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DUIZEND
TINTEN GROEN
We maken met z’n allen steeds bewuster
groene keuzes in leven en wonen. We gaan
elektrisch rijden, vermijden plastic, vliegen wat
minder, scheiden het afval, eten vaker biologisch en
proberen voor het interieur duurzame materialen te
vinden. Dat geeft een goed gevoel!
Als natuurproduct past Marmoleum perfect in die
lifestyle. Welke van de duizenden tinten en dessins je
ook kiest, het is altijd een groene vloer. Toch
kunnen we als bedrijf onze ecologische voetafdruk nóg
verder minimaliseren. Daar zijn we dan ook
voortdurend actief mee bezig.
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De wereld mooi en leefbaar houden, dat
moeten we met z’n allen doen. In deze nieuwe editie
van Marmoleum Magazine laten we daarom zien
welke initiatieven wij nemen en geven we groene
ideeën en inspiratie voor iedereen.
Het leuke is: hoeft allemaal niet duur of
ingewikkeld te zijn. En minstens zo belangrijk:
een duurzaam huis kan ook stijlvol en hip zijn.
Mooi voor binnen, goed voor buiten, daar
gaat het om.
Veel kijk- en leesplezier!
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MARMOLEUM
DUURZAAM DESIGN

Marmoleum is een puur natuurlijk en super duurzaam alternatief
voor gietvloeren, betonvloeren, laminaat en andere eigentijdse
vloeren. Het is dé designvloer van nu en voor de toekomst.
Marjolein van Gelder, duurzaamheidsspecialist van Forbo Flooring,
weet daar alles over te vertellen.

Van nature duurzaam

Schoonheid op alle manieren

“Bij Marmoleum zit duurzaamheid helemaal verankerd

“Marmoleum ligt niet voor niets in talloze

in het DNA,” zegt Marjolein van Gelder. “Dat was voor mij

gebouwen waar gezondheid en welzijn voorop

een reden om na mijn master sustainable development

staan. De vloer is namelijk antibacterieel, makkelijk

aan de Universiteit Utrecht voor Forbo te gaan werken.

schoon te houden en ijzersterk. Omdat in

Het is echt een heel mooi product waar ik helemaal

openbare gebouwen vaak wordt gekozen voor

achter kan staan. Ik vind het dan ook ontzettend jammer

een vloer die je niet zo snel in je eigen huis zou

dat veel mensen niet weten dat het een natuurlijk

leggen, heeft Marmoleum bij sommige mensen

materiaal is, dat merk ik regelmatig, ook in mijn eigen

een suf imago. Dat is echt heel jammer, want de

omgeving. Eén van mijn doelen is om dat beeld recht te

prachtige varianten die in hippe huizen liggen,

zetten. Marmoleum wordt al sinds 1899 in de Zaanstreek

die zie je natuurlijk niet. Gelukkig komen ze in dit

gemaakt, volgens nagenoeg hetzelfde recept. De

magazine wél in beeld.”

bestanddelen zijn lijnzaadolie, houtmeel, hars en
vlas, aangevuld met zorgvuldig geselecteerde en

Natuurlijker dan hout

milieuvriendelijke pigmenten. Toch wordt vaak gedacht

Het klinkt gek, maar Marmoleum is soms

dat het een kunststof is, maar dat is dus absoluut niet het

nog natuurlijker dan hout. Een houten vloer

geval. Marmoleum is van nature duurzaam. Dat is voor

wordt namelijk regelmatig gelakt, vaak met

onszelf overigens niet genoeg. We willen dat het hele

een chemisch product. Marjolein van Gelder:

bedrijf zo duurzaam mogelijk is, daar zijn we elke dag

“Vroeger werd ook over Marmoleum elk jaar een

mee bezig.”

polymeerlaag gesmeerd ter bescherming. Dat is
niet meer nodig door de ijzersterke beschermlaag

Is het een gietvloer? Is het beton?

die er tegenwoordig op zit. Qua duurzaamheid is

Het is Marmoleum!

dit één van de ontwikkelingen die we voor elkaar

“Marmoleum heeft ondanks de naam lang niet altijd

hebben gekregen. Het onderhoud is daardoor

een gemarmerde look. Er zijn tal van andere dessins

natuurlijk ook geminimaliseerd: je hebt nauwelijks

en ook volledig effen varianten, die qua uiterlijk

of geen werk aan Marmoleum.”

