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Nyt og originalt
Den nye Forbo Marmoleum-serie er en kollektion, der 

giver dig lidt ekstra. Vi tilbyder 61 farver og design, som 

du kan bruge til at skabe inspirerende og praktiske 

gulvløsninger med. Fliserne fås i seks størrelser fra de 

større rektangulære formater 75 x 50 cm og 50 x 25 cm 

over de kvadratiske på 50 x 50 cm og 25 x 25 cm til de 

aflange plankeformater på 100 x 25 cm og 100 x 15 cm.

Linoleum
Denne kollektion flytter linoleum ud af dets naturlige 

miljø. Marmoleum Modular åbner for sjove 

eksperimenter med farver og design på en måde, som 

ingen anden gulvbelægning har gjort før. Fine nuancer 

eller stærke kontraster – valget er dit. Du kan skabe 

industrielt udseende gulvdesign, der ligner beton, eller 

med marmoreret effekt, og du kan diskret lege med 

tone-i-tone-farveforskelle, som giver gulve, der minder 

om naturlig sten eller beton. Du kan eksperimentere 

med linjernes retning og få et gulv, der ligner træ. Eller 

du kan vælge det markante og farverige udtryk til at 

fremhæve særlige designdetaljer i dit miljø.

Et alternativ
Marmoleum Modular-serien udgør et naturligt 

alternativ af høj kvalitet til alle designplanker og -fliser i 

luksusvinyl, der er på markedet i dag. Marmoleum er 

fremstillet af fornybare, naturlige materialer og er 

biologisk nedbrydeligt. Marmoleum er certificeret af 

internationalt anerkendte miljømærker, herunder Blue 

Angel, Svanemærket og Nature Plus. Derudover vil 

brugen af Marmoleum i dine projekter bidrage positivt, 

når et byggeri skal certificeres i henhold til 

bæredygtigheds-certificeringer som DGNB.

Kreativ frihed
Marmoleum Modular giver dig mulighed for at skabe et 

gulv helt efter dine ønsker. Kollektionen indbyder til at 

lege med, kombinere og sammensætte, forme og 

tilpasse størrelsen og farven på de fliser, du beslutter 

dig for at bruge. Derved opstår et helt nyt gulvkoncept, 

der rækker ud over traditionelle gulvprodukter, hvor 

alene designet styrer dine valg. Nu kan du lege med de 

former, størrelser og fliseformater, du ønsker, og skabe 

præcis det gulv, du vil have.

ET NYT BÆREDYGTIGT GULVKONCEPT, 
DER RÆKKER LÆNGERE END 
TRADITIONELLE PRODUKTER

INDHOLD
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4-5  Den modulære verden
6-7  Play with ...
8-9  Mønstre online
10-13 Play with Lines
14-17 Play with Shade
18-21 Play with Colour

PL-13 (t5218, 100 x 25 cm)

22-25 Play with Marble
26 Fremstillet af naturen – udviklet til at holde
27 Et bæredygtigt valg
28-31 Læggemønstre for designene
32-33 Andre linoleumskollektioner fra Forbo
34 Andre kollektioner fra Forbo
35 Tekniske specifikationer
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DET MODULÆRE VALG 
FALDER NATURLIGT
Mange gulvprodukter fås allerede i modulære formater. Træ-, sten-, keramik- 

og tæppefliser byder alle på forskellige måder at skabe gulve med en unik 

identitet på. Med linoleum er det en naturlig egenskab.
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Lines: en moderne kollektion af abstrakte, 

lineære design. Lines’ plankernes tilfældigt 

kalandrerede mønster skaber et unikt, natur-

ligt design, der afspejler både moderne og 

traditionelle træ- og parketgulve. Gulvenes 

designmuligheder rækker fra ensfarvede 

lineære mønstre til elegante sildebens-

mønstre. Ved at blande forskellige farver 

i ét design kan man skabe fine nuancer, 

fordi Lines’ farvetema giver mulighed for 

tone-i-tone-farvekompositioner.

Shade: en kollektion med diskret betonlook 

i kølige og varme grå nuancer samt i sort og 

hvid. Farveskalaen indeholder meget fine 

variationer i farveintensiteten og -tonen, 

hvilket skaber naturlige og realistiske sten- 

og betonmønstre. XL-flisen (75 x 50 cm) gør 

det muligt at fremhæve forbindelsen til 

materialer som skifer og sten.

