L I N O L E U M PÅ D I N M ÅT E

DEN MORSOMSTE
MÅTEN Å REALISERE
INTERIØRDRØMMEN PÅ
Og formodentlig den enkleste. Og kanskje også den smarteste. For Marmoleum Click
er et linoleumsgulv av høy kvalitet (97 % naturprodukter) som er enkelt å legge. Det fås
også i en rekke spennende farger – som kan kombineres i det uendelige med forskjellige mønstre. Dessuten passer det minst like bra i kjøkkenet og stuen som i gangen
og på soverommet. Så nå kan du skape ditt perfekte hjem!

763860 - 763209 - 763876 - 763874

8 NYHETER
MILLIONER AV NYE MULIGHETER

leather

delta lace

753568

763357

vintage blue

763568

moon

753701

763360

yellow moss

763701

liquid clay

753702

763362

lilac

763702

black hole

763363

753707

763707

Våre nye farger er et tilbakeblikk på 50-tallets klassiske retrostil –
men med et gjennomgående moderne uttrykk. Litt mer voksent,
rett og slett. Og med litt mer dempede nyanser. Med hånden på
hjertet – hvilken farge blir din nye favoritt?

763362 - 763357 - 753701

van gogh

753173

763173

sahara

753174

763174

red copper

753870

763870

natural corn

henna

753203

763203

wine barrel

753202

763202

caribbean

753038

763038

raspberry

753879

763879

753846

763846

bleeckerstreet

753127

763127

barbados

753858

763858

pineapple

753877

763877

lime

753878

763878

silver shadow

753860

763860

sky blue

753880

763880

lapis lazuli

753205

763205

silver birch

753871

763871

walnut

753874

763874

eternity

753866

763866

volcanic ash

753872

763872

763878 - 763209 - 763866

camel

753876

763876

LENGE LEVE MANGFOLDET!
Hos oss finner du en rekke fargealternativer. Lekne fargeklatter som gjør underverker
for både humøret og hjemmet. Nøye utvalgt for å kombinere funksjonalitet og estetikk.
Slik at du kan få et vakkert gulv som forsterker helhetsinntrykket og personligheten i
boligen din. Stikkordene er som alltid: tidløst, spennende og gledesfylt.

Visste du at …
• Linoleum ble oppfunnet av engelskmannen Frederick Walton allerede i 1863.
• Nyprodusert linoleum kan ha et gulskjær i fargen, men det er ikke noe å bekymre seg for.
Gulskjæret skyldes at materialet inneholder naturlig linolje og det forsvinner helt av seg
selv etter en kort tid i dagslys. Da får materialet sin egentlige farge.

raven

753209

763209

763701 - 763360

763858 - 763880

SKAPERGLEDEN ER DEN ENESTE SANNE GLEDEN
Våre gulv er skapt for å få frem det beste i deg og rommene dine. Men de har også
som formål å inspirere og få deg til å våge å blande farger og mønstre – fritt etter eget
hode. Med andre ord – alt det som gjør et hjem unikt og spesielt. Så bruk magefølelsen
og prøv deg frem til du er fornøyd. Og forsterk gjerne gulvets karakter med en uventet
interiørdetalj eller et spennende møbel. Alt er lov.
763701 - 763707

763880 - 763205

763858 - 763877

763701 - 763707
753702 - 763363

97% NATURLIGE RÅVARER
Vår linoleum består av fornybare råmaterialer som linolje, harpiks, tremel og jute. Den
inneholder dessuten kalksteinsmel og fargepigmenter som er helt frie for miljøskadelige tungmetaller. Det betyr at linoleum består av hele 97 % naturlige råvarer,
noe som gjør det til markedets mest miljøvennlige gulv.

ET DESIGNGULV SOM HAR ALT – OGSÅ EN SVANE
I 100 år har vi i Forbo vært verdensledende innen linoleum. Et materiale som ofte
forbindes med holdbarhet, høy kvalitet og vakre, spennende mønstre. Men faktum
er at det også er ekstremt miljøvennlig. Våre gulv er for eksempel svanemerket.
Forbo har en miljøpolitikk som setter store krav til å redusere, resirkulere og
effektivisere bruk av råvarer. Vi har også strenge rav til energi- og vannforbruk for å
bidra til at vår miljøpåvirkning blir så lav som mulig.

