Kolekcja
dla domu

Podłogi
laminowane

THE ULITMATE
FLOORING EXPERIENCE

Tarkett: pomysł na podłogę
Firma Tarkett, założona w 1886 roku, jest światowym liderem branży podłóg.
Oferujemy architektom, projektantom wnętrz, wykonawcom, dystrybutorom, instalatorom i klientom
ﬁnalnym zintegrowane rozwiązania w zakresie podłóg i nawierzchni sportowych.
Firma Tarkett w swych 29 zakładach produkcyjnych i 50 biurach zlokalizowanych na całym świecie
zatrudnia ponad 8000 pracowników. Systematycznie dążymy do podnoszenia jakości naszych usług, by
spełnić oczekiwania Klientów w ponad 100 krajach. Codziennie produkujemy i sprzedajemy około 1 miliona
metrów kwadratowych podłóg.
Współpracujemy z czołowymi, uznanymi na całym świecie architektami i specjalistami w dziedzinie
budownictwa. Efektem są kompleksowe i zintegrowane rozwiązania stosowane w wielu prestiżowych
projektach architektonicznych.
Wspólnie tworzymy lepszą jakość życia ludzi w środowisku pracy, w domu i podczas zajęć sportowych.

WA R TOŚ C I FIRMY T A R K E T T:

Pozytywne
nastawienie na
Klienta
Duch współpracy
zespołowej
Bezpośrednia
decyzyjność
i odpowiedzialność
Szacunek i uczciwość
Troska o środowisko
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The ultimate ﬂooring experience
Wierzymy, że zintegrowane rozwiązania w zakresie podłóg i nawierzchni sportowych
przyczyniają się do polepszania jakości życia ludzi na całym świecie poprzez zaspokajanie
ich rozmaitych potrzeb i gustów na wszystkich etapach ich życia.

Praktyczność

Postrzeganie

Ekologia

Wydajność i eksploatacja
Wiedza techniczna, efektywność,
rentowność inwestycji, montaż,
czyszczenie/pielęgnacja,
renowacja itp.

Przyjemność i wygoda
Kolory, wzory,
powierzchnie miłe w dotyku,
akustyka, inspiracje, energia itp.

Troska o środowisko
i lepszą jakość życia
Antypoślizgowość, antybakteryjność,
jakość powietrza, antystatyczność,
surowce, recykling itp.

MIĘDZ YNARODOWA GRUPA
TARKETT

8 000 pracowników
Wartość sprzedaży: 1,9
miliarda € w 2010
Ponad 300 milionów m2
sprzedanych podłóg w 2010
Obecna w ponad 100
krajach
30 zakładów produkcyjnych
Własne centra badawczorozwojowe i projektowe
5 centrów recyklingu
Playstyle 931 Laser

8 centrów treningowych

SP IS T R EŚC I
2 Wstęp
4 Podłogi laminowane Tarkett
a środowisko
6 Jak wybrać właściwą podłogę
laminowaną
8 Innowacje technologiczne
(laminaty w łazience)
12 Innowacyjne wzornictwo
Woodstock 832 Haywood Oak Mocha

14 Kolekcja Tarkett
40 Montaż i konserwacja

Loft 832 Midnight Blue Metallic

Free 731 Dark Fumes Oak

Aquastyle 832 Concrete Light3

Podłogi laminowane – ciągła troska o środowisko
Niezależnie od tego jaką podłogę laminowaną wybierzesz, zapewniamy, że jest
ona przyjazna środowisku.
1. Lepsze
surowce

Nasze podłogi laminowane w 84% produkowane są
z naturalnych, odnawialnych surowców, pochodzących
z troskliwie i odpowiednio zarządzanych zasobów
leśnych.
Nasze podłogi laminowane posiadają certyﬁkat PEFC.
(Certyﬁkat PEFC/04-31-07-57).

2. Zarządzanie
zasobami

Systematycznie dbamy o redukcję ilości wody i energii
zużywanej do produkcji (-23% w 2008 r.) zgodnie
z systemem zarządzania środowiskiem (ISO 14001).
57% całej zużywanej przez Tarkett energii jest
wytwarzane poprzez recykling trocin jako biopaliwa.

3. Przestrzenie
przyjazne
ludziom

Jakość powietrza w pomieszczeniach:
• Bardzo niska emisja lotnych związków organicznych (VOC).
• Montaż bez użycia kleju zapewnia czyste powietrze
w czasie instalacji i po jej zakończeniu
• Codzienna konserwacja nie wymaga środków
chemicznych.

Nasze podłogi laminowane nadają się do recyklingu.
4. Ponowne
wykorzystanie
Po zakończeniu okresu użytkowania podłoga
i recykling
laminowana może być ponownie użyta lub przetworzona
jako źródło energii; spala się całkowicie i bez
wydzielania niebezpiecznych gazów.
OZNACZENIA EKOLOGICZNE PODŁÓG L AMINOWANYCH

Der Blaue Engel to niemiecki certyﬁkat
produktu przyjaznego środowisku
naturalnemu. Powstał w 1978 r. jako
pierwsze oznaczenie ekologiczne na
świecie.
Wszystkie nasze gotowe podłogi
laminowane są produkowane zgodnie
z Programem Uznawania Systemów
Certyﬁkacji Leśnej (PEFC). Ponadto nasze
listwy przypodłogowe (HDF) posiadają
certyﬁkat Stowarzyszenia Gospodarki
Leśnej (FSC), tzn. drewno używane do ich
produkcji pochodzi z odpowiedzialnego
społecznie - i ekologicznie - leśnictwa.
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Czym jest podłoga laminowana i jak powstaje?

WA R S T WA W I E R Z C H N I A U Ż Y T K O WA

W dużym stopniu decyduje
o trwałości wyrobu:
• odporność na ścieranie i plamy
• odporność na uszkodzenia od
zapalonego papierosa
• trwałość koloru

ZAMEK BEZKLEJOWY

Szybki i łatwy
montaż.

P ŁY TA N O Ś N A

Zapewnia higieniczność podłogi:
• łatwość czyszczenia
• zapobiega namnażaniu się zarazków
i bakterii

Struktura warstwy wierzchniej nadaje
podłodze jej charakterystyczny
wygląd, od prostych tekstur
powierzchniowych do bardziej
wyraﬁnowanych efektów.

WA R S T WA S TA B I L I Z A C Y J N A

Warstwa ta zabezpiecza
właściwy panel przed
wnikaniem wilgoci
i zapewnia jego stabilność.

Wykonana w ponad
80% z drewna płyta HDF
o wysokiej gęstości:
nadaje produktowi
wyjątkową wytrzymałość
i twardość.

WA R S T WA D E K O R A C Y J N A

Warstwa dekoru
w podłogach laminowanych
to zadrukowany papier,
który oferuje największą
różnorodność wzornictwa.

Wszystkie te warstwy są jednorazowo łączone w całość pod dużym ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Technologia ta nosi nazwę Direct
Pressed Laminate, w skrócie DPL. Proces ten jest określony w europejskiej normie EN 13329, która wyznacza wszystkie kryteria, które muszą
być spełnione i testy, które podłoga musi pomyślnie przejść, aby została sklasyﬁkowana jako laminat i zachowała jak najlepszą jakość przez
wiele lat.
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Jak wybrać właściwą podłogę laminowaną?
Każde pomieszczenie w naszym mieszkaniu jest
inne i ma specyﬁczne wymagania
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Sypialnia

Pokój dziecięcy

Pokój dzienny

Kuchnia

Komfort chodzenia boso

Komfort akustyczny

Odporność na ścieranie

Odporność na wilgoć

Komfort akustyczny

Higieniczność i podwyższona
odporność na zabrudzenia

Trwałość

Łatwość konserwacji

Komfort akustyczny

Trwałość

Łazienka

Odporność na wilgoć
Antypoślizgowość

Każdy z nas ma inny gust i oczekiwania
Proﬁl

Oczekiwania
Wzornictwo

Osoby wynajmujące mieszkanie, pary młodych ludzi lub
rodziny z małymi dziećmi oczekują wygody i praktyczności w
przystępnej cenie.

Komfort
Praktyczność
Trwałość
Wzornictwo

Osoby, dla których liczy się wzornictwo, poszukujące
nowoczesnego stylu z zachowaniem wysokiej jakości.

Komfort
Praktyczność
Trwałość
Wzornictwo

Właściciele domów, dla których ważny jest prestiż i wysokiej
jakości materiały gwarantujące tradycyjny i trwały komfort.

Komfort
Praktyczność
Trwałość
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Innowacja Tarkett:
prawdziwe rozwiązania do pomieszczeń
narażonych na częste działanie wody!
Aquastyle 832 z technologią MRTech*
Unikalna technologia:
formuła MRTech* w panelach
Aquastyle zabezpiecza podłogę
przed wnikaniem wody.

JAK TO DZIAŁ A?

Łączenia paneli zostały zabezpieczone unikalną
formułą, która zapobiega wnikaniu wody
i minimalizuje ryzyko zawilgocenia.

Unikalne zabezpieczenie łączeń paneli poprzez zastosowanie
sprawdzonej techniki stosowanej przy produkcji szkła, odzieży
i samochodów.
Formuła ta skutecznie zapobiega wnikaniu wody
Zapewnia najlepszą ochronę przed powstawaniem wybrzuszeń
i przed pęcznieniem
Dostępna wyłącznie w laminatach Tarkett.

MRTech

Unikalny produkt: Połączenie MRTech* i technicznej
wiedzy specjalistów Tarkett Laminat.
Bezpieczeństwo

Odporność

• Antypoślizgowa powierzchnia
(certyﬁkat na klasę R10)

• Zwiększona odporność na uszkodzenia
• Odporność na plamy i łatwość
konserwacji

Kompletna oferta wzornicza
Wzory nawiązujące do struktury kamienia oraz nowość - wzory betonu i piasku w nowym formacie płytek (855×331 mm), a także tradycyjne wzornictwo imitujące
drewno w formacie klasycznych paneli (1292×194 mm).

