HOE KIES JE DE JUISTE VLOER?

VOORWOORD
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INSPIRATIE
De keuze voor vloer, wand- én raambekleding is bepalend voor
elk interieur. Na een goed gekozen ‘schil’, volgt de rest haast
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KIEZEN

vanzelf. Van deze drie elementen is de vloer zowel letterlijk als
figuurlijk de basis. Het kiezen van de juiste vloer zorgt ervoor
dat elk meubel en elk accessoire beter tot zijn recht komt. Maar
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het draait bij de vloer niet alleen om schoonheid, ook praktische

BESLISSEN

zaken zoals je gezinssituatie en akoestiek spelen een rol bij jouw
woongenot.
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BELEVEN

Hoe weet je nu welke vloer het beste bij jou past? En vooral: hoe
kies je deze uit de honderden aangeboden opties? Wanneer je
de stappen uit deze brochure hebt doorlopen, kom je een stuk
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MEEST GESTELDE VRAGEN
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JOUW VLOER JOUW BASIS
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COLOFON

gemakkelijker tot de juiste keuze. Zo weet je zeker dat jouw
gekozen vloer ook jouw ideale basis is.
Team Tarkett Home

PVC VLOER - VISGRAAT
ID SUPERNATURE

INSPIRATIE

Wat vind
ik mooi?

Voor het maken van de juiste keuze voor jouw vloer is het een
goed idee om je eerst te laten inspireren. Probeer simpelweg
een antwoord te vinden op de vraag; ‘Wat vind ik mooi?’ Neem
ruim de tijd om in magazines en op internet te zoeken naar wat
je aanspreekt. Handige tip: ga eerst op zoek naar beelden van
complete interieurs die je aanspreken. Je ziet dan vanzelf wat jouw
favoriete woonstijl is en welke vloer daar goed bij aansluit.
Vervolgens kun je gaan nadenken over wat voor soort vloer je wilt:
PVC in stroken, visgraat of tegels, laminaat, tapijt, vinyl of toch
liever hout. Elke soort heeft specifieke kenmerken. Zo is een PVC
vloer slijtvast en onderhoudsarm maar is de akoestische demping
een stuk minder dan die van tapijt. Binnen elk type vloer maak
je vervolgens eenvoudig een keuze uit verschillende dessins en
kleuren.

HOUTEN VLOER - VINTAGE
OAK MONTPELLIER
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KIEZEN
Als het om de vloer gaat, zijn er vele opties. Ga op pad om de
verschillende vloeren in het echt te zien. Laat je bij het maken van
je keuze adviseren door een Tarkett-dealer voor het vinden van de
juiste balans tussen uiterlijk, functie en budget.
DE VOOR- EN NADELEN VAN DE DIVERSE TYPEN VLOEREN:
Laminaat, het betaalbare, slijtvaste alternatief voor een houten
vloer. Een ondervloer is noodzakelijk. Laminaat is niet geschikt
voor vochtige ruimtes.
Houten vloer, een authentieke natuurlijke vloer. Hout van Tarkett
is opgebouwd uit 3 afzonderlijke lagen, waardoor de natuurlijke
beweging van het hout tot een minimum beperkt wordt. Dat zorgt
voor een vormvaste vloer. Een houten vloer van Tarkett kan na
installatie direct in gebruik worden genomen. Een ondervloer is
noodzakelijk.
Tapijt, de keuze in materialen, structuren en kleuren is eindeloos.
Tapijt brengt comfort in het interieur en is zowel isolerend als
geluiddempend. Doordat tapijt fijne stofdeeltjes vasthoudt tot
de eerst volgende stofzuigbeurt draagt het bij aan een gezonder
binnenklimaat. De meeste vlekken verwijder je met schoon, lauw
water.
Kamerbreed Vinyl, dit type vloer is slijtvast, krasbestendig en
antislip. Dit maakt het geschikt voor allerlei ruimtes in huis. Onderhoud is eenvoudig. Tarkett Premium vinyl is 100% recyclebaar
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en ftalaatvrij. Dat maakt deze vloer veilig voor mens en milieu.
Egalisatie van de ondervloer is noodzakelijk.
PVC vloeren, zijn geschikt voor zowel woonkamer als keuken,
hal of gang. Er is een breed assortiment aan stroken en tegels.
Eenvoudig te onderhouden en ideaal in combinatie met vloerverwarming. Leverbaar als click-variant en volledig verlijmbare
constructies. PVC vloeren van Tarkett zijn 100% recyclebaar
en ftalaatvrij. Dat maakt deze vloer veilig voor mens en milieu.
Egalisatie van de ondervloer is noodzakelijk.

