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LONG BOARDS Craft Oak Clay
42264539

Forside
LAMIN´ART Manor Oak Vogue
42280554



FUNKSJON + 
DESIGN = SANT
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Med et laminatgulv behøver du ikke 
kompromisse mellom funksjon, stil eller 
design. Dette er slitesterke gulv med en 
overlegen funksjonalitet, og de gir deg en 
sann følelse av vakker trestruktur.

Du kan starte å legge laminatgulvet allerede 
i gangen, og fortsetter helt inn i kjøkkenet - 
familiens aktivitets- og samlingspunkt.

Et laminatgulv er svært enkelt å legge, og det 
krever lite vedlikehold. Du kan også være trygg 
på at Tarkett produserer sine laminatgulv med 
fornybare råvarer.



SOUNDLOGIC

Harmony Ash Authentic
8339536
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Broceliande Brown Oak
8339414

Heritage Grey Oak
8339381

Harmony Ash Limed
8339545

Behagelig lydnivå og 
nordisk design 

Som navnet antyder er dette et gulv der alle 
bord er utstyrte med en lyddempende bakside. 
Dette bidrar til å redusere støynivået i 
rommet, og gulvet er raskt og billig å legge 
ettersom baksiden også fungerer som 
underlagsmateriale.

Hvilken stemning eller stil ønsker du i rommet? 
Minimalistisk, avslappende eller varmt og 
koselig? Utvalget av gulv i SoundLogic-
kolleksjonen gir uendelige muligheter. 
Designet byr på tredesigns i alle fargenyanser. 
Det er bare å velge. 



LONG BOARDS
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Tenk større 

I Long Board- kolleksjonen er bordlengdene 
2 meter, og bredden 24 cm. Det gir en 
eksklusiv følelse av treplank, som passer like 
godt hjemme som på hytta. I større rom kan 
man leke seg med solide dimensjoner. Disse 
lekre og rustikke plankene på hele 2 meter 
har fas på alle fire sider, og blir et flott og 
robust gulv.

Long Boards leveres i en nordisk fargeskala, 
og passer godt til norske interiørtrender. Du 
kan velge blant 10 flotte nyanser i grått og 
brunt, og her har vi har latt årer og kvister 
få en tydelig plass i designet. Det skaper et 
meget naturtro og staselig gulv.

Heritage Grey Oak
42090381

Moonshadow Light Oak
42088328



LAMIŃ ART
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Manor Oak Vogue
42280554

Manor Oak Vogue
42280554

4 trendy designs

Grafiske keramikkmønstre og tidløse fiske-
bensbord er gulv i tiden, og veldig trendy.  
I vår kolleksjon finner du begge. Tarkett har 
designet laminat med fiskebensmønster, som 
er utformet slik at gulvet er helt uten synlige 
skjøter når det er ferdig lagt. Sluttresultatet 
på ferdig lagt gulv blir helt fantastisk. 

Våre grafiske keramikkmønstre gir en 
spennende variasjon, og mange muligheter 
til å skape et kult interiør. Lamin’art er like 
raskt og enkelt å legge som alle våre andre 
laminatgulv. 
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Manor Oak Classic
42280553

Manor Oak Classic
42280553



Manor Oak Classic
42280553



WOODSTOCK
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White & Hype
8153240

Klassisk og moderne 

Woodstock er en kolleksjon med klassiske gulv 
i en moderne fargepalett. En naturtro følelse 
fremheves ytterligere av at overflaten er unikt 
preget etter det underliggende mønsteret. Her 
ser vi årer og kvister, og kjenner strukturen av 
treet som følger mønsteret.

Dette er et godt utgangspunkt for mange 
interiørstiler. En klassisk og moderne 
kolleksjon i modige fargetoner, nøye utvalgt 
av vårt erfarne designteam. 

Soft Cumin Oak
42063365



Svært slitesterkt og enkelt renhold  
med Techwear.
Techwear er et ekstremt slitesterkt, ytre 
slitelag som gir en hard og jevn overflate 
med høy motstandskraft mot riper og 
inntrykksmerker. Det er her fukt og skitt 
vil sette seg. Gulv som er behandlet med 
Techwear er svært enkle å gjøre rene. 
Rengjøring av denne type gulv krever 
ikke bruk av kjemikalier. Støvsuging og 
tørrmopping er som regel nok.
I vår laminatkolleksjon finnes tremønster 
med fasing både langsgående, og på alle 
sider. Det forsterker designet, og gir gulvene 
en unik karakter.