Marmoleum Splash | 3428 seashell

nauwelijks te onderscheiden zijn van een moderne
gietvloer. Het grote verschil zit van binnen: Marmoleum
is een CO₂ neutraal natuurproduct dat zorgt voor een
gezond leefklimaat in huis. Gietvloeren en betonachtige
vloeren scoren juist heel slecht op duurzaamheid.
Een ander pluspunt is dat Marmoleum eenvoudig
te onderhouden en te repareren is, mocht er een
beschadiging ontstaan.

“MARMOLEUM IS SOMS NOG
NATUURLIJKER DAN HOUT”
Marmoleum Splash | 3430 salsa verde
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“DE DUURZAAMSTE VLOER IS EIGENLIJK DE VLOER
DIE HET LANGST MEEGAAT EN MARMOLEUM HOORT
WAT DAT BETREFT TOT DE TOP”
De eerste CO2 neutrale vloer ter wereld

Wij willen meer of eigenlijk: minder

“Om het correct te zeggen: we produceren onze vloeren

“We kunnen nog altijd meer stappen maken in

100% CO2 neutraal. Dat komt omdat vlas, een belangrijke

duurzaamheid, dus nóg minder milieu-impact

grondstof van Marmoleum, tijdens de groei CO2

hebben”, vertelt Marjolein van Gelder. “Circulariteit is

opneemt uit de lucht. Als je de vlas in een product

een van de dingen waar we nu op focussen om dat te

verwerkt, blijft de CO2 daarin opgeslagen. Vlas neemt

bereiken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we vloeren

zelfs zoveel CO2 op dat daarmee de uitstoot wordt

die aan het eind van hun levenscyclus zijn, gaan

gecompenseerd die nodig is om Marmoleum te maken.”

herwinnen. Kijk, de duurzaamste vloer is eigenlijk
de vloer die het langst meegaat en Marmoleum

Eerlijk vergelijken

hoort wat dat betreft tot de top. Mede omdat het

“Op de website insideinside.nl kun je op een

eenvoudig te repareren is, mocht er per ongeluk

toegankelijke en betrouwbare manier producten en

een beschadiging ontstaan. Maar zelfs aan een

materialen vergelijken op hun milieu-impact. Als je kijkt

Marmoleum-vloer komt een keer een einde, of hij

bij ‘vloeren’, zie je een overzicht van de vloeren die tot nu

wordt vervangen, om welke reden dan ook.

toe in het systeem zitten. Linksboven bij elk vloertype
staat een bedrag in euro’s dat de kosten aangeeft

Wij willen graag dat zo’n vloer dan goed wordt

die noodzakelijk zijn om de impact op de aarde te

verwerkt. Op dit moment onderzoeken we of

compenseren. Bij Marmoleum staat een bedrag van

we er nieuw materiaal van kunnen maken, zoals

€ 0,70, bij een epoxy gietvloer € 4,90. Dat wil zeggen dat

gevelbekleding, wandbekleding, meubels en op

de milieu-impact daarvan maar liefst 7x zo hoog is!

termijn misschien ook weer een nieuwe vloer.
Dat zijn we nu allemaal aan het verkennen en

Dol op restjes

testen. In de tussentijd: mocht Marmoleum in een

“Het restmateriaal dat overblijft bij de productie

vuilverbrandingscentrale terechtkomen, dan heeft

en bij het leggen, daar zijn we gek op. We hebben

het in elk geval een hoge calorische waarde, dus er is

een uitgebreid programma opgestart om al dat

relatief veel energie uit te winnen. Bij de verbranding

overgebleven Marmoleum te verzamelen. In een speciale

komen ook geen schadelijke stoffen vrij, omdat het

installatie vermalen we deze restanten om ze direct te

een natuurproduct is. Op onze website doen we

hergebruiken voor nieuw Marmoleum. Dat is uniek in de

trouwens continu verslag van onze inspanningen

wereld van vloerbedekkingen.”

op het gebied van duurzaamheid en al onze
gecontroleerde certificaten zijn daar te lezen. We zijn

Gemaakt met groene stroom

daar volledig open over en blijven er alles aan doen

“In de afgelopen jaren is de fabriek van Marmoleum

om te zorgen dat Marmoleum een perfecte vloer is

helemaal overgestapt op groene stroom. Dus ook op die

voor nu én voor de toekomst.”

GOED VOOR BUITEN.
MOOI VOOR BINNEN.
Marmoleum Fresco | 3891 sage

manier verminderen we onze CO2 uitstoot. We zijn nu
eenmaal een grootverbruiker van energie. Als we niet

www.forbo-flooring.be

kiezen voor groene stroom, zijn wij indirect een ‘grote
vervuiler’ en dat willen we per se niet. Het was voor ons
dan ook volkomen vanzelfsprekend om over te stappen
op schone energie.”
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HET PRODUCTIEPROCES

Marmoleum wordt gemaakt met puur natuurlijke ingrediënten en een vleugje magie van de
vaklui, om die betoverende kleuren en dessins in de vloer te brengen. Zo ontstaat een materiaal
dat mooier, gezonder, duurzamer en zelfs sterker is dan kunststof. Een blik achter de schermen.