TIP : Wist je dat je online staaltjes aan kunt vragen? Ga naar
dessotarkett.nl en bestel ze gratis! of leen een groot stuk
vloer bij een officiële dealer.
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BESLISSEN
Eindelijk! De kogel is door de kerk en je bent eruit welke vloer jouw
basis wordt. Nu kun je overgaan tot het bestellen van jouw droomvloer samen met een dealer van Tarkett. Door hun vakmanschap
heb je geen zorgen over het leggen van de vloer. Vergeet niet te
vragen naar prijs/kwaliteit verhoudingen, garantievoorwaarden,
informatie over onderhoud en natuurlijk de levertijden.

Wat is de
juiste keuze?

De 7 garan ti es van Tarkett
1. Tarkett is een internationale marktleider op het gebied van
vloeren en sportveldbekleding. Wij bieden een vloeroplossing
voor elke ruimte in je huis.
2. Onze designers laten zich inspireren door het bezoeken van
toonaangevende (interieur)beurzen en zijn dagelijks in dialoog
met interieurarchitecten en designers.
3. Al onze producten worden geproduceerd van materialen die
niet schadelijk zijn voor mens en milieu.
4. Tarkett werkt samen met een groot netwerk van ervaren en
betrouwbare dealers (Diamond- en Golddealers).
5. Tarkett kiest voor een circulair ontwerpmodel dat het gebruik
van goede materialen, optimalisatie van het gebruik van
hulpbronnen, het creëren van mensvriendelijke ruimtes en
het hergebruik en recycling van producten en materialen
bevordert.
6. We streven naar het leveren van topkwaliteit. Je krijgt bij ons,
afhankelijk van de collectie, tussen de 3 en 30 jaar garantie.
7. Vrijwel alle vloeren worden uit voorraad geleverd.

Ga naar dessotarkett.nl
en vind de dichtstbijzijnde dealer.
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BELEVEN
Het is tijd om te gaan genieten, want jij bent helemaal blij met
jouw vloer! Heb je alle keuzestappen zorgvuldig doorlopen, dan
kan het niet anders dan dat het eindresultaat nog mooier is dan
je had verwacht. Door jouw ideale vloer te kiezen heeft je huis een
nieuwe basis gekregen. Je hele interieur frist er van op.

A LG E M E N E O N D E R H O U D S T I P S VO O R A L L E T Y P E V LO E R E N
HOUD VUIL BUITEN DE DEUR
Door het gebruik van een rooster of een borstelmat bij de voor- en achterdeur wordt het vuil
opgevangen. Een schoonloopmat achter de deur rekent af met fijn vuil en vocht.
PAS OP VOOR ZAND
Geen enkele vloer houdt van zand. Het is zo scherp als glas. Om de mooie frisse uitstraling van je
nieuwe vloer te bewaren is het van belang dat je binnengelopen zand snel opzuigt.
GEBRUIK DE JUISTE BESCHERMING ONDER JE STOELEN EN TAFELS
Voor alle onderhoudsproducten adviseren wij de richtlijnen en doseringen van de fabrikant op te
volgen!

Wanneer je zo lang mogelijk van je vloer wilt genieten is het

H O E O N D E R H O U D I K M I J N P VC V LO E R?

natuurlijk wel zaak deze zo mooi mogelijk te houden. Laat je

Een PVC vloer vraagt net als andere vloeren om regelmatig onderhoud. Voor dagelijks/wekelijks
onderhoud gebruik je een stofzuiger, stofwisser of een klamme vochtige vezel mop met een neutrale
reiniger, zoals b.v. Tarkett Bioclean (pH-waarde 5/7).

daarom goed voorlichten over wat de beste manier van onderhoud is voor jouw vloer. Je zult er jaren langer plezier aan beleven.
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Hoe
vloer mooi?