Colour: et moderigtigt udvalg af pastelfar-

ver kombineret med et moderne udvalg af 

farverige betonvarianter og en komplet 

skala af klare, varme farver, der vil kvikke 

omgivelserne op. Det er kollektionens hjerte 

og det, som linoleum er mest kendt for: 

farver. Farver kan bruges som et element, 

der fremhæver eller betoner, eller kombine-

res til unikke mosaikker, der skaber et 

udtryksfuldt miljø.

Marble: klassiske og nutidige marmorerede 

farver udviklet til at kunne kombineres og 

matches på måder, der giver dine lægge-

mønstre en særlig dimension. Udnytter 

linoleummets naturlige marmorering ved at 

kombinere de forskellige marmorerede 

farvernuancer til et rigt og unikt, naturligt 

gulv. Ud over at kombinere inden for hvert 

enkelt tema kan du naturligvis frit kombine-

re samtlige farver og design med hinanden.

DENNE NYE LINOLEUMSSERIE FRA FORBO FREMSTÅR I FIRE 
FORSKELLIGE UDTRYKSFORMER:LINES
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PC-11 (t3203 - t3242) PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - 

t3243 - t3244 - t3245 - t3251 - 

t3563 - t3566 - t3887)

MØNSTRE ONLINE

Kollektionen lægger op til leg med farver og mønstre. Vi har lavet 

en række mønstre som eksempler på de forskellige gulvdesign, du 

kan opnå. Mønstrene kan farvelægges online, så du kan se, hvordan 

dine design vil se ud i virkelige omgivelser.

Forbos demo hjemmeside for gulve giver dig masser af muligheder 

for at lege, kombinere og kreere flotte gulve.

MARMOLEUM MODULAR GIVER DIG ENDELØSE 
VALGMULIGHEDER I FORHOLD TIL FORM, 
STØRRELSE OG FARVE.

www.marmoleummodular.com

Grid PC-10
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PL-11 (t5217 - t5230 - t5235) PL-12 (t3573) PL-22 (t5229 - t5230 - t5235 - 
t5236)

PL-23 (t3573 - t5217 - t5225 - t5235)

Grid PL-10 Grid PL-20

t3573 - t5218- t5231 - t5232, 100 x 25 cm PL-21 (t5217 - t5230 - t5235, 100 x 15 cm - 100 x 25 cm)

1 
m

.

1 
m

.

Denne iøjnefaldende kollektion af planker og fliser 

består af 15 individuelle farver opdelt efter farvetone. 

Lines er perfekt til naturligt udseende gulve lagt i 

rækker eller sildeben, ensfarvet eller i en fint afstemt 

blanding med antydningen af abstrakte træsorter.

ABSTRAKTE, LINEÆRE DESIGN 
I PLANKE- OG FLISEFORMAT

PL-51 (t3575 - t5232, 100 x 25 cm)
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marmoleum® modular lines

t3575 | white cliffs LRV 57% t5230 | white wash LRV 49%t5225 | compressed time LRV 34% t5218 | Welsh moor LRV 8% t5216 | Pacific beaches t5216cgLRV 48%

t5232 | rocky ice LRV 17% t5235 | North Sea coast LRV 32%t3573 | trace of nature LRV 27% t5229 | fresh walnut LRV 15% t5233 | Caribbean shore t5233cgLRV 43%

t5226 | grey granite LRV 29% t5217 | whithered prairie LRV 23%t5231 | Cliffs of Moher LRV 29% t5236 | fox club LRV 19% t5234 | Corn Island t5234cgLRV 37%

PL-41 (t5216cg - t5233cg - t5234cg, 25 x 50 cm)

PL-33 (t5225, 50 x 50 cm)

Kollektionen består af lyse-, mellem- og mørkegrå nuancer samt 

gullige og brunlige farver. Plankerne fås i størrelserne 100 x 25 cm 

og 100 x 15 cm. Desuden fås de som fliser i 50 x 50 cm og en 

spændende flisestørrelse på 25 x 50 cm med en tværgående linje 

i gule nuancer, der giver en bambuslignende effekt.
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PS-11 (t3716 - t3717 - t3718) PS-12 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721) PS-21 (t3711 - t3719 - t3720) PS-22 (t3704 - t3716 - t3717 - t3718)

Grid PS-10 Grid PS-20

t3711 - t3719 - t3720 - t3721, 50 x 25 cm t3717 - t3718 - t3719 - t3720, 75 x 50 cm

1 
m

.

1 
m

.

