bulletin board®
linoleum til inventar og opslagstavler

bulletin board

LINOLEUM TIL
O P S L A G S TAV L E R

Linoleum til opslagstavler, eller Bulletin Board tilbyder en
praktisk, simpel løsning til at samle og udveksle tanker og ideer,
overalt hvor mennesker planlægger, tænker kreative tanker og
mødes. Ganske enkelt; del dine tanker ved at hæfte dem på
væggen.
BULLETIN BOARD er et naturligt materiale, som kan anvendes i
faste rammer eller fastgøres direkte på væggen. Overfladen er
taktil og farverig, og skaber et dekorativt element i dit rum
samtidig med, at det er en praktisk hjælp i hverdagen.

D E N H E LT N AT U R L I G E L Ø S N I N G

2186 | blanched almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

N AT U R L I G & H O L D B A R
BULLETIN BOARD fremstilles af naturlige og fornybare råvarer. En
kombination af oxideret linolie, harpiks og fintmalet kork giver produktet dets
fleksibilitet og elasticitet. Denne kombination resulterer i et produkt med en
usædvanlig holdbarhed.

Med dets styrke og holdbarhed er BULLETIN BOARD det ideelle materiale til opslagstavler og alle
andre overflader, hvor ideer og information skal udveksles. Opslagstavlematerialet bibeholder dets
elasticitet og smuldrer ikke, som det ofte sker for traditionelle softboards. Hullerne trækker sig
sammen, når du trækker tegnestiften ud, netop pga. materialets karakteristiske fleksibilitet.

PR AK TISK & HYGIE JNISK
BULLETIN BOARD tiltrækker ikke støv og er naturligt hygiejnisk. Derfor er
produktet en praktisk løsning i klasseværelset til børnenes skiftende tegninger
og i kontormiljøer.

2187 | brown rice 2213 | baby lettuce
3363 | walton lilac

FA R V E R I G E
INTERIØRER
BULLETIN BOARD fås i intense og spændende farver, som giver rummet
karakter og atmosfære.

Farverne i Bulletin Board kollektionen harmonerer med Forbos linoleumskollektion til gulve Marmoleum som også gør dem yderst egnede til at kombinere med andre materialer som træ, sten
eller aluminium - det giver mulighed for at skabe dekorative og funktionelle vægoverflader.

2208 | mushroom medley

2187 | brown rice

2186 | blanched almond *

2166 | nutmeg spice *

2207 | cinnamon bark

2206 | oyster shell

2182 | potato skin *

2162 | duck egg

2204 | poppy seed

2209 | black olive

2210 | hot salsa

2211 | tangerine zest

2212 | fresh pineapple

2213 | baby lettuce

2214 | blue berry

ú

122 cm | * also available in 183 cm

2210, 2207, 2166, 2162, 2206, 2182, 2187, 2186, 3363 I walton lilac

VÆ G LØ S N I N G E R
2162 | duck egg 2186 | blanched almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

2186 | blanched almond 3363 | walton lilac

2182 | potato skin 3363 | walton lilac

BULLETIN BOARD leveres i ruller på op til 28 meter og har en bredde på 1,22 meter, det gør
produktet egnet til større monteringer i for eksempel konferencelokaler og på vægge i gangarealer.

LØSNINGER

D E K O R AT I V E
2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest 3363 | walton lilac

2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest

2210, 2207, 2166, 2162, 2206, 2182, 2187, 2186, 3363 I walton lilac

BULLETIN BOARD er fleksibelt og nemt at skære og håndtere, og giver dig mulighed for at
designe nogle kreative vægdekorationer. FRAMED SOLUTIONS

LØSNING

INDRAMMET
2187 | brown rice

2182 | potato skin 2187 | brown rice 2206 | oyster shell 2209 | black olive

Bulletin Board kan fås indrammet i ensfarvet efter behov, eller i dekoratiove kombinationer som
understøtter indretningen. Alle forskellige størrelser er ideelle til, at du kan udveksle tanker eller til
at udstille din kreativitet.

I N V E N TA R LØ S N I N G E R
2187 | brown rice 3363 | walton lilac

2187 | brown rice 2213 | baby lettuce 3363 | walton lilac

BULLETIN BOARD giver ideelle løsninger til det moderne bæredygtige kontormiljø, hvor
skillevægge eller møbelelementer kan bruges til at udveksle og samle information.

Sig mig hvad
du tænker på

Plads til
tanker

Skiftende
udstillinger

Have a nice day!

Tekniske specifikationer
BULLETIN BOARD
-	Helt naturlig løsning til
inventar og opslagstavler
- 	Elastisk og fleksibel
- Lyddæmpende
- 	Naturligt hygiejnisk
- 	Holdbar og stærk
- 	Alsidig og farverig
- 	Praktisk og nem
- 	Bæredygtig
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Total tykkelse

EN-ISO 24346

6.0 mm ± 0.25 mm

Rullebredde

EN-ISO 24341

1.22 m (3 farver i 1.83 m)

Rullelængde

EN-ISO 24341

≤ 28 m

Samlet vægt

EN-ISO 23997

4.7 kg/m2 ± 10%

Fleksibilitet

EN-ISO 24344

Ø 50 mm, i henhold til metode A

EN-ISO 354

αw 0.1 (typisk)

Varmeledningsevne

EN 12524

0.10 W/m·K

Elastisk, så huller fra tegnestifter “vokser sammen” igen

LH000420

Ja

1. Kraft for at udtrække kortnål

LH000421

15 N (typisk)

1

2. Vægt på kortnål - målt ude ved skaftet - 7 mm fra overfladen

LH000421

10 N (typisk)

2

3. Vægt på kortnål - målt ved overfladen

LH000421

25 N (typisk)

Lydabsorption

Hygiejnisk
Kemikaliebestandighed

EN-ISO 22196

Ja

EN-ISO 26987

Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedtstoffer og traditionelle
opløsningsmidler som f.eks. mineralsk terpentin osv. Tåler ikke
langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.
På grund af den naturlige jutebagside, som giver en stærk og holdbar bærer, er
produktet formstabilt i alle retninger, når produktet er monteret korrekt.

Dimensionsstabilitet
Brandklassificering

Vægtest EN 13823

E - S3

Antistatisk

MONTERING
Du finder vejledning til, hvordan du monterer og vedligeholder
Bulletin Board, på www.forbo-flooring.dk/bulletinboard.

Glans

3

Ja
Er kun tilgængelig i matte farver, og dermed er reflektion fra sollys
og kunstigt lys begrænset.

Naturlige råvarer (kork, linolie, jute)

91%

Recirkuleret indhold

43%

Alle Forbo Flooring Systems’ salgsorganisationer har et certificeret kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001.
Alle Forbo Flooring Systems’ fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i henhold til ISO 14001.

Forbo Flooring Systems er en del af
Forbo Flooring Systems is part of the Forbo
Forbo koncernen. Vi er global
Group, a global leader in flooring, bonding
markedsleder inden for gulvbelægning
and movement systems, and offers a full
og transportbåndsystemer. Vi tilbyder et
range of flooring products for both
komplet sortiment i gulve til både
commercial and residential markets. High
erhvervs- og boligformål. Kvalitetsgulve i
quality linoleum, vinyl, textile, flocked and
linoleum, vinyl, tekstil og indgangsmåtter
entrance flooring products combine
kombinerer funktionalitet, farve og
functionality, colour and design, offering you
design - du får komplette gulvløsninger
total flooring solutions for any environment.
til et hvilket som helst miljø.
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Denmark
Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
Danmark
Tlf: 44 92 85 00
info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk

Følg os på