Hardnekkige vlekken verwijder je met een schoonmaakmiddel met een hogere pH-waarde.
H O E O N D E R H O U D I K M I J N L A M I N A AT V L O E R ?
Een laminaatvloer houd je eenvoudig schoon door regelmatig stofzuigen. Daarnaast is het goed om
de vloer elke twee weken te dweilen. Wring de dweil extreem goed uit, want de vloer mag niet te nat
worden. Wil je de vloer reinigen? Gebruik geen schuurmiddelen, was, zeep en daarop gebaseerde
producten. Veeg vlekken zo snel mogelijk weg met een schone, droge en absorberende doek. Wil je
toch een reinigingsmiddel gebruiken? Kies dan voor producten speciaal voor laminaatvloeren zoals
Tarkett Bioclean of Tarkett spraycleaner.
H O E O N D E R H O U D I K M I J N TA P I J T O F V L O E R K L E E D ?
Vrijwel iedere ‘alledaagse’ vlek is met gewoon schoon water te verwijderen. En ook voor veel andere
vlekken bestaan goede oplossingen.
Voor alle vlekken geldt: wees er snel bij. Pak direct een handdoek, nat maken met water, uitwringen
en op de vlek leggen. Laat de handdoek het werk doen. Herhaal dit net zo vaak tot de handdoek
niet meer verkleurt. Laat de vlek daarna rustig drogen. Gebruik geen föhn, hitte kan de vlek fixeren.
Op de dessotarkett.nl website vind je onze vlekkenwijzer. Je kunt hier de stof opzoeken die de vlek
veroorzaakt heeft en welke methode je het best kunt gebruiken om de verse of oude vlek aan te
pakken.
H O E O N D E R H O U D I K M I J N H O U T E N V LO E R?
De houten vloeren van Tarkett zijn uiterst bestendig tegen vlekken. Om de levensduur van je houten
vloer te waarborgen is goed onderhoud van groot belang. Voor het dagelijks schoonmaken van de
vloer is droog schoonmaken voldoende; de vloer stofzuigen of afnemen met behulp van een stofwisser. Gebruik een lichtvochtige schone doek in combinatie met Tarkett Bioclean in water om de
vloer grondiger te reinigen.
Houten gelakte vloeren: Wij adviseren je om de vloer met Tarkett lakrefresher te onderhouden.
Dit vergemakkelijkt het schoonmaken van de vloer en bevordert de levensduur van je houten vloer.
Bij voorkeur de Tarkett lakrefresher bij ingebruikname aanbrengen. Dit zorgt direct voor een extra
bescherming.

Vragen of klachten?
Neem contact op met
jouw dealer. Zij kunnen
je verder helpen en/ of
een goede oplossing
zoeken.

Houten geoliede vloeren: Gebruik Tarkett olierefresher gemiddeld 1 á 2 maal per maand voor de
grondige schoonmaak (White voor de witte vloeren, Naturel voor overige vloeren). Met de Tarkett
olierefresher maak je niet alleen schoon maar laat je ook een dun beschermlaagje achter. Hierdoor
is minder onderhoud vereist.
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CHECKLIST

HOE KIES IK DE IDEALE VLOER?

Bij de aanschaf van een vloer zijn er een aantal dingen die je jezelf kunt afvragen om tot
een goede keuze te komen. Hieronder vind je een overzicht dat je bij deze keuze kan helpen.
ONDERHOUD
Hoe belangrijk vind je de onderhoudsvriendelijkheid van je vloer? Ben je op zoek naar een
vloer die geen tot weinig onderhoud vraagt of ben je bereid om wat vaker onderhoud te
plegen?
BINNENKLIMAAT

MEEST GESTELDE VRAGEN
Hoe weet ik of de vloer geschikt is voor vloerverwarming en/
of koeling?
De meeste vloeroplossingen van Tarkett zijn geschikt voor
vloerverwarming en/of koeling. Je herkent de producten aan
het onderstaande vloerverwarmingssymbool op de productinformatie of selecteer de geschikte producten via onze
website. Onze erkende Tarkett dealers adviseren je graag over jouw
persoonlijke situatie.