De otte grå nuancer kombineret med en ægte sort og 

en hvid linoleum giver en fin balance i struktur, farve 

og tone, som alle er nært knyttet til hinanden, så en 

hvilken som helst kombination inden for kollektionen 

medfører fine farvenuancer ...

EN DELIKAT OG 
FØLSOM BALANCE

PS-13 (t3722 - t3716, 50 x 25 cm)



1716

50
 x 

25
 cm25

 x 
25

 cm

50
 x 

50
 cm

50
 x 

25
 cm

50
 x 

50
 cm

75
 x 

50
 cm

PS-32 (t3704 - t3716 - t3717 - 

t3718)

PS-33 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)

1 
m
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Grid PS-30

PS-31 (t3707 - t3717 - t3718 - t3722, 50 x 25 cm - 50 x 50 cm)

PS-41 (t3722 - t3716, 50 x 50 cm)

t3716 | Mercury LRV 50% t3711 | cloudy sand LRV 49%

t3717 | Neptune LRV 38% t3719 | Malibu beach LRV 37%

t3722 | stardust LRV 59% t3718 | Pluto LRV 30% t3720 | sandy coast LRV 28%

t3707 | black hole LRV 7% t3704 | satellite LRV 23% t3721 | Ipanema LRV 23%

Fire kølige betongrå nuancer og fire varme sandfarver suppleret 

med klassiske sorte og hvide fliser. Fliserne fås i størrelserne 

75 x 50 cm, 50 x 25 cm, 50 x 50 cm og 25 x 25 cm. Når de fine 

farvetoner i betonserierne blandes, opstår der diskrete nuancer, 

der gør gulvet levende, når lyset fanger mønstrene.

marmoleum® modular shade
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PC-11 (t3203 - t3242) PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - t3243 - 

t3244 - t3245 - t3251 - t3563 - t3566 -

t3887)

PC-22 (t3713 - t3714 - t3882) PC-23 (t3566 - t3712 - t3713 - 

t3714 - t3715)

1 
m

.

1 
m

.

Grid PC-10 Grid PC-20

t3242 - t3255 - t3566 - t3882 - t3884, 50 x 50 cm PC-21 (t3563 - t3566 - t3712 - t3715, 25 x 25 cm - 75 x 50 cm) + t3243

Farverige gulve sender markante signaler, men de kan 

også være det faste fundament for et designet rum. Det 

traditionelle ternede gulv i to farver bliver til noget helt 

andet, når der tilføjes en tredje eller fjerde farve, og hvis 

man oven i købet tilsætter et element af tilfældighed til 

designet, får man et særdeles iøjnefaldende gulv.

Fremhævelser og andre kombinationer
Farvekollektionen kan også kombineres med enten Lines, 

Shade eller Marble, hvor elementer fra farvekollektionen 

kan fremhæve eller nedtone detaljer i et mere ensfarvet 

læggemønster.

DESIGN AF FARVERIGE, MARKANTE 
OMGIVELSER, DETALJER, DER FREMHÆVER 
ELLER NEDTONER

t3242 - t3563 - t3887 (25 x 25 cm)
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PC-31 (t3238 - t3884 - t3887, 25 x 25 cm)

t3712 | orange shimmer LRV 31% t3243 | stucco rosso LRV 23%t3563 | frozen autumn LRV 48% t3203 | henna LRV 11% t3127 | Bleeckerstreet LRV 9%

t3713 | purple haze LRV 30% t3245 | summer pudding LRV 12%t3887 | moonlight LRV 42% t3244 | purple LRV 8% t3030 | blue LRV 12%

t3714 | blue dew LRV 32% t3882 | relaxing lagoon LRV 39%t3884 | frost LRV 45% t3238 | laguna LRV 30% t3242 | adriatica LRV 9%

t3715 | phosphor glow LRV 34% t3251 | lemon zest LRV 52%t3566 | silent sulphur LRV 57% t3224 | chartreuse LRV 38% t3255 | pine forest LRV 17%

Farvekollektionen består af fire moderne grå nuancer blandet 

med en enkelt kontrastfarve, fire matchende pasteltoner og 

et sæt med 12 moderigtige, klare og fyldige farver, der skaber 

muntre og spændende kombinationer og giver omgivelserne 

et ekstra pift.

marmoleum® modular colour
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PM-12 (t3053 - t3136 - t3146 - 

t3216)

PM-13 (t3405 - t3407) PM-22 (t2713 - t3048 - t3136 - 

t3146)

PM-23 (t2713 - t3246 - t3252 - 

t3254)

1 
m

.

