marmoleum® modular
shade
colour
marble

ETT NYTT
GOLVKONCEPT UTÖVER
DET VANLIGA

Nytt och originellt

linoleum. Subtila nyanser eller kraftfulla kontraster –

Nya Marmoleum Modular från Forbo är en kollektion

du väljer. Du kan skapa golv med naturligt utseende av

med det lilla extra. Vi erbjuder 46 färger och mönster

betong eller marmor, du kan leka med subtila färgskill-

som du kan använda för att skapa inspirerande golv

nader ton i ton för att skapa golv som påminner om

som passar din miljö. Det finns fyra nya plattformat, från

skiftningarna hos naturlig sten eller betong. Eller du kan

extra stor (75 x 50) till liten (25 x 25), och där emellan

vara djärv och färgglad och skapa ett helt eget mönster

har vi tagit fram matchande storlekar (50 x 50 och

i din miljö.

50 x 25), som kompletterar utbudet. Dessutom erbjuder
vi en lekfull uppsättning färger.

Kreativ frihet
Med Marmoleum Modular kan du skapa det golv du vill
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Ett nytt koncept
Det modulära alternativet
Tre kollektioner
Experimentera online
Play with shade
Play with colour
Play with marble

ha. Kollektionen inbjuder dig att experimentera,

Om du någonsin har tänkt på linoleum som en

kombinera och föra samman form, storlek och färg på

institutionsprodukt för sjukhus eller skolor, så tänk en

de plattor du väljer att använda. Därmed skapas ett helt

gång till. Om du någonsin har tänkt på linoleum som

nytt golvkoncept – ett som går bortom traditionella

något som bara finns i marmorerade mönster i beige

golv, där mönstret är det enda du kan välja. Nu kan du

och grått, så tänk en gång till … Linoleumplattor

experimentera med de former, färger och plattformat

möjliggör lekfulla experiment med färg och struktur

du väljer, för att skapa det golv du vill ha.

och ger en helt ny bild av ett traditionellt material som
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DET MODULÄRA ALTERNATIVET
BLIR NATURLIGT
Många golvalternativ är redan i modulärt format: trä, sten, kakel och
textilplattor erbjuder alla olika sätt att skapa golv med en egen identitet.
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DENNA NYA LINOLEUMKOLLEKTION FRÅN FORBO FINNS I
TRE OLIKA VARIANTER.
Shade: en kollektion av betongstrukturer i

upp utrymmet. Detta är hjärtat i kollektio-

svala och varma gråtoner samt svart och

nen och det som linoleum är mest känt för:

vitt. De är utformade för att kombineras

färg. Färger kan användas som fokus, accen-

med varandra och färgskalan omfattar

ter eller som ett annorlunda sätt att

subtila steg i färgintensititet och nyans för

framhäva ett utrymme.

att skapa naturliga och realistiska sten- och
betongmönster. XL-plattan kan användas

Marble: klassiska och moderna marmorera-

för att understryka den materiella koppling-

de färger som tagits fram för att mixas och

en med skiffer och sten.

matchas för att ge golvet en speciell
dimension. Ge liv åt marmorerad linoleum

Colour: en trendig kollektion av pastellfär-

genom att kombinera spännande

ger, liksom en modern blandning av

marmoreringar som samverkar som ett

färgrika betongvarianter och ett komplett

verkligt, naturligt stengolv.

spektrum av klara, varma färger som livar

ONLINE
MARMOLEUM MODULAR ERBJUDER OÄNDLIGT
MÅNGA ALTERNATIV ATT VÄLJA PÅ I FRÅGA OM
FORM, STORLEK OCH FÄRG.
Kollektionen lämpar sig väl till experiment med färger och mönster.
Vi har skapat ett antal mönstermallar som exempel på de olika
golvtyper du kan skapa. Du kan färglägga mönstermallarna online
och se hur mönstren omvandlas till verkliga golv i verkliga miljöer.
Forbos hemsida erbjuder många möjligheter att experimentera,
kombinera och skapa fantastiska golv.

www.marmoleummodular.com

Grid PC-10

PS-11 (t3203 - t3242)

