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Gleden ved å se krystaller glitre i stein, freden som strømmer ut fra
en smaragdgrønn innsjø, de utallige nyansene i lava som har
utviklet seg gjennom tidene. Uansett hvor mye vi tror vi vet om
naturen, finner naturen måter å overraske oss på.
Den nye kolleksjonen vår, Unexpected Nature, bringer denne opplevelsen
inn i folks hverdagsliv. Med utgangspunkt i naturens mer uvanlige farger og
fargekombinasjoner blir resultatet en kolleksjon med gulvbelegg som er like
overraskende og naturlig som stedene som ga inspirasjon til den.
De 18 fargene i kolleksjonen – 9 marmor og 9 stripete – er friske og
kompromissløse og utstråler kontrast og spenning. Mellom grovt og delikat,
tungt og lett, kaldt og varmt, mettet og pastell, mykt og sterkt. Resultatet er
en kolleksjon som virkelig skiller seg ut. En som åpner for å skape stemninger
og effekter som tidligere ikke var mulig med linoleum.
The Unexpected Nature of linoleum. I enhver forstand.

“Uansett hvor mye vi tror at vi forstår av prosessene i
naturen, kan naturen alltid gjøre noe litt annerledes,
litt uventet. Det får oss til å forstå hvor små vi er.”
David Vallee, orkanekspert

3566 | silent sulphur

Gleden ved en

rikholdig og overraskende
palett
”The Unexpected Nature of linoleum” representerer en ny tilnærming til
temaet natur. Som oftest ser vi for oss mørkegrønt, mellomgrått og rene
brunfarger når vi tenker på naturfarger og naturprodukter. Men det
finnes så mange flere farger og nyanser i verden. Som noen av fargene vi
har valgt, cherry snow og vibrating copper. Frozen autumn og glistening
ochre. White cliffs og petrified wood.
Ved å fokusere på disse mer uvanlige fargene – som alle er inspirert av
umanipulerte bilder av ekte landskaper – prøver kolleksjonen å vekke
nysgjerrigheten vår og vise oss naturens fargepalett i all sin prakt.
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Autentisk,
naturlig og
moderne

Inspirasjon

til å skape noe

unikt

Både når det gjelder produktets materialer og design, reflekteres
tidsånden i kolleksjonen The Unexpected Nature of linoleum.
Linoleum er et produkt laget av naturlige, fornybare materialer, og passer
dermed perfekt inn i den økende forståelsen av at vi må ta vare på
verdens ressurser. Samtidig går selve designene imot det tradisjonelle.
De uventede fargene er friske og kompromissløse. Utvalget er eksklusivt.
Resultatet er en kolleksjon med gulvbelegg som speiler overgangen til
det ekte, og som formidler sin egen identitet og holdning i vår stadig
mer globaliserte verden.

Med sine 9 stripete design og 9 marmordesign hjelper kolleksjonen arkitekter
og designere med å realisere enhver kundes drøm – å få et unikt rom.
De stripete designene handler om varierte kontraster: myke og sterke.
Marmordesignene er en symfoni av dype fargetoner, friske og rene pasteller og
jevnt balanserte varme og kalde toner. Med marmordesignene skaper vi
overraskende kombinasjoner som flytter grenser for hva vi tenker på som
linoleum. Og selv om hver designserie i kolleksjonen er utformet for å kunne
kombineres innenfor den serien, er det ingen som sier at du ikke kan gjøre “det
umulige” og kombinere marmor og striper i samme rom. Naturen er jo full av
overraskelser, tross alt.

“Naturen og landskapet har en egen måte å snakke på.
Som oftest er vi bare ikke tålmodige nok eller stille nok,
til å lytte til historien.”
Linda Hogan, forfatter

Naturlige
råvarer

Linoleum er et naturprodukt som kommer fra kontrollerte, fornybare
råmaterialer. Forbo forplikter seg til å la det forbli slik, og til å utvikle disse
fordelene ved å fokusere på spørsmål som bærekraftig bruk av råvarer,
reduksjon av avfall og bruk av mindre og framfor alt grønn energi.

3576 | sliding glacier

Linolje

Harpiks

Tremel

Kalkstein

Pigmenter

Jute

Teknisk informasjon The Unexpected Nature of linoleum
Marmoleum og Artoleum oppfyller kravene i ISO 24011 og EN 548
Marmoleum og Artoleum
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Total tykkelse
Privat - Kraftig
Offentlig - meget kraftig
Industri - generell

ISO 24346
ISO 10874
EN 685
ISO 10874
EN 685
ISO 10874
EN 685

2.5 mm
Klasse 23
Klasse 34
Klasse 42

Rullbredde

ISO 24341

2.00 m

Rullengde

ISO 24341

≤ 32 m

Inntrykksbestandighet

ISO 24343-1

≤ 0.15 mm

Rullende stolhjul

ISO 4918

Egner seg til kontorstoler med hjul.

Lysbestandighet

ISO 105-B02

Metode 3: minimum blåtone 6.

Fleksibilitet

ISO 24344

ø 40 mm

Kjemikaliebestandighet

ISO 26987

Motstandsdyktig mot fortynnede syrer, oljer, fettstoffer og vanlige løsemidler som
alkohol, white-spirit osv. Ikke motstandsdyktig mot langvarig eksponering for alkalier.

Hygiene

Marmoleum og Artoleum er lett å renholde til en høy hygienisk standard.

Bestandighet mot sigarettglør

EN 1399

Merker på linoleumsbelegget etter stumpede sigaretter kan fjernes. Slip forsiktig med
sandpapir og påfør et nytt lag med vedlikeholdsmiddel. Linoleum smelter ikke.

Sklisikkerhet

DIN 51130

R9

Trinnlydsforbedring

EN ISO 717-2

≤ 5 dB

Livssyklus analyse

En livssyklusanalyse er grunnlaget for å sikre minst mulig miljøbelastning.

Marmoleum og Artoleum oppfyller kravene i EN 14041
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Brannegenskaper

EN 13501-1

Cfl-s1

Sklisikkerhet

EN 13893

DS: ≥ 0.30

Generering av kroppsspenning

EN 1815

< 2 kV

Varmeledningsevne

EN 12524

0.17 W/m·K
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