1 
m

.

Grid PM-10 Grid PM-20

PM-11 (t3254 - t3405 - t3423 - t3425, 50 x 50 cm) PM-21 (t3048 -t3136 - t3139 - t3216, 50 x 25 cm)

Oplev vores velkendte marmorerede linoleum i et nyt format. 

Kollektionen af traditionelle og moderne marmorerede design 

kombineret med et valg af intense og farverige marmoreringer og 

suppleret med enkle og diskrete marmorerede design giver en 

fantastisk, naturligt intens og realistisk stenagtig virkning. Det 

traditionelle marmorerede look får nyt liv med et moderne udtryk. 

De marmorerede gulvdesign fungerer særligt godt i kombination 

med andre naturlige materialer som træ, sten, glas eller læder og er 

særdeles velegnede til butiks-, hotel- og restaurationsmiljøer.

KLASSISK MARMORERING 
I EN MODERNE TID

PM-24 (t3048 - t3139 - t3407, 50 x 25 cm)
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PM-32 (t3048 - t3136 - t3146) PM-33 (t3216 - t3232)
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Grid PM-30

PM-31 (t3053 - t3139, 50 x 25 cm)

t2713 | calico LRV 53%t3407 | donkey island LRV 36%

t3252 | sparrow LRV 29%t3405 | Granada LRV 28%

t3246 | shrike LRV 21%

t3254 | clay LRV 17%t3423 | painters palette LRV 24%

t2707 | barley LRV 49%

t3136 | concrete LRV 47%

t3146 | serene grey LRV 27%

t3048 | graphite LRV 14%

t3232 | horse roan LRV 40%

t3216 | moraine LRV 34%

t3053 | dove blue LRV 27%

t3139 | lava LRV 9%

t3425 | autumn leaf LRV 15%

16 klassiske og nutidige marmorerede farver udviklet til 

at kunne kombineres og matches på måder, der giver 

dit gulvdesign en særlig dimension.

marmoleum® modular marble
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Marmoleum Modular er unik på den måde, at hver form 

og facon er separat udskåret af materialet. Hvis fliserne 

lægges korrekt, passer de perfekt sammen uden behov 

for svejsning. Polyesterbagsiden gør produktet meget 

dimensionsstabilt, selv når det lægges på store arealer. 

Modular Marmoleum er behandlet med Topshield2, 

en vandbaseret akrylfinish i to lag, der forhindrer ridser, 

pletter og snavs og gør det nemt at rengøre gulvet og 

samtidig bevarer dets udseende.

Marmoleum Modular er et bæredygtigt alternativ 

til alle modulære designergulve på markedet i dag. 

Takket være den nye Topshield2 finish er gulvet klar 

til brug, så snart det er lagt. De modulære fliser er 

nemme at lægge, kræver kun minimal rengøring og 

vedligeholdelse og kan genbruges, når de er udtjente.

ET BÆREDYGTIGT VALG, 
KLAR TIL BRUG

FORMET AF NATUREN
– DESIGNET TIL AT HOLDE
At fremstille Marmoleum modular sker i forening med 

naturen. Vi kombinerer naturlige råvarer og forarbejder 

dem med vores ekspertise. Resultatet er en smuk, 

bæredygtig og slidstærk gulvbelægning, som er 

naturlig og biologisk nedbrydelig. Det er en livscyklus, 

som er til fordel for naturen.

Råvarerne i Marmoleum Modular er linolie, træmel, harpiks, kalkstensmel og pigmenter.
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PL-12
100 x 25 cm:  t3573  100%

PL-13
100 x 25 cm:  t5218  100%

PL-22
100 x 25 cm:  t5229  31%   t5236  31% 
100 x 15 cm:  t5230  19% t5235  19%

PL-23
100 x 25 cm:  t3573  31%   t5217  31% 
100 x 15 cm:  t5225  19% t5235  19%   

PL-11
100 x 25 cm:  t5217  33% t5230  33% 
 t5235  33%   

PL-21
100 x 25 cm:  t5217 21%   t5230 21% t5235 21%
100 x 15 cm:  t5217 13%   t5230 13% t5235 13%

PL-41
25 x 50 cm:  t5216cg  33,3% t5233cg  33,3%  
 t5234cg  33,3%  

PL-51
100 x 25 cm:  t3575  50%   t5232  50% 

PS-22
75 x 50 cm:  t3704  25%  t3716  25% 
 t3717  25%   t3718  25%  

PS-32
50 x 25 cm: t3704 25% t3716 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25% 

PS-21
75 x 50 cm:  t3711  33,3%   t3719  33,3% 
 t3720  33,3% 

PS-31
50 x 25 cm:  t3707 25% t3722 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25%

PS-33
50 x 25 cm: t3711 25% t3721 25%
50 x 50 cm: t3719 25% t3720 25%

PL-30

1 
m

.

