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Starfloor
click 50Slidstærkt 

vinylgulv 
som planker

NYHED!



Tarkett Starfloor Click er et slidstærkt 
vinylgulv i planker, som giver en  
eksklusiv fornemmelse i rummet. Gulvet 
føles blødt, er behageligt at gå på og 
nemt at holde rent. 

Med Starfloor Click kan du forny dit hjem 
meget nemt! Gulvet er let at lægge, der 
er ikke brug for lim, og det kan lægges 
direkte på dit nuværende gulv.

Vælg mellem de forskellige mønstre 
af harmoniske trægulve eller smukke 
stenmønstre.

Vinylgulv med 
en eksklusiv 
fornemmelse

Let at  
lægge med 
klik

Starfloor Click er udviklet til at 
være let at lægge. Gulvet består af 
et låsesystem, som gør det muligt 
at lægge uden at anvende noget 
specielt værktøj eller lim. Det er en 
lægningsmetode, som gør, at du 
kan lægge gulvet direkte ovenpå dit 
nuværende gulv, hvis det har en plan 
overflade. 

Opbevar pakken plant i  
rummet før lægning

Praktisk
Starfloor Click er meget holdbart og 
let at vedligeholde takket være den 
stærke overfladebehandling.  Gode 
råd og tips til vedligeholdelse kan 
findes på vores hjemmeside  
www.tarkett.dk.  

Gulvets materiale gør, at det er ekstra 
blødt og dejligt at gå på. Det er et 
slidstærkt gulv som let klarer slitage 
fra fx husdyr og børn. 
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Perfekt i køkkenet, entréen  
og andre områder i boligen.

Underlaget skal være rent, 
plant og tørt

Placer afstandskiler Klik brædderne sammen

SLATE"GREY

Se videoen,  
så nemt lægger 
man Starfloor 
Click!



SLATE!GREY
35996000

Starfloor Click er lavet af materiale, 
som er 100 % genanvendeligt og 
ftalatfrit, med meget lave emissioner. 
Tarketts Balanced Choice-mærknin-
gen giver oplysninger om indholdet i 
vores gulve, og hvordan de bidrager 
til en bæredygtig udvikling.

Q  hvor stor en del af råmaterialet, som er naturligt og fornyelsesbart
Q  hvorvidt produktet kan genbruges eller ej
Q  mængden af kemiske emissioner (TVOC µg/m3 efter 28 dage)

Tykkelse: 5 mm  Slidlag: 0,50 mm 
Bredde: Træmønster 20 cm. Stenmønster 30,5 cm   
Længde: Træmønster 122 cm. Stenmønster 61 cm   
Vægt: 9,2 kg/m!  Planker/pakke: 7  Fasede kanter: Ja   
Miljø: Lave emissioner. Ftalatfri  Brugsklasse: 33

*OBS! Vinyl plankerne i pakken kan skifte farve, hvilket er en del af gulvets design.

SLATE!ANTHRACITE
35996001

SOFT OAK!NATURAL
35997007

SOFT OAK!LIGHT BEIGE
35997004

CERUSED OAK!BEIGE*
35997011

CERUSED OAK!LIGHT 
BROWN* 35997012

WASHED PINE!LIGHT 
BROWN 35997016

SMOKED OAK!LIGHT GREY
35997001

SMOKED OAK!DARK GREY 
35997002

SMOKED OAK!BROWN
35997003
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P R O T E C T I O N

Information
Tarkett A/S 
Industrivej 2, 2640 Hedehusene
Tlf.: 43 90 60 11. Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com


