
creating better environments

3016 | light honey oak3142 | grey washed oak 3051 | dark wild oak

creating better environments

Forbo Eternal är känt för sin stora mönstervariation och överlägsna prestanda i många krävande miljöer. Eternal har allt som krävs 
och den dokumenterade goda kvalitén för att användas i vårdinrättningar, skolor, servicehem, butiker och kontor – med andra ord 

krävande miljöer där förväntningarna är höga på både mönster och bestående utseende.
För att lyfta fram premiumpotentialen i Forbos produkter har vi tagit fram ”Eternal de Luxe”.  Denna nya kollektion består av nya 

trä- och stendesign förstärkta av autentiska präglingsstrukturer som ger de nyutvecklade mönstren ett ännu mera realistiskt 
utseende.

YtansPUR-lackning – som gör att dessa vackra golv kan bevaras – är oöverträffad.
Förutom den kompakta originalversionen finns alla golv i Eternal de Luxe-kollektionen även i en kompakt version. 

Bättre hälsa för alla
Vi utformar våra produkter med tanke på projektets användare. Välbefinnande är en viktig aspekt i detta. Med Eternal de Luxe vill vi 

verkligen erbjuda produkter som skapar en behaglig miljö att arbeta, bo och vistas i – såväl privat som i arbetet.

Tack vare skummad baksida erbjuder den nya akustikversionen extra komfort för fötterna. Genom att kroppen blir mindre trött i 
situationer där människor måste stå länge utan avbrott bidrar detta till välbefinnandet. 

Eternal är också ett hållbart alternativ. 70 procent av bakskiktet består nämligen av återvunnet material, alla energikällor är gröna 
och förnybara och produkten helt fri från ftalater.

• Eternal erbjuder unika trämönster och strukturer präglade i 
rapport på rulle som är ytterst autentiska och realistiska.

• Eternal de Luxe består av attraktiva, högteknologiska alternativ 
i trä och sten som utmärker sig genom unika mönster- och 
präglingskombinationer som är lätta att använda i många miljöer.

• Alla mönster och färger har en exklusiv känsla och är 
specialutvecklade av Forbo för denna kollektion.

• Eternal är känt för sin enastående kvalitet och har en mycket lång 
historia som bevisar att det är ett ”bekymmersfritt” golv som gör 
användarna nöjda.

• PUR-ytbehandlingen har dokumenterade egenskaper som gör 
den fläck- och kemikaliebeständig och reptålig och bevarar 
utseendet.

• Även om ytstrukturen skiljer sig från standardytbehandlingen 
Eternal PUR Pearl på grund av de olika präglingsstrukturerna är 
golvet mycket lätt och smidigt att rengöra och underhålla. 

• Alla produkter finns i både en extremt slitstark kompakt version 
och en 17 dB akustikversion med ergonomiska fördelar.

• Eternal är den produkt som har det bredaste 
användningsområdet på dagens marknad och kan användas i 
krävande miljöer som vårdinrättningar , skolor och kontor bland 
mycket annat.

• Med de många träalternativen i olika typer, storlekar och färger, 
det moderna utförandet i cement och plattor i olika storlekar 
och strukturer har du ett mycket brett urval som tilltalar 
trendmedvetna målgrupper .

MÖNSTER

VARIATION

KVALITET

Tekniska specifikationer
Eternal de Luxe uppfyller kraven enligt EN-ISO 10582 och EN-ISO 26986

eternal compact eternal comfort

1 Total tjocklek EN-ISO 24346 2,0 mm 3,0 mm

= Tjocklek slitskikt EN-ISO 24340 0,7 mm 0,7 mm

D Bostäder - Klass Klass 23

H     G     Offentlig miljö - Klass EN-ISO 10874 Klass 34 Klass 33

KJ Industrimiljö - Klass EN-ISO 10874 Klass 43 Klass 42

, Rullbredd EN-ISO 24341 2 m 2 m

9 Rullängd EN-ISO 24341 ± 25 m ± 25 m

. Vikt EN-ISO 23997 2,8 kg/m2 2,55 kg/m2

2 Dimensionsstabilitet EN-ISO 23999 < 0,1 % < 0,1 %

s Stegljudsdämpning EN ISO 717-2 5 dB 17 dB

3 Intrycksbeständighet EN-ISO 24343-1 ≤0,05, typiskt värde 0,03 ≤ 0,15 mm,typiskt värde 0,12

t Nötningstålighet EN 660-2 grupp T grupp T

g Tålighet mot rullande stolshjul ISO 4918 / EN 425 ingen effekt ingen effekt

> Ljusbeständighet ISO 105-B02 ≥ 6 Blå skala 6/7

0 Flexibilitet EN-ISO 24344 ø 10 mm ø 10 mm

5 Kemikaliebeständighet EN-ISO 26987 mycket bra mycket bra

[ Stegsäkerhet DIN 51130 R10 R10

M Elektriskt genomgångsmotstånd EN 1081 R1 > 1·109 Ω R1 > 1·109 Ω

b Våtrumsgodkänd EN 13553 ja nej

Eternal de luxe uppfyller kraven enligt EN 14041 &
R Brandklass EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1

Z Elektrisk uppladdning EN 13893 DS - µ ≥ 0,30 DS - µ ≥ 0,30

L Värmeledningsförmåga EN 1815 ≤ 2 kV ≤ 2 kV

e Stegsäkerhet EN 12524 0,25 W/m·K 0,25 W/m·K

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001.
Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001.
Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.se

ISO 9001

Sverige
Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel.: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
Kundservice tel: 031-89 20 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

Heterogeneous Project vinyl

H
eterogeneous

Project vinyl

Modern and contemporary „true to life woodprints“ with inregistered embossing??????????????????

Eternal de Luxe, luxury vinyl tile design quality, now available in 
sheet quality


