
Supernature 
PVC VLOEREN

Brengt de 
natuur bij 
je thuis
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De schoonheid 
van hout en steen 
vastleggen  

De natuur begeleidt elk aspect van 
onze designreis. Alle digitale dessins in 
de Supernature PVC collectie worden 
rechtstreeks gescand vanaf het  
orgineel in hout of steen, van eikenhout 
tot marmer. Door aandacht te besteden 
aan de oorsprong van deze natuurlijke 
materialen, delen we het wonder van 
natuurlijke imperfecties en nuances 
met je. De verscheidenheid van onze 
ontwerpen geeft je de vrijheid om op 
subtiele wijze de stijl te matchen die het 
beste bij jouw woonruimte past.

De nieuwe Supernature collectie zet een ongekende mijlpaal in het ontwerpen 
van modulaire PVC collecties. Onze geavanceerde digitale printtechnologie 

stelt ons in staat om de meest subtiele details van hout en steen te onthullen 
en elke plank of tegel uniek te maken in nerf, textuur en kleur.

De kracht van de 
natuur benutten

"Met deze collectie brengt ons 
gepassioneerde ontwerpteam 

hulde aan de natuur door een zeer 
realistische look en feel te creëren die 
natuurlijke kleuren combineert met 

een natuurgetrouwe afspiegeling van 
elk detail”. 

Florian Bougault - Art Director EMEA
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Haal buiten  
naar binnen

Het ontwerpen en inrichten van 
woonruimtes is steeds meer gericht 
op het verbinden van interieurs met de 
buitenwereld en de schoonheid van 
de natuur om zo de kwaliteit van leven 
in stedelijke ruimtes te verbeteren. 
Door de beste natuurlijke kleurtonen 
en structuren van hout en steen te 
selecteren, halen we het buitenleven 
naar binnen.

Op deze manier willen we een prettige 
sfeer creëren om te wonen, leren, 
werken en zorgen. Onze Supernature 
dessins brengen je interieur tot leven 
door het gebruik van onze exclusieve 
printtechnologie.

Van de kalme, ingetogen puurheid van 
de Chatillon Oak tot de expressieve 
structuur van de Delicate Oak en de 
natuursteendessins. We selecteerden 
een reeks eikenhoutnerf- en 
natuursteenpatronen en kleuren 
voor een complete PVC collectie. 
Naar welke woonstijl je voorkeur ook 
uitgaat, je vindt bij ons een PVC vloer 
die bij jouw persoonlijke stijl past. 

Ondertussen blijven we focussen 
op de introductie van extra grote 
formaten planken en tegels (XXL). Het 
eindresultaat is een palet aan dessins, 
waarmee je mensvriendelijke ruimtes 
kunt creëren.
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Tarkett Human-Conscious Design® is onze belofte collecties te ontwerpen waarbij 
huidige en toekomstige generaties centraal staan. Wij creëren vloeren die goed zijn voor 

mens en milieu. Het ontwikkelen van een circulaire economie, innoveren met goede 
materialen en het overtreffen van de kwaliteitsnormen voor binnenlucht zijn essentiële 

onderdelen van onze verbintenis met de huidige en toekomstige generaties.

Ontwerpen met 
respect voor mens 

en milieu 
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Wij zijn gepassioneerde pleitbezorgers 
van de circulaire economie. Daarom 
werken we eraan om het gerecyclede 
materiaal in al onze producten te 
maximaliseren en prioriteit te geven 
aan recycling aan het einde van 
hun levensduur. Dit is goed voor het 
behoud van natuurlijke hulpbronnen, 
vermindering van afval en CO2-uitstoot 
en helpt onze klanten probleemloos 
duurzame keuzes te maken.

Gerecyclede inhoud

Onze dryback (verlijmde) collecties 
bevatten tot 40,7% gerecycled 
materiaal **. 

Ons ReStart®

terugname- 
en recycling-
programma

Onze Supernature collectie is klaar voor 
ReStart. Afvalresten van de dryback 
collectie na installatie zijn recyclebaar 
in ons recyclingcentrum in Clervaux 
(Luxemburg). Recycling achteraf van 
het geïnstalleerde product is mogelijk 
voor onze Solid Rigid Click collecties. 
In de periode 2010 tot 2020 hebben 
we inmiddels meer dan 109.000 
ton vloerbedekking ingezameld via 
ReStart® ***.

