
Forbo flooring Systems ingår i den
schweiziska Forbo-koncernen, världledande
inom golv-, bindemedles- och
transportbandssystem, och erbjuder ett
komplett sortiment av golvprodukter för
såväl företag som privatpersoner. Våra
högkvalitativa linoleum-, vinyl-, och
parkettgolv förenar funktion, färg och
design, vilket möjliggör helhetslösningar för
alla miljöer.
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Färger som känns
Berör... och känn skillnaden

Genom arkitekturen och med hjälp av ekologiskt sunda material skapar vi
särpräglade bilder och atmosfärer i den värld vi lever i. Touch är en helt ny
och innovativ linoleumbaserad golvkollektion som är tillverkad av enbart
naturliga och förnybara råmaterial. Kollektionen består av två olika slags
ytor som båda skapar en underbar förnimbar och naturlig känsla: Touch
duet och Touch solo.

Touch gör det enkelt att skapa naturliga och inspirerande miljöer som väcker
dina sinnen. Miljöer som speglar aktuella trender inom konst, mode, arkitektur
och inredningsdesign. Glänsande och matt, strävt och mjukt – en strukturyta och
en mängd färger som du både känner och ser.
 
Färger som du kan röra vid 
Ljus och färg är faktorer som påverkar hur vi känner oss. Med Touch kan du skapa
den stämning du önskar: annorlunda men ändå sofistikerad, kall men ändå varm,
mjuk men ändå fast, neutral men ändå säregen. Kombinera ljus och skuggor
med beläggningens strukturyta och skapa på så sätt ett golv i ständig förändring
som samspelar med omgivningen och är unikt för just den miljön.
 
Naturliga material 
Touch är liksom våra övriga linoleumprodukter tillverkat av naturlig linfröolja,
harts, trämjöl, naturliga pigment, jute och kalksten i en speciell
tillverkningsprocess. Det korkmjöl som används i Touch är 100% naturligt, vilket
gör Touch modernt ekologiskt liksom våra andra linoleumgolv.



Touch duet präglas av en unik yta med ett oregelbundet mönster och ett
färgspektrum som förändras beroende på vilket håll golvet betraktas från.
Men låt dig inte vilseledas av utseendet eller den revolutionerande känslan -
Touch duet är mångsidigt, funktionellt och slitstarkt liksom våra andra
Marmoleum golvbeläggningar.

I hemmiljö och offentlig miljö passar Touch duet i de lugna och trygga platserna.

Sovrummet eller musikrummet hemma. Mötesrum, väntrum, bibliotek och läsrum

på arbetsplatsen. Sådana miljöer utnyttjar bäst egenskaperna hos Touch duet.

 

Touch duet är homogent, från yta till baksida, och helt i linoleum. Det är även

skyddat med en avancerad linoleumyta för att ge optimala prestanda vid

rengöring och underhåll.

 

Touch duet finns i 12 färger som inspirerats av naturens gröna, gula, röda och

bruna nyanser. Den här moderna känslan förstärks av skiftningarna mellan matta

och glänsande ytor.





Matchande svetstrådar finns i kollektionens alla färger.



Touch solo är en matt golvbeläggning med lätt relief och med utseende och
känsla som ger ett både varmt och naturligt intryck. Den har utformats
särskilt för områden med medelhög belastning i syfte att skapa en behaglig
miljö.

Touch solo finns i sex varma färger och kan kombineras med Touch duet.

Dessutom kan alla andra färger i Marmoleum-serien kombineras med den för att

skapa en exklusiv effekt med matta och glänsande ytor. Detta skapar en känsla av

skiftningar i ständig förändring, och kontrasten mellan ljus och skugga förändrar

hela tiden golvets utseende på ett subtilt sätt.

 

Värme och komfort är egenskaper som utnyttjas optimalt i utrymmen såsom

kontorsrum, bibliotek, sammanträdesrum, väntrum, äldreboenden,

behandlingsrum och träningslokaler. Touch solo skyddas av en matt ytfinish som

bevarar den specifika ytan och gör den lätt att rengöra.



Matchande svetstrådar finns i kollektionens alla färger.



Skötsel och underhåll Touch
Enkelt att sköta

Rengöring efter läggning 

• Rengör med ett neutralt rengöringsmedel och mopp

• Torka upp smutsigt vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare

• Skölj med rent vatten och mopp

• Torka upp vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare

• Beroende på grad av påfrestning: använd lämpligt polermedel eller vax som förbehandling på det nya

  golvet

 

Regelbunden rengöring 

• Torka med dammopp eller dammsug golvet

• Ta bort fläckar med en fuktig mopp

 
Periodisk rengöring 

• Sprejrengör med rotationsmaskin, sprejprodukt och röd eller beige polerrondell vid 300 varv/min.

• Använd sprej endast där det behövs

Sporadisk rengöring

• Skura med vatten och ett neutralt rengöringsmedel, roteringsmaskin och en mjuk skurborstrondell

  vid 180 varv/min.

• Torka upp smutsigt vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare

• Skölj med rent vatten och mopp

• Torka upp vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare 
• Använd lämpligt polermedel eller vax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information finner du på www.forbo.se

Den matta-glänsande strukturytan hos Touch duet väcker färgerna till liv

med ett utseende som förändras på ett subtilt sätt beroende på varifrån

ljuset kommer, hur starkt det är och från vilket håll ytan betraktas.

Touch solo är en matt ytbeläggning med lätt strukturyta, ett utseende

och en känsla som är både varma och naturliga och som passar perfekt

till den halvglänsande ytan hos Marmoleum.

Teknisk information Touch

* Typiskt värde

Touch uppfyller kraven enligt EN 548

Totaltjocklek EN 428 2.5 mm 2.5 mm

Kollektionsstorlek  12 6

Bostäder - Hög EN 685 Klass 23 Klass 23

O� entlig miljö, Hög EN 685 Klass 33 Klass 33

Rullbredd  EN 426 2.00 m 2.00 m

Rullängd EN 426 ≤ 32 m ≤ 32 m

Intrycksbeständighet EN 433 0.08 mm* 0.12 mm*

Tålighet mot rullande 
stolshjul

EN 425 Stolsskydd krävs. Stolsskydd krävs.

Ljushärdighet ISO 105-B02 ≥ 6  Metod 3

Böjbarhet  EN 435 ø 20 mm ø 25 mm

Kemikaliebeständighet EN 423 Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga lösningsmedel såsom sprit, 
lacknafta etc. Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.

Stegsäkerhet DIN 51130 R10 R10

Stegljudsdämpning EN ISO 717-2 ≥ 7 dB ≥ 10 dB

Omgivande ljud NF S 31-053 Lnew 72 dB Lnew 69 dB

Livscykelanalys (LCA)  LCA säkerställer så låg  miljöpåverkan som möjligt.

Touch uppfyller kraven enligt EN 14041

Brandklassning EN 13501-1 C�  , s1 C�  , s1

Stegsäkerhet EN 13893 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30

Elektrostatisk uppladdning EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Värmeledningsförmåga EN 12667 0.012 W/m·K 0.012 W/m·K

  

duet solo

EN 14041


