
vloeren

HOMOGEEN VINYL

 - Een complete designcollectie 
met 188 kleuren en zeven patronen



Uitgebreide aandacht voor het milieu en 
duurzaamheid

 Ftalaat-vrij sinds 2011

 Extreem lage emissie van organische stoffen (VOS) 
 100% recyclebaar
 Biocidevrij
 Reiniging door water en milde reinigingsmiddelen
 Geproduceerd in eigen fabriek in Ronneby, Zweden

De iQ range maakt deel uit van Tarkett's assortiment van hoogwaardige 
homogene vinylvloeren. iQ staat voor Intelligent Quality. iQ vloeren zijn dankzij 
haar hoge slijtvastheid , goede functionele- en milieukenmerken en de laagste  
levensduurkosten op de markt, de optimale keuze voor openbare ruimtes zoals 
ziekenhuizen en scholen. In ruimtes met dagelijks veel traffic, zoals gangen, 
worden vloeren blootgesteld aan enorme slijtage. Deze ruimtes vereisen 
daardoor vloeren met een lange levensduur die er ook mooi uit blijven zien.  Een 
iQ vloer die wordt onderhouden op de juiste manier - zonder wax of polish en 
wordt gereinigd met slechts milde oplosmiddelen en water - kan worden hersteld 
door simpelweg droog te polijsten. Hierdoor lijkt de vloer weer zo goed als 
nieuw. 

iQ vloeren zijn niet alleen duurzaam en slijtvast - ze zijn ook eenvoudig te  
installeren  en uitermate geschikt voor het creren van plinten zowel met als 
zonder ondersteunend profiel. Tevens zijn de iQ vloeren zeer flexibel zodat een 
juiste afwerking bij afvoerputjes geen probleem is. Dit is vooral belangrijk bij  
zorgomgevingen waar de eisen inzake hygine en reiniging hoog in het vaandel 
staan. iQ vloeren zijn onderhoudsvriendelijk, zijn getest en goedgekeurd voor 
gebruik in zogenaamde cleanrooms en hebben geen invloed op de groei van  
bacterin.

Andere eigenschappen die belangrijk zijn voor een goede 
binnenluchtklimaat in openbare ruimtes zijn een goede akoestiek, een 
comfortabel loopvlak en een lage rolweerstand . Tarkett's iQ vloeren hebben 
alle eigenschappen die nodig zijn om een goede, functionele en aangename 
omgeving in een ziekenhuis, zorginstelling of de school te creren. De 
homogeniteit van de Tarkett vloer garandeert een duurzame, absoluut 
waterdichte, door en door gekleurde bedekking waarbij zwaar belaste referenties 
van meer dan 30 jaar geen uitzondering zijn.



 -De beste keuze voor 
          openbare gebouwen

iQ Natural 
iQ Natural is geproduceerd met behulp van een natuurlijke weekmaker op 
basis van hernieuwbare grondstoffen. De harmonieuze kleurstelling met 24 
kleuren en 11 grijstinten in Grey Edition maakt de iQ Natural geschikt voor elk 
interieur. 

 
 
 
 
iQ Megalit
iQ Megalit heeft een richtingloos patroon met veel karakter en diepte. Het 
kleurenpalet van de iQ Megalit bestaat uit 24 kleuren en is zeer geschikt voor 
het creren van patronen.

 
iQ Eminent 
Het richtingloze patroon van de iQ Eminent is speciaal ontworpen voor 
publieke ruimtes. De nieuwe collectie is breed en goed uitgebalanceerd 
en bestaat uit 34 kleuren en twee patronen. De Unisense,  een innovatief 
patroon met de uitstraling van een gietvloer, maakt de klassieke look 
compleet. 

 
iQ Granit 
iQ Granit heeft een breed kleurenpalet van 31 kleuren die geschikt zijn voor 
de meeste interieurs. Er zijn ook oplossingen met harmonieuze kleuren binnen 
de iQ Granit met akoestische, antislip en elektrisch geleidende eigenschappen. 
 
 
 
 
 

 
iQ Optima 

iQ Optima is een old-timer in de vloerenbranche. Deze collectie kent een 
klassiek maar tijdloos dessin met maar liefst 64 kleuren verdeeld in zes 
verschillende kleurthema's en -patronen. De vinylcollectie is verkrijgbaar 
in banen en tegels. Het nieuwe patroon 'Essence' is tevens verkrijgbaar 
met oppervlaktestructuur (embossing), leverbaar in  stroken en met een 
vellingkant (v-groef), uniek voor een homogene vinylcollectie. Dit type 
vloer biedt de uitstraling van LVT stroken in combinatie met de ongekende 
onderhoudseigenschappen van een iQ vloer.



Bestel de complete iQ collectie 
staalkaart of n van de 

iQ collectie staalkaarten via:

www.tarkett.nl/iqcollectie


