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Tarkettin uusi Linoville-linoleumimallisto:  

Ympäristöystävällinen, 
luonnollinen ja kestävä 
julkisten tilojen lattia 

Tiedote, lokakuu 2013 

Tarkett on tuonut markkinoille uuden Linoville-linoleumi-
malliston. Mattapintainen Linoville valmistetaan luonnon-
materiaaleista, ja se sopii erinomaisesti kovaan kulutukseen 
joutuviin tiloihin. Tarkett on maailman ensimmäinen linoleumi-
lattioiden valmistaja, joka on saanut Cradle to Cradle -ympä-
ristösertifikaatin. 
 
Kaikkiaan Linoville-mallistossa on 112 väriä, jotka on jaettu neljään eri 
ryhmään kuosin ja designin mukaan. Malliston sarjat ovat klassisesti 
marmoroitu Veneto, pehmeästi marmoroitu Style Emme, retro ja 
lineaarinen Style Elle sekä yksivärinen Etrusco, jossa on vahvat ja 
kirkkaat värit. Kuosien joukossa on laaja valikoima harmaan ja beigen 
sävyjä. Tarkett lupaa, että malliston väreistä 20 on sellaisia klassikoita, 
jotka säilyvät tuotannossa vähintään seuraavat 20 vuotta. 
 
Perinteinen valmistustapa 
Linoville valmistetaan Italiassa, Rooman lähellä olevassa pienessä Narnin 
kaupungissa. Valmistus tapahtuu perinteitä kunnioittaen 1800-luvun 
loppupuolelta olevan alkuperäisreseptin mukaisesti. Valmistuksessa 
käytetään luonnonmateriaaleja, kuten pellavaöljyä, korkkijauhoa, 
puujauhoa, luonnonhartsia, juuttikangasta ja luonnollisia 
väripigmenttejä.  
 
Linen – linoleumi ilman väripigmenttiä 
Veneto-sarjan erikoisuus on Linen-väri, joka valmistetaan täysin ilman 
väripigmenttiä. Linen marmoroidaan linoleumin omalla luonnollisella 
värillä. Linen on linoleumia aidoimmillaan!  
 
Helppohoitoinen ja kestävä 
Tarkettin uuden xf2-pintakäsittelyn ansiosta lattia on aiempaa 
mattapintaisempi ja paremmin kulutusta kestävä. Pintakäsittelyn 
ansiosta lattia hylkii likaa ja tahroja, ja se on helppo puhdistaa kevyillä 
siivousmenetelmillä ilman vahaa tai hoitoaineita. Linoleumi sopii 
ominaisuuksiltaan erinomaisen hyvin tiloihin, jotka joutuvat kovalle 
kulutukselle, kuten kouluihin, toimistoihin ja sairaaloihin. 
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Cradle to Cradle®  
 
Cradle to Cradle on kansainvälinen 
ympäristösertifiointiohjelma, jossa 
arvioidaan tuotteen ympäristö-
ominaisuuksia suljetussa kierrossa 
koko sen elinkaaren ajalta. 
 
Arviointi perustuu viiteen pääkriteeriin: 
 
• Turvallinen ja terveellinen 

materiaali 
• Materiaalin uusiokäyttö 
• Uusiutuvan energian käyttö 
• Veden käyttö 
• Sosiaalinen vastuu 
 
Neljä sertifiointitasoa ovat: Platinum, 
Gold, Silver ja Basic. 
 
Tarkettin linoleumi- ja puulattioilla on 
Silver-tason Cradle to Cradle -serti-
fiointi. 

Kaksinkertainen ympäristömerkintä 
Tunnustuksena Tarkettin linoleumilattioiden ympäristöystävällisyydestä 
on niille ensimmäisenä linoleumilattiana maailmassa myönnetty 
kansainvälinen Cradle to Cradle -ympäristömerkki. Tämän lisäksi 
linoleumilattiat ovat saaneet pohjoismaisen Joutsenmerkin. Merkit 
viestivät siitä, että kaikki materiaalit, joita Linoville sisältää, ovat 
kierrätettäviä.  
 
– Olemme todella ylpeitä siitä, että Tarkett on saanut ensimmäisenä 
linoleumilattioiden valmistajana maailmassa Cradle to Cradle  
-ympäristösertifikaatin. Tavoitteemme on valmistaa aina mahdollisimman 
ympäristöystävällisiä lattiamateriaaleja. Sen lisäksi, että Linoville on 
pitkäikäinen ja helppohoitoinen, se on myös kukkarolle ja ympäristölle 
ystävällinen valinta, sanoo Tarkettin myyntijohtaja Janne Lauronen.  
 
