DE NATUURLIJKE CLICK

Marmoleum Click heeft een click met de natuur. Natuurlijke grondstoffen en
een duurzaam productieproces vormen hiervoor de basis. Marmoleum Click
is tevens veilig voor uw gezondheid. Het bevat geen weekmakers, omdat het
geen kunststoffen bevat. De natuurlijke ingrediënten zorgen er ook nog eens
voor dat bacteriën niet groeien en dat stof, door antistatische eigenschappen,
eenvoudig weggehaald kan worden. Een gezonde vloerbedekking, zeker ook
voor mensen met klachten aan de luchtwegen.

Prachtige vloerontwerpen
by

333251 - 633701 - 633707 - 633860

633866 - 633702

0.90 m

1.20 m

NATUURLIJK
EN GEZOND

333251 - 633701 - 633707 - 633860

333251 - 333701 - 333707 - 333860

333360 - 333355 - 333358

0.90 m

933573 - 633702

0.90 m

OVERAL
EN ALTIJD

Marmoleum Click is mooi, robuust en sterk. En geschikt voor iedere ruimte. De diverse
kleuren, van zacht neutraal tot helder en levendig, en de verschillende formaten kunnen
naar eigen inzicht worden gecombineerd. U creëert hiermee uw persoonlijke vloer en
eigen sfeer. Marmoleum Click heeft een lange levensduur, waarbij de uitstraling behouden
blijft. Bij een verhuizing kan het ook nog eens meeverhuisd worden.

Lekker wonen
by

933573 - 633702

935216 - 935217 - 333363

333358 - 633568

GEEN DROOM MAAR WERKELIJKHEID

0.90 m

Marmoleum is een gemakkelijke vloer om schoon te houden. De speciale coating maakt dat stofwissen
en vlek verwijderen voldoende zijn om de vloer er perfect uit te laten zien. De geluiddempende
eigenschappen zorgen voor een prettige akoestiek. Ook in de slaapkamer voelt Marmoleum niet
koud aan en is uitstekend te gebruiken in combinatie met vloerverwarming. En vanzelfsprekend is
Marmoleum Click gemakkelijk, zonder problemen, met een click te leggen. Na het leggen kan de
vloer direct belopen worden.

333866 - 333355 - 333885 - 333360

Een warm gevoel
by

333858 - 333363 - 333860 - 333360

333363 - 333702

333866 - 333355 - 333885 - 333360

333358 - 333885 - 333360

Volgens de nieuwste woontrends

0.90 m

by

333355

333723 - 333724 - 333131

Helemaal mijn stijl
by

333355

333251 - 333701 - 333724 - 333723

633724 - 633723

DE NATUURLIJKE CLICK

NATUURLIJKE INGREDIENTEN
Marmoleum heeft een click met de natuur
en Marmoleum houdt van het leven en is
er daarom ook erg zuinig op. Daarom
werken wij alleen met de allerbeste
natuurlijke grondstoffen zoals: hars, lijnolie,
houtmeel, kurk, kalk, jute en milieuvriendelijke pigmenten. Grondstoffen waarvan
bewezen is dat zij geen nadelige invloed
op uw gezondheid hebben.
• Het hoofdingrediënt van Marmoleum is
lijnolie geperst uit verantwoord geteelde
lijnzaad. Dit kleine
superfood zaadje
wordt vaak in gezonde
voedingsmiddelen gebruikt.

• Het hars van pijnbomen wordt gewonnen in goed gecontroleerde boslocaties.
Samen met de lijnolie
zorgt de hars voor de
basis van Marmoleum.

• Het houtmeel dat wordt
gebruikt is een afvalproduct van de
houtindustrie. Er wordt
geen tropisch hardhout
gebruikt.

• De prachtige natuurlijke kleuren
van Marmoleum Click kunnen vanzelfsprekend alleen
worden
vervaardigd
van
ecologisch
vriendelijke
pigmenten.

• De achterzijde
wordt gemaakt
van sterk jute. Jute
is overvloedig
aanwezig en is een snel
hernieuwbare grondstof. Om Marmoleum uit te voeren in deze Click variant
wordt het geplakt op waterafstotend
HDF.

COMMITTED TO THE
HEALTH OF ONE
Wij zijn toegewijd aan de gezondheid van
onze klanten. Dat is waarom we in de
ontwikkeling en productie van onze
vloeren goed nadenken over de grondstoffen die we gebruiken en de productieprocessen die we inzetten, zodat we onze
gebruikers de beste vloeroplossingen
kunnen bieden. Gezonde en hygiënische
vloeren die er niet alleen goed uit zien,
maar die ook eenvoudig te onderhouden
zijn. Zodat je elke dag weer thuis kunt
komen in je eigen gezonde en comfortabele woning.