Unikalne rozwiązanie
Kompletny montaż!
Skuteczność odpornych na działanie wody podłóg zależy także od właściwego montażu.
Firma Tarkett oferuje wszelkie akcesoria i instrukcje potrzebne do osiągnięcia tego celu.
Szczegółowe informacje na stronie 45.

Certyﬁkowany produkt!
Unikalny w skali rynku! Firma Tarkett zaświadcza, że jej podłogi laminowane przeznaczone do
kuchni i łazienek są odporne na działanie wody**. Certyﬁkat zgodny z europejską normą EN622-5.

10 lat gwarancji!
Podłogi Aquastyle 832 z MRTech oraz całościowe rozwiązania dla pomieszczeń wystawionych
na częste działanie wody pozwalają ﬁrmie Tarkett zagwarantować, że podłogi Aquastyle 832
mogą być instalowane w łazienkach i kuchniach o normalnych warunkach użytkowania, oraz
objęte są 10-letnią gwarancją producenta.
* Moisture Resistance Technology (technologia odporności na wilgoć).
** Zaświadczenie to dotyczy sytuacji, gdzie spełnione zostały zalecenia dotyczące montażu oraz został użyty wodoodporny podkład.
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Unikalne rezultaty
Podłoga laminowana Tarkett Aquastyle jest wyjątkiem na tle
konkurencji.

Bez MRTech

W jaki sposób woda zagraża podłogom laminowanym? Woda może wniknąć w łączenia
paneli. W wyniku tego panele wybrzuszają się wzdłuż krawędzi. Dzięki zastosowaniu
MRTech podłoga Aquastyle 832 jest odporna na wnikanie wody, a zatem nie nasiąka
i nie wybrzusza się. Wyniki badań potwierdziły, że podłoga Tarkett Aquastyle jest o 50%
bardziej odporna na pęcznienie w porównaniu z produktami konkurencji.

Test „T-Joint”: pomiar stopnia wybrzuszenia paneli
na łączeniach 1 godzinę po kontakcie z wodą

T-Joint test – 60 min.
0,050

Z MRTech

0,045

Wybrzuszenie

0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000

Tarkett MR Tech

Wyniki uśrednione
konkurencji

INTENSYWNE TEST Y

Testy w warunkach rzeczywistych
• 4 kroki: 1. Standardowe czyszczenie
2. Wyjście spod prysznica / krople wody spod prysznica
3. Czyszczenie ciepłą wodą, powszechnie dostępnym/
niespecjalistycznym środkiem czyszczącym
4. Częściowo stojąca woda (<1 godz.)
• Pomiar testowy: różnica w grubości i ogólnym wyglądzie
Laboratoryjne testy łączeń – test T-Joint:
• Metoda: wylewanie wody z mydłem na próbkę podłogi ułożoną w kształcie T
(zdjęcie obok), aby sprawdzić odporność łączeń
• Pomiar testowy: test łączeń T-Joint mierzy stopień wybrzuszenia paneli na
łączeniach 1 godzinę po wylaniu wody na podłogę.

Unikalne w porównaniu
z produktami z tworzyw sztucznych
• Podłoga Aquastyle 832 jest przyjazna środowisku: nasze podłogi
laminowane produkowane są w 84% z naturalnych, odnawialnych
surowców, pochodzących z nadzorowanych zasobów leśnych.
• Podłoga Aquastyle 832 ma większą odporność: lider w testach
odporności na ścieranie, odporności na uderzenia, plamy
i uszkodzenia od zapalonego papierosa.
• Wśród dekorów Aquastyle 832 znajdziesz takie, które przypominają
strukturę drewna zarówno w dotyku jak i pod względem wzornictwa.
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Montaż:

2-Lock – system łączenia paneli
nowej generacji

NOWOŚĆ

Nasze podłogi można montować jednym palcem. Połącz pod
kątem 45 stopni sąsiednie panele na ich dłuższych bokach,
następnie opuść na łączenie krótkich boków i dociśnij, aż
usłyszysz «kliknięcie» (zobacz rysunek poniżej).

Szybkość!!
Dzięki unikalnemu systemowi łączenia 2-Lock, bardzo łatwo łączy się
panele - montaż podłogi zajmuje 50% mniej czasu niż w przypadku
tradycyjnych metod montażu.

Łatwość!
Nie wymaga narzędzi. Montaż podłogi jest tak łatwy, że wystarczy jedna
osoba, nawet w przypadku dużych powierzchni.

Bezpieczeństwo!
Panele nie tylko łatwo zamontować. System 2-lock daje Ci pewność, że
łączysz panele właściwie: jeśli tak jest - usłyszysz «kliknięcie». Solidny
system 2-lock gwarantuje trwałość podłogi.

Innowacyjność!
System powstał we współpracy z ﬁrmą Välinge Innovation, jednym ze
światowych liderów branży systemów montażowych.
SOLIDNY S YS TEM ZATRZASKOWY

Bardzo wytrzymały!
• Żadnych szpar między panelami.
• Wysoka odporność łączeń na zużycie.
Mocny
Siła potrzebna do całkowitego oderwania
dwóch paneli od siebie i zniszczenia proﬁlu (test
wytrzymałości na rozciąganie) jest w przypadku systemu Tarkett T-lock
średnio dwa razy większa niż w innych systemach. Przyczynia się to do
ogólnej trwałości podłogi.
Nie wymaga narzędzi!
• Niepotrzebny jest dobijak do właściwego połączenia paneli w celu
zabezpieczenia pióra zamka przed uszkodzeniem.
• Bezklejowy system mechanicznego zatrzasku.
• Technologia Tech3S zapewniająca mniejsze tarcie, łatwo dopasować
i odpowiednio połączyć panele.
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Wyjątkowa odporność podłóg
W intensywnie użytkowanych pomieszczeniach, takich jak pokój dziecięcy czy kuchnia, podłoga musi
być bardziej odporna, aby zachować swój pierwotny wygląd i strukturę. Musi wytrzymywać większe
obciążenia zwykle zlokalizowane w jednym miejscu np. w pobliżu blatu kuchennego.

Podłogi laminowane Tarkett gwarantują teraz większą
odporność na zużycie
W jaki sposób? Nowa formuła panelu HDF (składająca się różnych rodzajów drewna) zapewnia największą
odporność desce, a tym samym całej podłodze.
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA PIONOWE (WGNIECENIA)

Klasa wytrzymałości na uszkodzenia ustalana jest za
pomocą testu z wykorzystaniem dużej i małej kuli.
W przypadku nowych paneli podłogi laminowane Tarkett
osiągają wyjątkowe rezultaty w teście z dużą kulą
zgodnie z normą EN13329. Wykres pokazuje, że nasz
nowy panel posiada Klasę Wytrzymałości o 30% wyższą
niż wymaga norma.

Test z dużą kulą zgodnie z normą EN 13329
2000
1500
1000
500
Norma

Średnia dla Tarkett

Podłogi laminowane Tarkett zapewniają komfort akustyczny
Oferta ﬁrmy Tarkett to rozwiązania, które zapewnią komfort akustyczny w Twoim domu. Znaleźliśmy bowiem
odpowiedź na dwa rodzaje drażniących odgłosów: odgłosy stukania i odgłosy przenoszone z zewnątrz.
Do wyboru mamy dwie metody pochłaniania i tłumienia tych odgłosów. Pierwsza to wybór produktu ze
zintegrowanym podkładem o grubości 2,2 mm (produkty Soundlogic). Druga metoda to oddzielna pianka
o grubości 3 mm do ułożenia pod panel (pianka Soundblock – więcej informacji na str. 41)
Odgłosy stukania (zwane też odgłosami wnętrza, odgłosami emitowanymi, rezonującymi lub odbitymi) są zasadniczo deﬁniowane jako
słyszalny poziom dźwięku przenoszonego przez powietrze wewnątrz pomieszczeń, a wytwarzanego przez chodzące osoby, upadające
zabawki i inne źródła dźwięku powstającego w kontakcie z podłogą. Redukcja głośności odgłosów stukania jest mierzona w porównaniu
ze „standardową podłogą laminowaną”. Wyniki testu są wyrażane procentowo (wartość redukcji), a specjaliści przydzielają również te
wartości do grup SL. Im wyższa grupa SL lub wartość procentowa, tym lepsza tłumienność akustyczna.
Odgłosy przenoszone wytwarzane są przez chodzenie po podłodze i przenoszą się przez konstrukcję podłogi do pomieszczenia poniżej.
Odgłosy przenoszone przez podłogę laminowaną są mierzone za pomocą młoteczka stukającego o podłogę. Wyniki wyrażane są w decybelach
(dB) i zasadniczo oznaczają różnicę między poziomem hałasu w pomieszczeniu poniżej, gdy jest zamontowana podłoga laminowana, i bez niej.
Im wyższa jest ta wartość, tym niższy jest poziom hałasu w pomieszczeniu poniżej podłogi.

Soundlogic
Pianka Soundblockfoam

Zmniejszenie odgłosów stukania
[pomiar zgodny z normą laboratoryjną
IHD-W 431]

Zmniejszenie odgłosów przenoszonych (dB)
[pomiar zgodny z normą EN ISO 140-8]

7mm

22,8 % – SL20

21

8mm

16,2 % – SL20

19

7mm

8,8 % – SL10

20

8mm

14,0 % – SL10

19
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Wzorniczy kunszt. Coś dla miłośników designu. Wzornictwo
jest kluczowym elementem inspirującym do tworzenia niepowtarzalnego
klimatu wnętrza
Dział podłóg laminowanych ﬁrmy Tarkett ściśle współpracuje z międzynarodowym zespołem projektowym Tarkett International Design
Team. Celem tej współpracy jest identyﬁkowanie wszelkiego rodzaju trendów, tych obecnych i przyszłych, aby zawsze wychodzić o krok dalej
w spełnianiu potrzeb klientów i dostarczać im inspiracji. Lata 2010-2011 przynoszą cztery główne trendy, w centrum których naturalnie
znajduje się środowisko.

