
DESIGN DITT EGET GULV 
ETERNAL MED DIGITALT TRYKK  



Eternal Rainbow er bygd opp av fargegraderinger som 

løper over ti meter, der alle regnbuens farger følger etter 

hverandre i et ubrutt fargespekter. Mønsterrapporter 

i en slik størrelsesorden er bare mulig med digital 

trykketeknologi.  Eternal Rainbow fås i ruller med 1,95 

meters bredde og 10 meters lengde. Bredde og lengde 

kan tilpasses til større rom.

raINbow

EN NY DIMENSJoN   
TIL GULVDESIGN

Den nye Eternal-kolleksjonen fra Forbo Flooring Systems omfatter 

blant annet en serie digitale trykk som gir en helt ny dimensjon 

til farger og design, og som har den samme høye kvaliteten som 

i resten av Eternal-kolleksjonen. Det omfatter blant annet et 

slitesjikt på 0,7 mm som sikrer maksimal slitestyrke og bevarer det 

flotte utseendet.

Med avansert digital trykketeknologi har designerne våre fått 

de verktøyene de trenger for å skape et fascinerende visuelt 

uttrykk, som ikke ville vært mulig med vanlige trykkemetoder: 

subtile fargegraderinger som løper langs hele rullens lengde, 

en kaskade av hele regnbuens farger der mønsteret ikke gjentas 

på ti meter, eller spektakulære geoder med skinnende krystaller 

som kan skaleres til ønsket størrelse.  I tillegg til de digitale 

trykkene i Eternal-kolleksjonen kan vi også spesiallage gulvdesign 

på bestilling, fra 12 m2 og oppover. Så enten du skal innrede 

møterommet eller butikklokalet eller du vil skape et spektakulært 

atrium på en skole eller i en annen offentlig bygning, har du et 

hav av muligheter med de digitale trykkene i Forbos Eternal-



Fra geoder med gigantiske «juveler» til Petrified Bark som minner om tverrsnittet av en trestamme. 

Kolleksjonen gir deg naturalistiske gulv på en helt ny måte, med motiver som danner et spennende 

midtpunkt for interiøret.  Alle motivene kan skaleres til ønsket størrelse, og Magnified Nature er 

dermed perfekt hvis du vil bruke gulvet som blikkfang. Designene i Eternal Magnified Nature fås som 

et tilleggselement som kan kombineres med alle fargene i Eternal-serien.  Ønsker du et skreddersydd 

gulvbelegg, kan Magnified Nature-designene også skaleres til det aktuelle gulvet. 

MaGNIfIED NaTUrE

Colourful Geode kan kombineres med for eksempel:

43592 | turquoise sparkle

43982 | petrol sparkle

43482 | dragon sparkle

43232 | night sparkle

Natural Geode kan kombineres med for eksempel:

40322 | smoke palette

43132 | tender sparkle

43212 | mouse sparkle

43812 | taupe sparkle

Petrifeid bark kan kombineres med for eksempel:

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



Hvis du er ute etter noe enda mer 

spesielt, gir vår Eternal-tjeneste deg 

muligheten til å skape et helt personlig 

gulv fra bare 12 m2 og oppover. Grafikk, 

fotografier og alle de trykk eller motiver 

du måtte ønske, kan brukes (med 

forbehold om opphavsrett).  Motivet 

trykkes på et to eller fire meter bredt 

substrat og ferdigstilles i robust Eternal-

kvalitet. Det kan produseres som vanlig 

belegg på rull eller kombineres med 

andre av Forbos gulvserier. Resultatet 

er unike gulv med iøynefallende design 

til for eksempel museer, hoteller og 

restauranter, butikker, skoler og kontorer.

DESIGN DITT 
EGET GULV

HVORDAN FUNGERER DET?

Når du skal spesiallage en design med Eternal, tar du selvsagt utgangspunkt i en idé og en forestilling om hvordan 

det skal se ut. Du må imidlertid også forsikre deg om at bildet vil bli riktig gjengitt på gulvet. Vi hjelper deg gjerne 

med designprosessen dersom du er usikker! Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din lokale Forbo Flooring Systems-

representant, eller se www.forbo-flooring.no, der du finner teknisk informasjon, inspirasjon og eksempler.

TEKNISK INFORMASjON

Eternal Digital Print oppfyller kravene i ISO 10582

1 Total tykkelse EN-ISO 24346 2,0 mm

= Tykkelse på slitesjikt EN-ISO 24340 0,7 mm

: Kolleksjonsstørrelse 4

H Offentlig - kraftig, meget kraftig EN-ISO 10874 34

K Industri - vanlig, kraftig EN-ISO 10874 43

, Rullbredde EN-ISO 24341 * * design bredde design lengde

9 Rullengde EN-ISO 24341 * Rainbow 195 cm 1000 cm

. Total vekt EN-ISO 23997 2,8 kg/m2 ekslusiv 25 mm kant rundt

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

3 Inntrykksbestandighet EN-ISO 24343-1 ≤ 0,05, typisk verdi 0,03 colourful geode min. 195 cm, maks. 395 cm min. 257 cm, maks. 521 cm

t
Slitestyrke
Ny standard ihht

EN 660-2
ISO 10582

Gruppe T
Typ 1 natural geode min. 195 cm, maks. 395 cm min. 222 cm, maks. 450 cm

g Rullende stolhjul ISO 4918 / EN 425 Ingen effekt petrified bark min. 195 cm, maks. 395 cm min. 222 cm, maks. 450 cm

> Lysbestandighet ISO 105-B02 ≥ 6 leveres på hvit bakgrunn med 25 mm kant rundt

0 Bøyelighet EN-ISO 24344 ø 10 mm

5 Bestandighet mot kjemikalier EN-ISO 26987 Svært god

[ Sklisikkerhet DIN 51130 R10

M Elektrisk motstand EN 1081 R1 > 1·109 Ω

  Eternal oppfyller kravene i EN 14041

R Brannegenskaper EN 13501-1 Bfl-s1

Z Sklisikkerhet EN 13893 DS - µ ≥ 0,30

L Generering av kroppsspenning EN 1815 ≤ 2 kV

e Varmeledningsevne EN 12524 0,25 W/m·K

Forbo Flooring Systems  salgsorganisasjoner verden rundt er sertifisert i henhold til  kvalitetsstyringssystemet ISO 9001.
Forbo Flooring Systems fabrikker er sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001.
Livssyklusanalyser (LCA) er dokumentert i egne miljødeklarasjoner (EPD) for Forbo Flooring Systems produker, på www.forbo-flooring.no.


