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Eternal Rainbow design viser et spektrum af farveforløb 

over en 10 meters længde, der muliggør en rullende 

kaskade af regnbuenuancer fra første til sidste farve 

uden afbrydelse i mønstret. Skalaen af mønsteret kan 

kun opnås via digital printteknologi. Eternal Rainbow 

fås i 1,95 meter brede ruller, men bredden kan nemt 

udvides til at passe til større områder.

RaINbOw

EN Ny DImENSION   
I GuLvDesIGN

Den nye Eternal kollektion fra Forbo omfatter en række digitalt printede 

gulvdesigns, som tilbyder en ny dimension i farve og struktur, med samme 

ydeevne som i den eksisterende Eternal kollketion. Den omfatter et 0,7 mm 

slidlag, som sikrer maksimal slidstyrke og bevarer et flot udseende.

Vores avancerede digitale printteknologi har udstyret vores designteam med 

værktøjer til at udvikle opsigtsvækkende mønstre, som ikke kan opnås med 

traditionelle printteknikker: raffinerede farveovergange, der løber langs den 

fulde længde af en rulle, en regnbuekaskade af farver uden mønstergentagelse 

over 10 meters længde, eller spektakulære geodætiske slebne krystalstene, der 

er tilgængelige i specialfremstillet skalering. Ud over de digitale printdesigns 

i Eternal kollektionen, tilbyder vi også skræddersyede gulvdesigns helt ned 

til 12 m². Så uanset om du designer et mødelokale, butiksinteriør eller skaber 

spektakulære rum i f.eks. skoler eller offentlige bygninger, tilbyder vores Eternal 

kollektion et væld af muligheder.



Hvad enten det er et tværsnit af en krystal geode eller forstenet træ, kan man skabe effekter, som 

bringer naturen til gulvet i en skala, der ikke er set før. Da alle designs kan skaleres i størrelse, er 

Magnified Nature ideel for dem, der ønsker iøjnefaldende gulve. Eternal Magnified Nature designs 

leveres som et indsatsstykke, eller lægges ovenpå en hvilken som helst af Eternals dessiner.  

For skræddersyede gulvprojekter, kan det forstørrede Magnified Nature  også skaleres til at passe til 

det ønskede gulv.

maGNIfIED NaTURE

forslag til dessiner der kan kombineres:

43592 | turquoise sparkle

43982 | petrol sparkle

43482 | dragon sparkle

43232 | night sparkle

forslag til dessiner der kan kombineres:

40322 | smoke palette

43132 | tender sparkle

43212 | mouse sparkle

43812 | taupe sparkle

forslag til dessiner der kan kombineres:

43432 | espresso sparkle

43002 | fog sparkle

43992 | violet sparkle

40542 | earth palette

395 cm

450 cm

195 cm

222 cm

Maximum  

Minimum  

395 cm

521 cm

195 cm

257 cm
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Colourful Geode

395 cm

450 cm

195 cm

222  cm

Maximum  

Minimum  

Natural Geode

44912 | colourful geode
43982 | petrol sparkle

44922 | natural geode
43002 | fog sparkle

44932 | petrified bark
43002 | fog sparkle



For dem der leder efter noget endnu 

mere opsigtsvækkende, er det muligt 

at skabe et personligt gulv helt ned 

til 12 m². Hvad enten det er et grafisk 

udtryk, fotografiske billeder eller det 

design du måtte ønske (med copyright 

tilladelse) kan det anvendes. Det bliver 

produceret på et 2 eller 4 meters 

underlag og afsluttes med en slidstærk 

Eternal kvalitet, der kan installeres som 

almindelig banevare, eller indsættes i 

øvrige Forbo kollektioner. Resultatet er 

et unikt gulv ideelt til områder, hvor du 

ønsker et særligt udtryk eller budskab 

som f.eks. på museer, hoteller, butikker, 

uddannelsessteder eller kontorer.

SKRÆDDERSyEDE 
GULVE 
100% PERSONLIGE

HVORDAN VIRKER DET?

At skabe sit eget skræddersyede gulvdesign starter med din idé, din fantasi, men du er også nødt til at sørge for, at 

billedet passer præcist på gulvet. Vi vil gerne hjælpe dig igennem denne proces. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte 

kundeservice på tlf. 44 92 85 00 eller læs mere på forbo-flooring.dk

TEKNISKE SPEcIFIKATIONER

Eternal Digital Print opfylder kravene i ISO 10582

1 Total tykkelse EN-ISO 24346 2,0 mm

= Slidlag, tykkelse EN-ISO 24340 0,7 mm

: Kollektionsstørrelse 4

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

K Slitage i let industri EN-ISO 10874 43

, Rullebredde EN-ISO 24341 * * bredde længde

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

. Samlet vægt EN-ISO 23997 2,8 kg/m2 ekskl. en margin på ± 25 mm

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

3 Indtryksbestandighed EN-ISO 24343-1 ≤0,05, typisk værdi 0,03 colourful geode min. 195 cm, max 395 cm min. 257 cm, max 521 cm

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

g
Bestandighed over for  
kontorstole med hjul ISO 4918 / EN 425 Ja petrified bark min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

> Farveægthed ISO 105-B02 ≥ 6 ekskl. en margin på ± 25 mm

0 Fleksibilitet EN-ISO 24344 ø 10 mm

5 Kemikaliebestandighed EN-ISO 26987 Meget god

[ Skridsikkerhed DIN 51130 R10

M Elektrisk modstand EN 1081 R1 > 1·109 Ω

  Eternal opfylder kravene EN 14041

R Brandklassificering EN 13501-1 Bfl-s1

Z Skridsikkerhed EN 13893 DS - µ ≥ 0,30

L Antistatiske egenskaber EN 1815 ≤ 2 kV

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

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