PL-32
50 x 50 cm:  t3573  25% t5225  25% 
 t5231  25%   t5236  25%

PL-33
50 x 50 cm:  t5225  100% 

PL-31
50 x 50 cm:  t5236  100%  

PS-10

1 
m

.

PS-12
50 x 25 cm:  t3711  25% t3719  25% 
 t3720  25%   t3721  25%

PS-11
50 x 25 cm:  t3716  33,3%   t3717  33,3% 
 t3718  33,3%  

PC-10

1 
m

.

PC-11
50 x 50 cm: t3203  37,5%   t3242  62,5%  

PC-12
50 x 50 cm: t3224  10% t3238  10% t3242  10% t3243  10% t3244  10%  
 t3245  10% t3251  10% t3563  10% t3566  10% t3887  10%

LÆGGEMØNSTRE FOR LINES-DESIGN LÆGGEMØNSTRE FOR SHADE-DESIGN

LÆGGEMØNSTRE FOR COLOUR-DESIGN

Se PC-31, PC-41 og flere gulvdesign 
og -mønstre på vores hjemmeside:
www.marmoleummodular.com
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PM-12
50 x 50 cm:  t3053  25% t3136  25% 
 t3146  25%  t3216  25% 

PM-22
50 x 25 cm: t2713  25%  t3048  25% 
 t3136  25%  t3146  25%  

PM-10

PM-20

PM-11
50 x 50 cm:  t3254  25%  t3405  25% 
 t3423  25%   t3425  25%  

PM-13
50 x 50 cm:  t3405  50%   t3407  50%
 

PM-21
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  25%   
 t3139  25%  t3216  25%

PM-23
50 x 25 cm: t2713  25% t3246  25%   
 t3252  25% t3254  25%

1 
m

.
1 

m
.

PC-20

1 
m

.

PC-22
25 x 25 cm: t3882 10%
75 x 50 cm: t3713 45% t3714 45%   

PC-21
25 x 25 cm: t3563 5% t3566 5%
75 x 50 cm: t3712 45% t3715 45%

PC-23
25 x 25 cm: t3566 10%
75 x 50 cm: t3712 22.5% t3713 22.5%  
 t3714 22.5% t3715 22.5%

PM-32
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  50% 
 t3146  25%  

PM-30 PM-31
50 x 25 cm: t3053  25% t3139  75%  

PM-33
50 x 25 cm: t3216  50%  t3232  50% 

1 
m

.

