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Yta för kreativt skapande 
En minimaliskt arbetsplats för ett kreativt yrke. Här finns yta för skapande i en avskalad och nedtonad miljö med inslag av vackra 
naturmaterial och baskulörer som svart, beige och vitt. Det mattlackade trägolvet Shade Ek Cream White Plank XT återspeglar natu-
rens skönhet med sina eleganta, naturliga färgtoner och sitt breda format. 

Trägolvet Shade Ek Cream White Plank XT återspeglar naturen med sina 
eleganta, naturliga färgtoner. 

Genomtänkta hemmakontor för olika behov och stilar  

Trägolvet Shade Ek Cream White Plank XT utgör en naturlig bas i en in-
redning där man sedan adderar element som sten, marmor och textilier.

Shade Ek Cream White Plank XT i en färgton som okomplicerat står 
som bas till stilen. Langetterad matta, DESSO Sense of Marble.

Under det gångna året har hemmakontoret blivit en självklarhet för många av oss. Behovet av en arbetsmiljö som både är 
funktionell, ergonomisk och kreativ är stort. Sitt- och ståkomforten är viktig, precis som ljusbild och ljudvolym. Hur vi in-
reder vårt hemmakontor spelar förstås roll för trivseln och här fyller de lättstädade och naturligt vackra trägolven en viktig 
funktion. Låt dig inspireras av Tarketts tre hemmakontor. 
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Noble Ek Scandinavia i det klassiska holländska rutmönstret med en 
vitpigmenterad yta som ger den uppdaterade touchen.

Spännande kombinationer av mönsterbilder. Med en vikvägg går det att 
skapa rum i rummet vilket samtidigt ger en bättre arbetsro. 

Dova pasteller på väggar och inredning flörtar med 1950-talet och är en 
perfekt match till det vitpigmenterade golvet Noble Ek Scandinavia. 

Pasteller och en flört med 1950-talet
Dova pasteller tillsammans med Noble Ek Scandinavia i det retroinspirerade, klassiska rutmönstret från 1950-talet, ger en härlig 
energi till rummet. En lika dynamisk som vilsam arbetsmiljö där det vitpigmenterade och hårdvaxoljade golvets mönsterbild lyfts fram 
på ett tydligt vis. 
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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 33 produktionsenheter och 12 000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2020 omsatte företaget 2.6 mrd Euro och varje dag säljs det 1,3 
miljoner kvm Tarkettgolv till kunder i över 100 länder.
I produktportföljen ingår bl a trä, vinyl, linoleum, laminat samt textila golv. Tarkett arbetar långsiktigt och strategiskt för att minska resursuttag och klimatpåverkan genom 
cirkulär ekonomi, baserat på principerna för Cradle to Cradle® med målet att skapa en positiv inverkan på människors inomhusmiljö och på vår planet. Tarkett är noterat 
på Euronext och har sitt huvudkontor i Paris. www.tarkett.se

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

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

En arbetsplats för två – så ser det ut för många av oss. Det hållbara 
golvet heter Shade Oak Cream White TreS. 

Bra förvaring som skapar ordning på hemmakontoret och ett trevligt 
ljusinsläpp är två viktiga faktorer för en bra arbetsmiljö hemma. 

Tåligt, lättstädat och hållbart! Golvet Shade Oak Cream White TreS
är en 3-stavsparkett som uppfyller alla dessa krav. 

Kontor och vardagsrum på samma yta
Flera av oss har inte ett eget arbetsrum att stänga dörren om och då kan en yta i vardagsrummet med smart förvaring och plats 
för två bli det perfekta hemmakontoret. De hållbara trägolven i Shade-kollektionen finns i många färgnyanser och toner. Den 
mjukt vitlaserade 3-stavsparketten Shade Ek Cream White TreS ger en ljus ton samtidigt som den behåller sin naturliga och 
livfulla karaktär. 

http://perpr.se/bildbank/?search=tarkett