Klimaatverandering

12% Van het totale volume van de 
ingekochte grondstoffen bestaat uit 
gerecycled materiaal, waarmee we een 
CO2-reductie van maar liefst 253.000 
ton in 2020 hebben gerealiseerd. 

* TVOS na 28 dagen

** 38,80% productieafval en 1,9% afval na consumptie

*** Alle collecties gecombineerd in Europa, Brazilië en 
Noord-Amerika.

Bij Tarkett willen we elk detail 
weten van de materialen die 
we gebruiken. Daarom zijn we 
aanhangers van de gezondheids- en 
duurzaamheidsnormen van Cradle to 
Cradle® - een methodologie die onze 
goede materiaalkeuzes ondersteunt. 
Volledige transparantie van ons, 
gemoedsrust voor u.

Gemaakt in Europa

Onze Supernature collectie wordt 
in eigen huis vervaardigd in onze 
Europese productievestigingen in 
Clervaux (Luxemburg) en Jaslo 
(Polen).

Ftalaat-vrij

Onze Supernature collectie bevat 
geen schadelijke weekmakers en 
is ftalaatvrij. Het draagt bij aan 
gezondere woonruimtes en bij het 
behalen van certificeringen voor 
duurzaam bouwen, zoals BREEAM, 
WELL en LEED.

Vergaande transparantie

van onze materialen 
wordt onafhankelijk 
beoordeeld door EPEA.

Uniek in de markt, onze MHS 
(Material Health Statements) 
geven u een duidelijk beeld van het 
gezondheidsprofiel van de materialen 
die in onze vloeren worden gebruikt. 
Onze EPD's (Environmental Product 
Declarations) delen informatie over 
de milieu-impact van de materialen.

Onze toewijding om bij te dragen 
aan gezondere woonruimtes om 
in te leven en te werken, is niet 
alleen een belofte. Door de VOS-
uitstoot (Vluchtige Organische 
Stoffen) te verminderen, overtreffen 
onze producten de strengste 
industrienormen voor luchtkwaliteit. 
Normen die we kunnen aantonen met 
cijfers, niet alleen met woorden.

Ultra lage VOS

Omdat we 90% van de onze tijd 
binnenshuis doorbrengen, is een 
gezond binnenklimaat van belang. 
Onze Supernature PVC collectie  
heeft een ultra lage VOS-uitstoot,  
minder dan 10 µg / m3 *.

Inkt op waterbasis 

Bij Tarkett gebruiken we in al onze 
drukprocessen inkt op waterbasis 
zonder organische oplosmiddelen. 
Dit draagt bij aan de ultra lage 
VOS-emissies van de Supernature 
collecties. 

Goede 
materialen

Circulaire 
economie

Binnenklimaat

95

40.7
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Design
De Supernature collectie is voorzien van onze nieuwe 
TEKTANIUM™ PU-coating die gebruik maakt van een 
gepatenteerd polymeersysteem dat een natuurlijk heldere, 
aantoonbaar sterkere beschermlaag vormt. Deze laag 
biedt een ongeëvenaarde weerstand tegen krassen, 
schuren, slijtage en vlekken. Bovendien biedt het  
een ultramatte afwerking. Door dit effect te  combineren  
met uitstekende weerstands- en duurzaamheids-
eigenschappen, ziet het oppervlak van je vloer er 
realistischer uit en gaat het langer mee. TEKTANIUM™  
is de enige PU-coating die al deze eigenschappen 
combineert, dus compromissen zijn niet nodig.

Beste ultramatte 
afwerking en 

ongeëvenaarde 
weerstand

Tarkett: Supernature collectie 
Belangrijkste Europese concurrent A
Belangrijkste Europese concurrent B

Glansmeting onder een hoek van 85 °  
op basis van interne tests van Tarkett.  
(in overeenstemming met ISO 2813)

<6 = Ultramat
> 10 = Glanzend

Vlekbestendigheidsmeting op basis 
van interne tests van Tarkett  
(in overeenstemming met ISO 26987).

0 = niet beïnvloed (beste in zijn klasse)
30 = erg getroffen

Meting van de slijtvastheid op basis  
van interne tests van Tarkett.  
(gebaseerd op EN ISO 16094)

5000 = beste in zijn klasse

ULTRA MATTE AFWERKING WEERSTAND TEGEN VLEKKEN WEERSTAND TEGEN SLIJTAGE
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Deze technologie graveert effecten op planken 
en tegels. Het reliëf weerspiegelt perfect de 
structuur van het hout waardoor de PVC plank 
steeds realistischer wordt.  