Play with marble

Produkt dessin navn LRV % NCS

t2707 barley 49 NCS S  1515 - Y30R

t2713 calico 53 NCS S  2010 - Y20R

t3048 graphite 14 NCS S 7502 - Y

t3053 dove blue 27 NCS 4005 - B80G

t3136 concrete 47 NCS S 3005-G80Y

t3139 lava 9 NCS S 8000-N

t3146 serene grey 27 NCS S 4502-Y

t3216 moraine 34 NCS S 4005-G80Y

t3232 horse roan 40 NCS S 3010-Y20R

t3246 shrike 21 NCS S 6005 - Y20R

t3252 sparrow 29 NCS S 4010 - Y10R

t3254 clay 17 NCS S 6010 - Y30R

t3405 Granada 28 NCS S 5005 - Y20R

t3407 donkey island 36 NCS S 3010 - Y30R

t3423 painters palette 24 NCS S 4020 - Y20R

t3425 autumn leaf 15 NCS S 6010 - Y30R

LÆGGEMØNSTRE FOR MARBLE-DESIGN

Play with lines

MARMOLEUM MODULAR - LRV & NCS

t5216 Pacific beaches 48 NCS S 2020 - Y10R

t5216cg Pacific beaches 48 NCS S 2020 - Y10R

t5217 withered prairie 23 NCS S 5010 - Y30R

t5218 Welsh moor 8 NCS S 8005 - Y80R

t5225 compressed time 34 NCS S 4010 - Y30R

t5226 grey granite 29 NCS S 5005 - G50Y

t5229 fresh walnut 15 NCS S 6020 - Y50R

t5230 white wash 49 NCS S 2010 - Y30R

t5231  Cliffs of Moher 29 NCS S 4005 - Y20R

t5232 rocky ice 17 NCS S 6005 - Y20R

t5233 Caribbean shore 43 NCS S 2020 - Y20R

t5233cg Caribbean shore 43 NCS S 2020 - Y20R

t5234 Corn Island 37 NCS S 3020 - Y20R

t5234cg Corn Island 37 NCS S 3020 - Y20R

t5235 North Sea coast 32 NCS S 4010 - Y30R

t5236 fox club 19 NCS S 5020 - Y40R

t3573 trace of nature 27 NCS 5005 - Y20R

t3575 white cliffs 57 NCS 2010 - Y

Produkt dessin navn LRV % NCS

Play with colour
Produkt dessin navn LRV % NCS

t3030 blue 12 NCS S 5030 - R90B

t3127 Bleeckerstreet 9 NCS S 2570-R

t3203 henna 11 NCS S 5040-Y80R

t3224 chartreuse 38 NCS S 2050-G60Y

t3238 laguna 30 NCS S 2040 - B10G

t3242 adriatica 9 NCS S 5540 - B10G

t3243 stucco rosso 23 NCS S 2050 - Y70R

t3244 purple 8 NCS S 7020 - R50B

t3245 summer pudding 12 NCS S 4040 - R30B

t3251 lemon zest 52 NCS S 1050 - Y10R

t3255 pine forest 17 NCS S 6020 - G50Y

t3563 frozen autumn 48 NCS S  2010 - Y40R

t3566 silent sulphur 57 NCS S  2020 - G90Y

t3712 orange shimmer 31 NCS S 4502 - Y / 
NCS S 1050 - Y50R

t3713 purple haze 30 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2020 - R50B

t3714 blue dew 32 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2040 - B10G

t3715 phosphor glow 34 NCS S 4010 - Y10R /
NCS S 3050 - G90Y

t3882 relaxing lagoon 39 NCS S 3020 - G10Y

t3887 moonlight 42 NCS S 2005 - G50Y

t3884 frost 45 NCS S 3010 - G40Y

t3704 satellite 23 NCS S 5502 - Y

t3707 black hole 7 NCS S 8500 - N

t3711 cloudy sand 49 NCS S 2010 - Y 

t3716 Mercury 50 NCS S 1502 - Y

t3717 Neptune 38 NCS S 2502 - Y

t3718 Pluto 30 NCS S 3502 - Y

t3719 Malibu beach 37 NCS S 3010 - Y10R

t3720 sandy coast 28 NCS S 4010 - Y10R

t3721 Ipanema 23 NCS S 5010 - Y10R

t3722 stardust 59 NCS S 1010 - G80Y

Produkt dessin navn LRV % NCS

Play with shade

For the PM-24 and more floorplans and grids visit our website www.marmoleummodular.com

Bemærk!
• Linoleum har en naturlig gullig nuance, som forsvinder, når linoleummet udsættes for naturligt eller kunstigt lys.

• Med kvadratiske fliser opnår man det bedste resultat ved at lægge fliserne i mosaikmønster, hvor hver anden flise 

drejes en kvart omgang.

• Linoleum er et naturprodukt, og farverne kan derfor afvige, især samme farve i forskellige størrelser.



3332

ANDRE LINOLEUMSKOLLEKTIONER
FRA FORBO

marmoleum® cork linoleum®  marmoleum®
sport   bulletin board® furniture linoleumThe Unexpected

Nature of linoleum

Marmoleum
Tag et fascinerende kig ind i en verden af 

farver og design. Marmoleum er udviklet til 

at supplere og styrke de arkitektoniske 

interiører i nutidens og morgendagens 

bygninger. Marmoleum er et naturligt 

gulvprodukt, fremstillet af 100 % naturlige 

ingredienser. Det er den mest bæredygtige 

gulvbelægning i kategorien for modstands-

dygtige gulvbelægninger. Alle Marmole-

um-gulve er behandlet med Topshield2, en 

dobbelt UV-hærdet finish, der sikrer et sæt 

egenskaber, som lever op til nutidige krav 

og medfører de laveste ejeromkostninger i 

gulvets levetid.

