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Vattentät 
design för 
alla hem
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DESIGN & FUNKTION
Badrummet har blivit allt viktigare och kraven allt högre. 
Mönster och färger ska passa både för den som är trend-
medveten och för den som föredrar det tidlöst klassiska. 
Våra kollektioner har en fantastisk bredd som gör det möjligt 
för dig att vara kreativ och skapa ett badrum som återspeglar 
din personliga stil.

Men det ska inte bara vara snyggt. Det ska också vara håll-
bart, praktiskt, lättstädat, hygieniskt och prisvärt. Och framför 
allt vattentätt. Allt detta får du med Tarketts våtrumskollektio-
ner som uppfyller branschens hårda krav på vattentäthet och 
därmed är VT-godkända. Samtliga är ftalatfria.

VÄGG
Väggmattan monteras vanligtvis horisontellt och sveps runt 
rummet. Oftast blir det bara en enda skarv, vilket innebär att 
du får ett säkrare badrum. Väggmattan är 2 meter hög och 
måste därför kompletteras med en bård upp mot taket.  
Bården kan ha samma mönster, eller så kan du välja något 
annat som matchar. Det är också snyggt att sätta en helvit 
bård om taket är vitt. Bård och väggmatta produceras vid 
olika tillfällen och kan därför skilja i nyans.

Om väggen är högre än 2.5 meter monteras väggmattan 
vertikalt i våder, precis som man gör med tapeter. Det är dock 
inte alla mönster som går att montera på detta sätt.  
Se markeringar på sid 22-23.

GOLV
Golvmattorna finns i 2, 3 och 4 meters bredd vilket innebär 
att du kan få ett golv utan skarv. Se sista uppslaget för vilka 
mönster som finns i de olika bredderna. Aquarelle-golven är 
tåliga, mjuka och sköna att gå på med en stabil konstruktion. 
iQ-golven är homogena, vilket betyder att mönstret är det-
samma genom hela materialet. Detta, i kombination med en 
speciell PUR-yta, gör dem extremt tåliga och ger marknadens 
bästa skydd mot märken och fläckar.

Installationen i våtrum bör alltid göras av en GVK-auktoriserad 
fackman.

Carcassonne Concrete Blue
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NATURNÄRA 
OCH VARMT
Visst vore det härligt med ett riktigt 
trägolv i badrummet, men kanske 
inte så praktiskt. Nu kan du ändå 
skapa den naturliga, varma känslan 
med ett material som är både tåligt 
och vattentätt.

Här har vi kombinerat ett trämönst-
rat golv med lugna vita väggar och 
skapat värme genom att addera 
naturliga material och torkade växter 
i en beigebrun färgskala. 

Om du inte vill ha trämönster så 
finns flera alternativ som kan skapa 
samma känsla. Gillar du mönstrade 
golv så titta gärna på Carcassone 
Concrete (sid 2-3) som har samma 
färgskala men en Marrakesh-inspire-
rad stil. 

Trämönstret finns även i grått.

Soft Super White – 25915037

Oak Beige – 25905166
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iQ Surface Rouge Airy – 21089074 iQ Surface Rouge Multi – 21089080iQ Surface Contrast Multi – 21089084 iQ Surface Contrast Airy – 21089083

Rustic Velvet Linen – 25915089Rustic Velvet Dusty Green – 25915088 Rustic Velvet Blush – 25915087

VÄGG

GOLV

MODERNT OCH STILRENT 
Tycker du om det mer avskalade så kan det vara fint med ett golv som tar för sig. 
iQ Surface-kollektionen är resultatet av ett kreativt samarbete med den svenska 
designbyrån Note Design Studio. Färgkompositionen är både elegant och lekfull 
och passar dig som är designintresserad och vill ha ett extra slitstarkt golv.

På avstånd påminner Aquarelle Rustic Velvet om en 
kalkad vägg. Väggmattan finns i tre mjuka färger.

iQ Surface har en mönsterbild som är unik; kraftfull 
och finstämd på samma gång och påminner lite om 
det spräckliga konststensmaterialet terrazzo.