Beskyttelse som forhindrer at vann 
trenger inn.
Tech3S innebærer at fugene i gulvet 
behandles med silikon og blir vannavvisende. 
Dette reduserer risikoen for svelling ved 
eventuell vanninntrengning. Gulvet blir også 
enklere å legge.

Mer behagelig støynivå med SoundLogic.
SoundLogic-kolleksjonens lydabsorberende 
gulv gir et behagelig innemiljø, og fungerer 
lyddempende til og med mot nærliggende 
rom.

Sterkt og stabilt med Ultrabase +
Bærelaget i våre laminatgulv er Ultrabase+, 
en meget sterk kjerne av HDF som Tarkett 
har utviklet selv. Det gjør gulvene ekstra 
stabile og svært motstandsdyktige mot 
inntrykksmerker. En videreutvikling av den 
kjernen vi kaller High Impact Resistance gjør 
HDF-bordet enda mer stabilt og slitesterkt.

Våre laminatgulv består av fire ulike lag:
1. Øverst ligger det slitesterke 
overflatelaget. Det skal tåle slitasje, og gjøre 
det enkelt å rengjøre.

2. Under overflatelaget ligger dekorlaget 
som består av et papirtrykk. Her er det 
uendelige muligheter for designvariasjoner.

3. Lag 3 er det stabile bærelaget som består 
av en HDF-plate av 80% trefiber. Dette er 
igjen forsterket gjennom ulike teknikker for 
å gi gulvet ekstra stabilitet og styrke. Laget 
inneholder låsesystemet som gjør gulvet 
enkelt og raskt å legge. 

4. Det fjerde og nederste laget beskytter mot 
fuktighet og gir gulvet ytterligere stabilitet.

1.

2.

3.

4.

Se nærmere på vår laminat
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Lett å legge med 2-lock 
klikksystem

Du behøver kun en sag, 
hammer, tommestokk, 
blyant og et vinkeljern.

2-lock er vårt eget limfrie klikk-
system som korter ned leggetiden 
med opptil 30 %. Se detaljert 
leggeanvisning på tarkett.no. 

Du kan legge ditt nye laminatgulv 
direkte på eksisterende gulv 
uansett om det av tre eller vinyl, 
så lenge underlaget er plant, 
fast, tørt og rent. Bordene 
bør helst legges langs med 
innfallende lys. 

Legg det første bordet, og mål 
for å finne ut hvor du må kappe 

for å tilpasse neste bord. Legg 
en ekspansjonsfuge på 8-10 mm 
mellom gulv og vegg rundt hele 
rommet ettersom gulvet krymper 
og ekspanderer avhengig av 
inneklimaet (fugen dekker du 
senere med en passende list). 
Gjør en markering, sag over og 
klikk på plass andre bord i det 
første du la. Fortsett på neste rad 
med resten av den siste bordet fra 
forrige rad. Gjenta. 

Benytter du stikk- eller sirkelsag 
skal du sage fra baksiden av 

bordet. Med en vanlig håndsag 
kan du sage fra oversiden 
(mønstersiden).

Gi gulvet plass
Fordi gulv ekspanderer om 
sommeren, og krymper om 
vinteren er det viktig med nok 
plass. Husk ekspansjonsfuge mot 
veggen, og ikke plasser tunge 
møbler som kjøkkeninnredning 
direkte på gulvet. Dette øker 
risikoen for sprekker.



Overflatestrukturer

Naturtro struktur 
En overflatestruktur som forsterker tredesignets naturlige 
utseende og dekor.

Patina
Gulv med en spesiell overflatestruktur som forsterker 
designet og gir en vintagefølelse.

Matt sten
Gir gulvet en silkematt følelse.

Matt tre
En finstrukturert overflatefinish for en myk vintagelook.

Autentico
Gjenskaper følelsen av ekte parkettgulv ved hjelp av en 
unik pregningsteknikk.

Lunar 
Et svært matt og naturtro preg som gir inntrykk av et 
klassisk eikegulv.

Stratochrome
Tredimensjonal effekt som gir struktur og følelse av et ekte 
parkettgulv ved hjelp av en unik pregningsteknikk.

Heliochrome
Patentert teknikk som skaper en overflatestruktur der 
matt og blankt kombineres. Resultatet blir en dypere 
tredimensjonal følelse som gjengir trestrukturen bedre.

Små detaljer som utgjør en stor forskjell. 

