Bad og vaskerom
2021–2022

Vanntett
design til
alle hjem

iQ Surface | iQ Megalit | Aquarelle

Carcassonne Concrete Blue

DESIGN OG FUNKSJON
Badet har blitt stadig viktigere for oss, og kravene vi stiller
til interiøret stadig høyere. Design og farger skal passe for
deg som er opptatt av trender, og deg som foretrekker det
tidløse og klassiske. Kolleksjonene våre har et fantastisk
utvalg som gjør det mulig for deg å være kreativ, og skape
et bad som gjenspeiler din personlige stil.
Men det skal ikke bare være pent. Det skal også være
bærekraftig, praktisk, lettstelt, hygienisk og prisgunstig.
Og viktigst av alt; vanntett. Alt dette får du i Tarketts våtromsgodkjente kolleksjoner, som i tillegg er helt ftalatfrie.

VEGG
Veggbelegg monteres normalt horisontalt rundt hele rommet. Det blir da bare én skjøt, og du får et sikrere baderom.
Veggbelegget er to meter høyt og må derfor suppleres
med en veggbord opp mot taket. Borden du velger kan ha
samme mønster som veggen, eller du kan velge noe annet
som matcher. Det blir veldig pent med en helhvit bord
dersom taket er hvitt. Veggbord og veggbelegg produseres
ikke samtidig, så de kan derfor variere i fargenyanser.
Dersom veggen er høyere enn 2,5 meter, monteres normalt
veggbelegget vertikal slik som man gjør med tapeter. Det
er imidlertid ikke alle design som kan monteres på denne
måten. Se hvilke på side 22-23.

GULV
Gulvbelegg fås i 2, 3 og 4 meters bredder, noe som gjør
at du kan få et gulv helt uten skjøter. Se oppslaget bak i
brosjyren for hvilke design som fås i de ulike breddene.
Aquarelle-gulv er slitesterke, myke og behagelig å gå på,
og de har en stabil konstruksjon. iQ-gulvene er homogene,
som betyr at mønsteret er det samme tvers igjennom hele
materialet. Dette, i kombinasjon med en spesiell PURoverflate, gjør gulvene ekstremt slitesterke med markedets
beste beskyttelse mot merker og flekker.
Arbeid i våtrom skal utføres av en håndverker.
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NATURTRO
OG LUNT
Visst hadde det vært fint med et ekte
tregulv på badet, men kanskje ikke så
veldig praktisk. Du kan imidlertid skape
den samme naturlige varme følelsen,
med et materiale som både er slitesterkt og vanntett.
Her har vi kombinert et tremønstret
gulv med rolige hvite vegger, og tilført
organiske materialer og tørkede planter
i en beige-brun fargepalett for en lun
atmosfære.

Soft Super White – 25915037

Hvis du ikke vil ha et tredesign, finnes
det andre alternativer som kan skape
tilsvarende følelse. Liker du mønstrede
gulv, så se nærmere på Carcassone
Concrete (side 2-3), som har samme
fargepalett som Marokkansk-inspirerte
gulv.
Tremønsteret på bildet fås også i grått.

Oak Beige – 25905166
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Bord: Rustic Velvet Blush
Vegg: Rustic Velvet Blush
Gulv: iQ Surface Contrast Multi

MODERNE OG STILRENT
Hvis du liker en enkel og ren stil på vegg og interiør, kan du fint legge et gulv som gjør litt mer
ut av seg. iQ Surface-kolleksjonen er resultatet av et kreativt samarbeid med det svenske
designbyrået Note Design Studio. Fargesammensetningen er både elegant og leken, og den
passer for deg som er designinteressert og som ønsker deg et slitesterkt gulv.

VEGG

Rustic Velvet Dusty Green – 25915088

Rustic Velvet Blush – 25915087

Rustic Velvet Linen – 25915089

På avstand minner Aquarelle Rustic Velvet om en
kalket vegg. Veggbelegget fås i tre myke farger.

iQ Surface har unike mønstre. Gulvene er uttrykksfulle og pene,
og minner om det spraglete kunststeinmaterialet terrazzo.

GULV

iQ Surface Contrast Multi – 21089084

iQ Surface Contrast Airy – 21089083

iQ Surface Rouge Airy – 21089074

iQ Surface Rouge Multi – 21089080
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Nostalgia Dusty Green

Trykket på veggen ”Nostalgia” varierer i fargestyrke, for
å skape en følelse av et gammelt håndtrykket design.