Digitale print

Embossed in register

Formaten 
Met maar liefst 5 verschillende formaten, biedt 
de Supernature PVC collectie een ruime keuze 
voor een optimale transitie van uw woonruimte. 
Naast een standaard XXL-afmeting in dryback 
van 25x150 cm, voor een nog natuurlijker 
effect, zijn alle houtdessins ook leverbaar in 
miniplanks van 12x60 cm en 15x60 cm voor 
een klassieke visgraat installatie. De beton 
dessins hebben een formaat van 50x100 cm.

Door een loepzuivere digitale print, 12 m² 
unieke planken zonder patroonherhaling en het  
gebruik van hoogwaardige grondstoffen zijn 
onze Supernature dessins een exacte kopie van 
het natuurlijke materiaal.
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XXL

C°

STANDAARD PVC COLLECTIES 

- Slechts 10 unieke planken met een afmeting 

van 20 x 120 cm

TARKETT SUPERNATURE PVC COLLECTIE  

12 m² unieke planken zonder patroonherhaling!

- 32 unieke planken in afmeting 25 x 150 cm

- 166 unieke planken in afmeting 12 x 60 cm

- 133 unieke planken in afmeting  15 x 60 cm

- 24 unieke tegels in afmeting 50 x 100 cm

Onze Supernature dessins zijn niet van echt te 
onderscheiden.

12 m2

3 m2



10 Highland Oak – Beige – 24514116
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Dryback (verlijmd)

Forest Oak - Soaped 
Dryback: 24503113

Forest Oak - Papyrus 
Dryback: 24503114

Chatillon Oak - Brown 
Dryback: 24503061

Creek Oak - Beige 
Dryback: 24514041

Highland Oak - Smoke 
Dryback: 24514089 Click: 24616089

Forest Oak - Natural 
Dryback: 24503031

Chatillon Oak - Natural 
Dryback: 24503060

Delicate Oak - Clay 
Dryback: 24514095 Click: 24616095

Highland Oak - Cream 
Dryback: 24514087 Click: 24616087

Forest Oak - Pistaccio Shell 
Dryback: 24503030

Forest Oak - Smoke 
Dryback: 24503118

Delicate Oak - Almond
Dryback 24514092  Click 24616092

Creek Oak - Brown 
Dryback: 24514043

Highland Oak - Light Grey 
Dryback: 24514115 Click: 24616115

Forest Oak - Nutmeg 
Dryback: 24503029

Chatillon Oak - Beige 
Dryback: 24503062

Delicate Oak - Toffee 
Dryback: 24514093 Click: 24616093

Highland Oak - Beige 
Dryback: 24514116 Click: 24616116

Solid Rigid Click

XXL planken

25 x 150 cm 19,7 x 121,7 cm



12 Chatillon Oak – Beige – 24535062
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Dryback (verlijmd)

Forest Oak - Soaped 12x60 cm 
Dryback: 24535113

Forest Oak - Papyrus 12x60 cm
Dryback: 24535114

Chatillon Oak - Brown 12x60 cm
Dryback: 24535061

Creek Oak - Beige 15x60 cm
Dryback: 24537041

Highland Oak - Smoke  15x60 cm
Dryback: 24537089

Forest Oak - Natural 12x60 cm 
Dryback: 24535031

Chatillon Oak - Natural 12x60 cm 
Dryback: 24535060

Delicate Oak - Clay 15x60 cm 
Dryback: 24537095

Highland Oak - Cream 15x60 cm
Dryback: 24537087

Forest Oak - Pistaccio Shell 12x60 cm
Dryback: 24535030

Forest Oak - Smoke 12x60 cm
Dryback: 24535118

Delicate Oak - Almond  15x60 cm 
Dryback: 24537092

Creek Oak - Brown 15x60 cm
Dryback: 24537043

Highland Oak - Light Grey  15x60 cm 
Dryback: 24537115

Forest Oak - Nutmeg 12x60 cm 
Dryback: 24535029

Chatillon Oak - Beige 12x60 cm
Dryback: 24535062

Delicate Oak - Toffee  15x60 cm
Dryback: 24537093

Highland Oak - Beige  15x60 cm 
Dryback: 24537116

Visgraat

12 x 60 cm / 15 x 60 cm
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Fibra - Light Blue Grey
Dryback: 24522104 Click: 24625104