I denne kolleksjonen presenterer vi åtte varianter av 
overflatestrukturer som alle er nøye utvalgte.

Kombinasjonen av et godt underliggende mønsterbilde og den 
pregede overflatestrukturen gir gulvene et naturtro utseendet. 
Les detaljert beskrivelse ovenfor.     

Hva er laminat?
Laminatgulv lages ved at flere 
lag trefiber, spesialbehandlet 
papir og beskyttende plastfilm 
presses sammen under trykk. 
Dette gir gulvet en sterk kjerne 
(bærelag), og gjør det stabilt og 
slitesterkt. 
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Plankenes 
størrelser
Valg av format utgjør en stor forskjell for 
hvordan du opplever gulvet i rommet. 

Et laminatbord i standardstørrelsen 
1292x194 mm kan få et lite rom til å se større 
ut, mens Long Boards passer best i et større 
rom der lengden på over 2 meter kommer til  
sin rett.

Bildene til høyre viser tydelig hvordan de ulike 
bordformatene ser ut i forhold  til hverandre.

Enkelt å legge

Alle våre laminatkolleksjoner er produserte  
med vårt limfrie låsesystem 2-lock. Dette er 
det mest brukervennlige på markedet og gjør 
gulvet svært enkelt å legge. Følg anvisningene 
som følger med våre produkter. 

Vårt sortiment
Vår kolleksjon av laminatgulv tilbyr ikke bare et stort utvalg av farger, mønstre og ulike 
overflatestrukturer - hvilket du kan se på de neste sidene. Med et laminatgulv fra Tarkett 
kan du også føle deg trygg i minst 25 år fremover. Så lenge varer nemlig vår garanti 
mot slitasje. Den sikrer at legging og vedlikehold blir enkelt med et limfritt låsesystem, 
og beskytter samtidig mot riper og fukt. Den omfatter også brannklassifisering 
som garanterer at våre råvarer er sporbare, nøye kontrollert og godkjent ut ifra et 
miljøsynspunkt. Ganske enkelt et godt valg.



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 Artikkel
nummer

Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Lengde 
(mm) Mønster Overflate Fas Mellom

materiale
Bruksk

lasse
m2/em
ballasje

Planker/
pakke side

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

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

Princess Fontainebleau Oak 8339222 10 194 1292 Tostavsplank Naturtro struktur - HDF 32 1,754 7

Brushed Oak 8339347 10 194 1292 Trestavsplank Matt tre - HDF 32 1,754 7

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

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

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

Snow Oak 8339409 10 194 1292 Enstavsplank Matt tre - HDF 32 1,754 7

Broceliande Brown Oak 8339414 10 194 1292 Tostavsplank Naturtro struktur - HDF 32 1,754 7 5

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

Nostalgic Pine 42097425 10 194 1292 Enstavsplank Authentico Tofas HDF 32 1,754 7

Deep Honey Sherwood Oak 42097214 10 194 1292 Enstavsplank Naturtro struktur Tofas HDF 32 1,754 7

Bourbon Oak 42097210 10 194 1292 Enstavsplank Patina Tofas HDF 32 1,754 7

Craft Oak Gold 42097537 10 194 1292 Enstavsplank Naturtro struktur Tofas HDF 32 1,754 7

Craft Oak Granite 42097538 10 194 1292 Enstavsplank Naturtro struktur Tofas HDF 32 1,754 7

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

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

Melody Oak Grey 8339532 10 194 1292 Enstavsplank Matt tre - HDF 32 1,754 7

Melody Oak Cream 8339533 10 194 1292 Enstavsplank Matt tre - HDF 32 1,754 7

TARKETT



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 Artikkel
nummer

Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Lengde 
(mm) Mønster Overflate Fas Mellom

materiale
Bruksk

lasse
m2/em
ballasje

Planker/
pakke side

Mocha Sherwood Oak 8119216 8 194 1292 Enstavsplank Naturtro struktur Tofas HDF 32 2,005 8

Suede Sherwood Oak 8119217 8 194 1292 Enstavsplank Naturtro struktur Tofas HDF 32 2,005 8

Grey Mocha Sherwood 8119289 8 194 1292 Enstavsplank Naturtro struktur Tofas HDF 32 2,005 8

Soft Cumin Oak 42063365 8 194 1292 Enstavsplank Heliochrome Tofas HDF 32 2,005 8 13

Black & Hype 8153239 8 194 1292 Enstavsplank Naturtro struktur - HDF 32 2,005 8

White & Hype 8153240 8 194 1292 Enstavsplank Naturtro struktur - HDF 32 2,005 8 12-13



