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Nytt designkoncept ger kreativa möjligheter för parkettgolv!
Den nya kollektionen Segno tar utvecklingen av parkettgolv i ek till en högre nivå. Segno kombinerar Tarketts 
kvalitet i material och finish med ett modulärt designkoncept, detta för att skapa unika trägolv till lika unika miljöer. 
För att kunna skräddarsy både traditionella mönster och nya kreativa uttryck kan golven läggas på många olika 
sätt.

Segno, som betyder ”tecken” på italienska, är namnet på Tarketts nya kollektion med modulära trägolv som gör det  
möjligt för såväl privatpersoner som arkitekter och inredare att skapa personliga och kreativa uttryck i sina inrednings-
projekt. Med kollektionen finns definitivt förutsättningarna att designa det golvmönster som gör att ett rum uppnår sin fulla 
potential. 
   Segno kan läggas på ett stort antal olika sätt för att komponera både traditionella mönster och nya unika uttryck. Exem-
pel på detta är den klassiska fiskbensmönstrade parketten, som i Segno är uppbyggd av både höger- och vänsterbrädor, 
vilket ger nära nog obegränsade kreativa möjligheter. När golvet läggs i olika vinklar ger det infallande ljuset ytterligare 
designelement till brädorna, vilket skapar en dynamisk och vacker visuell effekt. 
   Segno passar både i hemmiljöer och i offentliga lokaler som butiker, hotell, restauranger och museer. Brädorna har 
lätt fasade kanter och är 120 mm breda, 600 mm långa samt 11 mm tjocka. Kollektionen finns i fem färger baserade på 
tidigare storsäljare och heter Segno Ek Lime Stone, Segno Ek Old Brown, Segno Ek, Segno Ek Blonde och Segno Ek 
Old Grey. 
   Rek. pris är 975 kr/kvm. Segno finns tillgängligt i höst hos välsorterade golvåterförsäljare.

Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig miljö. 
Med 36 produktionsenheter och ca 13 000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2018 omsatte företaget över 2,8 mrd Euro och varje dag säljs 
det ca 1,3 miljoner kvm golv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår bl a trä, plast, laminat, linoleum samt textila golv. Tarkett arbetar långsiktigt med hållbar-
het enligt devisen ”Doing Good Together”. Sedan 2011 tillämpar företaget principerna för Cradle to Cradle® för att skapa golvlösningar som har en positiv inverkan på 
människors inomhusmiljö och på vår planet. En viktig del av arbetet är att verka för utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Tarkett är noterat på Euronext i Paris. För mer 
information, besök tarkett.se.
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Ek Lime Stone – vacker kalkstensfärg

Det vackra golvet Segno Ek Lime Stone är behandlat med vitpigmenterad hårdvaxolja som ger en sober nyans likt kalkstensfärg. Golvet passar i alla 
tänkbara miljöer, från sekelskifteslägenheten till den arkitektritade, moderna villan. 
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Ek Old Brown – varm och klassisk

Segno Ek Old Brown med sin mörkbruna ton på en rustikare träsortering visar den klassiska varma känslan. Den borstade ytan behandlad med 
hårdvaxolja och de fasade kanterna förstärker det rustika uttrycket.
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Ek – naturlig och tidlös

Segno Ek visar upp träslagets naturliga utseende med inblandning av kvistmärken och en varierad ådring. Den mjuka borstade ytan och de lätt fasade 
kanterna skapar ett mycket uttrycksfullt och vackert golv.
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Ek Blonde – skandinaviskt elegant

Segno Ek Blonde är svagt vitpigmenterad och tack vare träets livfullhet får golvet en tydlig karaktär. Golvet passar ypperligt bra i miljöer som eftersträvar 
en avskalad och elegant stil åt det skandinaviska hållet.  
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Om Tarkett
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig miljö. 
Med 36 produktionsenheter och ca 13 000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2018 omsatte företaget över 2,8 mrd Euro och varje dag säljs 
det ca 1,3 miljoner kvm golv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår bl a trä, plast, laminat, linoleum samt textila golv. Tarkett arbetar långsiktigt med hållbar-
het enligt devisen ”Doing Good Together”. Sedan 2011 tillämpar företaget principerna för Cradle to Cradle® för att skapa golvlösningar som har en positiv inverkan på 
människors inomhusmiljö och på vår planet. En viktig del av arbetet är att verka för utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Tarkett är noterat på Euronext i Paris. För mer 
information, besök tarkett.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Kerstin Lagerlöf, marknadschef, +46 8 625 19 28, kerstin.lagerloef@tarkett.com
eller Josefin Netz, PerPR, +46 8 400 255 15, josefin@perpr.se.

Bilder finns att ladda ner från bildbanken, perpr.se.

Ek Old Grey – industriell och modern

Golvet Segno Ek Old Grey har ett naturligt och rustikt utseende med varierande kvistar. Golvet har lätt fasade kanter och är behandlat med hårdvaxolja i 
en mellangrå ton som ger en modern och industriell look.  