Linoleumserien Unexpected 
Nature
Denne kollektion er baseret på moderne 

tendenser inden for design og inspireret af 

de naturfænomener rundt omkring i 

verden, der gør vores planet til noget 

særligt. Vulkanske formationer, regnskove 

og laguner foruden salt- og isformationer 

har alle været med til at inspirere til denne 

kollektion af diskrete, naturlige design. 

Såvel den marmorerede som den stribede 

kollektion rummer ukonventionelle 

farvekombinationer, der er som skabt til 

enormt inspirerende gulve, som danner 

fredfyldte miljøer med et naturligt præg.

Cork Linoleum
Forbo Marmoleum fremstilles ved at 

blande hørfrø og harpiks med træmel 

og kalksten. I Cork Linoleum er 

træmelet udskiftet med fint malede 

korkpartikler. Kork fremmer gulvenes 

stødabsorberende egenskaber og giver 

en fornemmelse af varme. Det gør Cork 

Linoleum til den perfekte gulvbelæg-

ning til behandlingsrum og hvileområ-

der i dagcentre. Cork Linoleum fås i et 

udvalg af naturlige farver fra sand og 

okker til rødsten og en række diskrete 

grå nuancer.

Bulletin Board
Fra gulv til væg, Forbo Bulletin Board er det 

ideelle linoleum-overflademateriale til 

vægge eller vandrette overflader såsom 

opslagstavler. Det kan også bruges som en 

praktisk, æstetisk finish til vægge, døre og 

skabe. Bulletin Board fås også indrammet. 

Materialets bakteriologiske egenskaber gør 

det ideelt til hospitalsstuer og sygeplejer-

skers vagtstuer.

Furniture Linoleum
Mens Marmoleum roses for dets bæredyg-

tige profil og funktionelle egenskaber, er 

Furniture Linoleum populært på grund af 

materialets æstetiske og taktile kvaliteter. 

Denne kvalitetslinoleum er enhver 

designers drøm, når det handler om at lave 

matte, glatte overflader, der føles lune at 

røre ved, til bordplader, skabe og andre 

møbler. Den dekorative overflade er nem 

at rengøre og udvikler ligesom læder en 

smuk patina med tiden. Forbo Furniture 

Linoleum fås i 24, ensfarvede varianter.

Marmoleum Sport
Denne Marmoleum på 3,2 og 4,0 mm er 

specialudviklet til indendørs multihaller. 

Sport-serien er et virkelig miljøvenligt 

alternativ til sportsgulve i pvc eller gummi. 

Når det lægges på en affjedrende 

underkonstruktion i træ, overholder det de 

internationale indendørs sportsforeningers 

krav til deformation, elasticitet og 

skridsikkerhed. I multihaller og gymnastik-

sale i skoler kan Marmoleum Sport lægges 

oven på et genbrugt stødabsorberende 

underlag af gummi. Banestreger og en 

passende finish påføres nemt.
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 Luksusvinylfliser Project Vinyl Flotex tekstil gulvbelægning Tekstilgulvbelægninger 

Luksusvinylfliser
Luksusvinylfliser (LVT) 
har udviklet sig til en 
helt ny kategori inden 
for gulvbelægninger, der 
allerede vinder frem i alle 
markedssegmenter. Inden 
for såvel detail, fritid, 
hoteller og restauranter, 
kontorer, uddannelse 
som sundhedspleje 
anerkendes LVT som en 
højtydende gulvbelæg-
ning, der er nem at lægge 
og nem at vedligeholde, 
og som ligner og føles 
ligesom sine naturlige 
modstykker, som træ, sten 
eller abstrakte materialer. 
Forbos Allura LVT kan 
holde i mange år frem 
med et unikt design, der 
har udviklet sig fra den 
naturlige original til den 
raffinering af partiklerne 
og teksturen, som udgør 
en så realistisk kopi, at den 
fremstår som en original i 
sin egen ret.

Projekt vinyl
Ud over luksusvinylfli-
ser tilbyder Forbo et 
sortiment af vinylgulv-
belægning i ruller med 
specifikke tekniske 
egenskaber som f.eks. 
skridsikre, antistatiske 
og akustiske vinyler og 
varianter til almen brug, 
som fås i en lang række 
farver og design. I nogle 
tilfælde foretrækkes vinyl i 
ruller frem for fliser, og hos 
Forbo gør vi os umage for 
at sikre, at vores kollekti-
oner matcher i farve og 
design, så det er muligt 
at kombinere forskellige 
produkter.