LAMIN`ART Artikkel
nummer

Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Lengde 
(mm) Mønster Overflate Fas Mellom

materiale
Bruksk

lasse
m2/em
ballasje

Planker/
pakke side

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

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

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

Manor Oak Vogue 42280554 6 331 1292 Multistavsplank Matt tre - 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



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 Artikkel
nummer

Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Lengde 
(mm) Mønster Overflate Fas Mellom

materiale
Bruksk

lasse
m2/em
ballasje

Planker/
pakke side

Moonshadow Light Oak 42088328 9 240 2033 Enstavsplank Patina Firefas HDF 32 2,44 5

Heritage Rustic Oak 42090380 9 240 2033 Enstavsplank Stratochrome Firefas HDF 32 2,44 5

Heritage Grey Oak 42090381 9 240 2033 Enstavsplank Stratochrome Firefas HDF 32 2,44 5 7

Snow Oak 42086409 9 240 2033 Enstavsplank Matt tre Firefas HDF 32 2,44 5

Barn Oak 42088392 9 240 2033 Enstavsplank Patina Firefas HDF 32 2,44 5

Craft Oak Gold 42264537 9 240 2033 Enstavsplank Naturtro struktur Firefas HDF 32 2,44 5

Craft Oak Granite 42264538 9 240 2033 Enstavsplank Naturtro struktur Firefas HDF 32 2,44 5

Craft Oak Clay 42264539 9 240 2033 Enstavsplank Naturtro struktur Firefas HDF 32 2,44 5 2-3

Heritage Royal Oak 42090534 9 240 2033 Enstavsplank Stratochrome Firefas HDF 32 2,44 5

Heritage Authentic Oak 42090546 9 240 2033 Enstavsplank Stratochrome Firefas HDF 32 2,44 5 20

1. 25 års garanti mot slitasje i 
hjemmemiljø.

2. 2-lock – den nye generasjonen limfrie 
låsesystem.

3. Techwear – et sterkt overflatelag som 
beskytter mot riper og inntrykksmerker, 
og gjør gulvet enkelt å vedlikeholde.

4. Tech3S – silikonforsterkede, 
vannavvisende fuger, som reduserer 
risikoen for oppsvulming ved eventuell 
vanninntrengning, og forenkler legging.

5. SoundLogic – Gir ekstra lyddemping i 
rommet, samt i tilstøtende rom.

6. Brannklassifisering – Tarketts 
laminatgulv oppfyller gjeldende 
europeiske regler for brannklassifisering 
og er klassifisert som Bfl-S1 og Cfl-S1 i 
henhold til EN 13501-1.  
En ekstra garanti for sikkerheten.

7. PEFC – Vi kjøper utelukkende råvarer 
fra leverandører som jobber for et varig 
skogbruk, og som gir oss muligheten 
til å spore prosessen fra plante til 
laminatgulv. Laminatgulvene våre er 
derfor sertifiserte av PEFC, verdens 
største skogsertifiseringsorganisasjon, en 
internasjonal, ideell, og upolitisk satsing 
på holdbar skoghåndtering.

Bruksklasse – Gulv deles inn i klasser 
etter hvor mye slitasje de tåler. 
Laminatgulvene våre holder klasse 32. 
Det betyr at de, utenom slitasje som 
kommer fra hjemmemiljø, også fungerer 
bra i offentlige miljøer som klasserom, 
mindre kontorer, hotellrom og butikker.

TARKETT

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

BETYDNINGEN AV TARKETTS PIKTOGRAMMER:
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Å gjøre det riktig  
fra begynnelsen
I 2050 vil jorden ha en befolkning på omtrent ni milliarder. Jordens ressurser er 
begrensede, samtidig som mange mennesker streber etter høyere livskvalitet. 
Derfor jobber vi proaktivt for å finne nye bærekraftige løsninger der mennesker, 
miljø og lønnsomhet har like stor betydning.

Vi i Tarkett ser ikke bærekraft som en begrensning. Det er i stedet noe som 
inspirerer oss til å tenke nytt i alt vi gjør. Vårt utgangspunkt er å utvikle produkter 
som kan resirkuleres, og som gir minst mulig påvirkning på miljøet i løpet av dets 
levetid. Det handler om å gjøre det rett fra begynnelsen.