The making of
Marmoleum
TOVEREN MET NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

STAP 1 Lijnolie en hars worden
gemengd in oxydatievaten. Daardoor ontstaat linoleumcement, de sponsachtige basis
voor Marmoleum.
STAP 2 Aan het cement worden
droge stoffen toegevoegd, zoals
houtmeel, kalksteen en pigmenten.

STAP 3 Het korrelachtige mengsel
doorloopt daarna diverse productiestappen om te eindigen op een
brede loopband. 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
droogkamers.

STAP 6 De Marmoleumbanen
worden tot handzame rollen klaargemaakt voor verzending naar alle
delen van de wereld.

STAP 5 De banen worden
gesneden en afgewerkt met
een finish. De finish beschermt
tegen vuil, slijtage en krassen.

MARMOLEUM®: GEMAAKT VAN NATUURLIJKE MATERIALEN // KAN TEGEN EEN
STOOTJE // ANTI-ALLERGEEN // BACTERIOSTATISCH // TACTIEL & VOETWARM
// EINDELOOS TE COMBINEREN // MOOI NAAST ANDERE NATUURPRODUCTEN
// EENVOUDIG TE REINIGEN // TE COMBINEREN MET CORKMENT ONDERVLOER
VOOR EEN NOG BETERE AKOESTIEK // IDEAAL VOOR VLOERVERWARMING // EEN
VAKKUNDIGE INSTALLATIE GEEFT EEN NAADLOZE VLOER // 15 JAAR FABRIEKSGARANTIE // CO2 NEUTRAAL //

DE MEEST GROENE
VLOER IS ER IN
ALLE KLEUREN VAN
DE REGENBOOG
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MARMOLEUM
COLLECTIES
Mooi, praktisch, duurzaam, natuurlijk en een ruim gamma aan
kleuren. Zo zou je Marmoleum kunnen typeren. Een hedendaagse
linoleumvloerbekleding 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.

Marmoleum banenmateriaal

Knap bekeken dus, en ook knap om naar te kijken. Je kiest uit

Een duurzame linoleumvloerbekleding op rol van

honderden decoratie- en combinatiemogelijkheden. En je zult

2 meter breedte en tot wel 30 meter lang. Ideaal voor

zien: sober, warm of uitbundig, Marmoleum brengt in elke ruimte

strak en modern resultaat.

de sfeer die perfect past.

Marmoleum tegels en planken
Marmoleum is ook verkrijgbaar als duurzame tegels in verschillende maten en designs waarmee je prachtige vloerontwerpen kan maken volledig naar jouw smaak.

MARMOLEUM IN VERSCHILLENDE
VORMEN, KLEUREN EN FORMATEN.
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Marmoleum Fresco | 3889 cinder
Marmoleum Vivace | 3405 granada

Marmoleum Fresco | 3273 ruby

“EINDELOOS COMBINEREN
MET KLEUR”
Wanneer we kleur willen toevoegen aan het interieur
denken we vaak aan kleurrijke accessoires, een leuk tintje
verf op de muur maar niet aan een gekleurde vloer. Terwijl
de grond een perfecte plek is om accenten aan te brengen
en de ruimte te laten spreken. Met de nieuwe Marmoleum
Marbled collectie zorgen wij alvast voor een ruime keuze
aan kleur en dessins.

Gemarmerd Marmoleum

MARMOLEUM MARBLED
SPEELSE KLEUREN EN DESSINS
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Marmoleum Fresco | 3251 lemon zest & Marmoleum Real | 3173 van Gogh

Ontdek de natuurlijke schoonheid van
een CO₂ neutrale vloerbedekking met
onze Marmoleum Marbled collectie.
De nieuwe collectie is verkrijgbaar in 5
verschillende dessins van fel gemarmerd
tot subtiel gemarbreerd. Zo is er voor elk
interieur wel een gepaste Marmoleum
Marbled kleur.
Bekijk de volledige collectie op
www.forbo-flooring.be/nl/marmoleum
Marmoleum Fresco | 3266 lilac
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Marmoleum Concrete | 3708 fossil
Marmoleum Cocoa | 3584 white chocolate

MARMOLEUM SOLID
MET DE WARMTE VAN MARMOLEUM
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Marmoleum Cocoa | 3580 milk chocolate

