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pinboard linoleum

bulletin board

PINBOARD
LINOLEUM
Anslagstavlor i linoleum, BULLETIN BOARD, är en enkel och
praktisk lösning för att dela dina tankar. Ett smidigt sätt att
skapa kreativa möten och planering.
BULLETIN BOARD är gjord av naturliga råvaror och kan
antingen installeras direkt på väggen eller appliceras på
skivmaterial. Utöver att vara ett praktiskt hjälpmedel är
BULLETIN BOARD också ett dekorativt inslag i din interiör.

E N H E LT N AT U R L I G L Ö S N I N G
P L AT S F Ö R TA N K A R

2186 | blanched almond 2214 | blue berry

bulletin board

PINBOARD
LINOLEUM
Anslagstavlor i linoleum, BULLETIN BOARD, är en enkel och
praktisk lösning för att dela dina tankar. Ett smidigt sätt att
skapa kreativa möten och planering.
BULLETIN BOARD är gjord av naturliga råvaror och kan
antingen installeras direkt på väggen eller appliceras på
skivmaterial. Utöver att vara ett praktiskt hjälpmedel är
BULLETIN BOARD också ett dekorativt inslag i din interiör.

E N H E LT N AT U R L I G L Ö S N I N G
P L AT S F Ö R TA N K A R

2186 | blanched almond 2214 | blue berry

N AT U R L I G & H Å L L B A R
BULLETIN BOARD tillverkas av naturliga och förnyelsebara råvaror.
Innehållet av linolja, harts och finmald kork skapar en flexibel och mycket
hållbar produkt.

BULLETIN BOARD är perfekt för olika typer av anslagstavlor eller andra ytor där man behöver sätta
upp information. Hålen efter nålar självläker tack vara produktens unika sammansättning av
material.

PR AK TISK & HYGIENISK
Damm fastnar inte på BULLETIN BOARD vilket gör den enkel att hålla ren. Det
gör BULLETIN BOARD till en perfekt lösning för klassrum där barn t ex kan
sätta upp sina teckningar. Det är också en bra lösning för sjukvård där kort och
annat kan sättas bakom sängen för en mer personlig atmosfär.
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FÄ R G G L A D
INTERIÖR
BULLETIN BOARD finns i en bred färgskala, som ger karaktär till inredningen.

Färgerna i kollektionen harmoniserar med Forbos golvprodukter, vilket i sin tur gör att färgskalan är
väl avstämd med andra material såsom sten, trä eller aluminium.

2208 | mushroom medley
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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
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122 cm | * finns också som 183 cm
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VÄG G LÖ S N I N G A R
2162 | duck egg 2186 | blanched almond 2214 | blue berry

2186 | blanched almond

2182 | potato skin

BULLETIN BOARD levereras i rullar på upp till 28 meter och 1.22 meters bredd, vilket gör den enkel
att installera över större ytor.
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LÖSNINGAR

D E K O R AT I VA

2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest

BULLETIN BOARD är flexibel och enkel att hantera, vilket gör den perfekt för unika och
kundanpassade lösningar.
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LÖSNINGAR

INRAMADE
2187 | brown rice

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

Inramad BULLETIN BOARD kan antingen göras enfärgad eller i kombination av färger för ökad
effekt. Perfekt för att skapa kreativitet och samla dina tankar.
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FÖR MÖBLER
LÖSNINGAR
2187 | brown rice
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BULLETIN BOARD passar bra på moderna kontor där t ex en skärmvägg också kan fungera som
anslagstavla.
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Tekniska specifikationer
BULLETIN BOARD,
EN PLATS FÖR TANKAR
- 	Helt naturlig anslagstavla
- 	Flexibel
- 	Hygienisk
- 	Hållbar
- 	Mångsidig och färgrik
- 	Praktisk och enkel
- 	Miljövänlig

I N S TA L L AT I O N
För installationsanvisning och mer information om Forbo Flooring, besök
www.forbo-flooring.se
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Totaltjocklek

EN-ISO 24346

6.0 mm ± 0.25 mm

Rullbredd

EN-ISO 24341

1.22 m (3 färger i 1.83 m)

Rullängd

EN-ISO 24341

≤ 28 m

Vikt

EN-ISO 23997

4.7 kg/m2 ± 10%

Böjbarhet

EN-ISO 24344

Ø 50 mm, enligt metod A

EN-ISO 354

αw 0.1 (typiskt värde)

Värmeledningsförmåga

EN 12524

0.10 W/m·K

Självläkande egenskaper

LH000420

Ja

EN-ISO 26987

Resistent mot utspädda syror, oljor och vanliga lösningsmedel såsom sprit,
lacknafta etc. Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.

Ljudabsorptionskoefficient

Kemikaliebeständighet
Dimensionsstabilitet

Tack vare den naturliga och hållbara baksidan i jute är produkten dimensionsstabil
i alla riktningar vid korrekt installation.

Antistatisk
Glans

Ja
Finns bara i matta färger, reflektion orsakad av solljus eller
artificiellt ljus reduceras.

Naturliga råvaror (kork, linolja, jute)

91%

Återvunnet material

43%

Innehåll av PVC, PET, mjukgörare

0%

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001.
Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001.
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Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel.: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
Kundservice tel: 031-89 20 90
Kundservice fax: 031-68 36 02
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

