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Naturlige design fliser

100 x 25 cm

Finn oss på

50 x 50 cm
50 x 25 cm
25 x 25 cm

Norway/112017

Forbo Flooring System er en del av Forbo
konsernet, en global markedsleder innen gulv
og transportbåndsystemer. Forbo Flooring
tilbyr et komplett sortiment av gulvprodukter
for både prosjekt- og privatmarkedet.
Kvalitetsgulv av linoleum, vinyl, tekstile gulv
og inngangsmatter kombinerer funksjonalitet,
farge og design som gir komplette
gulvløsninger til et hvilket som helst miljø.

Finn oss på

Lines

MODERNE
NATURLIG
ROMFØLELSE
DIMENSJON

t3573 | trace of nature
t5231 | Cliffs of Moher
t5232 | rocky ice
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t5218 | Welsh Moor
100 x 25 cm

t5225 | compressed time
100 x 25 cm

t5217 | withered prairie
100 x 25 cm

t5218 | Welsh moor
t5229 | fresh walnut

t5235 | North Sea coast
100 x 25 cm

t5230 | white wash
100 x 25 cm

t3702 | liquid clay
t3711 | cloudy sand
t3718 | Pluto
t5237 | black sheep

t5231 | Cliffs of Moher
100 x 25 cm

t3573 | trace of nature
100 x 25 cm

t5232 | rocky ice
100 x 25 cm

t3573 | trace of nature
t5226 | grey granite
t5232 | rocky ice
3238 | laguna

t5237 | black sheep
100 x 25 cm

t5226 | grey granite
100 x 25 cm

t3575 | white cliffs
100 x 25 cm
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Line

t3573 | trace of nature
t5232 | rocky ice
t5230 | white wash

DEN LINEÆRE EFFEKTEN SKAPER ET
MODERNE VISUELT UTTRYKK

t5225 | compressed time
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Textura
TAKTIL
LIVLIG
TRESTRUKTUR
AUTENTISK
MØNSTER

te5217 | withered prairie
te5218 | Welsh Moor
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te5218 | Welsh moor
100 x 25 cm

te5229 | fresh walnut
100 x 25 cm

te5217 | withered prairie
100 x 25 cm

te3573 | trace of nature

te5235 | North Sea coast
100 x 25 cm

te5230 | white wash
100 x 25 cm

te3573 | trace of nature

te5231 | Cliffs of Moher
100 x 25 cm

te3573 | trace of nature
100 x 25 cm

Textur
te3573 | trace of nature

t5218 | Welsh Moor
te3573 | trace of nature
te5218 | Welsh Moor

PREGINGEN I TEXTURA GJØR
GULVET SPESIELT FLOTT
MED TRESTRUKTUR I OVERFLATEN

te5218 | Welsh Moor
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Slate
AUTENTISK
UTE – INNE
TAKTIL
BEVEGELSE

te3725 | Welsh slate
te3745 | Cornish grey
te3747 | Lakeland shale
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Slat

te3746 | Newfoundland slate
te3747 | Lakeland shale

DEN NATURLIGE TAKTILE
OVERFLATEN I SLATE SKAPER EN
OVERBEVISENDE 3D-EFFEKT I FLISENE

te3725 | Welsh slate
te3745 | Cornish grey
te3747 | Lakeland shale

te3746 | Newfoundland slate
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

te3747 | Lakeland shale
50 x 25 | 50 x 50 cm

te3745 | Cornish grey
50 x 25 | 50 x 50 cm
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te3725 | Welsh slate

te3725 | Welsh slate
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

t3568 | delta lace
t3702 | liquid clay
te3745 | Cornish slate

13

Shade
BETONG
MODERNE
SOFISTIKERT
KREATIV

t3704 | satellite
t3716 | Mercury
t3717 | Neptune
t3722 | stardust
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t3707 | black hole
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

t3711 | cloudy sand
t3716 | Mercury
t3717 | Neptune

t3745 | Cornish grey
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

t3568 | delta lace
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3702 | liquid clay
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

t3573 | trace of nature
t3716 | Mercury
t3718 | Pluto

t3711 | cloudy sand
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

t3704 | satellite
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

t3718 | Pluto
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

t3717 | Neptune
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

t3716 | Mercury
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3722 | stardust
25 x 25 | 50 x 25 | 50 x 50 cm

Shad

t3707 | black hole
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
t3722 | stardust