8

PS-12 (t3224 - t3238 - t3242 t3243 - t3244 - t3245 - t3251 t3563 - t3566 - t3887)
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EXPERIMENTERA MED NYANSER
EN DELIKAT BALANS
De 8 gråtonerna, tillsammans med verkligt svart och linoleumvit,
erbjuder en fin balans i fråga om struktur, färg och nyans, som
tillsammans skapar en subtil färgnyans …

t3711 - t3719 - t3720 - t3721

t3717 - t3718 - t3719 - t3720

Grid PS-10

Grid PS-20

PS-11 (t3716 - t3717 - t3718)
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t3701 - t3716 (25 x 50 cm)

PS-12 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)

PS-21 (t3711 - t3719 - t3720)

PS-22 (t3704 - t3716 - t3717 - t3718)
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marmoleum® modular shade

t3722 | stardust

PS-31 (t3707 - t3717 - t3718 - t3722)

LRV 59%

t3716 | Mercury

LRV 50%

t3711 | cloudy sand

LRV 49%

t3717 | Neptune

LRV 38%

t3719 | Malibu beach

LRV 37%

t3718 | Pluto

LRV 30%

t3720 | sandy coast

LRV 28%

t3704 | satellite

LRV 23%

t3721 | Ipanema

LRV 23%

Grid PS-30

PS-32 (t3704 - t3716 - t3717 t3718)

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

t3707 | black hole

t3701 - t3716 (50 x 50 cm)

4 svalt betonggrå och 4 varmgrå toner, kompletterade med
klassiska svarta och vita plattor. Tillgängliga plattformat är: 75 x 50,
50 x 50, 25 x 25 cm.

Plattstorlekar
25 x 25 cm
50 x 25 cm
50 x 50 cm

LRV 7%

Plattstorlekar
50 x 25 cm
50 x 50 cm
75 x 50 cm

De olika betongtonerna kan blandas till subtila nyanser som gör
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ditt golv levande när ljuset fångar mönstret.
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SKAPA FÄRGRIKA, DJÄRVA MILJÖER,
UNDERSTRYKNINGAR, ACCENTER
ELLER VÄGLEDNING
Färgrika golv ger ett djärvt intryck, men de kan också

Accenter och andra kombinationer

utgöra en solid grund för designade utrymmen. De

Kollektionen COLOUR kan också kombineras med

traditionella rutiga golven blir något väldigt annor-

antingen SHADE eller MARBLE. Element från kollek-

lunda när en tredje eller fjärde färg läggs till. Ännu mer

tionen COLOUR kan ge välkomna variationer eller

effekt uppnås när också ett slumpmässigt element

accenter i en enklare golvplan.

läggs till.

t3242 - t3255 - t3566 - t3882 - t3884

PC-21 (t3563 - t3566 - t3712 - t3715) t3243

Grid PC-10

Grid PC-20

PC-11 (t3203 - t3242)
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t3242 - t3563 - t3883 (25 x 25 cm)

PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - t3243 t3244 - t3245 - t3251 - t3563 - t3566 t3887)

PC-22 (t3713 - t3714 - t3882)

PC-23 (t3566 - t3712 - t3713 t3714 - t3715)
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marmoleum® modular colour

t3238 - t3883 - t3884 (25 x 25 cm)

Kollektionen COLOUR består av 4 moderna gråtoner, som
mixas med en enda kontrastfärg, 4 matchande pastelltoner

t3712 | orange shimmer

LRV 31%

t3563 | frozen autumn

LRV 48%

t3243 | stucco rosso

LRV 23%

t3203 | henna

LRV 11%

t3713 | purple haze

LRV 30%

t3887 | moonlight

LRV 42%

t3245 | summer pudding

LRV 12%

t3244 | purple

LRV 8%

t3714 | blue dew

LRV 32%

t3884 | frost

LRV 45%

t3882 | relaxing lagoon

LRV 39%

t3238 | laguna

LRV 30%

t3242 | adriatica

t3715 | phosphor glow

LRV 34%

t3566 | silent sulphur

LRV 57%

t3251 | lemon zest

LRV 52%

t3224 | chartreuse

LRV 38%

t3255 | pine forest

Plattstorlekar
50 x 50 cm
75 x 50 cm

t3127 | Bleeckerstreet

LRV 9%

LRV 12%

t3030 | blue

LRV 9%

LRV 17%

Plattstorlekar
25 x 25 cm
50 x 50 cm

och 12 trendiga, varma färger som ger lekfulla och spännande
16

kombinationer som livar upp utrymmet.
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KLASSISK MARMORERING
I MODERNA TIDER
Upplev traditionell marmorerad linoleum i ett nytt
format. Kollektionen av traditionella och moderna
marmorerade mönster i kombination med ett urval
av intensiva och färgrika ger verkligen en naturligt
intensiv och realistisk stenliknande effekt. Det som
ser traditionellt ut får helt plötsligt liv på ett modernt
sätt. De marmorerade golvmönstren passar särskilt
bra tillsammans med trämöbler och sober inredning,
idealiskt för butiks- och kontorsmiljöer.