EKOLOGICZNE PODEJŚCIE
ZORIENTOWANIE NA ŚRODOWISKO
LABORATORIUM KREATYWNOŚCI

DOŚWIADCZENIE

Kreatywność i recykling

Ośmiel się pokazać odrobinę ekstrawagancji!

• Sztuka i rzemiosło: ceni się rękodzieła wykonane z naturalnych
surowców.

• Prowokacja luksusem z „przymróżeniem oka”: ekskluzywność,
oryginalność i przedmioty w przedziwnych kształtach.

• Rosnące zainteresowanie kreatywnym spędzaniem czasu
i majsterkowaniem.

• „Futur antérieur”: alianse pomiędzy rękodziełem a zaawansowaną
technologią i eleganckimi, wysokiej klasy produktami.

• Nostalgia za przeszłością: imitowanie graﬁki i odcieni
kolorystycznych starych tkanin i mebli.

• Teatralność: wyobraźnia z nieoczekiwanym klimatem jak ze snów,
barokową inscenizacją, jaskrawą i iskrzącą.

Tarkett Lamin’Art Painted White

KOMFORT ŻYCIA

OCHRONA

Trendy i technologia, która zapewnia ponadprzeciętny komfort

Otocz się miękkością

• Przyjazna technologia: zabawna, praktyczna i estetyczna technologia
dostarczająca rozrywki. Interaktywna kreatywność.

• Sama natura: skorzystaj z wielkich zasobów natury, połącz je ze
skromnością, prostotą i umiarkowaniem.

• Ułatwianie codziennego życia: prawdziwa i wirtualna supermobilność, porozumiewające się roboty.

• Druga skóra: otulające materiały, krągłe, pełne harmonii przedmioty
użyte do budowy własnej ostoi.

• Wyobraźnia jutra: reorganizacja domu połączona z ochroną natury;
innowacyjne i futurystyczne rozwiązania.

• Harmonia i dobre samopoczucie: medytacja na temat dobrego,
etycznego stylu życia, aby stworzyć miejsca służące odprężeniu
i uspokojeniu.

Tarkett Loft Dark Sand
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Tarkett Loft Midnight Blue Metallic

Tarkett Inﬁnite Light Shade Oak

Innowacyjne dekory i efekty na powierzchni
W oparciu o cztery globalne trendy ﬁrmy Tarkett, podłogi laminowane oferują teraz nowe wykończenia, kolory, powierzchnie i formaty, które
pozwalają na tworzenie własnej przestrzeni będącej wyrazem osobowości, zainteresowań i pasji użytkownika

WKOMPONOWANE REFLEKSY
Na powierzchniach podłóg laminowanych
mieszają się matowe i połyskujące efekty, aby
wnieść do pomieszczeń światło i elementy
struktury naturalnego kamienia lub drewna.
Lamin’Art 832 Patchwork Latte

Lamin’Art 832 Painted Grey

EFEKTY METALICZNE

Loft 832 Midnight Blue Metallic

Loft 832 Luna Metallic

Jedyne wykończenie powierzchni podłogi
laminowanej z prawdziwymi metalicznymi
pigmentami. W połączeniu z powierzchnią
o wysokim połysku dla uzyskania
błyszczącej, pełnej świetlnych reﬂeksów
podłogi.

NIESKOŃCZONOŚĆ

Inﬁnite 832 Light Shade Oak

855x331mm

Aquastyle 832 Concrete Dark

Niesamowity efekt nieskończoności. Wzór
jest kontynuowany na sąsiednich panelach
bez końca. Sprawia to wrażenie, że podłoga
jest pokryta długimi deskami z prawdziwego
pnia drzewa. Efekt zastosowany w dużych
panelach jest jeszcze bardziej wyraźny.

KONCEPCJA PŁYTKI
Tradycyjnie panele laminowane są długie
i wąskie. Odkryj nowy format płytki
połączony z kamiennymi dekorami –
wyglądają zupełnie jak ceramika! Dostępne
w kolekcjach Loft i Aquastyle.

WZORY DO POKOJU DZIECIĘCEGO
Coś specjalnego dla dzieci, aby mogły się
bez przeszkód bawić na podłodze. Odkryj
kolekcje Laser i Graffiti!

Playstyle 931 Graffiti

Playstyle 931 Laser
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Odkryj nową kolekcję podłóg laminowanych Tarkett
Największa różnorodność wzornictwa wraz z unikalnymi
zaletami produktów, aby móc stworzyć niepowtarzalne
kombinacje odpowiadające wszystkim gustom i potrzebom

Materiały
Różne materiały odpowiadają różnym gustom i są dostosowane do różnych pomieszczeń Twojego domu.

Drewno

Kamień

Wzór graﬁczny

Charakterystyka paneli
Różne wykończenia paneli zostały tak stworzone, by nadać im efekt prawdziwego drewna lub kamienia i optycznie powiększyć
powierzchnię Twojego wnętrza.

2V i 4V: Panele są fazowane wzdłuż dłuższej krawędzi (efekt
dwustronny) lub wzdłuż dłuższej i krótszej krawędzi (efekt
czterostronny), aby odwzorować naturalny wygląd podłogi
z prawdziwego drewna lub kamienia.

Efekt nieskończoności (panele samo-koordynujące się):
Brak widocznych łączeń na szerokości paneli, tworzący
efekt niekończących się paneli. Poza wyglądem imitującym
naturalne drewno, efekt ten powiększa optycznie przestrzeń.

Łatwość konserwacji / Komfort chodzenia boso
Komfort akustyczny / Przytulność / Proste wzornictwo
Modne wzornictwo / Wysokiej jakości wzór drewna

Wysoka odporność na uszkodzenia / Higieniczność
Komfort akustyczny / Wzornictwo dla dzieci

Free 731 / Free 931
Eden 731 / Eden 931

Playstyle 931 / Free 931 / Eden 931

Łatwość konserwacji / Odporność na intensywne użytkowanie

Cool 832 / Jungle 832 / Loft 832 / Legacy 832

Komfort akustyczny / Proste i modne wzornictwo

Lamin’Art 832 / Woodstock 832 / Polaris Style 832

Wysokiej jakości wzór drewna

Inﬁnite 832 / Vintage 832 / Vintage 1032

Odporność na wilgoć / Antypoślizgowość
Wysoka odporność na uszkodzenia / Plamoodporność
Łatwość konserwacji / Wzór drewna i kamienia
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Aquastyle 832

Komfort chodzenia boso

Odporność na intensywne użytkowanie

Stabilność termiczna naszych podłóg laminowanych
zapewnia duży komfort chodzenia.

Zwiększona odporność na ścieranie – i intensywne
użytkowanie – w miejscach, gdzie podłoga musi
szczególnie wiele wytrzymać.

Komfort akustyczny
Odporność na wilgoć

Technologia Soundlogic eliminuje nieprzyjemne odgłosy
z Twojego mieszkania.
MRTech

Unikalne, specjalne zabezpieczenie naszych laminatów
zapobiega wnikaniu wilgoci.

Higiena
Antypoślizgowość

Twardość naszych powierzchni laminowanych zabezpiecza
przed rozprzestrzenianiem się kurzu i bakterii.

Unikalna powłoka w podłogach laminowanych
Tarkett zapewnia bezpieczeństwo antypoślizgowe
w pomieszczeniach ze śliską podłogą np. w łazience.

Zwiększona odporność na uszkodzenia
Duża odporność na uszkodzenia w specyﬁcznych miejscach,
takich jak kuchnie czy pokoje dziecięce.

Plamoodporność
Nasze podłogi nie absorbują plam. Plamy łatwo usunąć.

Łatwość konserwacji
Mop i odkurzacz to wszystko, czego potrzebujesz, aby
utrzymać w czystości nasze podłogi laminowane.

Budowa
paneli

Gwarancje

3 lamele

2 lamele

Deska

Rozmiary
paneli

Mix

Standard
Duży
Płytka
1292×194 mm 1292×331 mm 855×331 mm

Wykończenia powierzchni paneli
Standard: struktura z połyskiem na całości.
Country: efekt zużycia i postarzenia powierzchni dla uzyskania efektu rustykalnego.
Luminous: delikatnie porowata struktura z połyskiem.
Patina: powierzchnia strukturalna wzmacnia efekt naturalnego wyglądu drewna.
Matt: jedwabista powierzchnia bez połysku występująca na jasnych dekorach.
High gloss: wysoki połysk.
Embossed in register (EIR): struktura synchroniczna z wytłoczeniami pokrywającymi się z wzorem i usłojeniem drewna, efekt
szczotkowanej podłogi o zaskakującym autentyzmie zarówno w wyglądzie jak i w dotyku.
Hand-scraped: niezwykły efekt ręcznego ścierania.
Metallic: jedyne wykończenie powierzchni podłogi laminowanej z prawdziwymi metalicznymi pigmentami. W połączeniu
z powierzchnią o wysokim połysku dla uzyskania błyszczącej, pełnej świetlnych reﬂeksów podłogi.
Anti-slip: antypoślizgowa powierzchnia stworzona z myślą o bezpieczeństwie chodzenia.
Wood/Stone reﬂection: kompozycja matowych i połyskujących efektów wnosząca do wnętrza światło i elementy naturalnego kamienia
lub drewna.
Autentico: nowość w ofercie Tarkett; efekt prawdziwego drewna w wymiarze 3D
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Free
731
& 931

Deep Honey Sherwood Oak

Swobodny sen – zrelaksuj się!
Ciesz się przyjazną podłogą z linii Free. Jej klasyczne dekory imitujące drewno wniosą
spokój i odprężenie do Twojej sypialni. Ponadto połączenie komfortu chodzenia i
łatwości utrzymania podłogi w czystości sprawia, że linia podłóg Free 731 jest idealnym
rozwiązaniem do sypialni. Aby poczuć się naprawdę jak w przytulnym gniazdku, wybierz
wersję z systemem Soundlogic (Free 931): nieprzyjemne odgłosy pozostaną za drzwiami
Twojej sypialni.
Komfort chodzenia boso: dzięki stabilności termicznej podłogi.
Komfort akustyczny: Soundlogic: zintegrowany podkład
akustyczny grubości 2,2 mm dostępny dla wszystkich
podłóg tej linii.