Raw Concrete Dark Grey

ÅRHUNDRESKIFTET
Det er få interiørstiler som er så tidløse som denne. Aldri umoderne, og
fortsatt aktuell i dag. På dette badet har vi kombinert romantiske Nostalgia
med et tøft og mer moderne steindesign på gulvet som en vakker kontrast.
Tidsriktige servanter og kraner kompletterer stilen.
Nostalgia fås i fire myke fargenyanser. Fargene Dusty Green, Blush og Linen
finner du også i serien Rustic Velvet, som fungerer vakkert i kombinasjon
med Nostalgia om du bruker den som en fondvegg. Fargene Blush og White
passer nydelig til det grå betonggulvet vi har valgt på bildet over.
For flere stein- og betongmønster, se side 12-13 samt 20-23.

Nostalgia Dusty Green – 25915080

Nostalgia Blush – 25915079

Nostalgia Linen – 25915081

Nostalgia 2 White – 25915082
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ELSKEDE MARMOR
Trender kommer og går, men vår kjærlighet til marmor består. Vi har vinylbelegg med marmormønster til både vegger og gulv i flere farger; svart,
hvitt, beige og grønt. Kombiner med messingdetaljer for et luksuriøst bad,
eller velg naturmaterialer for å skape kontraster og en lunere følelse.

Marble Bianco Hexagon White

Vegg: Marble Carrare White
Gulv: Royal Marble Green

Bord: Soft Super White
Vegg: Marble Carrare White
Gulv: Royal Marble Black

Det spiller ingen rolle hvor fint et bad ser ut hvis det ikke er tett.
Tarketts våtromskolleksjoner er godkjente etter norske krav.

At gulvet trekkes et stykke opp på veggen,
gjør at du får en bedre beskyttelse mot fukt.

Bord: Royal Marble Light Beige
Vegg: Royal Marble Light Beige
Gulv: Aquastone Grege
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Aquarelle er det perfekte valget på badet, ettersom det er
så lett å holde rent. Gulv og vegg tørkes enkelt og raskt av
med en nal, og vaskes med jevne mellomrom med en myk
svamp, vann og rengjøringsmiddel.

Big Brick Grey

Stencil Concrete Neutral Light Grey

Raw Concrete Dark Grey

INDUSTRIELT OG RUSTIKT
Det finnes mange fine naturtro stein- og betongdesign i kolleksjonen
for deg som liker den litt tøffere stilen. Kombiner med fordel rustikke,
industrielle innslag med mykere tredetaljer.
Gulvene har en preget overflate som gir den struktur, og skaper et
naturtro uttrykk.

Concrete Flower Grey – 25915136

Raw Concrete Grey – 25915135

Rustic Velvet Linen – 25915089

Brick Light Grey – 25915125

VEGG

GULV

Se flere på sidene 20-23
Variata Red Brown – 25905168

iQ Megalit Pearl Black – 3390601

Kiruma Charcoal – 25916016 / 25917016 Rock Cool Grey – 25916017 / 25917017
TARKETT BAD OG VASKEROM
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Gulv: iQ Surface Rouge Airy

VASKEROMMET
Interiøret på vaskerommet er ofte det som
blir minst prioritert, da vi normalt ikke viser
det frem til så mange. Våtromskolleksjonene
våre byr på noe for enhver smak. De gjør
det enkelt å skape en god atmosfære der vi
tilbringer mye tid med klesvask, bretting og
stryking.
Vi bruker mye tid på vaskerommet, og dette
er et rom som må tåle mye slitasje. Navnet
Tarkett iQ er synonymt med vinylgulv av
ypperste kvalitet og slitestyrke. Men det står
også for innovativ design, inspirasjon, og en
helt ny måte å se på vinyl som materiale.
Disse gulvene er derfor et perfekt valg i de
rommene i hjemmet som utsettes for mest
slitasje, og som samtidig skal være fine og
hyggelige.
Vinylgulv er myke, behagelige og varme å gå
på. Det at de er garantert vanntette, gir en
ekstra trygghet.
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DEKOR- OG
FONDVEGGER
Vi har designet noe flotte dekorvegger til deg som vil ha et unikt
bad. Bruk dem som en fondvegg,
eller hvorfor ikke i hele rommet?
Du kan selvfølgelig også velge å
kombinere en fondvegg med noen
av de andre designene i kolleksjonen. Ved å kombinere ulike design
eller farger, er det enkelt å skape et
spennende interiør.
Skjøtene på fondveggen må ikke
plasseres på vegg i våtsone, dvs. i
området der du dusjer/bader.

Misty Mountain Grey

Magnolia Light Grey

Flower Fusion Blue
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iQ Megalit Pearl White

Tarkett har produsert gulv siden 1886. Som en av verdens største
gulvprodusenter har vi et særlig ansvar for å drive virksomheten vår
på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi ønsker å lage gode produkter;
gulv som oppfyller en funksjon, som er pene å se på, og som samtidig
er bra for miljøet og oss mennesker. Vi tror på et tett samarbeid der vi
engasjerer kunder, leverandører, forskere og andre slik at vi kan utrette
gode ting - sammen.

