creating better environments

focus
wolk
lijnen
speels

Er is een vloer die zich voegt
naar uw gevoel
Forbo Flooring introduceert Marmoleum Modular,
een vloer die uw fantasie alle ruimte geeft. De
verschillende tegelmaten in tientallen dessins
volgen moeiteloos uw ideeën. Spelen met vorm,
formaat, kleur en structuur is het uitgangspunt
van deze collectie. Onze Design Studio heeft
daarop een voorschot genomen. De meeste
vloeren op de volgende pagina’s zijn niet ruimte
specifiek, maar toepasbaar in iedere omgeving.
Kies voor de gekozen kleurstellingen, of maak
binnen het tegelpatroon uw eigen kleurkeuze.
Een volledig eigen ontwerp maken kan ook.
De Marmoleum Modular Specialist en de Forbo
Ontwerpservice kunnen u helpen
bij al uw vloerplannen. Graag zelfs.

contrasterend of juist ton sur ton,
play with GriDs
Marmoleum Modular bestaat uit vier deelcon
cepten: Play with Lines, Shade, Marble en Colour.
Elk concept biedt zijn eigen kleuren en grids. Elk
grid is gebaseerd en afgestemd op de kleuren en
beschikbare formaten. Het kiezen van kleur of
structuur is geen eindpunt, maar het startpunt.
Alle kleuren en formaten zijn onderling met el
kaar te combineren en maken ontelbare vari
anten mogelijk. Zo ontwerpt u altijd uw eigen,
unieke vloer.

Dit is slechts een kleine
selectie grids. Op de laatste
pagina vindt u alle grids
en kleurnummers van de
getoonde vloeren in deze
brochure.

ritme
Speels
luxe
hout

Op de voorgrond een contrastrijke combinatie van
drie kleuren in 100x25cm planken. De planken
zijn willekeurig gelegd in halfsteensverband.
Op de achtergrond is een subtiele combinatie
te zien van drie fris grijze betonachtige tegels in
75x50cm.

KOFFIE
STOER
UNI
VISGRAAT

Grafiet
Staal
Flow
Licht

Een subtiel kleurverloop van donker naar licht in
planken van 100x25cm. Het grafische effect wordt
bereikt door de vierkante vlakken een kwartslag
te draaien.

Zonnig
tempo
Licht
JOng

Walnoot
Vierkant
Solide
Aards
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contrasterend of juist ton sur ton,
play with lines
Nooit had u zoveel vrijheid om te spelen met de
grafische kracht van lijnen. Het dessin komt uit
de Marmoleum Striato collectie. De uitstraling
van Striato, die veel weg heeft van hout of parket,
versterkt het lijnenspel. De ontwerpmogelijk
heden zijn eindeloos, van lineaire uni-vloeront
werpen tot meer kleurige visgraatpatronen.
En van ton sur ton tot mooi contrast. Met als
resultaat, een vloer die kalmte en rust uitstraalt,
of juist ritme en beweging. Is dat niet de vrijheid
die u altijd zocht in een vloer?

Relax
Blokken
Balans
Kracht

Muis
Textiel
Herhaling
Ivoor

Drie fris grijze betonachtige tegels in 75x50cm
formaat, gelegd in een visgraatmotief.

De lichte, fris grijze en meer donkere tegels
wisselen elkaar in rijen af in halfsteensverband.

Fundament
Regelmaat
Blij
Hout

Een combinatie van twee fris grijze kleuren in een
klassiek schaakbordpatroon. Door de tegels een
kwartslag te draaien ontstaat een fraai lijnenspel.

Een combinatie van de twee lichtste kleuren in
de 100x25cm plank. De planken zijn willekeurig
gelegd.

Variatie
Basis
Plank
Tijdloos

Contrast
Room
Bananen
Chocola

Warme kleuren in 100x25cm planken in
combinatie met lichtere warme tinten in
smallere 100x15cm planken, gelegd in een
halfsteensverband.

Ruimte
Subtiel
Egaal
Eenvoud

Stijl
Statement
Rijk
Diagonaal

Mokka
Stilte
Onverwacht
Stevig

Een contrastrijke combinatie van drie kleuren in
100x15cm planken. De planken zijn willekeurig
gelegd in visgraatpatroon.

Strand
Helder
Harmonie
Zacht

Strand
Helder
Harmonie
Zacht

SPELEN MET KLEUR
De inspiratie voor Marmoleum Modular kwam
uit vele bronnen. Modulaire vloeren worden al
eeuwenlang gemaakt. Neem keramiek, waar
bij gewerkt wordt met subtiele kleurverschillen,
of juist uitgesproken mozaïeken, of hout waarbij
geen enkele plank hetzelfde is. De Lines collec
tie is tot stand gekomen door te kijken naar de
natuurlijke verschillen in houttonen. Voor Shade
naar natuursteen en keramiek. De subtiele kleur
nuances in Shade creëren een ton-sur-ton effect.
De frisse lichte pasteltinten in de collectie sluiten
naadloos aan op de laatste interieurtrends. Met
de 61 kleuren creëert u verschillende sferen en
uw eigen verhaal.