Bård: Rustic Velvet Blush 
Vägg: Rustic Velvet Blush  
Golv: iQ Surface Contrast Multi
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Nostalgia Dusty Green – 25915080 Nostalgia 2 White – 25915082Nostalgia Blush – 25915079 Nostalgia Linen – 25915081

SEKELSKIFTE
Det är få inredningsstilar som är så tidlösa som sekelskiftet, aldrig omodernt men 
helt rätt idag. I detta badrum har vi kombinerat den mer romantiska Nostalgia 
med ett nutida tuffare stenmönster på golvet vilket skapar en skön kontrast.  
Tidstypiska handfat och kranar sätter stilen.
Nostalgia finns i fyra mjuka färgställningar. Dusty Green, Blush och Linen återfinns 
i serien Rustic Velvet och fungerar bra om du skulle vilja ha Nostalgia som fond-
vägg. Till det grå betonggolvet vi valt här passar även färgerna Blush och White. 
För fler sten- och betongmönster, se sidorna 12-13 samt 20-23.

Trycket på vår väggmatta ”Nostalgia” varierar i färgstyrka 
för att ge känslan av ett gammalt handtryckt mönster.

Nostalgia Dusty Green

Raw Concrete Dark Grey
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ÄLSKADE MARMOR
Trender kommer och går men vår kärlek för marmor håller i sig. Vi har 
marmormönster för både vägg och golv i flera olika färger, svart, vitt, grått, 
beige och grönt. Kombinera med mässingsdetaljer för ett lyxigare badrum 
eller välj naturmaterial för att skapa kontraster och en varmare känsla.

Vägg: Marble Carrare White
Golv: Royal Marble Green

Bård: Soft Super White
Vägg: Marble Carrare White
Golv: Royal Marble Black

Bård: Royal Marble Light Beige
Vägg: Royal Marble Light Beige
Golv: Aquastone Grege

Marble Bianco Hexagon White  

Det spelar ingen roll hur snyggt ett badrum är om det inte är tätt. 
Tarketts våtrumskollektioner uppfyller branschens hårda krav på 
vattentäthet och är VT-godkända.

Att golvet dras upp en bit på väggen gör att du får 
maximalt skydd mot fuktgenomträngning.
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INDUSTRIELLT OCH RUSTIKT
I kollektionen finns många fina naturtrogna sten- och betongmönster som 
passar dig som gillar den tuffare stilen. Blanda med fördel ruffa, industriella 
inslag med mjukare trädetaljer. 
Golven har ett präglat ytskikt som ger en strukturerad yta och skapar en mer 
verklighetstrogen känsla.

VÄGG

Big Brick Grey

Stencil Concrete Neutral Light Grey Raw Concrete Dark Grey

Aquarelle är det perfekta valet i badrummet då det är lätt 
att sköta. Du torkar enkelt och snabbt av både golv och 
vägg med gummiskrapa och med jämna mellanrum rengör 
du med en mjuk svamp, vatten och rengöringsmedel.

GOLV

Se fler på sidorna 20-23

Concrete Flower Grey – 25915136

Kiruma Charcoal – 25916016 / 25917016

Brick Light Grey – 25915125Raw Concrete Grey – 25915135 Rustic Velvet Linen – 25915089

Rock Cool Grey – 25916017 / 25917017Variata Red Brown – 25905168 iQ Megalit Pearl Black – 3390601



TVÄTTSTUGAN
Tvättstugan är det rum i många hem som 
kanske får minst kärlek, förmodligen för att  
vi vanligtvis inte bjuder in gäster dit. Våra  
våtrumskollektioner erbjuder något för alla 
och gör det enkelt att skapa en vacker och 
trivsam oas att vistas i när man ska ta itu 
med vardagssysslor som att tvätta och stryka.

Vi tillbringar dock mycket tid i tvättstugan och 
det är ett rum som ska tåla mycket slitage. 
Namnet Tarkett iQ är synonymt med vinylgolv 
av högsta kvalitet och slitstyrka. Men det står 
också för innovativ design, inspiration och ett 
helt nytt sätt att se på vinyl som material. Där-
för är de ett perfekt val i de rum som utsätts 
för mest slitage i hemmet, men samtidigt ska 
vara snygga och trivsamma.

