TARKETT

VÅTROM

AQUARELLE
Lettstelt, vanntett og lekkert

MULIGHETENES
KOLLEKSJON

DESIGN OG
FUNKSJON
Badet er et rom som betyr mye for vår daglige
velvære. Her slapper vi av med et varmt bad for
å stresse ned, eller tar en kald dusj for å skjerpe
sansene.
Badet er et rom der lekkert design og funksjon
virkelig møtes. Det skal være lettstelt, hygienisk,
praktisk og gjerne prisgunstig. I tillegg vil vi ha
det garantert vanntett og sikkert. Samtidig med
dette skal mønstre og farger passe både for den
som er trendbevisst, og for de som foretrekker
det klassiske og tidløse. Alt dette får du med den
nye Aquarelle-kolleksjonen fra Tarkett.

Ami Matz, medlem av Tarkett sitt internasjonale
designteam, er den svenske designeren bak
Aquarelle-kolleksjonen for 2016.
”For meg handler design om estetikk og
funksjon. Det skal være flott og praktisk på en
enkel måte, akkurat som vår nye Aquarellekolleksjon.
I løpet av designprosessen bruker jeg ofte
verdiskapende ord som går som en rød tråd
gjennom arbeidet - fra idé til ferdig produkt.
Ordene for denne kolleksjonen har vært ”rustikk
eleganse”, noe som også gjenspeiler de sterkeste
trendene.
Med inspirasjon fra samtidstrender og fremtidige
tendenser har jeg arbeidet med mønster, og
gjenspeiler farger, materiale og strukturer
som man vanligvis finner ute i naturen. Ved å
kombinere disse med ulike organiske og grafiske
trykk har vi funnet frem til en kolleksjon som
inneholder alt fra tidløse mønstre, til mer
klassisk elegante og stilige, rustikke mønstre.
Resultatet er en en bred kolleksjon som legger
til rette for kreativitet, og skaper et baderom
som gjenspeiler kundens personlige stil.”
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Bård – RAW CONCRETE Light Grey
Vegg – CONCRETE FLOWER Grey
Gulv – RAW CONCRETE Dark Grey

VANNTETT DESIGN

Et bad kan være både pent og vanntett. Aquarelle-kolleksjonen er VT-godkjent
(VT= vanntett) og oppfyller bransjens strengeste krav til vanntetthet.
Veggbelegget monteres horisontalt, hvilket innebærer at veggen dekkes rundt
rommet og kun etterlater en skjøt. Med få skjøter får du et sikrere bad. Veggen
kompletteres med matchende bård opp til taket.
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Rustikt og stilig
Her blandes røffe, industrielle
innslag av betong med edle metaller
som messing for å skape en fredfylt
atmosfære der det moderne og
nøytrale setter stilen. Endelig er det
mulig å kombinere et sikkert bad med
betongfølelsen.

Vegg – CONCRETE FLOWER Grey

Bård – RAW CONCRETE Light Grey
Vegg – RAW CONCRETE Grey
Gulv – RAW CONCRETE Medium Grey
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Bård – DECOR DOTS Sand
Vegg – FRENCH LILY Dark Sand
Gulv – MEDALLION Dark Brown

Klassisk eleganse
Her har vi hentet inspirasjon fra luksuriøse
og glamorøse materialer som marmor
og forgylte kraner. Selv den ikoniske
franske liljen, det organiske mønsteret og
blomsterkransen som slynger seg over gulvet
har inspirert denne designstilen.

Lekkert og lettstelt
Aquarelle er et utmerket valg til badet som
i tillegg er veldig lettstelt. Gulv og vegger
rengjøres enkelt med en myk svamp, lunkent
vann og litt universalt rengjøringsmiddel,
og tørkes raskt over med en nal. At gulvet i
tillegg trekkes et stykke opp på veggen gjør
at du får maksimal beskyttelse mot fukt.
Gulv – MEDALLION Dark Brown

Bård – DECOR ORNAMENT Silver Grey
Vegg –FRENCH LILY Silver Grey
Gulv – SHIP DECK Silver Brown

Trykket på vårt veggbelegg ”French Lily”
varierer i fargestyrke.
Noen liljer er mer
fremtredende enn andre
for å gi følelsen av et
håndtrykket mønster.
TARKETT VÅTROM
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Bård – DECOR ORNAMENT Grey
Vegg – SOFT White
Gulv – CIRCLE FLOWER Grey

Folkelig og tidløst
Den landlige og bohemiske stilen har satt
sitt preg på våre mer folkelige og tidløse
gulv. De grafiske og orientalske mønstrene
gir en moderne vri som fører tankene til
Middelhavet.

