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SUPERNATURE PVC COLLECTIE  
DUURZAME VLOER MET ULTIEME HOUT, BETON & STEEN LOOK 
 
 

In de nieuwste woontrends decoreren we de vloer met hout, beton en steenstructuren die 
niet van echt te onderscheiden zijn. Zo halen we de natuur naar binnen en verhogen we 
ons gevoel van well-being. Een duurzame keuze is daarbij essentieel. De nieuwe 
SUPERNATURE PVC collectie van Tarkett heeft dé ultieme natuurlijke uitstraling en 
onderscheidt zich door een geavanceerde printtechniek, de ultra matte TEKTANIUM™ 
finish en natuurgetrouwe dessins. De gehele Supernature collectie is ReStart®-ready, 100% 
recyclebaar en geschikt voor terugname als grondstof voor nieuwe PVC vloeren.  
 

 
Foto: Tarkett Supernature Highland Oak PVC vloer en vloerkleed DESSO Rodin 9115 van dessotarkett.nl 

 
 

NATUURGETROUW 
Door het gebruik van een hoogwaardige digitale printtechniek zijn de dessins van de 
Supernature PVC vloeren een exacte kopie van het natuurlijke materiaal. De digitale dessins 
worden rechtstreeks gescand vanaf het origineel in hout of steen waardoor de meest 
subtiele details van hout en steen zichtbaar worden. Deze digitale dessins 12 m² bieden 
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unieke planken of tegels zonder patroonherhaling. De printtechniek zorgt samen met de 

matte TEKTANIUM™ toplaag voor een natuurgetrouwe vloer.  
 
 

 

 

 

Foto: Tarkett Supernature Creek Oak Brown PVC vloer van dessotarkett.nl 

 
 

GOEDE MATERIALEN & RECYCLING 
Het begint allemaal met goede materialen. Zo is de Supernature PVC collectie ftalaatvrij, 
bevat geen schadelijke weekmakers, wordt in eigen productie in Europa gemaakt en heeft 
een extreem lage VOS-uitstoot (Vluchtige Organische Stoffen). Tarkett houdt bij het 
ontwerpen van haar producten al rekening met recycling. Voor de Supernature Solid Rigid 
Click PVC vloeren, die zonder verlijming worden geïnstalleerd, geldt dat ze na gebruik 
geretourneerd kunnen worden. Via het Tarkett ReStart® programma zijn ze 100% 
recyclebaar en geschikt voor terugname als grondstof voor nieuwe PVC vloeren. 
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Foto: Tarkett Supernature Chatillon Oak Beige visgraat PVC vloer van dessotarkett.nl 

 
 
TREND: WARME HOUTKLEUREN 
De tijdloze en luxe uitstraling van een eikenhouten vloer is de basis in het interieur van nu.  
In de SUPERNATURE PVC collectie is er keuze uit diverse eikenhouten structuren met 
verschillende kleuropties. Voor een modern-landelijke woonstijl ga je voor XXL-planken, voor 
een klassieke twist is het visgraatpatroon een sfeervolle basis. 
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Foto: Tarkett Supernature Delicate Oak Toffee PVC vloer en een DESSO Precious 2935 vloerkleed van 
dessotarkett.nl 

 

 
THUIS IS ALLES 
We beseffen nu beter dan ooit dat een warm en ruimtelijk interieur bijdraagt aan ons gevoel 
van well-being. Door aandacht te besteden aan een tijdloze en comfortabele basis ontstaat 
rust en luxe in huis. Een visgraatvloer heeft van oudsher een klassieke uitstraling zoals we 
die kennen van grote landhuizen en kastelen. Met de nieuwe Supernature PVC collectie haal 
je een niet van echt te onderscheiden visgraatvloer in huis. Dankzij de matte TEKTANIUM™ 
toplaag oogt het eikenhout nóg realistischer. Bijkomend voordeel is dat de Supernature PVC 
collectie de ideale vloer is voor vloerverwarming, vloerkoeling en zelfs geschikt is voor 
traprenovatie. 
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Foto: Tarkett Supernature Rock Grey PVC vloer van dessotarkett.nl 

 
 

MIX & MATCH  
In aanvulling op de houtstructuren en kleuren in de Supernature PVC vloerencollectie is er 
ook een ruime keuze in betonlook en steenstructuren in smaakvolle grijstinten. Combinaties 
zijn natuurlijk ook mogelijk. De Fibra, Rock en Patina Concrete dessins in XXL-tegels zijn mooi 
met de houtlook planken of visgraatpatronen te combineren.  
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Foto: Werkplek met de Supernature Highland Oak Smoke PVC vloer van dessotarkett.nl   

 
 

HOME OFFICE 
De thuiswerkplek is in het afgelopen jaar in sneltreinvaart professioneler geworden met een 
volwaardige ruimte waarin digitaal vergaderd kan worden en een zakelijke sfeer hangt. Niet 
voor niets dat er veel aandacht wordt besteed aan de inrichting van het ultieme ‘home 
office’. Met de Supernature PVC collectie van Tarkett ben je verzekerd van een ijzersterke en 
functionele vloer die tegelijkertijd een warme en strakke uitstraling heeft.  
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Foto: Tarkett Supernature Patina Concrete Dark Grey PVC vloer van dessotarkett.nl 

 

 
GEBRUIK DE ZOLDER  
Maak van de zolder één grote volwaardige ruimte en gebruik hem bijvoorbeeld als speel- en 
studeerkamer. Met de betonlook vloer uit de Tarkett Supernature PVC collectie creëer je 
een stoere basis die intensief kan worden gebruikt.  
 
 
VRAAG EEN PVC STAAL AAN 

Kijk voor inspiratie eens op de website dessotarkett.nl. Hier vind je de nieuwste 
vloerentrends en je kunt gratis en vrijblijvend PVC stalen aanvragen. De Supernature PVC 
vloerencollectie is nu verkrijgbaar en de adviesverkoopprijs is vanaf € 41,95 per m². 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

Noot voor de redactie 

Bij publicatie de fotobijschriften en s.v.p. de bron vermelden:  

Supernature PVC collectie van dessotarkett.nl  

 

Voor HR beeldmateriaal en het leveren van een vloer voor eigen fotografie kunt u contact opnemen 

wilna.albers@tarkett.com tel: 0416-685466  
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About Tarkett 

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface 

solutions, with net sales of € 2.6 billion in 2020. Offering a wide range of products including vinyl, 

linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves 

customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has more than 12,000 employees and 

33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, 

housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular 

economy and to reducing its carbon 3 footprint, the Group has implemented an eco-innovation 

strategy based on Cradle to Cradle® principles, fully aligned with its Tarkett Human-Conscious 

Design™ approach. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment B, ISIN: FR0004188670, 

ticker: TKTT). www.tarkett.com. 