Flotex tekstil 
gulvbelægning
Flotex er et unikt tekstil 
gulv, med samme sild-
stærke og holdbare egen-
skaber som et vinylgulv. 
Flotex er vandtæt og den 
eneste virkelig vaskbare 
tekstilgulvbelægning på 
markedet i dag. Resultatet 
er en lun, behagelig og 
hygiejnisk gulvbelægning, 
som er velegnet til alle 
former for erhvervsmæssig 
sammenhæng, herunder 
transportsektoren og 
offshore.

Tekstilgulvbelæg-
ninger
Forbos kollektion af teks-
tilgulvbelægninger består 
af tuftede fliser i høj 
kvalitet og et omfattende 
udvalg af nålefilttæpper. 
Vores tuftede tæppefliser 
giver den form for fleksibi-
litet i design og mon-
tering, som kræves på 
moderne kontorer, mens 
vores robuste, slidstærke 
nålefilttekstiler er perfekte 
til at skabe en rolig og 
harmonisk atmosfære 
i områder, hvor mange 
mennesker passerer forbi.

Gulvbelægninger til 
indgangspartier
Indsatsen for et bedre mil-
jø starter ved bygningens 
indgang. Den rette gulv-
belægning i indgangspar-
tiet er det bedste forsvar 
mod, at der slæbes vand, 
snavs, mudder og grus 
ind i bygningen. Coral 
gulvbelægninger til ind-
gangspartier er udviklet 
til at absorbere fugtighed 
og skrabe snavs af sko og 
hjul, der passerer forbi på 
vej ind i bygningen. Ind-
gangsgulvbelægninger 
kan reducere udgifterne 
til rengøring og vedli-
geholdelse og beskytte 
gulvene længere inde i 
bygningen mod slid.

Gulvbelægninger til 
indgangspartier

Marmoleum Modular opfylder kravene i EN-ISO 24011 

1 Total tykkelse EN-ISO 24346 2,5 mm

D Slitage i boliger EN-ISO 10874 Klasse 23

H Slitage i offentlige miljøer og erhverv EN-ISO 10874 Klasse 34

K Slitage i let industri EN-ISO 10874 Klasse 43

; Dimensioner (længde x bredde) EN-ISO 24342 25 x 25 cm 25 x 50 cm 50 x 25 cm 50 x 50 cm 75 x 50 cm 100 x 15 cm 100 x 25 cm

2 Dimensionsstabilitet (efter varmepåvirkning) EN-ISO 24342 ≤ 0,25 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm

3 Indtryksbestandighed EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm

g
Bestandighed over for
kontorstole med hjul

EN 425 Velegnet til kontorstole med hjul.

> Farveægthed EN-ISO 105-B02 Metode 3: blåskala mindst 6.

5 Kemikaliebestandighed EN-ISO 26987
Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedt og traditionelle opløsningsmidler som f.eks.
alkohol, mineralsk terpentin m.v. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.

* Hygiejne Marmoleum er let at rengøre og naturlig hygiejnisk.

u Resistens over for gløder EN 1399
Mindre brandmærker på linoleummet kan fjernes. Puds forsigtigt med en grov svamp
og polér op med nyt overflademiddel som Monel el. lign. Linoleum smelter ikke.

[ Skridsikkerhed DIN 51130 R9

s Trinlyddæmpning EN ISO 717-2 ≤ 5 dB

- Livscyklusvurdering Livscyklusanalyse giver os mulighed for at sikre den laveste miljøpåvirkning i produktets levetid.

Marmoleum opfylder kravene i EN 14041

T Brandklassificering EN 13501-1 C
fl
-s1

Z Skridsikkerhed EN 13893 DS: ≥ 0,30

L Antistatiske egenskaber EN 1815 < 2 kV

e Varmeledningsevne EN 12524 0,17 W/m·K
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Alle Forbo Flooring Systems’ salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.
Alle Forbo Flooring Systems’ fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.
For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og trediepartscertificeret  LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD’er), findes på vores 
hjemmeside www.forbo-flooring.dk
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Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
T 44 92 85 00
F 44 92 85 20
E-mail: info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk

Forbo Flooring Systems er en del af Forbo 
koncernen. Vi er global markedsleder inden 
for gulvbelægning og transportbåndsystemer. 
Vi tilbyder et komplet sortiment i gulve til 
både erhvervs- og boligformål. Kvalitetsgulve 
i linoleum, vinyl, tekstil og indgangsmåtter 
kombinerer funktionalitet, farve og design 
– du får komplette gulvløsninger til et hvilket 
som helst miljø.


