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PŘÍRODNÍ 
SLOŽENÍ

Každý panel krytiny Marmoleum Click je vyroben z voděodolné, vysocehustotní dřevovláknité
desky a na rubu opatřen korkovou vrstvou, která pohlcuje hluk. Horní vrstvu tvoří Marmoleum 
o tloušťce 2,5 mm. Vzhledem k přírodnímu složení podlahy se jedná o dobrou volbu jak pro 
vás, tak i pro životní prostředí. Krytina Marmoleum Click napomáhá zdokonalit vaše zdraví a 
životní pohodu. Zlepšuje kvalitu života lidí, kteří trpí astmatem a alergiemi. Panely Marmoleum 
Click jsou nejen příjemné na dotyk a chůzi, ale jsou také antistatické. Jejich prověřené bakte-
riostatické vlastnosti brání množení škodlivých mikroorganismů. A v neposlední řadě: díky pří-
rodnímu složení podlaha působí na dotyk i na pohled přirozeným dojmem.
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Podlaha Marmoleum Click je dostupná ve 23 barevných variantách, od uklidňujících neutrálních odstínů až po výrazné a živé barvy. 
Umožňuje tak vytvořit atraktivní osobité prostředí podle vašeho jedinečného životního stylu a charakteru domácnosti. K dispozici jsou 
panely tří rozměrů od největšího 90 x 30 cm přes nový panel o velikosti 60 x 30 cm až po čtverec 30 x 30 cm. Všechny barvy a rozměry 
lze vzájemně kombinovat. Jakmile vyberete odstíny, můžete si začít hrát s různými velikostmi panelů a vytvořit tak váš ideální podlahový 
design! 

PRO KAŽDÝ STYL A DO KAŽDÉ MÍSTNOSTI
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NEJEN VE VAŠICH SNECH…
Podlaha Marmoleum Click s odolnou ochrannou povrchovou úpravou Topshield™ je mimořádně trvanlivá a nenáročná na údržbu. 
Hladký povrch se snadno čistí – prach lze stírat suchým mopem. Případné skvrny odstraníte neutrálním čisticím prostředkem a vlhkým 
mopem. Nádherné barvy podlahy v  průběhu času nevyblednou. Antistatické vlastnosti krytiny Marmoleum Click odpuzují prach i 
nečistoty a přispívají k lepšímu vnitřnímu prostředí a kvalitě vzduchu. Marmoleum je přírodní produkt, což znamená, že rychle dosahuje 
pokojové teploty, takže v domě je útulno a teplo. Marmoleum Click lze samozřejmě použít i v kombinaci s podlahovým topením. 
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PROFESIONÁLNÍ SPOJENÍ
Marmoleum Click se rychle a snadno instaluje. Není nutné žádné zdlouhavé a složité lepení nebo další čekání. Podlahu položte a hned 
po ní můžete chodit. Přímá výhoda spočívá v tom, že se výrazně snižují náklady na pokládku. Nepřímé výhody mohou být ještě větší, 
neboť se vyhnete spoustě potíží a ušetříte peníze. Marmoleum Click je velmi odolná a masivní krytina o celkové tloušťce 9,8 mm. 
Horní vrstva materiálu Marmoleum v tloušťce 2,5 mm je natolik odolná, že si zachovává vynikající vlastnosti i v náročných podmínkách. 
Podlaha je ve skutečnosti tak trvanlivá, že si ji můžete vzít s sebou, i když se stěhujete do nového domova. 
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V SOULADU S PŘÍRODOU

Marmoleum Click je podlahová krytina 
vyráběná převážně z přírodních obnovitel-
ných surovin. Horní vrstvu tvoří linoleum 
Marmoleum, ekologicky vyráběný bio 
materiál tvořený z 97 % přírodními 
surovinami, z nichž 70 % je rychle obnovi-
telných, jako například len (lněné semínko) 
a dřevitá moučka, společně se 43 % 
recyklovaného obsahu.

