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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