Zomer
BAMBOE
Licht
Thuis

Het vloerontwerp is speciaal voor deze ruimte
gemaakt. De 25x50cm plank heeft de streep in de
breedte. Dit unieke dessin is alleen te verkrijgen in
de drie verschillende frisse tinten die in de foto te
zien zijn. De planken zijn in visgraat gelegd.

Aandacht
Neutraal
Kader
SoBer

Kalm
Structuur
Cappuccino
Focus

Een ruimtespecifiek vloerontwerp, gemaakt van
50x25cm planken in vier subtiele zandtinten. Er is
gekozen voor een groot licht eiland en een zacht
verloop naar de donkere kleur op de voorgrond.
De planken zijn in visgraat gelegd.

Brons
Noest
Klassiek
Warm

De uitgesproken levendige marmering draagt
bij aan het speelse effect dat ontstaat door
het diagonale gebruik van een eenvoudig
ruitjespatroon. De 50x50cm tegels zijn steeds
een kwartslag gedraaid.

Fantasie
Buiten
Gras
Avontuur

Signaal
Lef
Kleur
Knal

Het originele blokpatroon is aangevuld met een
kleurvlak in oranje 50x50cm tegels. De subtiele
betonlook tegels in 75x50cm omsluiten een klein
25x25cm tegeltje in de pastelkleur die ook in de
betonlook verwerkt is.

De vier kleuren uit dezelfde groene familie in
50x50cm tegels bieden een kleurverloop van diep
turquoise naar fris geel.

BIOBASED EN
economisch verantwoord
Marmoleum Modular is biobased. Het grootste
gedeelte van de vloer bestaat uit natuurlijke en
hernieuwbare grondstoffen zoals lijnzaadolie,
houtmeel en pijnhars. Samen met de lange
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Product Declaration leest u de feiten. Misschien
nog wel belangrijker dan duurzaamheid,

is

de vraag naar levenscycluskosten (TCO). Voor
Marmoleum Modular geldt: veel lager dan u
denkt. Schoonmaak en ook onderhoud zijn de

Pigmenten

belangrijkste kostenfactoren. En juist hier scoort
Marmoleum Modular bijzonder goed. Net als op
levensduur overigens. Reken het zelf uit met de
Pijnhars
Kalksteen

levenscycluskostencalculator,
die vindt u op forbo-flooring.nl.
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‘Ik heb de kleuren ontwikkeld van
de nieuwe collectie en geprobeerd
om zoveel mogelijk sferen te
creëren en te bieden, passend bij
het materiaal. Voor Marmoleum
Modular zijn we teruggegaan naar
de pastellen uit de jaren vijftig,
maar zie je ook veel betonachtigen,
zware intiemen en meer organische
houtachtige ontwerpen. Voor de
deelcollecties Shade en Lines heb
ik tien geheel nieuwe kleuren
ontworpen. Daarvoor praat ik
ook met de kleurexperts in onze
proeffabriek. Die weten precies
hoe de verschillende pigmenten
werken en hoe je kleuren mengt.’

Gefascineerd
door kleur en
haar werking.
Zoning
‘De Marmoleum Modular tegels in
verschillende maten en de 61 kleuren
bieden heel veel mogelijkheden. Zelfs
binnen een vloer kun je accenten
leggen. Dat noemen we zoning.
Zoning past goed in deze tijd waarin
je op school bijvoorbeeld niet meer in
een klas zit, maar in een grote ruimte.
Of neem het moderne ziekenhuis
waar kantoren uit zijn en de mensen
werken in een open office space.’

Inspiratie
‘Ik bezoek beurzen zoals die van
Milaan, spreek ook veel met klanten
en ben steeds meer online. Wat dat
betreft is vooral Pinterest interessant.
Daarnaast kijk ik films en series als
Mad Men om ideeën op te doen.
En reizen natuurlijk. Neem een land
als Polen waar kleurencombinaties
worden gebruikt die wij hier niet
zo snel durven toe te passen. In
Nederland kom je in het neutrale
kleurpalet toch vooral veel grijs tegen,
maar daar worden warme kleuren
zelfs als neutraal gezien. Enfin, ik
ben gefascineerd door kleur en haar
werking’.