• Hlavní složkou linolea Marmoleum je 
lněný olej, který se získává 

lisováním lněných semínek. 
Len je rostlina, která se 
snadno pěstuje. Každoročně 

dává úrodu lněných semínek a 
také poskytuje vlákno pro textilní 

průmysl. 

• Smícháním borovicové 
pryskyřice s olejem 
lisovaným z lněných 
semínek se vyrábí 
pružné pojivo. Borovice, 
z nichž se extrahuje 
pryskyřice, pochází z oblastí s regulova-
ným lesním hospodářstvím po celém 
světě. 

 

• Co se týče 
našich nádher-
ných barev, 
používáme výhradně 
ekologicky šetrné 
pigmenty. 

• Rubová vrstva krytiny 
Marmoleum je 
vyrobena 
z textilie utkané 
ze silného 
jutového vlákna. Juta je hojná a snadno 
obnovitelná surovina.

• Vápenec je důležitou složkou při výrobě 
krytiny Marmoleum. V přírodě se vyskytu-
je v hojném množství.

ZÁVAZEK VŮČI ZDRAVÍ 
JEDNOTLIVCE
Vzhledem k tomu, že jsou naše podlahy 
součástí vašeho prostředí a že většinu času, 
co jste doma, trávíte uvnitř budovy, je 
naším záměrem pozitivně přispívat 
k vašemu zdraví a životní pohodě. Proto 
cíleně vyvíjíme své výrobky tak, aby se 
jednalo o spolehlivé řešení podlah, které 
není toxické, vyznačuje se nízkými 
emisemi, je protikluzné a tudíž bezpečné 
pro chůzi. Kromě toho se naše podlahy 
starají o hygienické prostředí, neboť jsou 
bakteriostatické, odpuzují prach i nečistoty 
a snadno se čistí. V neposlední řadě pak 
usilujeme o to, aby naše podlahy byly 
příjemné a přispívaly k vašemu pocitu 
pohody. Dodáváme je proto v široké řadě 
barev a designů, které odpovídají vašemu 
osobnímu stylu. Více o našem programu 
„Závazek vůči zdraví jednotlivce“ (Commit-
ted to the health of one ) si můžete přečíst 
na adrese: www.forbo-flooring.cz/CHO

• Dřevitá moučka se získává ze zbytků, 
které produkuje dřevařský průmysl. 
Kořeny a větve stromů se velmi najemno 
drtí. Výsledná dřevitá moučka se pak 
používá pro výrobu linolea. Nikdy se 
nepoužívají tvrdé tropické dřeviny.



333711 - 333701

VÍCE INFORMACÍ

POKLÁDAT JEDNODU-
CHÝM ZAKLIKNUTÍM 
Podlaha Marmoleum Click se snadno a 
rychle instaluje. Jednotlivé panely stačí do 
sebe jednoduše zacvaknout pomocí 
speciálního zámkového systému pero - 
drážka. Podlahu lze pokládat po jednotli-
vých deskách. Protože jsou panely 
Marmoleum Click široké a jejich spojením 
nevznikají žádné spáry, snadno během 
krátké doby položíte celou podlahu s 
hezkým, hladkým povrchem. Zámkový 
systém Välinge 5G zajišťuje bezpečnou 
instalaci bez nutnosti lepení. Podlahu 
položíte a hned po ní můžete chodit.
Pokládka krytiny Marmoleum Click není 
obtížná, ale vždy doporučujeme svěřit 
ji raději odborné podlahářské firmě.

Instalací panelů Marmoleum Click na 
podložku Forbo Foam výrazně zlepšíte 
kročejovou neprůzvučnost na 21 dB, čímž 
udržíte hladinu hluku na minimu. 
Marmoleum Click lze pokládat na téměř 
každý typ povrchu. Zvláštní příprava je 
potřeba, pokud je podlaha nebo podklad 
nerovný (rozdíly 2 mm nebo více na 2 m). 