Vinylgolv är mjuka, sköna och varma att gå på 
och det faktum att de är garanterat vattentäta 
kan kännas tryggt i ett rum som brukar få 
utstå lite tuffare tag.
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Golv: iQ Surface Rouge Airy



 

DEKOR- & 
FONDVÄGGAR
För dig som vill ha ett unikt badrum 
har vi tagit fram dekorväggar. Sätt 
dem som fondvägg eller varför inte  
i hela rummet. 

Du kan självklart också välja att sätta 
en fondvägg med något av våra andra 
mönster i kollektionen. Med hjälp av 
avvikande mönster eller färger är det 
enkelt att skapa en spännande miljö. 

Vid installationen monteras grund-
väggen oftast runt hörnet och 10 cm 
in på fondväggssidan. Därefter mon-
teras fondväggen så att den slutar 
inne i hörnet och till sist tätas skarven 
med Aquatät. Fogarna till fondväggen 
får inte placeras i våtzon 1, d.v.s.  
i området där du duschar/badar.

Magnolia Light Grey
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Misty Mountain Grey Flower Fusion Blue
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CIRKULÄR EKONOMI
1996 startade Tarkett i Ronneby 
en av världens första anlägg-
ningar för återvinning av 
plastgolv. Systemet blev snabbt 
en framgång och sedan 1999 
samlar hela svenska golvbran-
schen sitt installationsspill via 
Tarkett i Ronneby under namnet 
«GBR Golvåtervinning».  
n  2019 samlade vi in drygt 
450 ton installationsspill i 
Norden.  
n  Av det insamlade spillet 
tillverkade vi motsvarande  
100 000 kvm nya Tarkettgolv.  
n  I vår anläggning i Ronneby 
har vi även en utrustning som 
kan tvätta bort lim och spackel 
från gamla golv. Det innebär 
att de iQ-golv vi säljer idag kan 
återvinnas den dag de rivs ut.

BRA RÅVAROR
Att göra anspråk på att använda 
bra material är en sak. Att 
bevisa att du gör det är en 
annan. Bra råvaror innebär 
att vi väljer material för våra 
produkter som är förnybara, 
möjliga att återvinna, tillverka-
de av återvunnet material eller 
på annat sätt bidrar till att inte 
utarma jordens resurser.
n  Våra badrumsgolv och - 
väggar är ftalatfria. 
n  Vi använder inga biocider, 
d.v.s. antibakteriella tillsatser i 
våra produkter.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Vi tillbringar 90 % av vår tid 
inomhus. Tarkett hjälper till att 
skapa hälsosammare, säkrare 
och trivsammare miljöer när 
vi utvecklar våra produkter, 
genom att ständigt ha hälsa 
och välbefinnande i fokus. 
n  Vi satsar mycket på att 
minska VOC-emissionerna 
(lättflyktiga organiska ämnen). 
n  Våra badrumsgolv och - 
väggar har emissionsvärden 
som är lägre än 10 µg/m3 
vilket är långt under gällande 
europeisk standard.

Doing Good. 
Together. 

Tarkett har tillverkat golv sedan 1886. Som ett av världens största golvföre-
tag har vi ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt 
och hållbart sätt. Vi vill göra bra saker; golv som fyller en funktion, som är 
vackra att se på och som samtidigt är bra för miljön och för oss människor. 
Vi tror på nära samarbeten, där vi engagerar kunder, leverantörer, forskare 
och andra för att kunna göra bra saker – tillsammans.

iQ Megalit Pearl White
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AQUASTONE Dark Grey
25905014

AQUASTONE Grege
25905165

BRUSHED METAL Gold
25905053

MARBLE CARRARE White
25905064

OAK Beige
25905166

OAK Grey
25905147

ROYAL MARBLE Green
25905164

PASTILLE Anthracite
25905035

RAW CONCRETE Medium Grey 
25905135

RAW CONCRETE Dark Grey
25905136

ROYAL MARBLE Black
25905155

RUST METAL Black
25905156

RUST METAL Dark Copper
25905157

KIRUMA Aluminium
25905146

GOLV | 2 METER
Det största mönster- och färgurvalet finns på 2 meters bredd.

