
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARTISAN – ТЕРИТОРІЯ ТВОРЧОСТІ! 
 
Натхнення, з яким великі майстри створювали свої прекрасні шедеври… 
З тією ж пристрастю і натхненням ми працюємо кожен день, створюючи нові продукти… 
 
Компанія Tarkett продовжує дивувати цікавими новинками сезону весна-
літо 2011. Tarkett представляє нову колекцію ламінату Artisan 933. В 
перекладі з англійської мови означає «майстер своєї справи», «золоті» 
руки. Майстер, здатний створити із звичайної дошки витвір мистецтва, 
гідний зайняти місце в кращих музеях світу, таких як Лувр, Ермітаж, 
Прадо. Саме так ми назвали дизайни нової колекції Artisan 933. 
 
Колекція ламінату Artisan 933, зовнішньо схожа з паркетом ручної 
роботи і розширює пропозицію в преміум сегменті. Все це стало 
можливим завдяки застосуванню унікальних дизайнів, які імітують 
масивну дошку, з високою якістю і глибиною структури і використанням 
відразу декількох технологічних прийомів: 

 
 Ефект хромованої поверхні 
 Ефект блискучих пір 
 Ефект ручної обробки 
 Ефект оптичної фаски 
 Матовий ефект 
 Розробка «ефект безкінечної дошки» 

 
За рахунок ефекту хромованої поверхні і блискучих пір дерева структуровані з застосуванням різних рівнів 
блиску. Ефект оптичної фаски – інноваційний підхід Tarkett, який дозволяє створювати вигляд натуральної 
масивної дошки. Така обробка дозволяє виділити кожну дошку на підлозі, за рахунок чого покриття 
виглядає більш елегантно. Завдяки технології поперечної ручної обробки створюється ефект поперечного 
розпилу і ефект ручної обробки майстром. Завдяки розробці «ефект безкінечної дошки» ви отримуєте 
єдиний простір без стиків. Дизайн ламінату не переривається при переході з однієї дошки на іншу, 
створюючи імітацію довгої натуральної дошки. Матова поверхня підкреслює натуральний вигляд деревини.  
 
Основні технічні характеристики колекції: 
33 клас застосування 
Замок T`Lock 
Товщина - 9 мм 
7 дощок в пачці   
1,754 м2 в пачці  
Розміри дошки: 1292 х 194 мм 
25 років гарантії 
 
Чудові дизайни Artisan 933 ефектно підкреслюють інтер’єр і створюють в ньому незвичайну атмосферу. 
Колекція ламінату Artisan від компанії Tarkett створена для тих, хто шукає якісне і надійне покриття для 
підлоги, для тих, хто віддає перевагу натуральним текстурам і бажає при цьому створювати вишуканий 
інтер’єр. 
 
Більше інформації на нашому сайті: http://www.tarkett.ua/catalog/laminat/tarkett/33/artisan/  

LAMINATE NEWS 
The Tarkett newsletter 

Київ, Червень 2011 