Beskyttende overflatelag
Aquarelle gulv- og veggbelegg har et
beskyttende overflatelag som gir et
mer lettstelt materiale og reduserer
risikoen for misfarging fra for eksempel,
hårfargingsmiddel, naler, håndklær og
dusjforheng.
Gulv – CIRCLE FLOWER Grey

Tips

Vegg – SOFT Super White
Gulv – SARONDO Black

Ingen vanskelige
fuger å rengjøre =
Trygt og hygienisk!
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stiler
Aquarelle-kolleksjonen er laget for å
kunne mikse og matche stiler. Se hvordan
du oppnår fire helt ulike stiler ved å
blande ditt valg av bård/vegg/gulv.

Bård – DECOR ORNAMENT Black
Vegg – ROYAL MARBLE Light Grey
Gulv – ROYAL MARBLE Black

Bård – DECOR LINE Black
Vegg – SOFT CONTRAST Grey
Gulv – HONEYCOMB TILE Grey

Bård – DECOR LINE Black
Vegg – RETRO LINE Black
Gulv – VARIATA Black

Bård – DECOR DOTS Silver Grey
Vegg – AQUASTONE Pearl
Gulv – PEBBLES Light Grey
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Fondvegger i
ulike mønstre
og farger

Med fondvegger i avvikende mønstre eller farger kan man skape et spennende
miljø. Bildene i denne brosjyren viser mange eksempler på dette. Ved
installasjonen monteres grunnveggen oftest rundt hjørnet og 10 cm inn
på fondveggsiden. Deretter monteres fondveggen slik at den slutter inne
i hjørnet, og deretter tettes skjøten med Aqua-Tett. Fondveggen skal ikke
plasseres i våtsone 1, dvs i området der du dusjer/bader.

Bård – DECOR LINE Black
Vegg – GINKGO Black
Gulv – BALDOSA Anthracite

Ikke glem vaskerommet
Vaskerommet blir sjeldent prioritert i våre
hjem, sannsynligvis fordi vi sjeldent viser det
frem til gjester. Likevel er det et rom hvor
vi bruker en del tid. Aquarelle-kolleksjonen
gjør det enkelt å skape en vakker og trivelig
atmosfære når man må vaske eller stryke
klær. Gulv som er myke, gode og varme å gå
på øker trivselen, og gulvets vanntetthet
føles trygt i et rom som ofte må tåle tøffe tak.

Bård – DECOR LINE Aqua
Vegg – GINKGO Dark Aqua
Gulv – RUST METAL Dark Aqua

Vegg – SOFT White
Vegg – SOFT Contrast Grey
Gulv – ISTANBUL Medium Grey
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Vegg – VOGUE Light Grey

Bård – DECOR LINE Dark Sand
Vegg – TILE Light Sand
Gulv – OAK Brown

Legging
Aquarelle gulv, vegg og bård legges og monteres i henhold
til våre anvisninger. Både gulv, vegger og bård skal trådsveises. Bruk alltid en godkjent fagmann til å utføre arbeidet
på badet ditt. Ta en prat med din forhandler for å få hjelp.

Vedlikehold
Aquarelle gulv, vegger og bård er meget lettstelte og har et
beskyttende overflatelag som reduserer faren for misfarging.
Bruk en nal til enkelt å tørke av både gulv og vegger. Ved
behov vasker du med en myk svamp og lunkent vann tilsatt
litt universalt rengjøringsmiddel.
Fargestoffer som for eksempel i tepperyer av plast,
antisklimatter under baderomsmatte, plastposer med trykk
samt gummimaterialer kan forårsake permanent misfarging
av gulv eller vegg. La derfor aldri nalen bli liggende på
gulvet, eller stående mot veggen.
Vedlikeholdsanvisning samt utførlig teknisk data finnes på
www.tarkett.no

Aquarelle Vegg

Bård – DECOR LINE Light Grey
Vegg – VOGUE Light Grey
Gulv – AQUASTONE Dark Grey

Vegg – MOUNTAIN Silver Grey

Aquarelle Bård

Type

Heterogent veggbelegg

Heterogent veggbelegg

Overflatebehandling

PUR

PUR

Total tykkelse

0,92 mm

0,92 mm

Tykkelse slitesjikt

0,12 mm

0,12 mm

Høyde

200 cm

49 cm

Antall farger

30
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Aquarelle Gulv 2 m

Aquarelle Designgulv 3 m

Type

Heterogent våtromsgulv

Heterogent våtromsgulv

Overflatebehandling

PUR

PUR

Total tykkelse

1,5 mm

2,0 mm

Tykkelse slitesjikt

0,35 mm

0,4 mm

Bredde

200 cm

300 cm

Antall farger

21
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Tips
Besøk Room Designer
på tarkett.no for å
kombinere dine valg
av gulv/vegg/bård.
Bård – DECOR DOTS Sand
Vegg – MOUNTAIN Sand
Gulv – AQUASTONE Beige