Free 731 – 1292×194×7 mm
Free 931 – 1292×194×9 mm (Soundlogic – SL)
kg/m2

Klasyczny rozmiar deski: 194×1292 mm.
Grubość 7 mm (9 mm w wersji Soundlogic), Klasa 31.
Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).
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paczka/paleta

6,2

7 (Soundlogic – SL)

9

7 (Soundlogic – SL)

2,255

1,754 (Soundlogic – SL)

60

56 (Soundlogic – SL)

Standard

Standard

Patina

Beech 3 strip Medium
8030013 – 8123013 (SL)

Natural Maple
8030018

Princess Fontainebleau Oak
8120222 – 8259222 (SL)

Patina

Patina

Patina

Grand Magnolia tree
8120091 – 8259091 (SL)

Indian Hickory
8120043 – 8259043 (SL)

Arthur Broceliande Oak
8120219 – 8259219 (SL)

Patina

Matt

Matt

Deep Honey Sherwood Oak
8120214 – 8259214 (SL)

Scandinavian Ash
8115195 – 8104195 (SL)

White Ash Plank
8115200

Standard

Patina

Old World Walnut
8030197 – 8123197 (SL)

Dark Fumes Oak
8120212
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Eden
731
& 931

Mexican Rosewood

Egzotyczne wzornictwo w sypialni
Pragniesz szczypty egzotyki w sypialni i wnętrzach, w których wypoczywasz? Dekory
Eden Ci ją zapewnią. Poza tym komfort chodzenia i komfort akustyczny oraz łatwość
konserwacji czynią z produktu idealne rozwiązanie do sypialni.

Komfort chodzenia boso: dzięki stabilności termicznej
podłogi.
Komfort akustyczny: Soundlogic: zintegrowany podkład
akustyczny grubości 2,2 mm dostępny dla wszystkich podłóg
tej linii.

Eden 731 – 1292×194×7 mm
Eden 931 – 1292×194×9 mm (Soundlogic – SL)
kg/m2

Klasyczny rozmiar deski: 194×1292 mm.
Grubość 7 mm (9 mm w wersji Soundlogic), Klasa 31.
Kompletny asortyment pasujących akcesoriów
(patrz str. 40 i 46).
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paczka/paleta

6,2

7 (Soundlogic – SL)

9

7 (Soundlogic – SL)

2,255

1,754 (Soundlogic – SL)

60

56 (Soundlogic – SL)

Luminous

Luminous

Luminous

Honey Apple Tree
8037062

Abate Pear Tree
8037068 – 8124068 (SL)

Bosc Pear Tree
8037069 – 8124069 (SL)

High Gloss

Luminous

High Gloss

New World Pecan Tree
8209072

Wild Plum Tree
8037196 – 8124196 (SL)

Mexican Rosewood
8209095 – 8211095 (SL)

Luminous

Luminous

Luminous

Seagrass Spirit
8037122 – 8124122 (SL)

Seagrass Zen
8037121 – 8124121 (SL)

Old World Walnut
8037197 – 8124197 (SL)

Luminous

High Gloss

New World Walnut
8037198 – 8124198 (SL)

Tanzanian Wenge
8209225 – 8211225 (SL)
19

Playstyle
931

Laser

Bezpieczne, wytrzymałe i higieniczne podłogi do pokoju
dziecięcego
Dzieci i nastolatki wymagają najwięcej od naszych podłóg! Podłoga to dla nich plac zabaw
i miejsce spędzania wolnego czasu. Musi zatem wytrzymać wpływ zabawek, przyborów do
pisania, wrotek. Podłogi laminowane Tarkett są idealnym i higienicznym rozwiązaniem.
Na koniec dnia tak łatwo przywrócić im czystość. Co ważne, linia Playstyle zapewnia
komfort również rodzicom dzięki podkładowi akustycznemu.
Praktyczność: higieniczna podłoga: łatwa do utrzymania w czystości, zapobiega
rozprzestrzenianiu się zarazków i bakterii, zmniejsza prawdopodobieństwo
reakcji alergicznych.

Playstyle 931 Soundlogic
1292×194×9,2 mm

Komfort akustyczny: Soundlogic: zintegrowany podkład akustyczny grubości 2,2 mm.
kg/m2

Trwałość: wytrzymałe podłogi odporne na uszkodzenia mechaniczne spowodowane
przez dzieci i ich zabawki: specjalny panel bazowy dla większej odporności pionowej.

7
7
1,754

Klasyczny rozmiar deski: 194×1292 mm, grubość 9 mm, Klasa 31.
paczka/paleta

Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).
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56

Grafitti

Matt

Matt

Laser
8217274 (SL)

Graﬁtti
8217275 (SL)
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5

Cool
832

Princess Fontainebleau Oak

22

Country

Standard

Standard

Beech Plank Medium
8229023

Maple 3 strip Medium
8219016

Beech 3 strip Medium
8219013

Patina

Country

Patina

Princess Fontainebleau Oak
8225222

Deep Honey Sherwood Oak
8229214

Merbau 3 strip Medium
8225038

Patina

Patina

Patina

Flame Jarrah
8225041

Old World Walnut
8225197

Russet Acacia
8225194

5

Jungle
832

Congolese Panga Panga

Patina

Patina

Patina

Patina

Congolese Panga Panga
8156152

Burma Teak
8156213

Persian Walnut
8156228

Tanzanian Wenge
8156225

Proste rozwiązanie dla salonu
Linia Cool i wszystkie pozostałe podłogi Klasy 32 są odpowiednie do miejsc o największym natężeniu ruchu.
Są one wytrzymałe i łatwe w konserwacji. Dekory Cool przemawiają do wszystkich ceniących proste, tradycyjne wzory.
Jeśli poszukujesz odrobiny egzotyki, dekory Jungle wniosą do Twojego salonu szczyptę Afryki lub Azji, jednocześnie przyczyniając się
do ochrony lasów deszczowych. Wzór powstaje z wykorzystaniem papieru dekoracyjnego, a wszystkie nasze podłogi laminowane są
produkowane z drewna, którego pozyskanie odbyło się z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Trwałość: odporność na duże natężenie ruchu oraz wysoka odporność
na uszkodzenia i na ścieranie.
Praktyczność: łatwość konserwacji: wystaczy regularne odkurzanie,
łatwe usuwanie plam.

Cool 832 – 1292×194×8 mm
Jungle 832 – 1292×194×8 mm
kg/m2

8

Klasyczny rozmiar deski: 194×1292 mm.

2,005

Grubość 8 mm, Klasa 32.
Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).

7,3

paczka/paleta

56
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Lamin’Art
832

Painted Grey

Czarny, biały i... szary!
Jeśli chcesz nadać modny charakter wnętrzu salonu, poeksperymentuj z nowoczesnymi
dekorami Lamin’Art w kolorach czarnym, białym i szarym. Baw się różnymi formatami
i kolorami, by nadać wnętrzu styl graﬁczny – np. dzięki dekorom Black and white, lub
ciepły, domowy klimat dzięki dekorom Patchwork i Painted.
W każdym przypadku ﬁrma Tarkett gwarantuje, że Twoja podłoga będzie Ci służyć przez
długi czas.
Trwałość: odporność na duże natężenie ruchu oraz wysoka
odporność na uszkodzenia i na ścieranie.
Praktyczność: łatwość konserwacji: wystarczy regularne
odkurzanie, łatwe usuwanie plam.
Koncepcja wzornicza.
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Nowe wykończenie imitujące drewno Wood reﬂection.
Grubość: 8 mm – Klasa 32.
Klasyczny i duży rozmiar deski: 194 oraz 331×1292 mm.
Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).

5

EIR

EIR

Luminous

Black & Hype
8342239

White & Hype
8342240

White Buzz
8366242

Luminous

Luminous

Wood reﬂection

Black Buzz
8366241

Black & White
8366238

Patchwork Latte
8213297

Wood reﬂection

Wood reﬂection

Wood reﬂection

Patchwork Cappuccino
8213296

Painted White
8213299

Painted Grey
8213298

Lamin’Art – 1292×194×8 mm
1292×331×8 mm
kg/m2

Patina
Mocca Stripe
8367287

paczka/paleta

7,3

7,3

8

6

2,005

2,565

56

36
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Loft
832
& 1032

Light Sand

Pomysł na kamień
Różnorodność podłóg laminowanych nigdy nie była tak wielka. Koncepcja wzoru kamienia
na podłogach kolekcji Loft wniesie do Twojego wnętrza najnowocześniejsze wzornictwo
przypominające klimat studia artystycznego, na przykład w postaci dużych betonowych płyt.
Możesz też odważyć się na eksperymentowanie z dekorami Midnight Blue i Luna, wykorzystując
ich unikalny, prawdziwy metaliczny pigment dla uzyskania olśniewającego efektu. Wśród
odcieni koloru szarego, od jasnego po ciemny, z pewnością znajdziesz taki, który będzie
naturalnie pasował do Twojego wnętrza. Możesz też połączyć go z dynamicznymi akcentami
kolorystycznymi.
Trwałość: odporność na duże natężenie ruchu, a w tym wysoka odporność na
uszkodzenia i na ścieranie.
Praktyczność: łatwość konserwacji - wystarczy regularnie odkurzanie, łatwe
usuwanie plam.
Kamienne dekory, również z fazowanymi krawędziami, jak w płytkach ceramicznych!
Nowe wykończenia: imitacja kamienia i unikalny efekt metaliczny z prawdziwymi
pigmentami metalu.