PM-11 (t3254 - t3405 - t3423 - t3425)

PM-21 (t3048 -t3136 - t3139 - t3216)

Grid PM-10

Grid PM-20

PM-12 (t3053 - t3136 - t3146 t3216)
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t3048 - t3139 - t3407 (25 x 50 cm)

PM-13 (t3405 - t3407)

PM-22 (t2713 - t3048 - t3136 t3146)

PM-23 (t2713 - t3246 - t3252 t3254)
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marmoleum® modular marble

t3407 | donkey island

LRV 36%

t2713 | calico

LRV 53%

t2707 | barley

LRV 49%

t3232 | horse roan

LRV 40%

t3405 | Granada

LRV 28%

t3252 | sparrow

LRV 29%

t3136 | concrete

LRV 47%

t3216 | moraine

LRV 34%

t3425 | autumn leaf

LRV 15%

t3246 | shrike

LRV 21%

t3146 | serene grey

LRV 27%

t3053 | dove blue

LRV 27%

t3423 | painters palette

LRV 24%

t3254 | clay

LRV 17%

t3048 | graphite

LRV 14%

t3139 | lava

PM-31 (t3053 - t3139)

Grid PM-30

PM-32 (t3048 - t3136 - t3146)

PM-33 (t3216 - t3232)

En kollektion av 16 klassiska och moderna marmorera-

LRV 9%

Plattstorlekar
50 x 25 cm
50 x 50 cm

de färger som tagits fram för att mixas och matchas för
20

att ge golvet en speciell dimension.
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MARMOLEUM NATURLIGA PLATTOR

ETT HÅLLBART VAL, KLART
FÖR ANVÄNDNING

MARMOLEUM MODULAR ÄR EN REN LINOLEUMPLATTA,
TILLVERKAD AV LINOLJA, HARTS, TRÄMJÖL OCH KALKSTEN.

Marmoleum Modular är ett hållbart alternativ till de
plattor som finns på marknaden idag. Med den nya
ytbehandlingen Topshield2 är golvet klart för använd-

Råmaterial som antingen förekommer rikligt, eller som

när den läggs över stora ytor. Marmoleum Modular är

ning omedelbart efter läggning. Plattorna är lätta att

är snabbt förnybara, med årlig skörd eller återväxt.

behandlad med Topshield2, en tvåskikts vattenbaserad

lägga, kräver minimal rengöring och minimalt

Marmoleum Modular tillverkas i Europa, i fabriker som

akrylytbehandling, som skyddar mot repor, fläckar och

underhåll och kan återvinnas när dess livslängd är slut.

drivs med grön el. Produkten har Cradle to Cradle-certi-

smuts, underlättar rengöring och gör att golvet

fiering.

behåller sitt utseende över tiden.

En unik produkt
Marmoleum Modular är unik på så sätt att varje form
skärs ut separat ur basmaterialet. Plattornas vinklar
underskärs för att ge perfekta fogar, som inte behöver
svetsas och som alltid ger sömlös passning. Baksidan av
polyester gör produkten mycket dimensionsstabil, även

Flax

Linseed

Rosin

Wood flour

Limestone

Pigment

Jute

t3146 - t3254 - t3423 - t3425 (50 x 50 + 25 x 25 cm)
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FÖRKLARING TILL MÖNSTERMALLAR COLOUR

1 m.

1 m.

