
YKSILÖLLINEN 
LATTIA 
DIGITAALISESTI 
PAINETTU ETERNAL  



Eternal Rainbow -kuosissa upeat värit vaihtuvat 

10 metrin matkalla sateenkaaren sävyjen 

katkeamattomana virtana ensimmäisen värin 

seuratessa viimeistä. Tämän kokoinen kuosi voidaan 

toteuttaa vain digitaalipainoteknologialla.  Eternal 

Rainbow on saatavana 1,95 metrin levyisissä rullissa 

ja leveyttä on helppo suurentaa isompia tiloja varten.  

rAINbow

LAT TIAMUOTOILUN 
UUSI ULoTTUVUUS

Forbo Flooring Systemsin uusi Eternal-mallisto sisältää digitaalisesti 

painettuja lattiakuoseja, jotka tarjoavat uusia värin ja muodon 

ulottuvuuksia yhdistettynä Eternal-päämalliston huippuluokan 

ominaisuuksiin. Niissä on mm. 0,7 mm kulutuskerros, joka varmistaa 

parhaan mahdollisen kulutuskestävyyden ja ulkonäön säilyvyyden.

Edistyksellisen digitaalipainoteknologian ansiosta designtiimimme on 

voinut kehittää vaikuttavia tehosteita, joihin perinteisillä painotekniikoilla 

ei pystytä:  hienovaraisia värivaihteluja koko rullan pituudelta, värien 

yltäkylläisyytta ilman kuosin toistoa yli 10 metrin matkalla tai upeita 

geodeja kiillotetuista jalokivistä haluttuun kokoon skaalattuna.  

Eternal-päämalliston digitaalipainokuosien lisäksi tarjoamme myös 

räätälöityjä lattiakuoseja aina 12 m² tilauksista lähtien. Forbon Eternal-

digitaalipainomallisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia, oli kyseessä sitten 

kokoustila, myymäläsisustus tai upea aula kouluun tai julkiseen tilaan.



Jättiläismäisistä jalokivistä koostuvasta Geodes-kuosista kivettynyttä kaarnaa jäljittelevään 

Petrified Bark -kuosiin, mallisto toimii sisustuksen katseenvangitsijana ja tuo luonnon sisätiloihin 

ennennäkemättömässä koossa.  Koska kaikkia kuoseja voidaan skaalata toiveiden mukaan, Magnified 

Nature sopii kaikille, jotka hakevat tyylikästä yksityiskohtaa lattiaan. Eternal Magnified Nature 

-kuosit toimitetaan upotuspalana, jotka voidaan integroida kaikkiin Eternal-malleihin.  Räätälöityihin 

lattiaprojekteihin Magnified Nature -kuosit voidaan skaalata tilaan sopiviksi. 

mAgNIfIEd NATUrE

Yhteensopivia kuoseja:

43592 | turquoise sparkle

43982 | petrol sparkle

43482 | dragon sparkle

43232 | night sparkle

Yhteensopivia kuoseja:

40322 | smoke palette

43132 | tender sparkle

43212 | mouse sparkle

43812 | taupe sparkle

Yhteensopivia kuoseja:

43432 | espresso sparkle

43002 | fog sparkle

43952 | eggplant sparkle

40542 | earth palette
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Natural Geode

44912 | colourful geode
43982 | petrol sparkle

44922 | natural geode
43002 | fog sparkle

44932 | petrified bark
43002 | fog sparkle



Eternal-lattiasuunnittelupalvelumme 

mahdollistaa oman yksilöllisen lattian 

luomisen aina 12 m² tilauksista 

lähtien. Kuosissa voidaan käyttää 

maalauksia, valokuvia, itse asiassa mitä 

tahansa haluamaasi printtiä tai mallia 

(tekijänoikeuksien salliessa).  Tämä 

tulostetaan 2 tai 4 metriä leveälle 

materiaalille ja viimeistellään Eternal-

käsittelyllä. Lattia voidaan asentaa 

rullamateriaalina tai upottaa muihin 

Forbo Flooring -malleihin. Tuloksena on 

ainutlaatuinen lattia, jolla luot erottuvaa 

muotoilua museoihin, hotelleihin tai 

ravintoloihin, myymälöihin, kouluihin ja 

toimistoihin.

100%
YKSILÖLLINEN 
LATTIAPÄÄLLYSTE 

MITEN SE TOIMII?

Räätälöidyn Eternal-lattiakuosin luominen alkaa sinun ideastasi, vain mielikuvitus on rajana!  Jos et ole varma kuosin 

luomisesta, autamme sinua mielellämme. Ota yhteyttä Forbo Flooring Systems -edustajaasi tai tutustu mallistoon 

osoitteessa: www.forbo-flooring.fi.

TEKNISET TIEdOT
Eternal digital Print täyttää ISO 10582-standardin vaatimukset

1 Kokonaispaksuus EN-ISO 24346 2,0 mm

= Kulutuspinta EN-ISO 24340 0,7 mm

: Malliston koko 4

H
Keskikovan/Kovan/Erittäin kovan 
kulutuksen julkiset tilat EN-ISO 10874 34

K
Kevyen/keskikovan/kovan 
kulutuksen teollisuustilat EN-ISO 10874 43

, Rullan leveys EN-ISO 24341 * * Kuvion leveys Kuvion pituus

9 Rullan pituus EN-ISO 24341 * Rainbow 195 cm 1000 cm

. Kokonaispaino EN-ISO 23997 2,8 kg/m2 Ilman ± 25 mm reunaa

2 Mittapysyvyys EN-ISO 23999 < 0,1 % Magnified Nature

3 Painaumakestävyys EN-ISO 24343-1 ≤0,05, tyypillinen arvo 0,03 colourful geode min. 195 cm, max 395 cm min. 257 cm, max 521 cm

t Kulutuskestävyys EN 660-2 Ryhmä T natural geode min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

g Pyörivät tuolipyörät ISO 4918 / EN 425 Ei vaikutusta petrified bark min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

> Valonkestävyys ISO 105-B02 ≥ 6 Sisältää ± 25 mm reunan

0 Taivutettavuus EN-ISO 24344 ø 10 mm

5 Kemikaalinkestävyys EN-ISO 26987 Erittäin hyvä

[ Liukastumisenesto dIN 51130 R10

M Sähkövastus EN 1081 R1 > 1·109 Ω

  Eternal täyttää EN 14041-standardin vaatimukset.

R Paloluokitus EN 13501-1 Bfl-s1

Z Liukastumisenesto EN 13893 dS - µ ≥ 0,30

L Sähköstaattinen varaus EN 1815 ≤ 2 kV

e Lämmönjohtokyky EN 12524 0,25 W/m·K

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.
Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.
Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPd), jotka  löytyvät kotisivuiltamme.