Loft 832
1292×331×8 mm
855×331×8 mm
Loft 1032
1292×194×10,5 mm
kg/m2

Komfort akustyczny z systemem Soundlogic w dekorach łupkowych.
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Kompletny asortyment pasujących dodatków (patrz str. 40 i 46).

7,3

10,2

6

6

7

2,565 1,698 1,754

Grubość 8 mm, Klasa 32.
Klasyczny oraz duży rozmiar paneli: 194 oraz 331×1292 mm.

7,3

paczka/paleta

36

36

56

5

High Gloss Metallic

High Gloss Metallic

Luna Metallic
8253232

Midnight Blue Metallic
8253230

EIR

EIR

Anthracite Slate
8335237 (SL)

Ashen Slate
8335236 (SL)

Stone reﬂection

Stone reﬂection

Concrete Light
8258284

Light Sand
8258282

Stone reﬂection

Stone reﬂection

Dark Sand
8258281

Concrete Dark
8258283
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Loft 832 - Luna Metallic

28

Woodstock 832 - Grey Beige Sherwood

29

Woodstock
832

Grey Mocha Sherwood

Kolekcja dębowa
Dąb to kwintesencja drewna. Tarkett oferuje wyjątkowy wybór podłóg z dekorem
dębowym do tworzenia komfortowych wnętrz o przytulnej atmosferze,
odzwierciedlających Twój styl życia. Odnalezienie podłogi z wzorem dębowym,
który odpowiadać będzie Twoim potrzebom i gustom nigdy nie było tak
proste: Twój wybór zawsze będzie traﬁony w kwestii odporności podłogi,
która jest dodatkowo bardzo łatwa w pielęgnacji. Ponadto, Twoja podłoga
zachowa swój świetny wygląd i jakość przez długie lata. Zatem pozostaje Ci
tylko zdecydować, czy wolisz bardziej tradycyjne odcienie beżowe i miodowe,
czy wybierzesz bardzo modne ostatnio szarości. Możesz też wybrać idealnie
gładką powierzchnię lub efekt fazowanego drewna. Niezależnie od tego, który
dekor z linii Woodstock wybierzesz, będziesz zafascynowany stopniem, w jakim
imituje drewno: panel z wytłaczaną fakturą drewna na powierzchni wygląda jak
prawdziwa deska!

Woodstock 832
1292×194×8 mm
kg/m2

8
2,005
paczka/paleta

30

7,3

56

5

EIR

EIR

EIR

Grey Beige Sherwood
8153288 – 8119288

Grey Blue Sherwood
8153290 – 8119290

Grey Mocha Sherwood
8153289 – 8119289

EIR

EIR

EIR

Suede Sherwood Oak
8153217 – 8119217

Beige Sherwood Oak
8153218 – 8119218

Tobacco Sherwood
Oak – 8153215 – 8119215 – 8374215

EIR

EIR

Mocha Sherwood
Oak – 8153216 – 8119216 – 8374216

Deep Honey
Sherwood Oak – 8153214 – 8119214 – 8374214

Trwałość: odporność na duże natężenie ruchu, oraz wysoka odporność na uszkodzenia i ścieranie.
Praktyczność: łatwość konserwacji: wystarczy regularnie odkurzanie, łatwe usuwanie plam.
Klasyczny rozmiar paneli: 194×1292 mm.
Fazowane krawędzie na dwóch lub czterech bokach desek.
Grubość 8 mm, Klasa 32.
Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).
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Woodstock
832

Deep Honey Sherwood Oak 4V

32

5

EIR

EIR

EIR

Queen Fontainebleau Oak
8153223

King Fontainebleau Oak
8153224

Princess Fontainebleau Oak
8153222

EIR

EIR

EIR

Arthur Broceliande Oak
8153219

Morgan Broceliande Oak
8153220

Lancelot Broceliande Oak
8153221

EIR

EIR

EIR

Haywood Oak
Mocha – 8119293

Haywood Oak Clay
8119292

Haywood Oak
Auburn – 8119294

EIR
Haywood Oak Grey
8119291
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Legacy
832

Glorious Mahagony

Handscraped

Handscraped

Handscraped

Handscraped

Traditional Hickory
8364129

Peruvian Walnut
8364226

Colonial Sugar Maple
8364125

Majestic Sugar Maple
8364127

Czy historia i dziedzictwo są dla Ciebie ważne?
Z dekorami Vintage i Legacy stworzysz komfortową i przyjazną podłogę. Dzięki ich strukturalnym
wykończeniom powierzchni i fazowanym krawędziom Twoja podłoga będzie wyglądała tak, jakby
stolarze wykonali ją specjalnie dla Ciebie. Z wygłuszającym systemem Soundlogic, dostępnym
w kolekcji Vintage, pozbędziesz się nieprzyjemnych odgłosów, co doda jeszcze więcej komfortu
Twojemu salonowi.

Handscraped

Trwałość: odporność na duże natężenie ruchu, oraz wysoka odporność na uszkodzenia
i ścieranie.

Glorious Mahogany
8364128

Praktyczność: łatwość konserwacji – wystarczy regularnie odkurzanie, łatwe usuwanie plam.
Komfort akustyczny: z systemem Soundlogic dostępnym w kolekcji linii Vintage.
Unikalne wykończenia o wyrazistej strukturze: wytłaczana struktura powierzchni
o wyglądzie, jakby była przecierana ręcznie tworzy wyjątkowy efekt ręcznego wykonania.

Legacy 832 – 1292×194×8 mm
kg/m2

8

Fazowane krawędzie na dwóch lub czterech bokach desek, jak w prawdziwym drewnie!

2,005

Grubość 8 mm, Klasa 32.
Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).
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7,3

paczka/paleta

56

5

Vintage
832
& 1 032

Monterosso Elm

Patina

Patina

Patina

EIR Handscraped

Bourbon Oak
8388210 – 8295210 (SL)

Dark Fumes Oak
8388212 – 8295212 (SL)

Saddle Brown Oak
8388211 – 8295211 (SL)

Linen Wood
8389157 – 8294157 (SL)

EIR Handscraped

EIR Handscraped

EIR Handscraped

EIR Handscraped

Rawhide
8389158 – 8294158 (SL)

Woven Wood
8389161 – 8294161 (SL)

Leather Wood
8389160 – 8294160 (SL)

Tanbark
8389162 – 8294162 (SL)

Wood reﬂection

Wood reﬂection

Worn Elm
8283163 – 8289163 (SL)

Monterosso Elm
8283166 – 8289166 (SL)

Vintage 832 – 1292×194×8 mm
Vintage 1032 – 1292×194×10 mm
(Soundlogic na zamówienie*)
kg/m2

paczka/paleta

7,3

7,4 (Soundlogic)

8

7 (Soundlogic)

2,005

1,754 (Soundlogic)

56

na zamówienie
(Soundlogic)

*Minimalna ilość – 11 palet
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Inﬁnite
832

Infinite Light Shade Oak

Nieskończoność w zasięgu ręki
Osiągnij niesamowity efekt nieskończoności w swoim domu! Niekończące sie panele nie mają
widocznych łączeń na krótszym boku i są fazowane na dłuższym boku. Tworzy to wyjątkowy efekt
niekończącej się deski. Masz wrażenie, że Twoja podłoga jest zrobiona z pojedynczych desek
wyciętych z prawdziwego pnia, co daje bardzo naturalny efekt. Dostępne dekory to naturalny
dąb lub oryginalny klon i orzech tworzące jeszcze lepszy efekt prawdziwego drewna.
Trwałość: odporność na duże natężenie ruchu, oraz wysoka odporność na uszkodzenia
i ścieranie.
Praktyczność: łatwość konserwacji: wystarczy regularnie odkurzanie,
łatwe usuwanie plam.

Inﬁnite 832 – 1292×331×8 mm
kg/m2

Wyjątkowo długie panele dla efektu nieskończoności: 331×1292 mm.

6

Fazowanie tylko na dłuższych bokach desek dla wzmocnienia efektu nieskończoności.
Grubość 8 mm, Klasa 32.
Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 40 i 46).
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7,3

2,565
paczka/paleta

36

5

Patina

Patina

Inﬁnite Dark Shade Oak
8215276

Inﬁnite Light Shade Oak
8215277

Matt

Patina

Inﬁnite Maple
8214278

Inﬁnite Walnut
8215279

Patina

Patina

Inﬁnite Coffee Oak
8215303

Inﬁnite Honey Oak
8215302

Patina

Patina

Inﬁnite Beige Oak
8215301

Inﬁnite White Oak
8215300
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Aquastyle
832

MRTech

Light Sand

Kompletne rozwiązanie dla podłóg laminowanych
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (zabezpieczenie
MRTech: Moisture-Resistance Technology) dostępne tylko w Tarkett
Dostępna wyłącznie w ofercie ﬁrmy Tarkett kolekcja Aquastyle to rewolucyjny, odporny na wilgoć system
podłogowy, idealny do pomieszczeń narażonych na rozlanie wody na podłogę i występowanie wilgoci. Dzięki łatwej konserwacji i atrakcyjnemu wyglądowi jest
to rozwiązanie idealne do kuchni i łazienek. Zdolność do zapobiegania wchłanianiu wody przez podłogę zapewnia unikalne zabezpieczenie połączeń MRTech
(Moisture-Resistance Technology, technologia odporna na wilgoć). Aquastyle cechują również: świetne właściwości klasycznych podłóg laminowanych,
bezpieczeństwo (antypoślizgowość), zwiększona odporność na uszkodzenia, odporność na ścieranie i plamy oraz imponujące wzornictwo imitujące drewno
i kamień, tak w wyglądzie, jak i w dotyku. Jak wszystkie nasze podłogi laminowane, produkty z linii Aquastyle są w 84% produkowane z naturalnych,
odnawialnych surowców. Aquastyle to kompleksowe rozwiązanie w tworzeniu całkowicie uszczelnionych
powierzchni, z pełnym asortymentem specjalnie dobranych akcesoriów: podkładami, wodoodpornymi
proﬁlami uszczelniającymi i wodoodpornymi listwami przypodłogowymi (więcej informacji na str. 45).