FÖRKLARING TILL MÖNSTERMALLAR SHADE

PS-10

PS-11

PC-10

PS-12
t3716 33,3%
t3718 33,3%

t3717 33,3%

t3711 33,3%
t3720 33,3%

t3719 33,3%

t3707 25%
t3717 25%

t3722 25%
t3718 25%

t3711 25%
t3719 25%

t3721 25%
t3720 25%

50 x 25 cm:

t3711 25%
t3720 25%

t3719 25%
t3721 25%

t3704 25%
t3717 25%

t3716 25%
t3718 25%

t3704 25%
t3717 25%

t3716 25%
t3718 25%

PC-11
50 x 50 cm:

t3203 37,5%

t3242 62,5%

t3224 10%
t3245 10%

t3238 10%
t3251 10%

t3563 5%
t3712 45%

t3566 5%
t3715 45%

t3566 10%
t3712 22.5%
t3714 22.5%

t3713 22.5%
t3715 22.5%

1 m.

50 x 25 cm:

PS-20

PS-21

PS-22
75 x 50 cm:

PC-12

1 m.

PS-30

PS-31
50 x 25 cm:
50 x 50 cm:

50 x 25 cm:
50 x 50 cm:

PC-20

PS-32

PS-33
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50 x 50 cm:

t3242 10%
t3563 10%

t3243 10%
t3566 10%

t3244 10%		
t3887 10%

1 m.

75 x 50 cm:

50 x 25 cm:
50 x 50 cm:

PC-21
25 x 25 cm:
75 x 50 cm:

PC-22
25 x 25 cm:
75 x 50 cm:

t3882 10%
t3713 45%

t3714 45%

PC-23
25 x 25 cm:
75 x 50 cm:

25

1 m.

1 m.

FÖRKLARING TILL MÖNSTERMALLAR MARBLE

PM-10

PM-11
50 x 50 cm:

PM-30

PM-12
t3254 25%
t3423 25%

t3405 25%
t3425 25%

t3405 50%

t3407 50%

50 x 50 cm:

t3053 25%
t3146 25%

PM-31

t3136 25%
t3216 25%

50 x 25 cm:

PM-13
50 x 50 cm:

PM-32
t3053 25%

t3139 75%

t3216 50%

t3232 50%

50 x 25 cm:

t3048 25%
t3146 25%

t3136 50%

PM-33
50 x 25 cm:

MARMOLEUM MODULAR - LRV & NCS

1 m.

Play with shade

PM-20

PM-21
50 x 25 cm:

PM-22
t3048 25%
t3139 25%

t3136 25%
t3216 25%

PM-23
50 x 25 cm:
26

t2713 25%
t3252 25%

t3246 25%
t3254 25%

50 x 25 cm:

t2713 25%
t3136 25%

t3048 25%
t3146 25%

Play with colour

Play with marble

product dessin name

LRV %

NCS

product dessin name

LRV %

NCS

product dessin name

LRV %

NCS

T3704 satellite

23

NCS S 5502 - Y

t3030 blue

12

NCS S 5030 - R90B

t2707 barley

49

NCS S 1515 - Y30R

T3707 black hole

7

NCS S 8500 - N

t3127 Bleeckerstreet

9

NCS S 2570-R

t2713 calico

53

NCS S 2010 - Y20R

T3711 cloudy sand

49

NCS S 2010 - Y

t3203 henna

11

NCS S 5040-Y80R

t3048 graphite

14

NCS S 7502 - Y

T3716 Mercury

50

NCS S 1502 - Y

t3224 chartreuse

38

NCS S 2050-G60Y

t3053 dove blue

27

NCS 4005 - B80G

T3717 Neptune

38

NCS S 2502 - Y

t3238 laguna

30

NCS S 2040 - B10G

t3136 concrete

47

NCS S 3005-G80Y

T3718 Pluto

30

NCS S 3502 - Y

t3242 adriatica

9

NCS S 5540 - B10G

t3139 lava

9

NCS S 8000-N

T3719 Malibu beach

37

NCS S 3010 - Y10R

t3243 stucco rosso

23

NCS S 2050 - Y70R

t3146 serene grey

27

NCS S 4502-Y

T3720 sandy coast

28

NCS S 4010 - Y10R

t3244 purple

8

NCS S 7020 - R50B

t3216 moraine

34

NCS S 4005-G80Y

T3721 Ipanema

23

NCS S 5010 - Y10R

t3245 summer pudding 12

NCS S 4040 - R30B

t3232 horse roan

40

NCS S 3010-Y20R

T3722 stardust

59

NCS S 1010 - G80Y

t3251 lemon zest

52

NCS S 1050 - Y10R

t3246 shrike

21

NCS S 6005 - Y20R

t3255 pine forest

17

NCS S 6020 - G50Y

t3252 sparrow

29

NCS S 4010 - Y10R

t3563 frozen autumn

48

NCS S 2010 - Y40R

t3254 clay

17

NCS S 6010 - Y30R

t3566 silent sulphur

57

NCS S 2020 - G90Y

t3405 Granada

28

NCS S 5005 - Y20R

t3712 orange shimmer

31

NCS S 4502 - Y /
NCS S 1050 - Y50R

t3407 donkey island

36

NCS S 3010 - Y30R

t3423 painters palette

24

NCS S 4020 - Y20R

t3425 autumn leaf

15

NCS S 6010 - Y30R

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
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ANDRA MARMOLEUM-PRODUKTER

The Unexpected
Nature of linoleum

marmoleum®

cork linoleum®

marmoleum®sport 		

bulletin board®

furniture linoleum

Marmoleum

Unexpected Nature

Cork Linoleum

Marmoleum Sport

Bulletin board

Furniture Linoleum

En kollektion som omfattar omkring

Den här kollektionen består av ovanliga

Forbo Marmoleum tillverkas genom att

Detta Marmoleumgolv, med 3,2 eller 4,0

Från golv till väggar: Bulletin Board är ett

Kollektionen Forbo Linoleum Desk Top är

250 färger i 12 olika mönster. Kollektio-

färgkombinationer i marmorerade och

kombinera linolja och harts med

mm tjocklek, är särskilt utformat för

linoleummaterial för ytbeklädnad som är

ett omfattande utbud av fin, enfärgad

nen består av fyra sektioner. En

randiga mönster. Den delikata färgbalan-

trämjöl och kalksten. I korklinoleum

sporthallar och idrottsanläggningar.

perfekt för väggar och vertikala ytor som

linoleum, som kan användas på möbler

marmorerad sektion med ett färgurval

sen och de överraskande kombinationerna

ersätts trämjölet med finmalda

Marmoleum Sport är ett verkligt miljövän-

anslagstavlor och liknande. Det ger också

och inredning, som ytbeläggning av till

av olika marmorerade mönster. En mer

är inspirerade av naturliga fenomen i vår

korkpartiklar. Kork förstärker golvens

ligt alternativ till sportgolv i PVC eller

en funktionell och estetisk yta till väggar,

exempel paneler, dörrar, skåp, bord,

enfärgad del, som fokuserar på solida

natur.

stötabsorberande egenskaper och ger

gummi. När det läggs på en godkänd

dörrpaneler och skåp. Bulletin board finns

skrivbord och stolar. Furniture linoleum

färger och sten- eller betongliknande

en varmare känsla under fötterna.

konstruktion med reglat träundergolv

också i inramade format.

känns varm att röra vid och får en vacker

mönster för moderna miljöer. En

Korklinoleum finns i flera naturfärger,

uppfyller det kraven från de internationella

mönstrad sektion, som erbjuder ett

från sand och ockra till tegelrött och i

förbunden för inomhussporter vad gäller

alternativ till de klassiska marmorstruk-

ett antal finstämda grå nyanser.

intryck, svikt och halkegenskaper. Kraven

turerna och drar sig mot de populära

på markeringslinjer och rätt ytbehandling

enfärgade kulörerna, och slutligen en

är enkla att uppfylla.

patina med tid och användning.

sektion med randiga mönster med
antydningar av både sten och trä i
mönstren.
28
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ANDRA FORBO-PRODUKTER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Tekniska specifikationer
Marmoleum
Modular
uppfyller
kraven enligt
EN-ISO
24011
Marmoleum
Modular
uppfyller
kraven
enligt
EN-ISO 24011