Alle vinylvloeren van Tarkett zijn ftalaatvrij. Deze nieuwe ftalaatvrije producten zijn
ontwikkeld om het binnenklimaat te verbeteren. Daarnaast heeft Tarkett producten met een
extreem lage VOS-emissie (Vluchtige Organische Stoffen) die bijdragen aan een betere
binnenluchtkwaliteit.
ALLERGIEËN
Heb je last van allergieën? De harde vloeren van Tarkett zijn eenvoudig te onderhouden.
Maar ook tapijt heeft een positieve invloed. Wist je dat tapijt fijne stofdeeltjes beter vasthoudt dan andere vloeren en daarmee bijdraagt aan een gezonder binnenklimaat?

In welke richting leg ik mijn houten vloer?
De algemene regel luidt: leg je houten laminaat of PVC vloer
in de richting van de belangrijkste lichtbron. En nee, dat is niet
die staande lamp in de hoek van je kamer. Kijk waar je voor- en
achterramen geplaatst zijn, daar komt het meeste licht vandaan.
Vaak zal het de lengterichting van de kamer zijn. Leg je laminaat

HUISDIEREN

in die richting, dat geeft het meest natuurlijke effect. Zo lijken de

Heb je huisdieren houd er dan rekening mee dat de ene vloer gevoeliger is voor krassen en

planken langer en je kamer groter. Heb je meerdere ramen met

wat meer onderhoud vraagt dan de andere vloer.

dezelfde hoeveelheid lichtinval? Kies dan de legrichting waarin het

AKOESTIEK
Wil je de akoestiek in je woonruimte verbeteren? Denk dan eens aan tapijt of een vloerkleed.
GELUID
Moet je voldoen aan bepaalde regels in verband met contactgeluid? Denk dan ook eens aan
een geluiddempende ondervloer bij de keuze voor een laminaat of PVC vloer of kies voor
stroken met een geïntegreerde akoestische backing.

laminaat het makkelijkst te leggen is.
Hoe maak ik mijn ruimte optisch groter?
In een kamer die kort is, kun je optisch extra diepte creëren door
te kiezen voor een verticale legrichting. Als je je stroken in de
lengte legt, lijkt je kamer langer te worden. Heeft je kamer na het
toepassen van deze tip nog steeds onvoldoende diepte? Zorg
dan dat je wanden donkerder zijn dan de vloer, ook dat brengt

DUURZAAMHEID

‘verdieping’ in je kamer. En door de planken diagonaal in de ruimte

Hoe belangrijk vind je het dat een product duurzaam en recyclebaar is? Alle PVC vloeren zijn

te leggen wordt de ruimte optisch groter!

100% recyclebaar
BUDGET
Houd bij het bepalen van je budget ook rekening met de installatie kosten en wanneer nodig
de voorbereiding van de ondervloer.

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Kijk op
www.dessotarkett.nl of het antwoord op jouw vraag er tussen
staat.

INSTALLATIE
Heb je wensen met betrekking tot de installatietijd? Een verlijmde PVC vloer installeren
neemt wat meer tijd in beslag dan een PVC klik variant, laminaat, kamerbreed vinyl of tapijt.
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VORMGEVING
May Brand Builders

FOTOGRAFIE
FIH Fotografie

STYLING
Ferdinand Heijdekamp

REDACTIE
Wilna Albers
Design Press

DRUKKERIJ
Brainworks

CONTACT ADRES
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands
+31 (0)416 684 100

www.dessotarkett.nl

Beschrijvingen, kleuren en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden aangepast. Tarkett is niet
verantwoordelijk voor typografische of fotografische
fouten. Het daadwerkelijke product kan afwijken van
de illustratie. Alle rechten voorbehouden. Volledige of
gedeeltelijke reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. De informatie in dit document is geen onderdeel
van een prijsopgave of contract, is in opzet nauwkeurig en betrouwbaar en kan zonder kennisgeving
worden aangepast. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik ervan.
Publicatie hiervan verleent of impliceert geen enkele
licentie onder octrooirechten of andere industriële of
intellectuele eigendomsrechten. In geval van twijfel
of bij verschil van uitleg prevaleert de Engelse versie
over alle anderstalige versies. © 2019 TARKETT®.
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