SHADE REPRESENTERER EN
ENSARTET KOLLEKSJON SOM GIR
ET MONUMENTALT UTTRYKK

t3704 I satellite
t3716 I Mercury
t3717 I Neptune
t3718 I Pluto
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Marble
MODERNE KLASSIKER
ALLSIDIG
VARM
AUTENTISK

t3216 | moraine
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
3232 | horse roan
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Marbl

t3405 | Granada
t3407 | donkey island

MARBLED, EN MODERNE
KLASSIKER, SOM KOMMER
TIL SIN RETT VED Å
KOMBINERE ULIKE DESIGN
I ET ENKELT MØNSTER

t3053 | dove blue
t3136 | concrete
t3216 | moraine

t3711 | cloudy sand
t3716 | Mercury
t3717 | Neptune

t3407 | donkey island
50 x 50 cm

t2707 | barley
50 x 50 cm

t3232 | horse roan
50 x 50 cm

t3120 | rosato
50 x 50 cm

t2713 | calico
50 x 50 cm

t3053 | dove blue
50 x 50 cm

t3048 | graphite
50 x 50 cm

t3146 | serene grey
50 x 50 cm

t3216 | moraine
50 x 50 cm

t3136 | concrete
50 x 50 cm
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t3405 | Granada
50 x 50 cm

t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
t3704 | satellite

t3405 | Granada
t3407 | donkey island
te3746 | Newfoundland slate
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Colour

KLAR FARGE
KREATIV
LIVLIG
LEVENDE

t3352 | Berlin red
t3358 | petrol
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t3238 | laguna
50 x 50 cm

t3030 | blue
50 x 50 cm

t3358 | petrol
25 x 25 | 50 x 50 cm

t3352 | Berlin red
25 x 25 | 50 x 50 cm

t3131 | scarlet
50 x 50 cm

t3354 | pumpkin yellow
25 x 25 | 50 x 50 cm

t3251 | lemon zest
50 x 50 cm

t3362 | yellow moss
50 x 50 cm

Colou

COLOR, BRUKT FOR Å SKAPE
FOKUSOMRÅDER, ALENE ELLER
I MIKS- OG MATCH DESIGN,
LIVLIG OG KREATIVT

t3053 | dove blue
t3358 | petrol
t3362 | yellow moss
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LAGET AV NATUREN
• Produsert av naturlige råvarer
• Miljøvennlig og svært lave CO2 utslipp
• Inneholder ikke PVC, ftalater og har lave emisjonsverdier

DESIGNET FOR KREATIVITET
• Naturlig utseende
• Designfrihet, velg å mikse og matche
• Trendfarger og preget overflate gir flotte effekter

PÅLITELIG I BRUK
• Holdbar, dimensjonalstabil, enkel å rengjøre og vedlikeholde
• Lett å håndtere, mindre avfall etter installasjon, fliser kan byttes ut,
sveising ikke nødvendig
• Totaltykkelse på kun 2,5 mm gir lette gulv

Marmoleum Modular, design ditt eget gulv!
Denne kolleksjonen gir deg mulighet til å skape moderne rom som uttrykker din egen smak. Flisene og
plankene i Marmoleum Modular er designet som for eksempel betong, marmor, tre og stein i tillegg til
noen fargerike aksent farger. Designene er representert i en rekke fargetoner som kan brukes til å mikse
og matche sammen eller legges ensartet, uansett vil du få et vakkert gulv. Gå inn på vår hjemmeside
Forbo-flooring.no for å bli inspirert av de uendelige designmulighetene til Marmoleum Modular.

2016

t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
te5217 | withered prairie
te5235 | North sea coast
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FOR MARMOLEUM
STRIATO DESIGN

For Marmoleum
Slate design

Gjennom “Committed to the Health of One” programmet jobber vi for
å skape bedre innemiljøer og Marmoleum er et godt eksempel på dette
engasjementet. Marmoleum er laget av fornybare naturlige materialer,
det er PVC-fritt og inneholder ingen ftalater eller andre mykgjørere.
Samtidig er det naturlig bakteriostatisk.
Marmoleum har M1 sertifikat og er i tillegg svært lavemitterende.
Marmoleum har også flere internasjonale velkjente miljømerker som
Svanen, Nature Plus og Blue Angel. I tillegg vil Marmoleum gi poeng
i BREEAM NOR-prosjekter og er registrert i ECOproduct.
27