Luxury Vinyl Tiles

Projectvinyl

Flotex flockade golv

Textilgolv

Entrémattor

Luxury Vinyl Tiles

Projektvinyl

Flotex flockade golv

Textilgolv

Entrémattor

Luxury Vinyl Tiles har

Förutom Luxury Vinyl

I Flotex kombineras

Forbos kollektion av

En bättre miljö börjar

utvecklats till en ny

Tiles erbjuder Forbo även

fördelarna från vinylgolv

textilgolv består av

redan i entrén. För att

golvkategori som snabbt tar

en serie med vinylgolv i

och textilgolv. Resultatet

tuftade plattor av hög

undvika att vatten, sand,

andelar på marknaden. I

rullvara med olika

är ett snyggt, slitstarkt

kvalitet samt ett brett

lera och grus förs in i

butiker, fritidsanläggningar,

tekniska egenskaper, till

och komfortabelt golv

sortiment av nålfiltsmat-

byggnaden är ett

hotell eller kontor har LVT

exempel stegsäkra,

som passar i en mängd

tor. Våra tuftade

effektivt entrégolv en bra

kommit att ses som en

ledande och akustiska

olika applikationer – från

textilplattor har den slags

start. Coral entrégolv har

golvbeläggning med hög

golvbeläggningar och

tysta rum i en skola till

flexibilitet i design och

tagits fram för att

prestanda som är enkel att

flera vinylgolv för allmänt

fjällanläggningens

installation som krävs i

absorbera fukt och smuts

lägga och lätt att underhålla

bruk som finns i många

restauranger. Eftersom

moderna kontorsmiljöer,

från skor och hjul som

och som har samma

olika färger och mönster.

Flotex är helt vattentät är

medan våra kraftiga,

kommer in byggnaden.

utseende och känsla som

I vissa fall väljs våder som

det också den enda

slitstarka nålfiltsmattor är

Bra entrégolv kan ge

sina naturliga motsvarigheter,

ett komplement till LVT,

riktigt tvättbara textila

perfekta för att skapa en

lägre städ- och under-

oavsett om det handlar om

och på Forbo har vi sett

golvbeläggningen som

stillsam och harmonisk

hållskostnader och bidrar

trä, sten eller något abstrakt

till att alla våra kollektio-

finns på marknaden idag.

miljö på högtrafikerade

till att golven inne i bygg-

material. Forbos Allura LVT

ner matchar varandra i

platser.

naden behåller sitt

kommer att behålla sitt

fråga om färg och design

utseende i många år. Det har

så att det ska kunna gå

en unik design som har

att kombinera olika

skapats med utgångspunkt

produkter i en och

från det naturliga originalet

samma golvinstallation.
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Tjocklek

EN-ISO 24346

2.5 mm

Bostäder - hög

EN-ISO 10874

Klass 23

Offentlig miljö - Mycket hög

EN-ISO 10874

Klass 34

Industrimiljö - Hög

EN-ISO 10874

Klass 43

Storlek (längd x bredd)

EN-ISO 24342

25 x 25 cm

50 x 25 cm

50 x 50 cm

75 x 50 cm

Dimensionsstabilitet

EN-ISO 24342

≤ 0.25 mm

≤ 0.35 mm

≤ 0.35 mm

≤ 0.35 mm

Intrycksbeständighet

EN-ISO 24343-1

≤ 0.15 mm

Tålighet mot rullande stolshjul

EN 425

Lämplig för kontorsstolar med hjul

Ljusbeständighet

EN-ISO 105-B02

Metod 3: blåskala minst 6.

Kemikaliebeständighet

EN-ISO 26987

Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc.
Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.

Glödtålighet

EN 1399

Märken i linoleum efter fimpade cigaretter går att ta bort. Slipa försiktigt med sandpapper och
lägg på ny ytbehandling. Linoleum smälter inte.

Stegsäkerhet

DIN 51130

R9

Stegljudsdämpning

EN ISO 717-2

≤ 5 dB

Livscykelanalys

LCA säkerställer så låg miljöpåverkan som möjligt.

Marmoleum Modular uppfyller kraven enligt EN 14041

T
Z
e
L

0200203-DoP-306

Brandklass

EN 13501-1

Cfl-s1

Stegsäkerhet

EN 13893

DS: ≥ 0.30

Värmeledningsförmåga

EN 1815

< 2 kV

Elektrisk uppladdning

EN 12524

0.17 W/m-K

utseende över tid.

och sedan fått den förfining i
ådring och struktur som ger
en naturtrogen kopia, som
även den kan ses som ett
original.
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Forbo Flooring ingår i den schweiziska
Forbokoncernen och erbjuder ett komplett
sortiment av golvprodukter. Våra
högkvalitativa linoleum-, vinyl-, textil- och
parkettgolv samt entrésystem förenar
funktion, färg och design, vilket möjliggör
helhetslösningar för golv i alla miljöer.
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Forbo Flooring AB
Box 9046, SE-400 91 Göteborg
Sweden
T: +46 31 89 20 00
Stockholm: Tel.: 08-602 34 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

