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Door een perfecte kleurafstemming en hoogwaardig gebruiksgemak van de vloer- en 
wandbekleding sluiten alle collecties binnen het concept The Perfect Match aan bij de 
behoeften voor in het onderwijs en in de zorg. Van vloer tot wand en van de ene ruimte 
naar de andere. Van de receptie tot de natte ruimte, van de gang tot het klaslokaal. Het is 
de complete alles-in-1 oplossing van Tarkett met ongekende combinatiemogelijkheden.

Vloerbekleding

acczent & Tapiflex Evolution - design harmonie
Acczent & Tapiflex Evolution staan synoniem voor de top-end collectie binnen het 
totale aanbod van Tarkett's vinyl in banen. Deze collecties komen overeen met de 
hoogste eisen voor wat betreft techniek en hygine. Dankzij het robuuste en slijtvaste 
karakter van deze collectie, is het uitermate geschikt voor toepassingen met zwaar 
loopverkeer. 

acczent Excellence - Stimulerende kleuren 
De vernieuwde inspirerende Excellence collectie is speciaal ontworpen om een 
stimulerende omgeving te creren. De Acczent Excellence collectie is volledig vernieuwd 
en genspireerd op de laatste trends. De collectie biedt u een breed assortiment van 87 
kleuren voor eindeloze creativiteit. 

Tapiflex Excellence - comfort
De heterogene vinylvloer Tapiflex Excellence biedt veerkracht. Een schuimrubber rug 
reduceert contactgeluid en verzacht elke stap om een ongevenaarde geluidsreductie en 
schokdemping te bieden. 

Tapiflex Essential - Harmonie
Tapiflex Essential staat voor harmonie. De collectie legt de nadruk op kleurgebruik om 
een geraffineerd ontwerp te creren. De Tapiflex Essential collectie biedt een optimale 
balans tussen geluidsreductie, indrukgevoeligheid en slijtvastheid. 
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Natte ruimtes
  
Wetroom & Safetred - Een compleet aanbod
Tarkett's Wetroom wandbekleding wordt gekenmerkt door een ruime keuze 
aan kleuren en dessins. In combinatie met Safetred anti-slipvloeren is 
dit de ideale wand- en vloerkeuze voor natte ruimtes, zowel voor de 
gezondheidszorg, onderwijs en sportcentra. Deze collectie biedt bijpassende 
accessoires zoals profielen, afvoeren en drains. Het concept biedt de 
mogelijkheid, om ook qua kleur en sfeer te matchen met naastgelegen 
ruimtes en gangen. 

Wandbekleding 

protectWaLL - Optimale wandbescherming
ProtectWALL laat perfect de expertise van Tarkett zien voor zowel vloer 
als wand op het gebied van extreme bescherming. Dankzij uitstekende 
mechanische bestendigheid, is de ProtectWALL een unieke oplossing voor de 
wand en biedt  bescherming daar waar nodig. ProtectWALL is er ook in een 
versie speciaal ontwikkeld voor Cleanrooms (2CR), die voorzien is van een 
gladde afwerking voor een hyginisch resultaat en schoonmaak gemak. 

Trapbekleding

TX Stairs - Slijtvastheid en geluidsreductie
TX Stairs is verkrijgbaar in 15 kleuren die passen bij de Tapiflex-collectie 
en is een ideale oplossing voor de veiligheid in onderwijs. De Tapiflex TX 
Stairs combineert uitstekende slijtvastheid met geluidsreductie. Ingebouwde 
trapneuzen met speciaal ontworpen ribbels bieden slipweerstand en een 
betere zichtbaarheid; een voortreffelijke oplossing voor veiligheid op de 
trap. 



Bestel de staalkaarten van de 
verschillende collecties binnen 

The Perfect Match via:

www.tarkett.nl