SKIFFER Anthracite
25905134

CARCASSONNE CONCRETE 
Blue  25916015 / 25917015

CONCRETE GRID Light Grey
25916005 / 25917005

MARBLE BIANCO HEXAGON
White  25916012 / 25917012

STENCIL CONCRETE Neutral  
Light Grey  25916013 / 25917013

MARQUINE Black
25916009 / 25917009

GOLV XL | 3 OCH 4 METER BREDD
Aquarelle golv finns även på 3 och 4 meters bredd. Tack vare bredden kan mattan  
installeras i större våtrum utan skarv.

iQ MEGALIT Pearl White
3390605

iQ MEGALIT Pearl Grey Beige 
3390607

iQ MEGALIT Pearl Black
3390601

iQ SURFACE Contrast Multi
21089084

iQ SURFACE Contrast Airy
21089083

iQ SURFACE Rouge Airy 
21089074

iQ SURFACE Rouge Multi
21089080

iQ MEGALIT Pearl Old Brick
3390609

GOLV iQ SURFACE | iQ MEGALIT
iQ-kollektionerna är högkvalitativa plastgolv som är lättstädade och har marknadens 
bästa skydd mot märken och fläckar. Materialet är mycket slitstarkt och är därför ett 
utmärkt val i badrum och tvättstuga.

iQ Surface & iQ Megalit Golv

Homogent vinyl-/våtrumsgolv

iQ PUR

2,0 mm

2,0 mm

200 cm

8

Aquarelle Golv 2 m Aquarelle Golv XL 3 & 4 m

Typ Heterogent våtrumsgolv Heterogent våtrumsgolv

Ytbehandling PUR PUR

Total tjocklek 1,5 mm 2,0 mm

Tjocklek slitskikt 0,35 mm 0,55 mm

Bredd 200 cm 300 cm / 400 cm

Antal färger 18 10

VARIATA Red Brown
25905168

SKIFFER Dark Grey
25905132

VARIATA Grey
25905167

ALMERIA Fawn  
25916002 / 25917002

ALMERIA Grey  
25916004 / 25917004

ISTANBUL Medium Grey
25916000 / 25917000

ROCK Cool Grey  
25916017 / 25917017

KIRUMA Charcoal
25916016 / 25917016

Installationen i våtrum bör alltid göras av en 
GVK-auktoriserad fackman. Var noga med att 
komma överens med golvläggaren åt vilket 
håll du vill att mönstret ska monteras. Följ 
läggningsanvisningen som finns på tarkett.se.



BIG BRICK Light Grey
25915074

BIG BRICK Grey
25915073

BRICK Light Grey 
25915125

CONCRETE FLOWER UNI White 
25915163

CONCRETE FLOWER Light Grey 
25915162

CONCRETE FLOWER Grey 
25915136

NOSTALGIA Blush
25915079

FRENCH LILLY 2 Light Grey
25915077

MARBLE CARRARE White
25915064 / 25918064

NOSTALGIA Linen
25915081

NOSTALGIA Dusty Green
25915080

NOSTALGIA 2 White
25915082

RAW CONCRETE Dark Grey
25915161 / 25918161
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PALM Grey
25915086

RAW CONCRETE Grey
25915135 / 25918135

PALM Grege
25915084

ROYAL MARBLE Light Beige 
25915173 / 25918173

BRICK Neutral Grey 
25915075

VÄGG & BÅRD
Horisontell montering: Väggmattan är 200 cm hög och sveps runt rummet. Den måste därför kompletteras med en bård 
i samma, eller matchande, färg/mönster upp till taket. Bården är 49 cm hög och används för att täcka utrymmet mellan 
vägg och tak. Bård och väggmatta produceras vid olika tillfällen och kan därför skilja i nyans.
Vertikal montering: När väggen är mer än 2.5 meter hög kan vissa väggmattor monteras vertikalt i våder, likt tapeter.