Fibra - Middle Grey
Dryback: 24522105 Click: 24625105

Patina Concrete - Light Grey
Dryback: 24522032

Rock - Grey
Dryback: 24522001 Click: 24625001

Fibra - Grey
Dryback: 24522103 Click: 24625103

Fibra - Beige
Dryback: 24522108 Click: 24625108

Patina Concrete - Dark Grey
Dryback: 24522034

Rock - Dark Grey
Dryback: 24522111 Click: 24625111

Fibra - Blue Grey
Dryback: 24522102 Click: 24625102

Fibra - Anthracite
Dryback: 24522101 Click: 24625101

Patina Concrete - Medium Grey
Dryback: 24522033

Rock - Medium Grey
Dryback: 24522110 Click: 24625110

Fibra - Light Grey
Dryback: 24522106 Click: 24625106

Fibra - Brown
Dryback: 24522107 Click: 24625107

Patina Concrete - Grege
Dryback: 24522109

Rock - Anthracite
Dryback: 24522112 Click: 24625112

Dryback (verlijmd) Solid Rigid Click

50 x 100 cm 49,7 x 99,7 cm

XXL tegels 



Patina Concrete – Dark Grey – 2452203416



Wij behouden ons het recht voor de bovenstaande informatie voor verbeteringen te wijzigen. (04/21)
Zoals bepaald in de Europese Regelgeving N° 305/2011 voor CE Marking, zijn de Declarations of Perfomances beschikbaar op onze website www.tarkett.nl.  
Tarkett’s installatiehandleiding, reiniging- en onderhoudsinstructies moeten in acht genomen worden. Neem contact op met Tarkett voor de juiste instructies.
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iD inspiration 
Technische gegevens

 Norm  Dryback 55 /70  Solid Rigid Click 55 

 CERTIFICERING & GEBRUIKSKLASSE

 Type vloerbedekking  EN ISO 10582  Compacte elastische vloerbedekking  Compacte elastische vloerbekleding

 Gebruiksklasse  EN ISO 10874  Huishoudelijk gebruik: 23/23
 Projectmatig gebruik: 33/34
 Industrieel gebruik: 42/43

 Huishoudelijk gebruik: 23
 Projectmatig gebruik: 33
 Industrieel gebruik: 42

 CERTIFICERING & GEBRUIKSKLASSE

 Totale dikte  EN ISO 24346  2,5 mm  5 mm

 Dikte slijtlaag  EN ISO 24340  0,55 mm / 0,70 mm  0,55 mm

 Totaal gewicht  EN ISO 23997  3850 g/m2  / 3950 g/m2  8850 g/m2

 Afmetingen  EN ISO 24342  Planken
 25x150 cm, 10 planken/box =3,75 m2

 
 Mini-plank: 
 15x60 cm, 50 planken/box = 3,66 m2

 12x60 cm, 40 planken/box = 3,60 m2

 
 Tegels
 50x100 cm, 7 tegels/box = 3,5 m2

 Planken
 19,70x121,70 cm, 7 planken/box = 1,61 m2

 
 Tegels
 49,7x99,7 cm, 3 tegels/box = 1,46 m2

 Oppervlakte behandeling (PUR)  -  Ja - TektaniumTM  Ja - TektaniumTM

 Vellingkant  -  Planken: ja - 4 zijdig
 Tegels: -

 Planken: ja - 4 zijdig
 Tegels: -

 Hoge definitie digitale print  -  Forest Oak, Chatillon Oak, Creek Oak,                
 Patina Concrete, Fibra

 -

 Embossing in Register  Delicate Oak, Highland Oak  Delicate Oak, Highland Oak

 TESTGEGEVENS

 Dimensiestabiliteit  EN ISO 23999  ≤ 0,10%  ≤ 0,15%

 Kruleigenschappen bij verwarming  EN ISO 24346  ≤ 2 mm  ≤ 1 mm

 Brandgedrag  EN 13501-1  Bfl-s1 verlijmd op beton
 Bfl-s1verlijmd op houten ondervloer 

 Bfl-s1 verlijmd op beton

 Restindruk  EN ISO 24343-1  ≤ 0,05 mm  ≤ 0,10 mm

 Meubelpoot  EN 424  Geschikt - geen beschadiging  Geschikt - geen beschadiging

 Bureaustoel geschikt  ISO 4918- EN 425  Geschikt - geen beschadiging  Geschikt - geen beschadiging

