
DITT PERSONLIGA GOLV 
ETERNAL I DIGITALT TRYCK  



Med Eternal Rainbow-designen öppnar sig ett helt 

spektrum av färgskiftningar som sträcker sig 10 meter 

och bereder väg för en böljande kaskad av regnbågens 

alla färger medan den första färgen går upp i den 

sista utan att mönstret bryts av. Den här skalan för 

mönsterupprepning går endast att åstadkomma med 

digital tryckteknik.  Eternal Rainbow finns i 1,95 m breda 

rullar och bredden kan utökas för att passa större ytor.  

RAINbOw

EN NY DIMENSION   
INOM GOLVDESIGN

Den nya Eternal-kollektionen från Forbo Flooring består av 

en serie digitalt trycka golvmönster som ger en ny dimension 

av färg och form med samma höga prestanda som Eternals 

huvudkollektion. Det innebär ett 0,7 mm slitskikt som garanterar 

maximal slitbeständighet och bevarar golvets utseende.

Vår avancerade digitala tryckteknik har försett vårt designteam 

med verktyg för att utveckla visuella effekter som inte går att 

åstadkomma med konventionell teknik: subtila färgskiftningar 

som sträcker sig längs rullens hela längd, en kaskad av 

regnbågsfärger utan någon mönsterupprepning på 10 meter eller 

spektakulära geoder av polerad ädelsten, som kan erbjudas i en 

anpassad storlek.  Förutom de digitalt tryckta mönstren i Eternals 

huvudkollektion går det att specialbeställa golv med personliga 

mönster från så lite som 12 m². Så oavsett om du ska inreda ett 

mötesrum, en butikslokal eller ett praktfullt atrium i en skola eller 

offentlig byggnad har Forbos Eternal-kollektion i digitalt tryck 

oändliga möjligheter att erbjuda.



Med geoder som jättelika ”ädelstenar” eller som effektfull ”petrifierad bark” som medelpunkten i 

ett rum kan kollektionen återge naturen på golvet i ett format som ingen tidigare skådat.  Eftersom 

storleken på varje mönster kan skalanpassas är Magnified Nature idealisk för dem som vill skapa ett 

effektfullt golv. Eternal Magnified Nature-mönstren levereras som en infällning som kan infogas i alla 

Eternal-färgställningar i kollektionen.  För specialbeställda golvprojekt kan skalan på ett Magnified 

Nature-mönster också anpassas till den aktuella golvytan. 

MAGNIfIED NATuRE

förslag på golv som du kan kombinera med:

43592 | turquoise sparkle

43982 | petrol sparkle

43482 | dragon sparkle

43232 | night sparkle

förslag på golv som du kan kombinera med:

40322 | smoke palette

43132 | tender sparkle

43212 | mouse sparkle

43812 | taupe sparkle

förslag på golv som du kan kombinera med:

43432 | espresso sparkle

43002 | fog sparkle

43992 | violet 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



För dig som är ute efter något mer än 

bara ett snyggt golv kan vår tjänst för 

skräddarsydda Eternal-golv hjälpa dig 

att skapa ett personligt golv från så lite 

som 12 m². Grafik, fotografiska bilder eller 

praktiskt taget vilket tryck eller mönster 

som helst (men hänsyn till upphovsrätt) 

kan användas.  Detta produceras på 

ett 2 eller 4 meter brett substrat och 

färdigställs i hög Eternal-kvalitet och 

kan läggas som vanligt rullmaterial eller 

som inläggningar i andra Forbo Flooring-

kollektioner. Resultatet blir en verkligt 

unik golvlösning idealisk för alla som vill 

göra ett starkt intryck på museer, hotell 

och fritidsanläggningar eller i butiker, 

skolor och kontorsmiljöer.

SPECIALbESTÄLLT
GOLV 100 % DITT 
EGET

HUR FUNGERAR DET?

När du ska skapa ditt eget Eternal-anpassade golvmönster har du först en idé eller föreställning om hur det ska se ut. 

Men du behöver också vara noga med att bilden återges exakt på golvet. Om du är osäker på hur du ska skapa ditt 

mönster hjälper vi gärna till. Är det något du undrar över hör du bara av dig till Forbo Flooring representant eller går in på 

www.forbo-flooring.com/se för att få tekniska detaljer, inspiration eller prover.

TEkNISkA SpEcIFIkATIONER

Eternal uppfyller kraven enligt ISO 10582

1 Totaltjocklek EN-ISO 24346 2,0 mm

= Tjocklek slitskikt EN-ISO 24340 0,7 mm

: kollektionsstorlek 4

H Offentlig miljö - Mycket hög EN-ISO 10874 34

K Industrimiljö - Hög EN-ISO 10874 43

, Rullbredd EN-ISO 24341 * * bredd Längd

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

. Vikt EN-ISO 23997 2,8 kg/m2 exclusive ca 25 mm marginal runt mattan

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

3 Intrycksbeständighet EN-ISO 24343-1 ≤0.05 mm, typiskt värde 
0,03 mm colourful geode min. 195 cm, max 395 cm min. 257 cm, max 521 cm

t
Nötningstålighet
Ny standard enligt EN 660-2 Grupp T

Typ 1 natural geode min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

g Tålighet mot rullande stolshjul ISO 4918 / EN 425 Ja petrified bark min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

> Ljusbeständighet ISO 105-B02 ≥ 6 exclusive ca 25 mm marginal runt mattan

0 Böjbarhet EN-ISO 24344 ø 10 mm

5 kemikaliebeständighet EN-ISO 26987 Mycket bra

[ Stegsäkerhet DIN 51130 R10

M Elektriskt avledningsmotstånd EN 1081 R1 > 1·109 Ω

  
Eternal uppfyller kraven enligt EN 14041

R Brandklass EN 13501-1 Bfl-s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS - µ ≥ 0,30

L Elektrisk uppladdning EN 1815 ≤ 2 kV

e Värmeledningsförmåga EN 12524 0,25 W/m·k

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001.
Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001.
Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.se


