
ekonomisk utveckling ges lika stor betydelse.

På Tarkett ser vi inte hållbarhet som en begränsning. Istället är det något som 
inspirerar oss att tänka nytt i allt vi gör. Vi utvecklar resurssnåla produkter som går 
att återvinna och som ger minsta möjliga påverkan på miljön under sin livstid. Det 
handlar om att göra rätt saker från början.

HÄR NEDAN SER DU TARKETTS HÅLLBARHETSMODELL. Inom varje område finns 
detaljerade miljömål uppsatta. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på tarkett.se.

BRA RÅVAROR
Vi väljer råvaror som tar hänsyn till människor och miljö och som kan 
återanvändas eller är biologiskt nedbrytbara.

SPARA PÅ RESURSER
Vi optimerar resursanvändningen i varje steg av tillverkningsprocessen. 
T ex hushåller vi med färskvatten, minimerar energiförbrukningen och 
minskar utsläppen av växthusgaser.

GOD INOMHUSMILJÖ
Våra golv bidrar till en säker och hälsosam inomhusmiljö där människor 
bor, arbetar och vistas. De är bekväma att gå på, ger bra akustik och är 
lätta att hålla rena.

ÅTERVINNING 
Laminatgolv kan återanvändas alternativt återvinnas som energikälla 
vid slutet av sin livscykel. Materialet är till 100 % brännbart, helt utan 
farliga utsläpp.
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LAMINAT

Recyclable

Emissionen av lätt-
flyktiga organiska 
ämnen (μg TVOC per 
m3 efter 28 dagar)

Om produkten är 
återvinningsbar

 n  Våra laminatgolv består av 84% förnyelsebara råvaror och våra  
 produktionsprocesser är certifierade enligt både PEFC och FSC. 

n  2/3 av den energi vi använder producerar vi själva genom energiut- 
 vining av förnyelsebar råvarar som sågspån och annat produktionsspill.

n  Vi minskar kontinuerligt vår vattenförbrukning och har ett eget  
 vattenreningsverk. Inget förorenat vatten släpps ut i det allmänna   
 avloppet.

PEFC/05-35-125

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

På väg mot  
cirkulär ekonomi
Tarkett tillverkar och säljer golv och vägg för hemmiljö samt hela funktionslös-
ningar för offentlig miljö. Vi är en av världens största golvtillverkare med ca 12 
000 anställda i över 100 länder. Vår storlek ger oss fördelar när vi t ex arbetar med 
hållbarhetsfrågor och inom forskning och utveckling. Men vi har också en stark 
lokal förankring med väl utbyggda sälj- och marknadsfunktioner som tillsammans 
med våra tekniska experter erbjuder support till både hemmafixaren och golvproffs 
runt om i Norden. 

CRADLE TO CRADLE™ arbetar med tredjepartscertifiering för att utvärdera produk-
ters miljöpåverkan. Utvärderingen görs utifrån fem kategorier: material, åter-
vinning, förnyelsebar energi, vatten och socialt ansvar. Flera av Tarketts golv är 
certifierade av Cradle to Cradle, läs mer på vår hemsida.

CIRKULÄR EKONOMI är ett förhållningssätt för att återskapa och dela resurser. Nya 
affärsmodeller och innovativa samarbeten mellan olika aktörer optimerar använd-
ningen av material och naturresurser. På så vis minskar uttagen ur naturens skafferi 
och fler kan dra nytta av de resurser som används om och om igen.

KONKRETA EXEMPEL PÅ VÅRT MILJÖARBETE

HÅLLBARHETSMÄRKNING FÖR ALLA PRODUKTER

Genom Tarketts hållbarhetsmärkning i golvpaketen får du information 
om innehållet i golven och hur de bidrar till en hållbar utveckling.  
Så här läser du märkningen:
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Tarkett tillverkar och säljer golv och vägg för 
hemmiljö samt hela funktionslösningar för 
offentlig miljö. Vi är en av världens största 
golvtillverkare med ca. 12000 anställda i över 
100 länder. Vår storlek ger oss fördelar när vi 
t.ex arbetar med hållbarhetsfrågor och inom 
forskning och utveckling. 

Men vi har också en stark lokal förankring med 
väl utbyggda sälj- och marknadsfunktioner 
som tillsammans med våra tekniska experter 
erbjuder support till både hemmafixare och 
golvproffs runt om i norden. 

VÄRLDSLEDANDE INOM GOLV

Bilderna kan skilja i färg och lyster jämfört med verkligheten på grund av trycktekniska skäl.  Art.nr 42097350801. 2018.  Ingång.

Fusion White
42268535

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