EEN STRAKKE UNI, BETON OF LEISTEENVLOER

“EEN VLOER VAN CHOCOLADE”
Of nou ja, cacaoschillen dan. In de Zaanstreek waar wij Marmoleum maken, wordt veel cacao
verwerkt. De schillen blijven over en daar kun je eigenlijk niks mee. Daar dachten wij dus anders
over en nu zijn ze verwerkt in 5 verschillende vloeren: white, milk, pure, chocolate blues en earl
grey. Dat is geen recycling, maar upcycling, want het maakt de vloeren extra bijzonder.
15

Marmoleum met een lineair patroon
De Marmoleum Striato collectie biedt een functioneel,
duurzaam en tijdloos linoleumassortiment voor
ruimtes met een natuurlijke uitstraling en een
uiterst huiselijke sfeer. Het gestreepte Striato dessin
creëert een zachte, comfortabele look en verbindt de
verschillende ruimtes in een gebouw op schitterende
wijze met elkaar. De designs van de collectie zijn
eenvoudig te combineren en uiterst geschikt om
bepaalde plaatsen in een ruimte te accentueren.
Bekijk de volledige collectie op onze website
www.forbo-flooring.be/nl/marmoleum

Marmoleum Striato | 5253 bleached gold

“MAAK VAN JE VLOER EEN
ECHTE EYECATCHER ”
Een neutrale vloer die overal bij past, daar kiezen veel
mensen voor. Jammer eigenlijk, want een bijzondere vloer
doet veel voor de sfeer in huis. Heel licht of juist zwart, een

EEN LINEAIR PATROON
HET IDEALE ALTERNATIEF VOOR HOUT
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Welke sfeer wil jij in jouw huis?
Marmoleum Striato | 3573 trace of nature & 5250 blue basalt

MARMOLEUM STRIATO

recht patroon of lekker dwars. Voor alles valt wat te zeggen.

Marmoleum Striato | 5254 red horse
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Marmoleum Modular | t3704 satellite & t3568 delta lace

Marmoleum Modular | te5229 fresh walnut

Met Marmoleum Modular maak je prachtige vloerontwerpen
die passen bij jouw smaak en omgeving. Deze duurzame vloer is
verkrijgbaar in tegels 50 x 50 cm en 50 x 25 cm en planken 100 x 25
cm in verschillende kleuren en dessins.
Ontworpen om te creëren
Onze Marmoleum Modular-collectie presenteert duurzame linoleumtegels
in verschillende maten en designs waarmee je prachtige vloerontwerpen
kan maken. De realistische reliëfstructuren brengen een vloer echt tot
leven. Je kiest de look & feel van hout, beton, steen en marmer, maar
het blijft natuurlijk altijd authentiek linoleum! De ruime keuze kleuren en
formaten kunnen worden gebruikt om te mixen en te matchen.
Gemaakt door de natuur
De tegels zijn net als linoleum op rol gemaakt van natuurlijke grondstoffen

MARMOLEUM MODULAR

die grotendeels zijn geoogst uit eenjarige gewassen. Ze bevatten
bovendien geen PVC of ftalaten.

MIX & MATCH
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Marmoleum Modular | 5299 & 5236 & 5217

JE EIGEN MARMOLEUM VLOER!

Betrouwbaar in gebruik
Marmoleum Modular is duurzaam, vormvast en gemakkelijk te reinigen
en onderhouden. De tegels zijn gemakkelijk te hanteren; minder afval na
installatie, tegels kunnen apart vervangen worden en lassen is niet nodig.
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WIST JE DAT ...

ONTVANG EEN
GRATIS STAAL!

... er geen verschil is tussen
linoleum of Marmoleum.

Stalen geven je een goed idee van hoe jouw
toekomstige Forbo vloer eruit ziet. Met
onze stalenservice bestel je gemakkelijk

Wanneer je op zoek bent naar verschillende type vloeren kom je

een A4-staal van een Forbo vloer. Je krijgt

vast de termen ‘linoleum’ en ‘marmoleum’ tegen. Wat is het verschil

de stalen binnen enkele dagen kosteloos

tussen die twee? Heel simpel: er ís geen verschil. Het zijn twee

thuisbezorgd.

verschillende namen voor hetzelfde materiaal. Linoleum is een

www.forbo-flooring.be/nl/stalen

verzamelnaam voor vloeren gemaakt van o.a. lijnolie, houtmeel,
kalksteen, hars, pigment en jute. Omdat een deel van de vloeren
qua uiterlijk een marmer-look heeft, was het een logische stap
voor Forbo om deze vloeren de naam Marmoleum te geven.