MEER INFORMATIE
Geweldig om te ontwerpen,
eenvoudig te installeren

EEN SIMPELE CLICK
Marmoleum Click installeer je in een
handomdraai. Leg de panelen op de juiste
manier tegen elkaar en klik ze vast met een
eenvoudige handbeweging. Marmoleum
click panelen zijn mooi breed en laten na
het klikken geen zichtbare naden achter. Je
hebt dus in een handomdraai een mooie,
strakke vloerafwerking. Het Välinge 5G
systeem zorgt voor perfecte verbinding,
zonder lijm. Na het installeren is de vloer
direct te belopen en in te richten.

by

Het 9,8mm dikke Marmoleum Click kan
over elke type ondergrond worden gelegd,
enige voorwaarde is dat de ondergrond
vlak is.

Voor het gemak laat je de Marmoleum Click
leverancier de vloer voor je installeren.

Marmoleum
HDF

kurk

• Marmoleum Click 30 x 30 cm wordt geleverd in
dozen van 7 panelen, ongeveer 0,63 m².
• Marmoleum Click 60 x 30 cm wordt geleverd in
dozen van 7 panelen, ongeveer 1,26 m².
• Marmoleum Click 90 x 30 cm wordt geleverd in
dozen van 7 panelen, ongeveer 1,89 m².

Het kurk onder het Marmoleum Click
absorbeert het geluid. Indien nodig kan je
Marmoleum Click op Forbo foam installeren
voor een nog betere geluidsreductie.

333711 - 333701

VERKOOPADRESSEN
Marmoleum Click is te koop bij de betere
woninginrichters. Daar ontvang je goede
informatie en het juiste advies. Zij zijn je
graag van dienst. Kijk voor onze Novilon
Marmoleum Coral Clubleden op onze
dealerlocator op onze website. Op onze
website vind je ook verdere informatie
over onze visie op duurzaamheid en
gezondheid, installatiehandleidingen,
schoonmaakadviezen en nog veel meer
over de vloerbedekking die een click met
je heeft.

23 KLEUREN

TECHNISCHE TABEL
Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14085

|

333860
silver shadow
633860

|

333866
eternity
633866

30 x 30 cm
60 x 30 cm

|

333701
moon
633701

|

333724
orbit
633724

90 x 30 cm

30 x 30
cm

60 x 30 cm

30 x 30
cm

Marmoleum Click

|

333858
Barbados
633858

|

333711
cloudy sand
633711

333363 | lilac

333355 | rosemary green

333360 | vintage blue

333358 | petrol

935216 | Pacific beaches

933573 | trace of nature
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Totale dikte

EN-ISO 24346

9,8 mm

Huishoudelijk gebruik

EN-ISO 10874

Klasse 23

Commercieel gebruik

EN-ISO 10874

Klasse 33

Tegel formaat / plank formaat

EN ISO 24341

30 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm

Indrukbestendigheid

EN-ISO 24343-1

≤ 0,15 mm

Geschikt voor bureaustoelen

EN 425

Kleurechtheid

EN-ISO 105-B02

Weerstand tegen chemicaliën

EN-ISO 26987

Clickverbinding

5G

Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen.
Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA bacterie.
Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.

Bacteriostatische eigenschappen
Weerstand tegen sigaretten

EN 1399

Slipweerstand

DIN 51130

Contactgeluidreductie

Ja

EN ISO 717-2

Life Cycle Assessment

Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.
R9
> 17 dB
≥ 21 dB (geïnstalleerd op Forbo Foam).
LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

Geschikt voor vloerverwarming

Ja

Marmoleum Click voldoet aan de eisen van EN 14041

|

333872
volcanic ash
633872

|

333723
nebula
633723

|

333702
liquid clay
633702

333885 | spring buds

333238 | laguna

935217 | withered prairie
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Brandgedrag

EN 13501-1

Cfl - s1

Formaldehyde-emissie

EN ISO 717-1

Slipweerstand

EN 13893

Statische elektriciteit

EN 1815

< 2 kV

Warmtegeleidingcoëfficiënt

EN 12524

0,15 W/m.K

E1
DS: ≥ 0,30

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

ISO 9001

|

333209
raven
633209

|

333707
black hole
633707

|

333568
delta lace
633568

333251 | lemon zest

333131 | scarlet

Forbo Flooring Systems is onderdeel van
de Forbo Group, wereldleider in vloeren transportsystemen, en biedt een
compleet assortiment vloerbedekkingen
voor zowel de projecten- als de
consumentenmarkt. Hoogwaardige
linoleum-, vinyl-, textielvloeren en
schoonloopsystemen combineren
functionaliteit, kleur en design, zodat u
voor elke omgeving over een totaalpakket
aan vloeroplossingen beschikt.
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Forbo Flooring B.V.
Postbus13
1560 AA Krommenie
Tel: +31 75 647 78 80
Fax: +31 75 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

