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Misschien is het milieu niet het eerste waar u aan denkt bij het kopen 

van een vloerbekleding. Maar met 97% natuurlijke grondstoffen ligt 

Marmoleum ongetwijfeld een streepje voor. 

De hars is afkomstig van Portugese pijnbomen. De jute voor de onderrug 

importeren we uit India en Bangladesh. De kleurpigmenten en het houtmeel 

- een afvalproduct uit de houtindustrie - komen uit verschillende Europese 

landen. We gebruiken alleen pigmenten die gegarandeerd vrij zijn van 

zware metalen als lood en cadmium. Ze zijn ecologisch verantwoord, net 

als alle andere ingrediënten.” Alle grondstoffen zijn bovendien verwerkt 

volgens een milieu- en energievriendelijk proces. Na gebruik (langer dan u 

denkt) is Marmoleum volledig biologisch afbreekbaar. 

Marmoleum is houder van tal van milieuonderschiendingen waaronder het 

Cradle to Cradle-label, een VIBE** en Natureplus-keurmerk,  onafhankelijke 

en betrouwbare keurmerken voor consumentenproducten.

Het  productieproces

Stap 1   Lijnolie en hars wor-
den gemengd in oxydatievaten. 
Daardoor ontstaat linoleumce-
ment, de sponsachtige basis 
voor Marmoleum.

Stap 2   Aan het cement 
worden droge stoffen toege-
voegd, zoals houtmeel, kalk-
steen en pigmenten. 

Stap 3  Het korrelachtig 
mengsel doorloopt daarna di-
verse productiestappen om te 
eindigen op een brede loop-
band. Die band voert naar een 
indrukwekkende kalanderpers. 
Door de manier waarop het 
mengsel op de juterug wordt 
geperst ontstaan de dessins.

Stap 4  Om de juiste
kwaliteit te verkrijgen worden 
de linoleumbanen (vaak 18 
kilometer lang!) te drogen 
gehangen in de enorme droog-
kamers.

Stap 5  De banen worden
gesneden en afgewerkt met
een finish. De finish beschermt

tegen vuil, slijtage en krassen.

Stap 6 De Marmoleum-
banen worden tot handzame 
rollen klaargemaakt voor ver-
zending naar alle delen van de 
wereld.
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Waar kan ik deze vloeren kopen?

U moet het zien!

Een goede binnenkomer!

creating better environments

Marmoleum en Marmoleum click worden geleverd door gespecialiseerde dealers. Zij kunnen deskundig advies geven, voor een 

nauwkeurige prijsopgave zorgen en informatie verstrekken over het leggen van je vloer.  Het adres van de dichtstbijzijnde leverancier 

vind je op www.marmoleum.be, maar een telefoontje naar Forbo Flooring (02) 464 10 10 kan ook.

Nieuwsgierig hoe de vloer van jouw keuze er in het echt uitziet? Van 

alle collecties kun je A4 stalen bestellen via onze website. Hier vind je 

tevens het complete Marmoleum overzicht, aangevuld met prachtige 

interieurfoto’s. Voor uitgebreid advies ga je naar de woninginrichter 

bij jou in de buurt. Kijk voor adressen op onze site. marmoleum.be Wil 
je meteen een goed beeld hebben van de vloer in een bepaalde 
ruimte? Surf dan naar de online vloerplanner van Forbo. forbo-

flooring.be/vloerplanner of download onze app. 

Een propere vloer begint aan de inkom. Een Coral inkommat 
neemt het grootste deel van het ingelopen vuil en vocht op aan 

de inkom. Zo bescherm je de achterliggende vloeren niet alleen 

tegen verontreiniging maar ook tegen slijtage. De grote kleurkeuze 

zorgt ervoor dat er een schoonloopmat bestaat voor elk interieur.

SILVER

Alle Marmoleum vloeren zijn nu voorzien van Topshield2, een 
dubbele UV-geharde afwerklaag. Deze garandeert dat uw 
vloer zijn hele leven in optimale staat blijft bij de laagste le-
venscycluskosten. Klaar voor gebruik.