NEDENFOR SER DU TARKETT SIN BÆREKRAFTMODELL. Innenfor hvert område 
finnes detaljerte miljømål. Les mer om vårt bærekraftige arbeid på tarkett.no

GODE RÅVARER
Vi velger råvarer som tar hensyn til mennesker og miljø, som kan 
gjenvinnes i så stor grad som mulig, eller som kan brytes ned i et 
biologisk kretsløp.

SPARE PÅ RESSURSER
Vi optimaliserer ressursbruken i alle trinn av produksjonsprosessen. 
Derfor jobber vi kontinuerlig med å redusere vann- og energiforbruket, 
og minimere utslipp og avfall.

GODT INNEKLIMA
Vi vil at gulvene våre skal bidra til et bedre miljø der mennesker bor, 
arbeider og oppholder seg. Gulvene skal være behagelige å gå på, enkle å 
holde rene og gi god akustikk.

GJENVINNING 
Laminatgulv kan gjenbrukes, alternativt gjenvinnes som energikilde på  
slutten av livsløpet. Materialet er 100 % brennbart helt uten farlige utslipp.



LAMINAT

Recyclable

Utslipp av flyktige 
organiske stoffer  
(μg TVOC per m3 
etter 28 dager)

Om produktet kan 
resirkuleres

 n   Våre laminatgulv består av 84 % fornybare råvarer og våre 
produksjonsprosesser er sertifisert i henhold til både PEFC og FSC. 

n   2/3 av energien vi bruker produserer vi selv gjennom energiutvinning 
av fornybare råvarer som sagspon og annet produksjonskapp.

n   Vi reduserer kontinuerlig vårt vannforbruk og har et eget 
vannrenseanlegg. Vi slipper ikke ut forurenset vann i det offentlige 
kloakknettet.

PEFC/05-35-125

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

På vei mot en  
sirkulær økonomi
Tarkett produserer og selger gulv og vegg for hjemmemiljø samt hele 
funksjonsløsninger for offentlige miljøer. Vi er verdens største 
gulvprodusent med ca. 12 000 ansatte i over 100 land. Størrelsen gir 
oss fordeler når vi for eksempel jobber med spørsmål om bærekraft, og 
innen forskning og utvikling. Vi har også en sterk lokal forankring med 
veletablerte salgs- og markedsfunksjoner som sammen med våre tekniske 
eksperter kan tilby kundeservice til både gjør-det-selv-personer og 
profesjonelle gulvleggere rundt om i Norden. 

CRADLE TO CRADLE™ jobber med tredjepartssertifisering for å vurdere 
produkters påvirkning på miljøet. Vurderingen skjer ut fra fem kategorier: 
materiale, konstruksjon, energi, vann og sosialt ansvar. Flere av Tarkett 
sine gulv er godkjente av Cradle to Cradle. Les mer om dette på vårt 
nettsted.

SIRKULÆR ØKONOMI er en tilnærming for å gjenskape og dele ressurser. 
Nye forretningsmodeller og innovativt samarbeid mellom ulike aktører 
optimaliserer bruken av materialer og naturressurser. På denne måten blir 
uttaket fra naturens spiskammer redusert, og flere kan dra nytte av de 
ressursene som brukes om og om igjen.

KONKRETE EKSEMPLER PÅ VÅRT MILJØARBEID

HOLDBARHETSMERKING FOR ALLE PRODUKTER

Gjennom Tarkett sin holdbarhetsmerking på gulvpakker får du informasjon 
om innholdet i gulvene, og hvordan de bidrar til en bærekraftig utvikling. 
Slik leser du merkingen:
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Tarkett produserer og selger gulv og 
veggløsninger for hjemmemiljøer, i 
tillegg til hele funksjonsløsninger for 
offentlige miljøer. Vi er verdens største 
gulvprodusent med ca. 12 000 ansatte 
i over 100 land. Størrelsen gir oss 
fordeler når vi for eksempel jobber med 
bærekraftig forskning og utvikling. 

Vi har sterk lokal forankring med 
veletablerte salgs og markedsfunksjoner 
som sammen med våre tekniske eksperter 
kan tilby kundeservice til både gjørdet
selvpersoner og profesjonelle gulvleggere 
rundt om i Norden. 

VERDENSLEDENDE INNEN GULV

Av trykktekniske årsaker kan bildene variere fra de virkelige gulvene når det gjelder farge og glans.  Art.nr 42097350802. 2018. Ingång.

Fusion White
42268535

Tarkett AS 
Postboks 500, Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf.: +47 32 20 92 00 – Faks: +47 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no