Praktyczność: odporność na wilgoć – łatwość konserwacji.
Trwałość: zwiększona odporność na uszkodzenia.

Aquastyle 832
1292×194×8 mm
855×331×8 mm
kg/m2

Bezpieczeństwo: antypoślizgowa powierzchnia (klasa R10 w teście rampy).

7,3

7,3

8

6

2,005

1,698

56

36

Grubość: 8 mm – Klasa 32.
Nowe rozmiary desek: 331×855 mm i klasyczny rozmiar panelu 194×1292 mm.
Kompletny asortyment pasujących akcesoriów (patrz str. 45).
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paczka/paleta

Standard Anti slip

Standard Anti slip

Standard Anti slip

Tanzanian Wenge
8108225

Burma Teak
8108213

Deep Honey Sherwood Oak
8108214

Standard Anti slip

Standard Anti slip

Stone reﬂection

White & Hype
8108240

Black & Hype
8108239

Light Sand
8121282

Stone reﬂection

Stone reﬂection

Stone reﬂection

Dark Sand
8121281

Concrete Light
8121284

Concrete Dark
8121283
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Aquastyle
832

Black & Hype

40

Lamin’Art
832

Painted White

41

Polaris Style
832

Polaris

Style

832 - Moonshadow Dark

Polaris Style 832
1292 x 194 x 8 mm
kg/m2

7,2
8
2,005

Paczka/Paleta

42

56

5

Patina

Patina

Autentico

Moonshadow Dark
8400323-8422323

Moonshadow Light
8400328-8422328

Midnight Rainbow
8401327

Autentico

Patina

Patina

Dayspring Rainbow
8401326

Sunset Smoked
8400324

Sunset Sand
8400325

Nowoczesne drewniane wzory
Polaris Style 832 to jasne i ciemne (czekoladowe i beżowe) wzory drewniane,niezwykle subtelne i zapewniające wyjątkowy komfort w każdym
pomieszczeniu. Unikalne wykończenie Autentico to innowacyjny efekt 3D, który sprawia, że podłoga wygląda zupełnie jak prawdziwe drewno. To
wykończenie gwarantuje podłodze długą żywotność. Panele te są idealne do intensywnie użytkowanych części domu czy mieszkania.

Praktyczność: odporność na plamy i łatwość czyszczenia.
Trwałość: wysoka odporność na ścieranie, zarysowania i wgniecenia.
Wykończenie Patina oraz nowość w ofercie - wykończenie Autentico
(efekt prawdziwego drewna w wymiarze 3D), dostępne są w wersji z fazowanymi krawędziami.
Szeroka gama pasujących akcesoriów.
Klasyczny rozmiar paneli: 194 x 1292 mm.
Grubość: 8mm, Klasa 32.

2V-Effect: Panele frezowane są wzdłuż dłuższej krawędzi (efekt dwustronny)
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Wszystko o montażu
Listwy przejściowe
8022000

Listwy przejściowe i redukcyjne są doskonałym sposobem na
dekoracyjne wykończenie podłogi.
• Bardzo odporne dzięki specjalnej powłoce.
• Wykonane z odpornego na wybrzuszenia materiału HDF/E1,
gwarantującego niezmienną jakość na długie lata.
• Szybki i łatwy montaż za pomocą dodatkowej listwy mocującej.
• Kolory dopasowane do dekorów paneli.
• Praktyczna długość – 2000 mm.
Sposób montażu
Szybki i łatwy – listwa mocująca umożliwia montaż i demontaż
listew przejściowych bez ryzyka uszkodzeń.
• Oczyścić podłoże.
• Ustawić listwę w docelowym położeniu.
• Przykręcić lub przykleić listwę do podłoża.
• Przymocować listwę przejściową zaciskiem do listwy
mocującej. Jeśli używasz młotka, nigdy nie uderzaj
bezpośrednio w część dekoracyjną listwy.

Listwy przyścienne

Najłatwiejszy sposób na dekoracyjne wykończenie podłogi.
Oferowane w 4 kształtach zaspokoją każdą potrzebę wyrażenia Twojej indywidualności.
• Wykonane z MDF i pokryte cienką folią dekoracyjną gwarantują jakość i odporność na wiele lat.
• Szybki i łatwy montaż za pomocą zacisków.
• Kolory dopasowane do dekorów paneli.
• Praktyczna długość – 2400 mm.
Sposób montażu
Listwa Scotia powinna zostać przyklejona bezpośrednio do ściany standardowym
klejem montażowym EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu). Wszystkie
pozostałe listwy przyścienne mogą być mocowane na zacisk do odpowiedniej
listwy mocującej, którą można przybić, przykręcić lub przykleić do ściany.
Szyna mocująca: wykonana z włókien polistyrenowych, dzięki czemu jest
odpowiednio elastyczna, aby idealnie przylegać do powierzchni ściany, oraz
wystarczająco twarda, aby móc zamocować do niej listwę przyścienną i utrzymać ją
trwale we właściwym miejscu.
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3w1
93×38,5/56/42 mm (8014003)

Listwa przejściowa
11,5×44×2000 mm (8004)

Listwa redukująca
11,5×44×2000 mm (8005)

Listwa przyścienna Scotia
16×16×2400 mm (8007)

Listwa przyścienna średnia
20×40×2400 mm (8002)

Listwa przyścienna duża
17×60×2400 mm (8003)

Listwa przyścienna ekstra duża
15×90×2400 mm (8009)

Prawidłowy podkład
2mm
Tarkettfoam
8021000

Nadająca się do recyklingu, niezawierająca
freonu pianka grubości 2 mm:
Niweluje niewielkie nierówności
i wybrzuszenia podłoża.
Redukuje odgłos chodzenia po
podłodze – 19 dB w przypadku paneli
o grubości 7 mm.

Wymiary: 1 m×20 m = 20 m2.
Grubość: 2 mm.
Zawartość: nadający się do recyklingu polietylen.
Skład: bez freonu.
Właściwości: redukuje odgłos chodzenia:
niweluje niewielkie nierówności i wybrzuszenia podłoża.
Przed położeniem: podłoże musi być czyste i suche.

3 mm
Soundblockfoam

DL
8267000

Wszechstronny podkład:
Niweluje niewielkie nierówności i poprawia
odporność podłogi na uderzenie i stały
nacisk.
Izolacja akustyczna.

1,20 m
1,40 m

19dB

Wymiary: 1,2 m×16,7 m = 20 m2
Grubość: 3 mm.
Skład: bez freonu.
Zawartość: nadający się do recyklingu polietylen ze strukturą
o komórkach zamkniętych.
Dwie warstwy: 0,03 mm + 0,07 mm.
Przed położeniem: podłoże musi być czyste i suche.

Izolacja paroszczelna.

Soundlogic

SL 20
-20dB*
*dla prod. o gr. 7 mm

Syntetyczny, wytrzymały podkład grubości
2,2 mm:
Udowodnione właściwości w zakresie
izolacji akustycznej.
Wyjątkowa odporność na nacisk: ponad 4
tony na m2.

Jak to działa? Kiedy dźwięk przechodzi przez wytłaczaną,
termoplastyczną strukturę podkładu Soundlogic, musi wielokrotnie
zmienić kierunek i przebyć długi dystans zanim całkowicie
przeniknie przez podkład. Podłoże poniżej działa jak powierzchnia
odbijająca. W rezultacie gęsta struktura podkładu Soundlogic nie
tylko tłumi dźwięk rozchodzący się od podłogi w pomieszczeniu,
gdzie podkład ten jest zainstalowany, ale również w dużym stopniu
powstrzymuje dźwięk przed przedostawaniem się do pomieszczenia
poniżej podłogi.
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Informacje o montażu
i eksploatacji podłogi
Przed montażem: przygotowanie
pomieszczenia
Aklimatyzacja
Należy poczekać, aż podłoga zaaklimatyzuje się, czyli dostosuje swoją temperaturę do warunków
panujących w pomieszczeniu, w którym ma zostać założona.
Zapakowaną podłogę należy trzymać w tym pomieszczeniu przez minimum 48 godzin przed
montażem. Nie należy przechowywać podłogi bezpośrednio na podłożu. (patrz rysunek obok)

Kierunek montażu
Bezpośrenio przed montażem należy ustalić kierunek montażu podłogi.
Należy zawsze uwzględnić źródło światła i główny kierunek patrzenia na podłogę.
Firma Tarkett zaleca układać panele wzdłuż pomieszczenia, mając jednak na uwadze kierunek
padania źródła światła.

Przygotowanie podłogi
Przed montażem podłogi należy sprawdzić, czy spełnione
są poniższe warunki.
• Podłoże musi być suche.
• Podłoże musi być równe. Nierówności powyżej 3 mm/mb
lub 2 mm na odcinku 2 mb muszą zostać wyrównane.
• Podłoże musi być twarde, solidne i czyste.
Więcej informacji na temat montażu podłóg laminowanych
znajduje się w dołączonych do nich instrukcjach montażu.

Jak samodzielnie sprawdz
ić, czy w podłożu jest zbyt
dużo wilgoci?
Istnieje bardzo prosty test
, który można wykonać sam
odzielnie
i który pozwala określić
zawartość wilgoci w
betonowej
powierzchni podłoża. Nale
ży przykleić taśmą klej
ącą kilka
wyciętych kawałków poli
etylenu wielkości 50x50
cm. Kawałki te
należy rozłożyć w różnych
miejscach podłogi, oklejają
c je szczelnie
taśmą z wszystkich stro
n. Odczekać ok. 72 god
zin. Następnie
unieść za narożnik każdy
kwadrat testowy. Skroplen
ia na spodniej
stronie któregokolwiek z
nich lub ciemny, wilgotny
ślad na podłożu
wskazują na problem ze zbyt
dużą wilgocią. Jeśli taki będ
zie wynik
testu, należy skonsultowa
ć się ze specjalistą. Jeśli
po wykonaniu
testu kawałek polietylenu
będzie suchy, można przy
stąpić do
montażu podłogi laminow
anej. Należy pamiętać o poło
żeniu izolacji
paroszczelnej.