Marmoleum Cocoa | 3581 dark chocolate

... Marmoleum de ideale vloer is bij
huisstofmijtallergie!
Uit recent onderzoek blijkt dat er wereldwijd minstens 12 miljoen
mensen zijn die ‘allergisch zijn voor hun huis’. In meer dan de
helft van de gevallen gaat het om een huisstofmijtallergie. Zeker
voor deze mensen biedt een allergievrije vloer uitkomst. Ga
bijvoorbeeld voor Marmoleum.
Een Marmoleumvloer is perfect wanneer je op zoek bent naar een
allergievrije vloer. Deze vloer is gemaakt van natuurlijke ingrediënten,
antistatisch en voorkomt het aantrekken van stof, heel hygiënisch
dus. Bacteriën krijgen nauwelijks kans, wat deze vloer ideaal maakt
voor mensen met een allergie of ademhalingsproblemen zoals
astma.

Op onze website staan een 100-tal adressen van Marmoleum specialists verspreid over heel
België, deze hebben zich gedurende de jaren heen gespecialiseerd in het plaatsen van linoleum. www.forbo-flooring.be/nl/dealer

met Marmoleum. Maar het fijne is dat deze vloer van zichzelf al

Heb je vloerverwarming? Dat kan prima gecombineerd worden
een warm gevoel geeft, door de goede warmtegeleiding. Een
ideale blote-voeten-vloer dus.
Marmoleum Walton | 3386 lead
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ZOEK EEN VERKOOPPUNT

... Marmoleum altijd lekker warm is!

Marmoleum Concrete | 3728 kaolin
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EENVOUDIG IN
ONDERHOUD
Om Marmoleum jarenlang mooi te houden, is een goede verzorging en reiniging essentieel. We adviseren je daarom Monel te
gebruiken. Wanneer je Monel aanbrengt, wordt jouw vloer meteen beschermd waardoor het vuil zich niet kan aanhechten en
gewoon kan worden weggewist.

Dagelijkse reiniging
Een nieuw gelegde vloer reinig je met een sopje van 0,25 liter Monel in 10 liter water.

Periodieke reiniging
Tussentijds onderhoud gaat het best met een stofwisser en wekelijks met een sopje van 0,25 liter Monel en 10 liter water.
Eventueel moeilijke vlekken, zoals koffie en wijn, kan je best direct verwijderen. Gebruik ongeacht de vlek nooit een schuurmiddel.

Grondige reiniging
Een paar maal per jaar is het tijd voor een extra grondige reiniging. Schrob eerst de vloer met een sopje van 0,25 liter Monel met 10
liter water. Verwijder het schrobwater en dweil na met schoon water. Dweil hierna de vloer met een sopje van 0,25 liter Monel en 10
liter water. Als je bovenstaande aanwijzingen volgt, blijft jouw vloer jarenlang als nieuw. Monel is verkrijgbaar in flessen van 1 en 2,5
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VLOERPLANNER
Marmoleum Striato | 5232 rocky ice

Marmoleum Cocoa | 3582 early grey chocolate

liter en is net als de Forbo-stofwisser met doekjes te koop bij de betere woninginrichter.

Mooie kleur. Maar zou het staan? Probeer het eerst eens uit met onze online
vloerplanner en ontdek hoe je nieuwe vloer er straks zal uitzien. Upload een foto en
experimenteer! www.forbo-flooring.be/nl/vloerplanner
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NOG MEER
FORBO
Novilon - Vinylvloeren
Mooi dankzij de prachtige naadloze
dessins en kleuren. Gemakkelijk dankzij
het eenvoudige onderhoud. Comfortabel
dankzij de veerkracht en de warme
uitstraling. En duurzaam dankzij de sterke
toplaag en constructie. Echt een vloer om
je thuis te voelen.

CORAL SCHOONLOOPMATTEN
Een propere vloer begint aan de voordeur. 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.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Allura Luxe Vinyl Tegels
Allura staat symbool voor alles wat een
kwaliteitsvolle LVT inhoudt: verbluffende,
unieke dessins in een breed gamma aan
afmetingen en vormen. Het natuurlijk
reliëf en de afgeschuinde kanten (V-groef )
werden afzonderlijk afgestemd op het
ontwerp, waardoor elke plank uniek is.
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MOOI VOOR BINNEN.

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloeren transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor
zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-,
textielvloeren en schoonloopsystemen combineren functionaliteit, kleur en design,
zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.

Forbo Flooring N.V.
‘t Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
België
T +32 2 464 10 10
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Volg ons op

creating better environments

GOED VOOR BUITEN.