 Contactgeluidsisolatie  EN ISO 717-2  ∆Lw = 3 dB  ∆Lw = 5 dB

 Geluidsreductie  EN ISO 31-074  Klasse C (Ln,e,w < 85 dB)  Klasse C (Ln,e,w < 85 dB)

 Warmtedoorlaatweerstand  EN ISO 10456  0,02 m2 K/W  0,05 m2 K/W

 Lichtechtheid  EN ISO 105-B02 (method 3a)  ≥ 6  ≥ 6

 Chemicaliënbestendigheid  EN ISO 26987  Zeer goed  Zeer goed

 Slipweerstand  DIN 51130
 EN 13893

 R9/R10 afhankelijk van embossing
 μ ≥ 0.30

 R9/R10 afhankelijk van embossing
 μ ≥ 0.30

 Electrostatische eigenschappen  EN 1815  < 2 kV op beton

 Pelweerstand  EN ISO 24345  ≥ 50N / 50mm  ≥ 50N / 50mm

 Vloerverwarming  -  Geschikt - max. 27°C  Geschikt - max. 27°C

 DUURZAAMHEID

 VOS emissie  ISO 16000-9  ≤ 10 μg / m3 (TVOS na 28 dagen)  ≤ 10 μg / m3 (TVOS na 28 dagen)

 Recycled content  -  34,9/34,7% productie-afval
 1,7% post-consumer afval

 35% productie-afval 

 Recyclebaar  -  Ja - installatie-afval  Ja - installatie- en post-consumerafval

 Weekmakers  -  Ftalaat-vrij  Ftalaat-vrij

 GARANTIE

 Huishoudelijk gebruik  -  15 jaar  15 jaar 

 Project gebruik  -  10 jaar  10 jaar 

 CE MARKING

 DoP nummer  - 0132-0084-DoP-2020-03/ 
0132-0085-DoP-2020-03

 0197-0011-DoP-2021-02



18 Delicate Oak – Toffee - 24537093 
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Wil je hetzelfde decor toepassen in je 
woonkamer, op de bovenverdieping en op 
de trap?

Dit is nu mogelijk met het unieke 
trappenprogramma van Tarkett.

Vraag de dealer naar de mogelijkheden

Als eerste fabrikant introduceert 
Tarkett een terugnameregeling voor 
haar Supernature Solid Rigid Click 
vloeren. Neem na gebruik contact 
met je dealer op voor terugname of 
bezoek onze website:  
dessotarkett.nl/restart

De combinatie van Solid Rigid Click 
en een Tarkomfort Black 10dB 
ondervloer staat garant voor een 
optimale contactgeluidsreductie van 
maar liefst ∆Lin 10dB en is daarmee 
een ideale vloerconstructie voor 
appartementen (TüV gecertificeerd 
conform DIN16205).

Afmeting: Breedte 1 meter x Lengte 10 meter 
(10m² per rol)
Rolgewicht: 1,33 kg 
Warmtedoorlaatweerstand: 0,014 m2.K/W

Per rol te bestellen

Afmeting: Breedte 1 meter x Lengte 6,5 meter 
(6,5m² per rol)
Rolgewicht: 16,9 kg 
Warmtedoorlaatweerstand: 0,01 m2.K/W

Per rol te bestellen

Een Tarkomfort Self Adhesive 
ondervloer maakt een snelle en 
zwevende installatie van een dryback 
PVC vloer mogelijk en reduceert tevens 
de loop- en contactgeluiden. Een 
praktische oplossing als bestaande 
vloeren intact moeten blijven.

Traprenovatie 
& toepassingen 

ReStart Tarkomfort Black 10 dB Tarkomfort Self 
Adhesive (SA)



Ben je op zoek naar inspirerende, 
leuke en creatieve woonideeën? 

Neem dan een kijkje op 
www.dessotarkett.nl.

In ons lookbook vind je een 
mooi overzicht van onze collectie. 

JE KUNT 
ONS VOLGEN OP 

FACEBOOK, 
PINTEREST 

& INSTAGRAM!

www.dessotarkett.nl
home.nl@tarkett.nl

https://facebook.com/watisjouwstijl/
https://nl.pinterest.com/watisjouwstijl/
https://instagram.com/watisjouwstijl/ 