Aquarelle Wall

Aquarelle Floor 3 m

Aquarelle Floor 2 m

0131-0031-DoP-2013-07
www.tarkett.no

0131-0005-DoP-2013-07
www.tarkett.no

0131-0043-DoP-2013-07
www.tarkett.no

EN 15102:2007+A1:2011

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

EN 14041:2004

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

EN 14041:2004
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Made by: Tarkett GDL S.A.
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Bård

Bården brukes for å dekke åpningen mellom vegg og tak ved horisontal
montering av veggbelegg. Alle bårder har en litt lysere eller mørkere nyanse
enn veggene. Høyde: 49 cm. Bårdene er ftalatfrie.

DECOR ORNAMENT
Silver Grey 2590 6141

DECOR ORNAMENT
Grey 2590 6142

DECOR ORNAMENT
Black 2590 6140

RAW CONCRETE
Light Grey 2590 6132

DECOR DOTS
Pearl 2590 6139

GINKGO
Dark Aqua 2590 3138

MOUNTAIN
Silver Grey 2590 3145

MOUNTAIN
Sand 2590 3146

VOGUE
Light Grey 2590 3133

VOGUE
Light Sand 2590 3134

DECOR DOTS
Silver Grey 2590 6138

DECOR DOTS
Sand 2590 6137

DECOR LINE
Dark Sand 2590 6134

DECOR LINE
Light Grey 2590 6136

DECOR LINE
Black 2590 6133

RETRO LINE
Black 2590 3139

RETRO LINE
Sand 2590 3140

SOFT
Super White 2590 3037

SOFT
White 2590 3034

SOFT
Light Sand 2590 3127

DECOR LINE
Aqua 2590 6135

SOFT
Super White 2590 6037

SOFT
White 2590 6034

SOFT
Grege 2590 3128

SOFT
Light Grey 2590 3101

SOFT
Contrast grey 2590 3129

SOFT
Light Aqua 2590 3130

SOFT
Contrast Aqua 2590 3131

SIMONE
White 2590 3121

KIMONO
White 2590 3070

QUADROS
White 2590 3122

AQUASTONE
Pearl 2590 3114

ROYAL MARBLE
Light Grey 2590 3132

TILE
Light Grey 2590 3141

TILE
Light Sand 2590 3142

BRICK
Light Grey 2590 3125

BRICK
Dark Sand 2590 3126

BRICK
Anthracite 2590 3109

Vegg

CONCRETE FLOWER
Grey 2590 3136

Veggene monteres horisontalt i henhold til H-metoden, hvilket innebærer at
de dekkes rundt rommet og kompletteres med en matchende bård opp til taket.
Høyde: 200 cm. Veggene er ftalatfrie.

RAW CONCRETE
Grey 2590 3135

FRENCH LILY
Silver Grey 2590 3143

FRENCH LILY
Dark Sand 2590 3144

GINKGO
Black 2590 3137
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Gulv

Design
Gulv

Gulvene finnes i to forskjellige utførelser: størst mønster og
fargeutvalg finnes på 2 meters bredde. 2 m gulvene er ftalatfrie.

Aquarelle-gulv finnes også i 3 meters bredde, og kan dermed installeres på større bad uten skjøt. For
å kunne produsere kolleksjonens fine mønster er beleggets konstruksjon forsterket med glassfiber.
Å installere et gulv med glassfiber stiller høyere krav til jevnt underlag og legging. Følg derfor
leggeanvisningen på tarkett.no. 3 meters gulvet inneholder gjenvunnet materiale og kan derfor inneholde
spor av ftalater.