The Next Generation of Marmoleum - Natuurlijk & Duurzaam, de perfecte mix!
Mooi, praktisch, duurzaam, natuurlijk en een ruim gamma aan kleuren. Zo zou u Marmoleum kunnen typeren. Een hedendaagse linoleum-

vloerbekleding die van blote voeten houdt, stofvrij wonen toelaat en de natuur een warm hart toedraagt. Onze linoleum-vloerbekledingen 

zijn samengesteld uit natuurlijke grondstoffen en worden op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd  met zo weining mogelijk verbruik 

van energie. Knap bekeken dus, en ook knap om naar te kijken. U kiest uit honderden decoratie- en combinatiemogelijkheden. En u zult 

zien: sober, warm of uitbundig, Marmoleum brengt in elke ruimte de sfeer die perfect past.

Vrijheid met Marmoleum click! 
Marmoleum click is een laminaat dat is opgebouwd uit Marmoleum, HDF en kurk, waarbij de click-panelen meteen een ondervloersysteem 

bevatten. Daardoor is het systeem toepasbaar op bijna elke vlakke ondergrond. Marmoleum click is een ideale vloerbedekking voor vrijwel 

alle ruimten in huis, van drukbelopen hal en keuken tot woon-, studeer-, hobby- en slaapkamer. Niet geschikt voor natte ruimtes. De panelen 

klikken moeiteloos in elkaar dankzij een uniek en gepatenteerd clicksysteem, zonder lijm, zodat de vloer onmiddellijk beloopbaar is.

3713 | purple haze

3706 | beton

753858 | barbados

3711 | claudy sand

3701 | moon

3702 | liquid day 753038 | caribbean

3363 | lilac

753877 | pineapple

3704 | satellite

753879 | rasbery

3360 | vintage blue

3244 | purple

753878 | lime

3242 | adriatica

3705 | meteorite

753127 | bleeckerstreet

171 | cement

753202 | wine barrel

753846 | natural corn

753203 | henna

3568 | delta lace

753870 | red copper

753173 | van gogh 753174 | sahara

3885 | spring buds

3355 | rosemary green

5218 | Welsh moor 

3353 | eggplant purple 

3362 | yellow moss

123 | black

3707 | black hole

753866 | eternity

3714 | blue dew

3573 | trace of nature

753871 | silver birch

3708 | fossil

3709 | silt

3703 | comet

753860 | silver shadow
5227 | water colour

5217 | withered prairie

3358 | petrol

753872 | volcanic ash

3715 | phosphor glow

3357 | leather

3365 | original brown

3361 | cardboard

173 | paving

753880 | sky blue

5221 | colour stream

5229 | fresh walnut

753876 | camel

753205 | lapis lazuli

3364 | ink

753874 | walnut

753209 | raven

at home clickat home

MarMoleuM®: Gemaakt van natuurlijke materialen //
kan teGen een stootje // anti-allerGeen // BaCte-
riostatisCH // taCtiel & voetWarm //  Gemakkelijk
sCHoon te maken // te ComBineren met Corkment  
onDervloer voor een noG Betere akoestiek //
iDeaal voor vloerverWarminG // naDen kunnen
tHermisCH Gelast WorDen // 15 jaar faBrieksGarantie.

Marmoleum at home selectie
Het kleurenpallet en de dessinreeks 
van Marmoleum zijn ongekend 
groot. Omdat we niemand keu-
zestress willen bezorgen, hebben 
we de Marmoleum at home selec-
tie geïntroduceerd. 36 actuele en 
inspirerende tinten uit de linoleum 
collectie The Next Generation of 
Marmoleum. Als jouw favoriet er 
per ongeluk niet tussen zit, dan zijn 
er nog meer dan honderd andere 
nuances. Daartussen is de perfecte 
match zeker te vinden.

Rollen: 2 meter breed
Dikte: 2.5 mm

Marmoleum click
21 kleuren 
Panelen: 90 x 30 cm
Tegels: 30 x 30 cm 
Dikte: 9.8 mm

MarMoleuM® ClICK : DuurZaam // einDeloZe effeCten // Ge-
luiDDemPenD & isolerenD // onmiDDellijk BelooPBaar // Ge-
maakt van natuurlijke materialen // Gemakkelijk sCHoon te 
maken // klaar in een HanDomDraai // noG Betere akoestiek in 
ComBinatie met forBo foam // iDeaal voor vloerverWarminG. 