Podłoga laminowana a ogrzewanie podłogowe
• Podłogi laminowane nadają się do montażu na ogrzewaniu podłogowym pod warunkiem, że elementy grzewcze są wbudowane
w beton lub w inne podłoże i nie będą miały bezpośredniej styczności z panelami.
• Podłogi laminowane nie nadają się do montażu na systemach ogrzewania podłogowego w formie folii grzewczej założonej
bezpośrednio na beton lub inne podłoże chyba, że producent takiego ogrzewania podaje inaczej.
• Temperatura powierzchni ogrzewanej podłogi laminowanej nigdy nie powinna przekroczyć 28°C.
• Podłogi laminowane mogą być montowane nad niskotemperaturowymi wodnymi systemami ogrzewania podłogowego, jeżeli
temperatura powierzchni nie przekracza 28°C.
• Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego w formie folii grzewczej mogą nagrzewać powierzchnię podłogi do
temperatury powyżej 28°C, kiedy zostaną ustawione na maksymalną temperaturę pracy, co nie odpowiada wymaganiom dla
podłóg laminowanych. Jeżeli korzystasz z systemu elektrycznego ogrzewania podłogowego.
• Upewnij się, że posiadasz samoregulujący się system z termostatem, zapobiegający przekroczeniu temperatury 28°C.
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Po zamontowaniu podłogi
Konserwacja
Czyszczenie
Jest bardzo łatwe!
Regularne czyszczenie to odkurzanie i wycieranie mopem/ścierką
na sucho. Okresowo: jeśli jest to konieczne np. co 2 tygodnie
można przetrzeć podłogę wilgotnym mopem. Należy używać środka
czyszczącego przeznaczonego do laminatów, płukać dobrze mopa, a na
koniec wytrzeć do sucha podłogę suchym mopem.

Plamy
Plamy, ślady, itp. należy usuwać natychmiast po ich pojawieniu się. Zetrzeć plamę czystym, suchym mopem zwilżonym odpowiednim
środkiem czyszczącym. Nigdy nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na podłogę, zawsze na ścierkę lub mopa. Przed użyciem
rozpuszczalnika lub skoncentrowanego środka czyszczącego należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa stosowania!
Guma, plastik, ślady pozostawione przez podeszwy butów
Wytrzeć plamę/otarcie suchą szmatką. Jeśli to konieczne, użyć
acetonu. Kiedy wyschnie, przetrzeć białym padem nylonowym.
Mocz, krew
Wytrzeć plamę lekko zwilżoną szmatką.
Jeśli plama jest sucha, wyczyścić suchym padem nylonowym.
Lakier do paznokci, pasta do butów, farba, atrament, ślady od
ﬂamastra, pomadki do ust
Usunąć szmatką nasączoną acetonem, zmywaczem do paznokci,
rozcieńczalnikiem do farb lub esencją octową.
Owoce, mleko, piwo
Usunąć chłonną, suchą szmatką. Jeśli plama jest sucha,
przetrzeć odpowiednim środkiem czyszczącym, a następnie
wytrzeć do sucha.
Wosk ze świecy, guma do żucia
Poczekać, aż stwardnieje, następnie usunąć tępym plastikowym
skrobakiem, starając się nie porysować podłogi.

Najlepiej zapobiegać
• Umieścić maty wejściowe i wycieraczki we wszystkich wejściach do pomieszczenia
z zewnątrz budynku.
• Przymocować ﬁlcowe podkładki do nóg mebli.

Usuwanie podłogi? Recykling?
Naszą podłogę laminowaną można usunąć jako normalne odpady z gospodarstwa domowego lub odpady wielkogabarytowe.
Podłoga laminowana może być ponownie użyta lub przetworzona na źródło energii.
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Wskazówki montażowe
Podstawowe informacje
• Podłoga laminowana powinna być zawsze montowana jako podłoga pływająca (tj. panele
nie powinny być w żaden sposób przytwierdzone do podłoża na stałe).
• Panele sąsiadujące ze sobą dłuższym bokiem powinny być przesunięte względem siebie
o minimum 300 mm, zaś każdy docięty panel powinien mieć długość przynajmniej 30 cm.
• Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną wielkości nie mniejszej niż 8-10 mm pomiędzy
podłogą, a stałymi elementami pomieszczenia (ścianami, rurami, ościeżnicami, progami
drzwiowymi, itp.).
• W korytarzach i pomieszczeniach dłuższych i/lub szerszych niż 10 metrów, należy
pozostawić poprzeczną szczelinę dylatacyjną i zamaskować ją pasującą listwą przejściową.
• Przed założeniem podłogi laminowanej należy ją pozostawić w opakowaniu na 48 godzin
w pomieszczeniu, gdzie będzie montowana, aby mogła przyjąć temperaturę i wilgotność
otoczenia.

Montaż podłogi laminowanej*
• Bezklejowy system montażu.
• Nie wymaga specjalnych narzędzi: wystarczy ołówek, linijka i piła.

System zatrzaskowy 2-lock
System domykany: bardzo łatwo połączyć panele - montaż podłogi zajmuje 50 % mniej czasu!
Montaż podłogi jest tak łatwy, że wystarczy jedna osoba, nawet w przypadku dużych
powierzchni! Najpierw łączymy panele pod kątem 45% na długim boku, a potem domykamy
na krótkim boku, naciskając do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

System T-lock – łączenie pod kątem 45%
System krawędzi łączonych pod kątem 45%: panele raz zamontowane mocno trzymają się
przez wiele lat! Najpierw łączymy panele w jednej linii na krótkich bokach, następnie całą
linię łączymy pod kątem z sąsiednią linią paneli, tak jak na rysunkach poniżej.

Możesz chodzić po podłodze natychmiast, gdy tylko zostanie zamontowana!

*Zawsze należy przestrzegać instrukcji montażu dołączonej do podłóg laminowanych.
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Aquastyle
Prosty sposób na zabezpieczenie
przed przenikaniem wody
Podłoga Aquastyle 832 jest specjalnie zabezpieczona przed przenikaniem wody, a także przed wybrzuszaniem się i pęcznieniem.
Jednak, aby wilgotne pomieszczenie było jeszcze bardziej odporne na wilgoć, wszystkie jego obrzeża powinny być wodoszczelne.
Firma Tarkett oferuje komplet akcesoriów służących do tego celu oraz wskazówki, jak stworzyć wodoszczelną podłogę.

1

PODKŁAD AQUASTYLE ORAZ

2

TAŚMA AQUASTYLE

Rozłożyć folię Aquastyle PE na całej podłodze tak, aby lekko
zachodziła na ściany wokół podłogi; przytwierdzić folię za pomocą
taśmy montażowej Aquastyle.

5

LISTWA PRZYŚCIENNA AQUASTYLE I MOCOWANIE

Zakończyć montaż instalacją listew
przyściennych Aquastyle, które również
zapobiegną przenikaniu wody wzdłuż ścian.

2
5

1
3

4

3

AQUASTYLE 832 ORAZ

4

ZABEZPIECZENIE OBRZEŻY AQUASTYLE

Zamontować panele Aquastyle 832. Założyć na
krawędzie przyciętych paneli zabezpieczenia
obrzeży (4) Aquastyle.

Uwagi dotyczące użytkowania podłóg Aquastyle 832
• Podłogi Aquastyle przeznaczone są wyłącznie do domowego zastosowania, zaś nieodpowiednie do miejsc
użyteczności publicznej i pomieszczeń intensywnie użytkowanych.
• Nie nadają się do zastosowania w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności, takich jak sauny czy baseny, ani na
podłogi pod prysznicem.
• Woda/substancje płynne nie powinny zalegać na powierzchni podłogi dłużej niż godzinę.
• Niezbędna jest wcześniejsza właściwa instalacja: uszczelnianie obrzeży, odpowiedni podkład, wodoszczelne
proﬁle.
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Akcesoria
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Akcesoria*
Listwa przejściowa
DANE TECHNICZNE