Každé balení panelů Marmoleum Click 
obsahuje kompletní návod k instalaci.

Pokyny k pokládce najdete rovněž na naší 
webové stránce:
www.forbo-flooring.cz/click nebo v 
záručním letáku.

• Marmoleum Click čtverce 30 x 30 cm se 
dodávají v balení po 7 čtvercích – 0,63 m2 .

• Marmoleum Click panely 60 x 30 cm se 
dodávají v balení po 7 panelech – 1,26 m2.

• Marmoleum Click panely 90 x 30 cm se 
dodávají v balení po 7 panelech – 1,89 m2.

Plánovač podlahovin společnosti Forbo 
vám nabízí spoustu možností pohrát si, 
zkombinovat a vytvořit skvěle vypadající 
podlahy. Připravili jsme pro vás řadu návrhů 
podlahových vzorů jako příklady různých 
typů instalací, které můžete využít. U 
předhotovených podlahových vzorů 
můžete změnit barvy online a podívat se, 
jak se váš návrh promění v reálnou podlahu 
v reálném interiéru.

KDE NAKOUPIT
Marmoleum Click je k dostání v podlaho-
vých centrech, obchodech s interiérovým 
vybavením a u vybraných dodavatelů 
podlahových krytin. U prodejců můžete 
získat odborné poradenství, podrobnou 
cenovou nabídku a informace o instalaci 
podlahy. Adresu nejbližšího dodavatele 
naleznete na webové stránce 
www.forbo-flooring.cz/click nebo na 
telefonním čísle +420 239 043 011. Všechny 
další kolekce přírodního linolea Marmoleum 
si můžete prohlédnout online. Navštivte 
naše stránky www.forbo-flooring.cz, kde 
najdete barevné odstíny, návrhy kombinací 
a ještě mnohem více!
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23 BAREV TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Marmoleum Click splňuje požadavky normy EN 14085

Marmoleum Click

1 Celková tloušťka EN-ISO 24346 9,8 mm

Zámkový systém 5G

D Bytová výstavba EN-ISO 10874 Třída 23

G Občanská výstavba EN-ISO 10874 Třída 33

/ Rozměry čtverců / lamel EN ISO 24341
30 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm

3 Odolnost vůči bodovému zatížení EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm

g Odolnost vůči kolečkům EN 425 Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.

> Barevná stálost EN-ISO 105-B02 Metoda 3: modrá škála minimálně 6.

5 Chemická odolnost EN-ISO 26987
Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je

alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.

* Bakteriostatické vlastnosti
Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, 

dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).

u Odolnost vůči cigaretám EN 1399 Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.

[ Protikluznost DIN 51130 R9

s Kročejová neprůzvučnost EN ISO 717-2
> 17 dB

≥ 21 dB (instalováno na Forbo Foam)

- Životní cyklus výrobku LCA LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

Marmoleum Click splňuje požadavky normy EN 14041

T Reakce na oheň EN 13501-1 C
fl
 - s1

c Emise formaldehydu EN ISO 717-1 E1

[ Protikluznost EN 13893 DS: ≥ 0,30

L Elektrostatický náboj EN 1815 < 2 kV

e Tepelná vodivost EN 12524 0,15 W/m.K

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.
Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.
Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD),
které lze nalézt na našich webových stránkách.

ISO 9001
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Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4 
Česká republika 
Tel.: + 420 239 043 011
Fax: + 420 239 043 012
E-mail: info@forbo.cz
www.forbo-flooring.cz

Forbo Flooring Systems je součástí
skupiny Forbo Group, světového lídra
v oblasti podlahových krytin, lepidel a
pásových systémů. Nabízí celou řadu
podlahovin pro komerční i bytové použití.
Vysoce kvalitní linoleum, vinyly, koberce,
sametový vinyl a vstupní podlahové
systémy kombinují funkčnost, barevnost
i design a přináší tak komplexní řešení
pro každý interiér.