REN NATUR
Våre naturlige designfliser, Marmoleum Modular, er laget av
naturlige og fornybare materialer som fås i både fliser og planker.
Moderne design med enestående funksjonalitet, som gir et sunt
inneklima samtidig som det er bærekraftig. Et trendy gulv - også for
bruksområder med høy trafikk.
Det som gjør Marmoleum spesielt er at det er produsert med råvarer
hentet fra sitt naturlige habitat, der de vokser og fornyes, ofte på bare
12 måneder. Linfrøplanten høstes årlig, akkurat som hvete og korn.
Utvinning av harpiks er en kontinuerlig prosess, mens tremel som
er et avfallsmateriale fra tømmerindustrien, kommer fra europeiske
produksjon. Kalkstein er tilgjengelig i overflod.
Dette gulvet fungerer godt fra det øyeblikket det er installert, men det
blir også sterkere over tid, noe som gjør det mer og mer holdbart. Med
vår unike overflatefinish, Topshield², er gulvet klart til bruk etter at det
er lagt. Flisene er enkle å legge, krever minimalt med rengjøring og
vedlikehold.
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Teknisk informasjon
Marmoleum Modular banevare oppfyller kravene I EN-ISO 24011
Marmoleum Modular
textura og slate

Marmoleum Modular lines,
shade, marbled og colour
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t3053 | dove blue
t3238 | laguna
t3407 | donkey island

Total tykkelse

EN-ISO 24346

2,5 mm

Privat - Kraftig

EN-ISO 10874

Class 23

Offentlig - kraftig, meget kraftig

EN-ISO 10874

Class 34

Industri - vanlig, kraftig

EN-ISO 10874

Class 43

Dimensjoner (lengde x bredde)

EN-ISO 24342

50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm / 25 x 25 cm

Dimensjonstabilitet

EN-ISO 24342

≤ 0,35 mm

Inntrykksbestandighet
Typisk verdi

EN-ISO 24343-1

≤ 0,15 mm
~ 0,05

Rullende stolhjul

EN 425 / ISO 4918

Godkjent

Lysbestandighet

EN-ISO 105-B02

Bestandighet mot kjemikalier

EN-ISO 26987

Hygiene

Metode 3: blåskala minimum >6
Motstandsdyktig mot fortynnende syrer, oljer, fettstoffer, og vanlige løsemidler.
Ikke motstandsdyktig mot langvarig eksponering for alkalier.
Marmoleum er lett å renholde til en høy hygienisk standard.

Bestandighet mot sigrettglør

EN 1399

Sklihemmende egenskaper

DIN 51130

Akustiske egenskaper

EN ISO 717-2

Life Cycle Assessment

Merker på linoleum etter stumpete sigaretter kan fjernes.
Slip forsiktig med sandpapir og legg på ny overflate. Linoleum smelter ikke.
R9

R10
≤ 5 dB

LCA er grunnlaget for å sikre minst mulig miljøbelastning.

Creating better environments
Fornybar energi

Marmoleum Signature fliser

e

Marmoleum Signatur, tilfører en unik
fordel til våre Marmoleum fliser, med sitt
lett graverte mønster. Det er 4 forskjellige
graveringsdesign i Marmoleum Signature
og vi har laget noen spennende forslag til
mønsterlegging.
Les mer på vår hjemmeside om Marmoleum
Signatur RAW, CUBE, CIRCLE og TATTOO
Klikk deg inn på www.forbo-flooring.no

Marmoleum er produsert med 100% fornybar energi

Naturlige råmaterialer (f.eks. linolje,
jute, harpiks, tremel, kalksten)

Marmoleum innholder PEFC sertifisert tremel.

Resirkulert innhold

Marmoleum inneholder resikulert materialer

Gulvvarme

Ja

Marmoleum oppfyller kravene I EN 14041

Marmoleum Click fliser
Morsomt å designe, enkelt å montere.
Marmoleum click består av HDF plater
med 2,5 mm Marmoleum på toppen og en
lydabsorberende kork bakside. Flisene er
tilgjengelige i 23 farger og 3 størrelser som
gir deg uendelige designmuligheter. Disse
naturlige gulvflisene med klikkløsning er
ikke bare taktilt og komfortabelt, det er også
antistatisk, slitesterkt og lett å vedlikeholde.
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0100203-DoP-306

Brannegenskaper

EN 13501-1

Cfl-s1

Sklihemmende egenskaper

EN 13893

DS: ≥ 0,30

Generering av kroppsspenning

EN 1815

< 2 kV

Varmeledningsevne

EN 12524

0,17 W/m·K

					
Forbo Flooring Systems salgsorganisasjoner verden rundt er sertifisert i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001.

Forbo Flooring Systems fabrikker er sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001.
Livssyklusanalyser (LCA) er dokumentert i egne miljødeklarasjoner (EPD) for Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.no

ISO 9001

Klikk deg inn på www.forbo-flooring.no
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