Listawa przyścienna duża Listwa przyścienna ekstra duża

10×44×2000 mm
9×44×2000 mm
dołączona listwa mocująca

17×60×2400 mm

15×90×2400 mm

OPAKOWANIE

Dostępna tylko na sztuki

1 lub 10 sztuk/paczka

5 sztuk/paczka

KOD PRODUKTU

8004

8103/8003

8009

8009022

DEKOR

NUMER DEKORU

Eden 731 i Eden SL

Playstyle 931

Lamin’art 832

Woodstock 832

Inﬁnite 832

Honey Apple Tree

062

8004024

8003026

Abate Pear Tree

068

8004086

8003093

8009091

Bosc Pear Tree

069

8004106

8003113

8009111

New World Pecan Tree

072

8004141

8003146

8009157

Mexican Rosewood

095

8004034

8003038

8009029

Seagrass Zen

121

8004095

8003102

8009100

Seagrass Spirit

122

8004096

8003103

8009101

Wild Plum Tree

196

8004067

8003075

8009070

Old World Walnut

197

8004122

8003125

8009131

New World Walnut

198

8004157

8003156

8009163

Tanzanian Wenge

225

8004225

8003225

8009225

Laser

274

8004274

8003274

8009274

Graﬁtti

275

8004275

8003275

8009275

Black & White

238

8004239

8003239

8009239

Black & Hype

239

8004239

8003239

8009239

White & Hype

240

8004240

8003240

8009240

White Buzz

242

8004240

8003240

8009240

Black Buzz

241

8004239

8003239

8009239

Mocca Stripe

287

8004287

8003287

8009287

Patchwork Cappuccio

296

8004296

8003296

8009296

Patchwork Latte

297

8004297

8003297

8009297

Painted Grey

298

8004298

8003298

8009298

Painted White

299

8004297

8003297

8009297

Deep Honey Sherwood Oak

214

8004141

8003146

8009157

Tobacco Sherwood Oak

215

8004215

8003215

8009215

Mocha Sherwood Oak

216

8004216

8003216

8009216

Suede Sherwood Oak

217

8004217

8003217

8009217

Beige Sherwood Oak

218

8004218

8003218

8009218

Arthur Broceliande Oak

219

8004042

8003049

8009037

Morgan Broceliande Oak

220

8004023

8003025

8009021

Lancelot Broceliande Oak

221

8004221

8003221

8009221

Princess Fontainebleau Oak

222

8004222

8003222

8009222

Queen Fontainebleau Oak

223

8004141

8003146

8009157

King Fontainebleau Oak

224

8004224

8003224

8009224

Grey Beige Sherwood

288

8004288

8003288

8009288

Grey Mocha Sherwood

289

8004289

8003289

8009289

Grey Blue Sherwood

290

8004290

8003290

8009290

Haywood Oak Grey

291

8004291

8003291

8009291

Haywood Oak Clay

292

8004292

8003292

8009292

Haywood Oak Mocha

293

8004293

8003293

8009293

Haywood Oak Auburn

294

8004294

8003294

8009294

Inﬁnite Dark Shade Oak

276

8004276

8003276

8009276

Inﬁnite Light Shade Oak

277

8004277

8003277

8009277

Inﬁnite Maple

278

8004031

8003035

8009028

Inﬁnite Walnut

279

8004279

8003279

8009279

Inﬁnite White Oak

300

8004300

8003300

8009300

Inﬁnite Beige Oak

301

8004301

8003301

8009301

Inﬁnite Honey Oak

302

8004302

8003302

8009302

Inﬁnite Coffee Oak

303

8004303

8003303

8009303

*Więcej informacji na temat asortymentu akcesoriów uzyskasz kontaktując się z Przedstawicielem Handlowym Tarkett.
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Akcesoria*
Tarkett
SoundblockFoam
3 mm

Folia PE 2MM
25KG/M3

wszechstronny podkład

jednostka zamówienia = 4 rolki = 80 m2
kod produktu: 8021000

jednostka zamówienia = 1 rolka = 20 m2
kod produktu: 8267000

Listwa montażowa
do listew z kolekcji
8002/8003

Sprężyny
dylatacyjne

jednostka zamówienia = 20 pudełek
kod produktu: 8265000

jednostka zamówienia = 1 mb
kod produktu: 8019003

Zatrzask montażowy
do listew z kolekcji
8002/8003

Repair kit
zestaw naprawczy

jednostka zamówienia = 1 sztuka
kod produktu: 8019004

jednostka zamówienia = 1 sztuka/op.
kod produktu: 8264

Czyszczący impregnat
antystatyczny –środek
do pielęgnacji podłogi

jednostka zamówienia = 1 karton (8 butelek)
kod produktu: 8266
*Więcej informacji na temat asortymentu akcesoriów uzyskasz kontaktując się z Przedstawicielem Handlowym Tarkett.
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Gwarancja
konsumencka

Podłogi
laminowane
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Podłogi laminowane Tarkett
EUROPEJSKIE ŚWIADECTWO GWARANCJI
Zakres:
Niniejszą gwarancją objęte są produkty z asortymentu podłóg laminowanych Tarkett, przeznaczone do
montażu w obiektach mieszkalnych i jako takie oznakowane.
Okres ważności:
Okres ważności gwarancji zmienia się w zależności od wyrobu i może trwać od 10 do 25 lat,
w zależności od jakości danego produktu.
Gwarancja ﬁrmy Tarkett obejmuje:
•
wady widoczne przed ułożeniem, zgłoszone do ﬁrmy Tarkett przed dokonaniem montażu, za
pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu, takie jak: wady wyglądu, wady faktury,
nie dające się usunąć plamy,
•

wady produkcyjne, zgłoszone do ﬁrmy Tarkett za pośrednictwem punktu, w którym dokonano
zakupu w okresie gwarancji, które po upływie pewnego czasu powodują odbiegającą od normy
zmianę, a mianowicie przedwczesne zużycie.

Gwarancja rozpoczyna się od daty zakupu materiału podłogowego przez klienta, wyszczególnionej
na fakturze lub innym dowodzie sprzedaży sporządzonym przez punkt, w którym dokonano zakupu,
na którym również wyraźnie wyszczególniony jest numer referencyjny i gatunek danego materiału
podłogowego.
Ważność gwarancji:
Warunki gwarancji stosuje się przy zastrzeżeniu, że niżej wymienione wymagania zostały spełnione:
Montaż
Montaż musi być zgodny z aktualnymi instrukcjami układania, dołączonymi do wybranego produktu.
Konserwacja
Konserwacja produktu musi odbywać się zgodnie z instrukcjami czyszczenia i pielęgnacji Tarkett
dołączonej m.in do niniejszej broszury.
Użytkowanie
Wybór określonego produktu z asortymentu podłóg laminowanych Tarkett musi zostać dopasowany do
przeznaczenia zgodnego z zaleceniami dotyczącymi użytkowania określonymi przez Tarkett.
Reklamacje:
O wystąpieniu uszkodzenia należy, w formie pisemnej, poinformować Firmę Tarkett za pośrednictwem
punktu, w którym dokonano zakupu, natychmiast po jego ujawnieniu i nie później niż 30 dni od dnia
zauważenia szkody.
Uszkodzenie zostanie uznane po zbadaniu materiału podłogowego przez przedstawiciela ﬁrmy Tarkett
lub przez zewnętrznego przedstawiciela należycie upełnomocnionego przez Tarkett.
Firma Tarkett zastrzega sobie prawo do żądania (przekazania jej) dokumentacji fotograﬁcznej i/lub
próbki materiału z ujawnioną wadą, w celu dokonania jej analizy w swoich laboratoriach.
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Warunki świadczenia z tytułu gwarancji:
Świadczenie takie obejmuje cenę zakupu materiału podłogowego, z wyłączeniem kosztu amortyzacji,
kosztów montażu i demontażu elementów dodatkowych, kosztu układania oraz narzędzi i osprzętu
używanego do układania (klej, listwy przypodłogowe...).
Świadczenie przyznawane jest zależnie od upływającego czasu gwarancji zgodnie z utratą wartości
produktu.
Gwarancji nie podlega:
Warunki gwarancji nie obejmują poniższych przypadków:
•
wyroby w sprzedaży w innym niż pierwszy gatunek
•

wady spowodowane nieprzestrzeganiem zasad instrukcji montażu umieszczonych na etykiecie
lub określonych przez producenta

•

wyroby niewłaściwie traktowane lub wyroby zastosowane do użytku innego niż mieszkalny
albo wyroby niewłaściwie składowane

•

wyroby uszkodzone w trakcie transportu, za który nie odpowiada ﬁrma Tarkett, lub
w jakikolwiek inny sposób, za który ﬁrma Tarkett nie ponosi odpowiedzialności

•

wyroby z widocznymi wadami, które pomimo to zostały przycięte lub zainstalowane

•

wyroby, które nie były odpowiednio konserwowane, to znaczy nie były konserwowane
w sposób zgodny z instrukcjami i wytycznymi określonymi przez ﬁrmę Tarkett

•

wyroby, których pogorszenie jakości, prowadzące do ich wymiany, zostało spowodowane
ułożeniem na nierównym podłożu

•

różnice w barwie, połysku i fakturze powierzchni między wyrobami sprzedanymi i zdjęciami
lub próbkami oraz, w przypadku umów zaopatrzeniowych dla różnych dystrybutorów, różnice
w wytwarzaniu, w tym różnice barwy pomiędzy różnymi partiami wyrobów

•

uszkodzenia spowodowane plamami, przypaleniem, cięciami, żłobieniami, tarciem,
przypadkowymi wgnieceniami, powierzchniami zamalowanymi, żółknięciem z powodu
kontaktu z produktem zewnętrznym (np. asfalt, smoła itp.)

•

wady i uszkodzenia spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą ﬁrmy Tarkett

•

płowienie lub uszkodzenia spowodowane źródłami zewnętrznymi, w tym przeciekami wody,
powodzią, gorącem i bardzo silnym nasłonecznieniem

•

wady i uszkodzenia spowodowane niewłaściwymi kółkami krzeseł (kółka z twardego plastiku
lub z metalu)

•

zabarwienie spowodowane woskowanymi częściami mebli, które mogą spowodować
niezmywalne ślady.
Data zakupu
Rodzaj zakupionej podłogi
Podpis i pieczątka sklepu

Nabywca został zapoznany z instrukcją montażu i konserwacji podłóg
laminowanych Trakett
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kolekcja dla domu

> Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 96 34 73 73 > Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 478 80 62 > Państwa bałtyckie: Tarkett
Wykładziny Sp. z o.o. – Tel. +370 37 262 220 > Belgia: Tarkett France Belux – Tel. +32 16 35 98 80 > Brazylia: Tarkett FADEMAC – Tel. + 55 12 3954 7244 > Kanada:
Tarkett Inc.- Tel. +1 450 293 173 > Chiny: Tarkett Asia Paciﬁc Limited – Shanghai Representative Office – Tel. +86 21 60 95 6838 / +86 21 6095 6859 > Czechy: Tarkett
SAS, org. slozka – Tel. +420 271 001 602 > Dania: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 > Finlandia: Tarkett Oy – Tel. +358 9 5406 5870 > Francja: Tarkett France – Tel. +33
1 41 20 42 49 > Niemcy: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 (0) 62 33 810 > Grecja: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 2 10 576 3889 > Hongkong: Tarkett
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