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Onafhankelijke milieuproductverklaringen tonen aan dat de nieuwe 
linoleumcollecties van Forbo CO2-neutraal zijn.  

 

 

    
 

CO2-neutrale Marmoleum vloerbedekking, mijlpaal in het milieuvriendelijke 
beleid van Forbo Flooring Systems  
  
Marmoleum wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen, waarvan de meeste als eenjarige 
gewassen worden geoogst.  Vlasplanten (die voor plantaardige lijnzaadolie zorgen), jute 
(voor de geperforeerde onderlaag waarop linoleum wordt gekalanderd) en houtmeel uit 
het restmateriaal van commerciële bosbouw nemen tijdens hun levensduur CO2 op. Deze 
CO2-absorberende planten en bomen worden vervolgens gebruikt voor de productie van 
linoleum.  
 
Linoleum produceren is een kunst: natuurlijke grondstoffen worden gemengd en krijgen 
vervolgens de tijd om te drogen en rijpen voor de volgende productiefase.  In de vijf 
weken die nodig zijn om linoleum te maken, is tijd een belangrijke factor.  De gebruikte 
energie wordt voornamelijk ingezet bij twee processen: voor het kalanderen en om de 
kachels te verhitten die het drogen van de linoleumplaat reguleren. Zowel de 
linoleumfabriek in Assendelft als die in Kirkcaldy zijn moderne productievestigingen die 
draaien op groene elektriciteit.  
 
De hele levenscyclus van linoleum wordt vastgelegd in een milieuproductverklaring of 
Environmental Product Declaration (EPD), die wordt geverifieerd door een onafhankelijke 
derde partij. De milieuproductverklaring voor Marmoleum, de bekende merknaam van 
Forbo’s linoleum, toont aan dat meer CO2 wordt opgenomen dan de hoeveelheid CO2 die 
tijdens het productieproces ontstaat. Marmoleum is dus een CO2-neutraal product.  
 
Dankzij het klimaatakkoord van Parijs (2015) bundelen landen uit heel de wereld hun 
krachten om klimaatverandering tegen te gaan. Het programma start in 2020 en zou na 
verloop van tijd moeten resulteren in een meetbare vermindering van de CO2-uitstoot in 
de deelnemende landen.  Het gebruik van Marmoleum als een product voor 
interieurafwerking helpt bij het verwezenlijken van de ambitie om de CO2-uitstoot in onze 
omgeving te verlagen.  Dit werd erkend door internationale certificeringssystemen voor 
duurzame bouwnormen zoals de LEED en BREEAM, die beiden de voordelen van 
linoleum erkennen.  
 
Forbo’s duurzaamheidsbeleid richt zich op circulariteit en gezonde gebouwen. Het feit dat 
Marmoleum CO2-neutraal is, is een enorme prestatie in onze poging om een betere 
omgeving te creëren.  
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Forbo Flooring Systems, een verantwoorde marktleider 
Forbo Flooring Systems is een wereldwijde marktspeler op het vlak van linoleum, 
projectvinyl, tapijttegels, Flotex vloerbedekking, Coral schoonloopsystemen en 
vinylvloeren. Naast het gamma vloerbedekkingen ontwikkelt, produceert en verkoopt 
Forbo een uitgebreid aanbod professionele onderhoudsproducten. Alle Forbo-producten 
blinken uit op het vlak van functionaliteit en duurzaamheid. Forbo Flooring Systems 
houdt er milieubewuste productieprocessen en een erg uitgebreide klantendienst op na. 
Forbo Flooring maakt deel uit van de Zwitserse Forbo Group en is eigenaar van 20 
productiefabrieken en bijkantoren verspreid over 32 landen. 
 
Bezoek onze website voor meer informatie:  www.forbo-flooring.be  
U kunt ook terecht bij Luc Meyts van Forbo Flooring Marketing via 
luc.meyts@forbo.com  

http://www.forbo-flooring.be/
mailto:luc.meyts@forbo.com