Doing Good.
Together.

SIRKULÆR ØKONOMI

GODE RÅVARER

HELSE OG VELVÆRE

I 1996 startet Tarkett et av
verdens første gjenvinningsanlegg for vinylgulv, i Ronneby
i Sverige. Systemet ble raskt
en suksess. Siden 1999 har
hele den svenske gulvbransjen,
og håndverkere i hele Norden,
sendt monteringskapp av vinyl
til Tarkett i Ronneby.

Å si at man bruker gode
materialer er én ting. Å bevise
at man gjør det er en annen.
Gode råvarer innebærer at vi
velger materialer til produktene
våre som er fornybare, mulige å
gjenvinne, laget av gjenvunnet
materialer eller på annen måte
bidrar til at vi ikke bruker opp
jordens ressurser.

Vi tilbringer 90% av tiden vår
innendørs. Tarkett bidrar til
å skape et sunnere, tryggere
og mer behagelig inneklima
gjennom produktene våre, ved
å alltid ha fokus på helse og
velvære.

Baderomsgulvene og
-veggene våre er ftalatfrie

Baderomsgulvene og -veggene våre har utslippsverdier
på under 100 mg/m3, noe som
er langt lavere enn gjeldende
europeisk standard.

I 2019 samlet vi inn over
450 tonn monteringskapp i
Norden.
n

n Av avfallet som ble samlet
inn, produserte vi 100 000 kvm
nye Tarkett-gulv.

n

n Vi bruker ingen biocider, dvs.
antibakterielle tilsetningsstoffer, i produktene våre.

n Vi jobber mye med å
redusere VOC-utslipp (flyktige
organiske forbindelser).
n

I anlegget i Ronneby har
vi også utstyr til å fjerne lim
og sparkelrester fra gamle
gulv. Dette innebærer at de
iQ-gulvene vi selger i dag, kan
gjenvinnes den dagen de rives.
n
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GULV | 2 METER
Det største mønster- og fargeutvalget leveres i 2 meters bredde.

AQUASTONE Dark Grey
25905014

AQUASTONE Grege
25905165

BRUSHED METAL Gold
25905053

KIRUMA Aluminium
25905146

MARBLE CARRARE White
25905064

OAK Beige
25905166

OAK Grey
25905147

PASTILLE Anthracite
25905035

RAW CONCRETE Dark Grey
25905136

RAW CONCRETE Medium Grey
25905135

ROYAL MARBLE Black
25905155

ROYAL MARBLE Green
25905164

RUST METAL Black
25905156

RUST METAL Dark Copper
25905157

SKIFFER Anthracite
25905134

Installasjon i våtrom skal utføres av en håndverker. Bli enig med gulvleggeren om hvilken
retning mønsteret skal legges i. Følg leggeanvisningen som ligger på tarkett.no.

SKIFFER Dark Grey
25905132

VARIATA Red Brown
25905168

VARIATA Grey
25905167

Aquarelle Gulv 2 m

Aquarelle Gulv XL 3 & 4 m

iQ Surface & iQ Megalit Gulv

Type

Heterogent våtromsgulv

Heterogent våtromsgulv

Homogent vinyl-/våtromsgulv

Overflatebehandling

PUR

PUR

iQ PUR

Total tykkelse

1,5 mm

2,0 mm

2,0 mm

Tykkelse slitesjikt

0,35 mm

0,55 mm

2,0 mm

Bredde

200 cm

300 cm / 400 cm

200 cm

Antall design
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GULV XL | 3 OG 4 METER BREDD
Aquarelle-gulv leveres også i 3 og 4 meters bredder. Med disse breddene,
kan belegget legges på større bad uten at det blir noen skjøter.

CARCASSONNE CONCRETE
Blue 25916015 / 25917015

CONCRETE GRID Light Grey
25916005 / 25917005

MARBLE BIANCO HEXAGON
White 25916012 / 25917012

MARQUINE Black
25916009 / 25917009

STENCIL CONCRETE Neutral
Light Grey 25916013 / 25917013

ALMERIA Fawn
25916002 / 25917002

ALMERIA Grey
25916004 / 25917004

ISTANBUL Medium Grey
25916000 / 25917000

KIRUMA Charcoal
25916016 / 25917016

ROCK Cool Grey
25916017 / 25917017

GULV iQ SURFACE | iQ MEGALIT
iQ-kolleksjonene består av vinylgulv av høy kvalitet som er lettstelte og har markedets
beste beskyttelse mot merker og flekker. Vinylen er svært slitesterk, og derfor et godt
valg til bad og vaskerom.

