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Tarkett Nederland

FINALLY VINYL™
Zorgeloos decoreren met vinyl vloerkleden collectie

Zin in een kleurrijke en praktische update van je interieur? Met een nieuw vloerkleed uit de collectie
Finally Vinyl™ van Tarkett haal je een hippe sfeermaker in huis. Groot voordeel is dat de kleden gemaakt
zijn van Premium Vinyl waardoor water, vuil en vlekken eenvoudig te verwijderen zijn. De vloerkleden
kunnen intensief worden gebruikt en hebben een luxe look door de afwerking met een festonrand en
antislip onderzijde. In een handomdraai is jouw kamer sfeervol en comfortabel. Met 16 verschillende
dessins in diverse kleuren en verdeeld in de thema’s Graphics, Botanical, Street Art en Basics is er voor
elke stijl of smaak wel een vloerkleed dat past.

foto: Vloerkleed ‘Mixed Materials’ pink uit de Finally Vinyl™ collectie van Tarkett, Dessotarkett.com

DESIGN KLEED VOOR IN ELKE KAMER
De Finally Vinyl™ collectie is een vloerkledenconcept mede ontworpen door interieurarchitect Odette Ex
voor Tarkett. De inspirerende patronen, van moderne grafische prints tot florale dessins, in hedendaagse
kleuren geven elk interieur een echte ‘boost’. Perfect te combineren met een houten, stenen of betonlook
vloer. De kleden geven direct comfort en gezelligheid.
Stylingtip: Laat de trendy k leuren uit het vloerk leed terugk omen in de rest van het interieur en gebruik in
de styling met accessoires één felle contrasterende accentk leur.

foto: Vloerkleed Graphics | ‘Cubes’ brown uit de Finally Vinyl™ collectie van Tarkett, Dessotarkett.com

GROEP 1: GRAPHICS
Grafische patronen zien we in alle woontrends terug. Ze maken de sfeer in huis modern, decoratief en
kunstzinnig. De Finally Vinyl™ collectie bestaat uit gedessineerde vloerkleden verdeeld in vier groepen.
De groep Graphics inspireert met grafische dessins, van streepdessins tot hexagon en van visgraat
patroon tot monumentale cirkel motieven. De Graphics vloerkleden hebben een standaard formaat van
ca. 170 x 230 cm. Prijs: € 349,95.

foto: Vloerkleed Graphics | ‘Wood Herringbone’ blue uit de Finally Vinyl ™ collectie van Tarkett, Dessotarkett.com

Stylingtip: Met een vloerk leed uit de Finally Vinyl™ collectie creëer je snel en gezellig een apart
hoek je in huis. Dank zij de opvallende print is een lees- of speelhoek al snel ‘gemark eerd’.
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foto: Vloerkleed Graphics | ‘Wood Circle’ black uit de Finally Vinyl™ collectie van Tarkett, Dessotarkett.com

MATERIALENMIX
Zorgeloos stylen in de eetkamer doe je met het vloerkleed Wood Circle uit de collectie Finally Vinyl™ van
Tarkett. Een kleed met de look van een in patroon gelegde vloer van marmer en hout. Zonder problemen
kan je dit kleed onder de eettafel neerleggen voor een decoratief effect. Tegelijkertijd is het kleed bestand
tegen vlekken of vuil en is makkelijk schoon te maken. Dat is wel zo handig onder de eettafel!
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foto: Vloerkleed Botanical | ‘Leaves’ tropical uit de Finally Vinyl™ collectie van Tarkett, Dessotarkett.com

GROEP 2: BOTANICAL
Haal de natuur naar binnen met botanische dessins, planten, bloemen en natuurlijke materialen zoals
hout en rotan. Dit doe je makkelijk en betaalbaar met de nieuwe kleden uit de serie Botanical van de
Finally Vinyl™ collectie. Het interieur fleurt er van op en wordt minder ‘hard’ dankzij de ronde vorm van de
kleden. De print van grote tropische Monstera en Varen bladeren vermengen meteen met de andere
naturelle kleuren in de ruimte. Al snel ontstaat zo een serre en binnentuin gevoel.