Å LEGGE ET LINOLEUMSGULV

TA VARE PÅ GULVET DITT

Marmoleum Click er linoleumsplater som klikkes sammen.
Det er veldig enkelt å legge, ettersom det legges flytende på
samme måte som f.eks. parkett og laminat. Det betyr at du
må la det være igjen litt plass langs veggene, slik at gulvet
kan bevege seg ved forskjeller i temperatur og luftfuktighet.

Bruk i første rekke tørre rengjøringsmetoder som støvsuging og feiing. Er gulvet veldig skittent, kan du også bruke
en lett fuktet mopp og eventuelt litt gulvpleievoks i vannet.
Hvis dette ikke er nok, erstatter du bare voksen med et mildt
rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo. Rent og pent!

Les mer i leggeanvisningen som følger med pakken, eller på
www.forbo-flooring.no.

Golv

Golv

753860 Marmoleum click Silver Shadow

753205 Marmoleum click Lapis Lazuli

753880 Marmoleum click Sky Blue

763209 Marmoleum click Raven

FORMAT OG PAKNING
Marmoleum Click fås i 30 x 30 cm fliser som du kan bruke for å
skape ulike effekter. Flisene har en tykkelse på 9,8 mm og leveres
i pakninger på 7 stk. Hver pakning inneholder 0,63 m2.
Marmoleum Click fås også i lengder på 90 x 30 cm. Lengdene
har i likhet med flisene en tykkelse på 9,8 mm og leveres i pakninger på 7 stk. Hver pakning inneholder 1,89 m2.

Slitesterk overflate
2 mm linoleum

Formstabil konstruksjon
(HDF)
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SLITASJE
Linoleum er et ekstremt slitesterkt materiale med lang levetid.
Det har de samme produktegenskapene som harde
gulvtyper (parkett og laminat), men en komfort som minner
om mykere gulvtyper, f.eks. vinylgulv. Våre linoleumsgulv har
bruksklasse 23, noe som betyr at de tåler hard belastning i
boligen og passer utmerket ikke bare i kjøkkenet, stuen og
soverommet, men også i entreen. Vi pleier å si at et ferdig lagt
linoleumsgulv har en holdbarhet på 20–30 år, men steller du
det riktig, kan det uten problem holde seg fint i inntil 50 år.
Derfor gir vi alltid med god samvittighet en forbrukergaranti
på 15 år.
Samtlige av Forbos linoleumsgulv er dessuten behandlet
med Topshield – en unik, vannbasert overflatebehandling
som er svært effektiv mot smuss og bevarer gulvets utseende.

Golv

Bakside 1 mm kork.
Total tykkelse 9,8 mm.

KONSTRUKSJON OG OVERFLATE
Marmoleum Click består av en slitesterk overflate av 2 mm
naturlig linoleum. Overflaten er behandlet med Topshield,
som er unik for Marmoleum. Topshield gir økt beskyttelse mot
riper og merker og gjør gulvet enda lettere å rengjøre. Under
overflaten ligger en formstabil HDF-konstruksjon som holder
gulvet på plass, og her sitter også låsefunksjonen. Nederst er
det kork som gjør gulvet mer dempende og lydløst når man
går på det.
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Golv

PRØVELEGG ET GULV PÅ PC-EN

763858 Marmoleum click Barbados

763127 Marmoleum click Bleeckerstreet

753872 Marmoleum click Volcanic Ash

763209 Marmoleum click Raven

På vår hjemmeside kan du klikke deg inn på vår Floorplanner og prøvelegge
et gulv for å få en idé om hvordan det vil se ut i virkeligheten.

VIL DU VITE MER?
Ønsker du mer informasjon eller svar på eventuelle spørsmål om våre linoleumsgulv,
kan du kontakte en av våre forhandlere eller lese mer på www.forbo-flooring.no
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Forbo Flooring Systems er en del av det
sveitsiske Forbo-konsernet og tilbyr et
komplett sortiment av gulvprodukter for
både bedrifter og privatpersoner.
Våre tekstil-, linoleums-, vinyl- og
parkettgulv av høy kvalitet forener funksjon,
farge og design, noe som muliggjør
helhetsløsninger for gulv i alle miljøer.

Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7
1383 Asker
Tlf. 66 77 12 00
info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no