Ääntä vaimentava, sähköäjohtava ja liukastumista estävä  
Ainutlaatuista Linovillelle on, että kaikki valikoiman 112 väriä on 
saatavana 18 dB:n äänenvaimennuksella. Tämä tekee ympäristöstä 
rauhallisemman esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa. Tiloihin, joihin 
tarvitaan staattista sähköä poistavia ominaisuuksia, kuten laboratoriot, 
on mallistossa kaksi värivaihtoehtoa. Linoville-mallistossa on myös useita 
värivaihtoehtoja silloin, kun lattialta vaaditaan liukastumista estäviä 
ominaisuuksia.  
 
Taiteilija Vincent Bousserez’n Linoville-taideteokset 
Ranskalainen taiteilija ja valokuvaaja Vincent Bousserez on myös 
inspiroitunut Linovillestä ja luonut pienoismallimaailman, jossa 
pikkuruiset ihmishahmot kuvataan linoleumitaustalla. Jokainen 
pienoismaailmateos kuvaa Linovillen eri ominaisuuksia. Kuvissa 1.–4. on 
Bousserez’in taideteoksia Linoville-taustalla.  
 
Kuvat: 
Kuva 1: Linoville Natural  
Kuva 2: Linoville Colours  
Kuva 3: Linoville Easy Maintenance  
Kuva 4: Linoville Acoustic   
Kuva 5: Linoleum Veneto Helsinge School sofas 
Kuva 6: Linoleum Veneto Helsinge School stairs 
Kuva 7: Linoleum Veneto Helsinge School locker room1 

 
Lisätietoja: 
Janne Lauronen, myyntijohtaja, Tarkett Oy 
puhelin 0400 742 296, sähköposti: janne.lauronen (at) tarkett.com 
Katri Lindström, markkinointiassistentti, Tarkett Oy 
puhelin 050 3070 777, sähköposti katri.lindstrom (at) tarkett.com 
 
Median yhteyshenkilö ja kuvapyynnöt: 
Tarja Valde-Brown, Eurofacts Oy 
puhelin 0207 571 803, sähköposti: tarja.valde-brown (at) eurofacts.fi 
 
Media-arkisto 
Jos tarvitset korkean resoluution kuvia, käy vierailemassa Tarkettin media-arkistossa 
osoitteessa www.tarkett.fi 
 
1. Mene Tarkettin kotisivulle www.tarkett.fi 
2. Valitse ”AMMATTILAISILLE” ja klikkaa OK 
3. Klikkaa Media-arkisto vasemmasta sivupalkista 
4. Klikkaa linkkiä ”linkki media-arkistoon” vihreässä ruudussa 
5. Klikkaa ”Log-in” vasemmassa sivupalkissa 
6. Kirjautumiskenttään kirjoitetaan: 
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Käyttäjätunnus: mediaFI 
Tunnussana: tarkettFI	  

7. Klikkaa sen jälkeen ”File Archive” vasemmassa sivupalkissa  
8. Kirjoita haluamasi lattian tuotenimi tai tuotenumero sivun yläoikealla olevaan 

Product name or art.no -kenttään. 
9. Klikkaa sen kuvan nimeä, jonka haluat ladata koneellesi, niin saat näkyviin 

tuotekortin, josta löytyvät kuvan tiedot.  
− Lataa koneellesi matalaresoluutiokuva vetämällä kuva työpöydällesi tai 

klikkaamalla oikeanpuoleista hiiren näppäintä ja tallentamalla kuva valitsemalla 
”Save image as…”.   

− Lataa koneellesi korkearesoluutiokuva klikkaamalla tiedostonnimeä. 
 
 
Tietoja Tarkettista 
Tarkett on valmistanut lattioita Pohjoismaissa vuodesta 1886 lähtien ja tarjoaa nykyään lattioita ja 
seiniä koteihin sekä kokonaisia lattia- ja seinäratkaisuja julkisiin tiloihin. Tarkettilla on laaja 
valikoima puu-, muovi-, laminaatti-, linoleumi- ja tekstiililattioita, märkätilojen lattian- ja 
seinäpäällysteitä sekä urheilutilojen lattioita. Noin 11 000 henkilöä työllistävä Tarkett on yksi 
maailman suurimmista lattiavalmistajista. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa. 
 
 
 
 
 
 
 