‘Ik onderzoek veranderende
mentaliteiten in de maatschappij,
gekoppeld aan de segmenten die
voor Forbo belangrijk zijn zoals
educatie, gezondheidszorg, maar
ook aan de wooninrichtingsmarkt.
Wat zijn de verschuivingen en welke
trends komen daaruit voort?
Dat onderzoek doe ik onder andere
in samenspraak met externe experts
uit verschillende vakgebieden zoals
architecten, ontwerpers, mensen
uit de industrie maar bijvoorbeeld
ook zorgverleners. Met het zicht op
Marmoleum Modular keek ik naar
het thema diversity.

Met deze collectie
zetten we een
nieuw en speels
gevoel neer.
Je ziet binnen bijna alle segmenten
een verschuiving naar multifunctio
nele gebouwen met meerdere 
identiteiten. Kijk bijvoorbeeld naar
de kantooromgeving waar werk en
leven zich steeds meer vermengen,
wat zich weer uit in behoefte aan
grotere diversiteit in een sfeer van een
ruimte, maar ook naar ziekenhuizen
waarin bijna elk segment zoals
education, retail, leisure, office etc.
vertegenwoordigd lijkt. Daar hoort
een flexibele manier van inrichten bij waar Marmoleum Modular
weer uitstekend bij past. Het aantal
items in de collectie is compact, maar
de mogelijkheden zijn eindeloos.’

Er is vanuit de
vloer gedacht.
‘Ik ben vooral bezig geweest met het
totaal. Ook in relatie met de andere
collecties van Forbo Flooring. We
willen een totaalaanbod leveren
waarmee onze klanten uit de voeten
kunnen. Bovendien moet zo’n
nieuw product ook aansluiten bij
de andere collecties en structuren
die we als designafdeling bedenken
en maken. Het verschil met heel
veel andere collecties is dat we bij
Marmoleum Modular veel meer
vanuit de vloer hebben gedacht.
Maatvoering en afstemmen van
de kleuren was hierbij essentieel.
Wat kan je doen in het combineren
van de tegels? Bij het samenstellen
van andere collecties kijk je toch meer
naar de vloer als onderdeel van een
inrichting.
Daarnaast wilde ik de eigenheid van
linoleum graag onderstrepen met
deze collectie. Linoleum wordt
geassocieerd met kleuren. Ondanks
het feit dat grijzen en witten heel
populair zijn, kent Marmoleum
Modular ook ongekend veel kleur.’

Veelzijdig
‘De inspiratie zat hem voor mij in het
vanuit de vloer denken. Je kan zoveel
patronen creëren, maar ook aandacht
vragen voor een plek of element in de
inrichting of een routing bepalen
door de manier waarop en de kleur
waarin je de tegels legt. Marmoleum
Modular accommodeert speelsheid
en flexibiliteit.’

‘Ik ben bij het hele traject betrokken
geweest. Van het begin – het
ontstaan van het idee – tot het
eind met de presentatie en de
oplevering. Daarbij kwamen vragen
langs als: Wat is modulariteit?
Wat zijn de mogelijkheden van
modulaire systemen? En hoe
kun je modulariteit en linoleum
aantrekkelijk samenbrengen?
Vervolgens hebben we, toen
de eerste concepten en ideeën
klaar waren, klanten bezocht om
hun feedback te vragen. Om de
bijna eindeloze mogelijkheden te
kanaliseren, hebben we de collectie
uiteindelijk onderverdeeld in vier
thema’s, te weten Lines, Shade,
Marble en Colour. Vanuit die thema’s
hebben we tientallen vloerplannen
ontworpen. Een selectie daarvan is
te vinden in deze brochure.’

Marmoleum
Modular biedt de
mogelijkheid om
zelf je eigen unieke
vloer te ontwerpen.

Eerlijk materiaal
‘Ik geloof ontzettend in Marmoleum.
Het is een prachtig en eerlijk materiaal,
wat zowel door haar visuele identiteit
als haar duurzame karakter perfect op
een aantal belangrijke tendensen in
de markt aansluit.
Vooral het waarborgen van de eigen
heid en identiteit van Marmoleum
vond ik belangrijk. Met Marmoleum
kunnen we hele mooie diepe kleuren
maken, dus dat de collectie ook een
kleurenthema zou bevatten, stond bij
voorbaat vast. Maar ook de unieke
marmering van ons linoleum verdient
wat mij betreft extra aandacht en
daarvoor vonden we inspiratie in de
rijkheid van kleuren in natuursteen, als
in die van Marmoleum. In het Marble
thema vind je dan ook hele bijzondere
subtiele vleugjes van bijvoorbeeld
roze, blauw of paars.’