iQ MEGALIT Pearl White
3390605

iQ MEGALIT Pearl Grey Beige
3390607

iQ MEGALIT Pearl Black
3390601

iQ MEGALIT Pearl Old Brick
3390609

iQ SURFACE Contrast Airy
21089083

iQ SURFACE Rouge Airy
21089074

iQ SURFACE Contrast Multi
21089084

iQ SURFACE Rouge Multi
21089080
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VEGG OG BORD
Horisontal montering: Veggbelegget er 200 cm høyt og brettes rundt rommet. Det må derfor suppleres med en veggbord i
samme, eller en matchende farge/mønster, opp til taket. Borden er 49 cm høy og brukes for å dekke mellomrommet mellom
vegg og tak. Veggbord og veggbelegg produseres ikke samtidig, og fargene kan derfor ved noen tilfeller skille i nyanse.
Vertikal montering: Når veggen er over 2,5 meter høy, monteres normalt veggbelegget vertikalt, slik som tapet.

BIG BRICK Light Grey
25915074

BIG BRICK Grey
25915073

BRICK Light Grey
25915125

BRICK Neutral Grey
25915075

CONCRETE FLOWER UNI White
25915163

Hl
CONCRETE FLOWER Light Grey
25915162

CONCRETE FLOWER Grey
25915136

FRENCH LILLY Silver Grey
25915143

FRENCH LILLY 2 Light Grey
25915077

MARBLE CARRARE White
25915064 / 25918064

NOSTALGIA Linen
25915081

NOSTALGIA Blush
25915079

NOSTALGIA Dusty Green
25915080

NOSTALGIA 2 White
25915082

PALM Dusty Green
25915085

Hl
PALM Grege
25915084

PALM Grey
25915086

Hl
ROYAL MARBLE Light Grey
25915132 / 25918132

RAW CONCRETE Grey
25915135 / 25918135

Hl
RUSTIC VELVET Linen
25915089 / 25918089

RAW CONCRETE Dark Grey
25915161 / 25918161

Hl
RUSTIC VELVET Blush
25915087 / 25918087

Hl

Hl
ROYAL MARBLE Light Beige
25915173 / 25918173

Hl
RUSTIC VELVET Dusty Green
25915088 / 25918088

Hl
SOFT Super White
25915037 / 25918037

Referanser som også finnes som veggbord er merket med H
Referanser som kan legges vertikalt er merket med l

Hl

Hl
SOFT Grege
25915128 / 25918128

SOFT White
25915034 / 25918034

Hl

Hl

Hl

SOFT Light Grey
25915101 / 25918101

SOFT Porcelain
25915091 / 25918091

SOFT Slate
25915090 / 25918090

MAGNOLIA Light Grey
25915997

MISTY MOUNTAIN Grey
25915999

FLOWER FUSION Blue
25915076

Hl
VOGUE Light Grey
25915133 / 25918133

VOGUE Light Sand
25915134 / 25918134

Hl

Aquarelle Vegg

Aquarelle Bord

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 design

35
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EN 14041:2004

iQ Megalit

iQ Surface

0019-0001-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com

0019-0009-DoP-2013-07
http://professionals.tarkett.com

Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby – SWEDEN

EN 14041:2004

Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby – SWEDEN

Aquarelle Wall

Aquarelle XL Floor

Aquarelle Floor 2 m

0132-0083-DoP-2020-08
www.tarkett.no

0132-0082-DoP-2020-06
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

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

LEGGING

VEDLIKEHOLD

Gulv, vegg og bord skal monteres i henhold til monteringsanvisningene. Både gulv, vegger og veggbord må trådsveises. Arbeid
i våtrom skal utføres av en håndverker. Følg leggeanvisningen
på tarkett.no. Sørg for at du blir enig med gulvleggeren om
hvilken retning mønsteret skal legges i. Vår anbefaling er det
som vises på bildene. Ta en prat med din forhandler så får du
råd og hjelp.

Gulv, vegg og bord har en overflate som gjør at belegget er
lettstelt. Gjør det til en daglig rutine å fjerne synlig smuss. Ikke
la vann bli liggende, og bruk en nal for å føre vannet ned i et
sluk. Gjør det til en vane å vaske badet med vann og et tilegnet
rengjøringsmiddel med jevne mellomrom. Fargestoffer, som for
eksempel i tepperyer av plast, antisklimatter under badematte,
plastposer med trykk samt gummimaterialer, kan forårsake
permanent misfarging av gulv eller vegger. La derfor aldri nalen
bli liggende på gulvet eller stående mot veggen. Les mer om
hvordan du best vedlikeholder badet ditt på tarkett.no.
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iQ Megalit Pearl Grey Beige

Det kan oppstå nyanseforskjeller i forbindelse med ulike produksjoner/batcher.
Bildene kan oppleves annerledes enn gulvet i virkeligheten.
Art.nr 2060030071. 2021. Ingång.
Baderomsmøbler fra Svedbergs.

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
Følg Tarkett Norge på:

Tarkett Norge

tarkett_norge

