Marmoleum – en unik
følelse og et unikt
utseende

Marmoleum
– et unikt
utseende...

Akkurat som naturen er hver kvadratcentimeter av Forbos Marmoleum helt spesiell.
Marmoleums unike utseende er inspirert av de like unike fargene og strukturene i naturen
– barken på trær, villblomster på en eng, jord og steiner, løv og bekker. Marmoleum bringer
naturen inn og gir liv til all slags interiør.

...og en unik
følelse

Sand mellom tærne, gå på steiner som er slipt myke av en elv, sitte i gresset...
Marmoleums mønstre og design skaper en helt unik stemning.
Og siden Marmoleum er laget av en unik blanding av naturmaterialer, føles det også helt
annerledes ved berøring. Akkurat like unikt som naturen.

I fremstillingen av linoleum brukes det mindre olje enn i andre gulvbelegg.
Miljømessig og sosialt ansvar har vært en kjerneverdi for Forbo siden selskapet ble

Miljømessig og sosialt ansvar

grunnlagt. Med miljømessige produkter og avanserte prosesser minimerer vi
miljøpåvirkningen i hvert trinn av produksjonsprosessen. Vi fokuserer kontinuerlig
på å bedre vår miljømessige ytelse, og alle våre produksjonsprosesser er
ISO 14001sertifisert.

Marmoleum er laget av naturlige, fornybare råvarer: vegetabilsk olje, harpiks, tremel,
kalkstein, jute og miljøvennlige pigmenter.

Bare naturlige råvarer

Dette er hemmeligheten bak produktenes unike utseende, og gjør også at
Marmoleum ikke er allergifremkallende. Det forklarer i tillegg hvorfor livssyklusanalyser viser at
linoleum er det gulvbelegget som er å foretrekke av miljømessige hensyn.

Til tross for de aller mest moderne produksjonsteknikker, er fremstillingen av linoleum, som startet
for mer enn 100 år siden, fortsatt basert på håndverkstradisjoner. Linoleum produseres fremdeles

Moderne håndverk

ved oksidasjon av vegetabilsk olje, deretter blandes den med harpiks, tremel og kalkstein.
Pigmentene tilsettes på en måte som gjør at fargene bygges opp fra grunnen, og sluttfasen
består fortsatt av kalandrering og tørking. Men håndverksarbeidet stopper ikke der: Å legge
linoleum og skape vakker design krever høy faglig kompetanse.

Våre designteam henter sin inspirasjon fra naturen, bildende kunst og de siste designtrendene.

Inspirert til å skape

Vi samarbeider også med ledende kunstnere, inspirerende arkitekter og anerkjente interiørarkitekter. Dette fører til
kontinuerlig innovasjon og et produktutvalg som, i tillegg til å bestå av naturprodukter, alltid er oppdatert, alltid
inspirerende og alltid i utvikling.

Topshield, vår spesialutviklede tolags overflatebehandling, bidrar til den gode følelsen og det

funksjonelt ...

unike utseendet til linoleum fra Forbo. Den gir enklere rengjøring og vedlikehold, og beskytter
mot skrapemerker og opphopning av smuss. Ved behov kan Topshield påføres på nytt.
Linoleum med Topshield oppfyller høye hygienestandarder og er permanent antistatisk.

Linoleum fra Forbo er ekstremt holdbart og blir faktisk enda sterkere i løpet av levetiden.

...og holdbart

Det er mange eksempler på at Forbogulv har vart i mer enn 30 år og ser like fine ut som
da de var nye. Forbos linoleumprodukter er ekstremt fargebestandige og beholder
dermed sitt fine utseende år etter år. Linoleum er også bestandig mot sigarettmerker
som kan fjernes på en enkel måte.

Forbos linoleum fås i et stort utvalg av farger og utførelser – over 200 forskjellige kombinasjoner – fra ensfarget og lett

Produkt marmorerte til mer kraftig marmorerte mønster. Vår Artoleumserie består av et utvalg av unike, ikkemarmorerte
utvalg utførelser, og Marmoleum click er planker og fliser med et patentert klikkesystem som er enkle å legge. Forbos linoleum
fås både som banebelegg og fliser.

Forbos linoleumsprodukter anbefales til nesten alle bruksområder og situasjoner, og er en favoritt blant anerkjente
arkitekter og interiørarkitekter over hele verden. Millioner av kvadratmeter av Forbos linoleum finnes allerede på
kontorer og i offentlige bygninger, i helse og utdanningsinstitusjoner, sportssentre, butikker, restauranter, privatboliger
med mer. Forbos linoleum brukes også i stadig større grad som overflatebehandling på vegger og møbler, for eksempel
resepsjoner og skrivebord, kontormøbler og oppslagstavler.
Du finner flere referanseprosjekter på www.forbo.no.
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