PALM Dusty Green
25915085

ROYAL MARBLE Light Grey 
25915132 / 25918132

RUSTIC VELVET Linen
25915089 / 25918089

RUSTIC VELVET Blush
25915087 / 25918087

SOFT Super White
25915037 / 25918037

SOFT White
25915034 / 25918034

SOFT Grege
25915128 / 25918128

VOGUE Light Grey
25915133 / 25918133

SOFT Light Grey
25915101 / 25918101

SOFT Slate
25915090 / 25918090

SOFT Porcelain
25915091 / 25918091

VOGUE Light Sand
25915134 / 25918134

MAGNOLIA Light Grey
25915997

MISTY MOUNTAIN Grey
25915999

RUSTIC VELVET Dusty Green 
25915088 / 25918088

FLOWER FUSION Blue
25915076

Aquarelle Vägg Aquarelle Bård

Typ Heterogen väggmatta Heterogen väggmatta

Ytbehandling PUR PUR

Total tjocklek 0,92 mm 0,92 mm

Tjocklek slitskikt 0,12 mm 0,12 mm

Höjd 200 cm 49 cm

Antal färger 35 16

De referenser som finns att välja som bård är markerade med  H
De referenser som går att montera vertikalt är markerade med  l

FRENCH LILLY Silver Grey
25915143

H l

LÄGGNING
Golv, vägg och bård läggs och monteras enligt GBR:s bransch-
regler för tätskikt i våtrum. Såväl golv som väggar och bårder 
ska trådsvetsas. Installationen i våtrum bör alltid göras av en 
GVK-auktoriserad fackman. Följ läggningsanvisningen som 
finns på tarkett.se. Var även noga med att komma överens med 
golvläggaren åt vilket håll du vill att mönstret ska monteras.  
Vår rekommendation är den som syns på bilderna. Tala med din 
återförsäljare så får du hjälp.

SKÖTSEL
Golv, väggar och bårder är mycket lättskötta och har ett skyd-
dande ytskikt som minskar risken för missfärgningar. Gör till 
daglig rutin att avlägsna synligt smuts. Låt inte vatten bli stående 
utan för ner det i golvbrunnen med en duschraka. Ta för vana 
att med jämna mellanrum tvätta ditt badrum med vatten och 
lämpligt rengöringsmedel. Färgämnen, som t ex i trasmattor 
av plast, halkskydd under badrumsmattor och plastpåsar med 
tryck samt gummimaterial, kan ge bestående missfärgningar av 
golvet eller väggen. Lämna därför aldrig gummiskrapan stående 
på golvet eller mot väggen. Läs mer om hur du sköter ditt bad-
rum på bästa sätt i våra skötselråd på www.tarkett.se

Made by: Tarkett GDL S.A.
Lentzweiler - LUXEMBURG

EN 15102:2007+A1:2011

0132-0083-DoP-2020-08
www.tarkett.se

Aquarelle Wall 

Made by: Tarkett GDL S.A.
Lentzweiler - LUXEMBURG

EN 14041:2004

0131-0043-DoP-2013-07
www.tarkett.se

Aquarelle Floor 2 m 

Made by: Tarkett GDL S.A.
Lentzweiler - LUXEMBURG

EN 14041:2004

0132-0082-DoP-2020-06
www.tarkett.se

Aquarelle XL Floor 

H l H l H l

H l H l H l H l H l

H l H l H l H l H l

H l H l

EN 14041:2004

0019-0001-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com

iQ Megalit

Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby – SWEDEN

EN 14041:2004

0019-0009-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com

iQ Surface

Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby – SWEDEN



Bilderna kan skilja i färg och lyster jämfört med verkligheten på grund 
av trycktekniska skäl. Art.nr 2060030070. 2021. Ingång.

Badrumsmöbler från Svedbergs.

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

Besök Tarkett Sverige på          tarkett_sverige

iQ Megalit Pearl Grey Beige