Gebruikte grids & kleurnummers
Stalen bestellen
& online inspiratie

RITME 	PL-51

FOCUS 	PL-RS11
t3573
t5218
t5231
t5232

trace of nature	Ruimtespecifiek
Welsh moor		
Cliffs of Moher		
rocky ice		

100x25cm
100x25cm
100x25cm
100x25cm

t5218 Welsh moor
t5231 Cliffs of Moher
t5232 rocky ice

33%
33%
33%

GRAFIET 	PL-92
100x25cm
100x25cm
100x25cm

t3573
5218
t5231
t5232

trace of nature
Welsh moor
Cliffs of Moher
rocky ice

25%
25%
25%
25%

WALNOOT	PL-35

KOFFIE 	PL-13
100x25cm
100x25cm
100x25cm
100x25cm

t5218 Welsh moor

100%

100x25cm

t5231 Cliffs of Moher

100%

50x50cm

Meer ontwerpen en digitale tools om
met de collectie te werken, zoals de
Forbo Vloerplanner, kunt u vinden op
onze website, www.forbo-flooring.
nl. Daar bestelt u ook uw favoriete
stalen.

Marmoleum
Modular Specialisten

ZONNIG	PL-55
t5225 compressed time

100%

RELAX	PS-51
100x25cm

t3704 satellite
t3716	Mercury
t3718 Pluto

33%
33%
33%

MUIS		PM-21
75x50cm
75x50cm
75x50cm

t3048
t3136
t3139
t3216

graphite
concrete
lava
moraine

25%
25%
25%
25%

FUNDAMENT	PL-34
50x25cm
50x25cm
50x25cm
50x25cm

t5232 rocky ice
t5226 grey granite

50%
50%

50x50cm
50x50cm

Voor een gedegen advies en onder
steuning, kunt u terecht bij onze
Marmoleum Modular Specialisten.
Zij zijn getraind in het aanpassen van
bestaande vloerontwerpen en het
maken van een nieuw ontwerp en de
installatie van de vloer. Vanzelf
sprekend is Marmoleum Modular
verder verkrijgbaar bij alle leveran
ciers van projectvloerbedekkingen.
Meer informatie

VARIATIE	Pl-52
t3575 trace of nature
t5232 rocky ice

50%
50%

CONTRAST	PL-22
100x25cm
100x25cm

MOKKA	PL-81
t5217
t5218
t5229
t5236

whithered prairie
Welsh moor
fresh walnut
fox cub

25%
25%
25%
25%

31%
19%
19%
31%

t5216cg Pacific beaches
t5233cg Caribbean shore
t5234cg Corn Island

33%
33%
33%

t3254 clay
t3405	Granada
t3423 painters palette
t3425 autumn leaf

25%
25%
25%
25%

t5217 whithered prairie

100%

100x25cm

ZOMER		PL-61
25x50cm
25x50cm
25x50cm

t5216cg Pacific beaches	Ruimtespecifiek
t5233cg Caribbean shore			
t5234cg Corn Island			

50x50cm
50x50cm
50x50cm
50x50cm

t3563
t3566
t3712
t3715
t3243

BRONS	PM-11
75x25cm
75x25cm
75x25cm

RUIMTE	PL-11

STIJL		PL-15
100x25cm
100x15cm
100x15cm
100x25cm

STRAND	PL-41
100x15cm
100x15cm
100x15cm
100x15cm

KALM	PS-RS21
t3717	Neptune	Ruimtespecifiek
t3719	Malibu beach		
t3720 sandy coast		

t5229 fresh walnut
t5230 white wash
t5235	North Sea coast
t5236 fox cub

5%
5%
45%
45%
accent

33%
33%
33%

100x25cm
100x25cm
100x25cm

t3711 cloudy sand	Ruimtespecifiek
t3719	Malibu beach		
t3720 sandy coast		
t3721	Ipanema		

25x25cm
25x25cm
75x25cm
75x25cm
50x50 cm

t3242
t3255
t3566
t3882
t3884

50x25cm
50x25cm
50x25cm
50x25cm

Fantasie	PC-RS11
adriatica	Ruimtespecifiek
pine forest		
silent sulphur		
relaxing lagoon		
frost		

Meer informatie vindt u op
www.marmoleummodular.nl . U kunt
ook mailen naar contact@forbo.com
met uw specifieke vraag of bellen
naar 075 647 78 80.
Digitale en gedrukte afbeeldingen in
deze brochure kunnen afwijken van het
werkelijke product. Vraag daarom een
kleurstaal aan voor de beoordeling van de
daadwerkelijke kleur.

AANDACHT	PS-RS11
25x50cm
25x50cm
25x50cm

Signaal	PC-21
frozen autumn
silent sulphur
orange shimmer
phosphor glow
stucco rosso

t5217 whithered prairie
t5230 white wash
t5235	North Sea coast

50x50cm
50x50cm
50x50cm
50x50cm
50x50cm
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