MEDALLION
Dark Brown 2590 5137

OAK
Grey 2590 5147

OAK
Black 2590 5038

OAK
Brown 2590 5153

SHIP DECK
Silver Brown 2590 5159

HONEYCOMB TILE
Grey 2455 4009

SQUARE
Black & White 2455 4003

CIRCLE FLOWER
Grey 2455 4010

BALDOSA
Graphite 2455 4006

BALDOSA
Anthracite 2455 4007

AQUASTONE
Beige 2590 5142

AQUASTONE
Dark Grey 2590 5014

ROYAL MARBLE
Black 2590 5155

RUST METAL
Graphite 2590 5156

RUST METAL
Dark Copper 2590 5157

ISTANBUL
Medium Grey 2455 4001

ISTANBUL
Dark Grey 2455 4002

AUTHENTIC SLATE
Black 5619 035

MODA
Black 5715 011

ROCK
Grey Black 5619 020

RUST METAL
Dark Aqua 2590 5158

KIRUMA
Aluminium 2590 5146

KIRUMA
Dark Grey 2590 5031

RAW CONCRETE
Dark Grey 2590 5136

RAW CONCRETE
Medium Grey 2590 5135

SARONDO
Black 5619 037

SELENE
Black 5619 036

VARIATA
Brown 2590 5152

VARIATA
Black 2590 5151

SKIFFER
Anthracite 2590 5134

SKIFFER
Dark Grey 2590 5132

PEBBLE
Light Grey 2590 5154

Vegg, bård og gulv på 2 meters bredde
er 100 % ftalatfrie.

PASTILLES
Anthracite 2590 5035

Designgulv 3 meter inneholder gjenvunnet
materiale, og kan derfor inneholde spor av
ftalater.

Gulv – RAW Concrete Dark Grey
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Å gjøre det riktig fra
begynnelsen

På vei mot
sirkulær økonomi

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.

Siden 2011 har Tarketts produktutvikling vært basert på det lukkede kretsløpet i
henhold til prinsippene til Cradle to Cradle og sirkulær økonomi. Det betyr at med
riktige råvarer og riktig design, kan alle materialer inngå som næring eller råvare i
et biologisk eller teknisk kretsløp når et produkt ikke lenger er i bruk.

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.

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 Tarketts gulv er godkjente av
Cradle to Cradle. Les mer om dette på vårt nettsted.

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

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.

FLERE KONKRETE EKSEMPLER PÅ VÅRT MILJØARBEID
n

n

n

n

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.

n

Vi tilbringer i gjennomsnitt 90 % av tiden innendørs. Tarketts bærekraftige arbeid
fokuserer derfor på å utvikle langsiktige gulvløsninger som beskytter både miljøet
og menneskers livskvalitet og helse innendørs. Vi satser for eksempel stort på
å redusere VOC-utslippene (flyktige organiske stoffer). Aquarelle-kolleksjonen
har utslippsverdier på under 100 mikrogram/m3, noe som er langt lavere enn
gjeldende europeisk standard.
Allerede i 2009 begynte fabrikken i Ronneby i Sverige å bruke mykgjørere uten
ftalat i produksjonen av vinylgulv. I 2014 startet introduksjonen av ftalatfri
teknologi i alle produksjonsenheter for vinylgulv. Den mykgjøreren som Tarkett
bruker i produksjonen i dag, er godkjent til matemballasje og leker til barn under
tre år. I Aquarelle Designgulv 3 m er det fortsatt spor etter ftalater, som kommer
fra resirkulert materiale. Aquarelle vegg, bård og 2m gulv er helt ftalatfrie.
Aquarelle vedlikeholdes med skånsomme og tørre rengjøringsmetoder uten bruk
av sterke kjemikalier, noe som er viktig ut ifra et miljøperspektiv.
Vi bruker ingen biocider, dvs., antibakterielle tilsetningsstoffer i våre produkter.
I 1996 åpnet Tarkett Nordens første og eneste resirkuleringsanlegg for
installasjonsrester. I dag blir ca. 400 tonn resirkulert hvert år, og av dette går ca.
75 % tilbake som råmateriale til nye gulv.

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

HOLDBARHETSMERKING FOR ALLE PRODUKTER
Gjennom Tarketts holdbarhetsmerking på gulvpakken får du informasjon
om innholdet i gulvene og hvordan de bidrar til en bærekraftig utvikling.

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
Vi reduserer bruk av ressurser ved å gjenvinne rester etter legging, bruke
gjenvunnet materiale i produksjonen og utvikle nye resirkulerbare produkter.

Om produktet kan
resirkuleres

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

AQUARELLE
Recyclable

*införs successivt från januari 2014
*Unntatt
resirkulert innhold
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VERDENSLEDENDE INNEN GULV
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 og 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.

Av trykktekniske årsaker kan fargene og nyansene på bildene avvike fra virkelige gulv. Art.nr 25903350602. August 2016. Ingång.
Tilbehør og innredning fra Vedum, Svedbergs, Tapwell, Annuzza, Blomsterlandet, Room, Newport, Krebs, Granit, H&M.

Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf.: +47 32 20 92 00 - Faks: +47 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com

