
Så naturtro, at det snyder selv det mest trænede øje

TARKETT  
TOUCH

PRIMIUM 
VINYL 

NATURTRO TRÆUDSEENDE 
MED ALLE VINYLGULVETS 
FORDELE

Elegant, eksklusivt udseende
De smukke og naturtro træmønstre i 
Touch-kollektionen giver en varm og elegant 
følelse til din indretning.

Varm og behagelig
Touch er blød og behagelig at stå og gå på.  
Er f.eks. perfekt til køkkenet. 

Et holdbart gulv som er let at leve med 
Få gulve er så holdbare, praktiske og lette  
at rengøre som Touch. Det slidstærke  
overfladelag sikrer, at skønheden i dit gulv 
bevares år efter år. 

Godt indeklima
Touch er helt ftalatfrit, rengøres med skån-
somme rengøringsmetoder og har ekstremt 
lave emissioner. 

Brugsklasse: 23/32
Tykkelse: 2,5 mm
Slidlag: 0,50 mm
Slidgaranti: 15 år
Bredde: 4, 3 og 2 m

www.tarkett.dk

Lægnings- og vedligeholdelsesvejledning 
finder du på tarkett.dk



TARKETT TOUCH  
- VORES MEST EKSKLUSIVE VINYLGULV

Mærk det livagtige mønster med dine fingre, og se hvordan lyset 
fanger strukturen og fremhæver den naturlige struktur.  
Med Tarkett Touch får du udseendet og fornemmelse af ægte træ 
sammen med alle fordelene ved et vinylgulv. 

CRAFTED OAK LIGHT BEIGE
2 m: 230583000 (8600765012458)
3 m: 230584000 (8600765012397)
4 m: 230585000 (8600765012427)

CRAFTED OAK WARM BEIGE
2 m: 230583002 (8600765012717)
3 m: 230584005 (8600765012489)
4 m: 230585005 (8600765012601)

Skab en trendy vintagefølelse med  
Crafted Oak. De brede planker med detaljer 
som ligner savmærker og revner giver gulvet  
et naturtro og rustikt træmønster.

Et klassisk og tidløst træmønster med fine 
kontraster og karakteristiske knaster, der 
giver et moderne og levende look. 

LIVING OAK BROWN
2 m: 230583009 (8600765013066)
3 m: 230584019 (8600765012809)
4 m: 230585019 (8600765012946)

LIVING OAK LIGHT BEIGE
2 m: 230583007 (8600765013042)
3 m: 230584015 (8600765012762)
4 m: 230585015 (8600765012908)

LIVING OAK GREY
2 m: 230583010 (8600765013073)
3 m: 230584021 (8600765012823)
4 m: 230585021 (8600765012960)

LIVING OAK LIGHT GREY
2 m: 230583012 (8600765013097)
3 m: 230584025 (8600765012861)
4 m: 230585025 (8600765013004)

CRAFTED OAK LIGHT NATURAL
2 m: 230583006 (8600765012755)
3 m: 230584013 (8600765012564)
4 m: 230585013 (8600765012687)

CRAFTED OAK LIGHT NATURAL LIVING OAK GREY