foto: Vloerkleed Botanical | ‘Dragonfly’ grey uit de Finally Vinyl™ collectie van Tarkett, Dessotarkett.com

KINDERFEEST
Het vinyl vloerkleed Dragonfly is niet alleen decoratief, het spreekt ook tot de verbeelding van kinderen
die er zonder problemen op kunnen spelen, eten en drinken. Dus niets aan de hand als er een ‘ongelukje’
gebeurt met limonade of een taartje; in een handomdraai is dit vloerkleed weer schoon en zonder vlekken
kan er weer gespeeld worden.
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foto: Vloerkleden Botanical | Flowers White uit de Finally Vinyl collectie van Tarkett, Dessotarkett.com

HAAL BUITEN NAAR BINNEN
De ronde kleden uit de Botanical serie van de Finally Vinyl collectie zijn gedecoreerd met fotoprints van
bloemen, libellen en tropische bladeren. De magie van flora en fauna beleef je nu binnen en het voordeel
is dat de kleuren nog steeds natuurlijk zijn en daardoor nooit ‘uit de mode’ maar juist tijdloos en mooi.
De doorsnede van de Botanical kleden zijn ca. 200 cm. Prijs: € 349,95.
Stylingtip: leg het ronde Flowers k leed een k lein stuk je onder je bed en niet helemaal symmetrisch in het
midden maar rechts of link s onder 1 poot van het bed. Dit geeft een speels effect in de ruimte!
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GROEP 3: STREET ART
De Street Art kleden zijn bedoeld voor in de kinderkamer en je maakt er een kunstzinnig en vrolijk
statement mee. Daarbij komt nog eens dat de akoestiek en het comfort in het interieur verbetert. Het
formaat is ca.125 x 200 cm met als voordeel dat het hierdoor in kleine kamers goed toepasbaar is. Prijs €
274,95.
GROEP 4: BASICS
Natuurlijk zijn er in deze uitgebreide Finally Vinyl™ collectie ook unikleurige kleden die de optiek hebben
van beton en natuursteen in de kleuren Beige, Denim, Grey en Mustard. Deze kleden passen bij alle
woonstijlen en hebben een natuurlijke en neutrale look. Het formaat van de Basics kleden is ca. 200 x
300 cm. Prijs € 399,95.

Duurzaamheidstip:
Voor alle vinyl k leden geldt dat het materiaal geen schadelijk e week mak er bevat, een lage emissie
waarde heeft en recyclebaar is. Het afval dat ontstaat tijdens het productieproces wordt door Tark ett
hergebruik t.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
Bij publicatie de volgende bron vermelden:
Tapijtcollectie Vinyl kleden collectie Finally Vinyl™ van dessotarkett.nl.
Voor HR-beeldmateriaal en het leveren van een vloer voor eigen fotografie kunt u contact opnemen
met Joyce de Haas van Dutch Style Company: 010-4368808 of info@dutchsc.nl.
Voor rechtstreeks contact met Tarkett kunt u bellen of mailen met Wilna Albers:
Wilna.albers@tarkett.com, tel: +31 (0)416-685 466.
About Tarkett
With net sales of more than €2.8 billion in 2017, Tarkett is a worldwide leader of innovative flooring and sports surface
solutions. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, carpet, rubber, wood, laminate, synthetic turf and at hletic
tracks, the Group serves customers in more than 100 countries worldwide through its major brands: Tarkett, Desso, Johnsonite,
Tandus Centiva, Tarkett Sports, FieldTurf and Beynon. With approximately 13,000 employees and 34 industrial sites, Tarkett
sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields.
Committed to “Doing Good. Together”, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle®
principles and promotes circular economy, with the ultimate goal of contributing to people’s health and wellbeing, and preserving
the natural capital. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment A, ISIN: FR0004188670, ticker TKTT) and is included in
the following indices: SBF 120, CAC M id 60. www.tarkett.com.
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