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MAGNIFIED 
NATURE

Geode; een holle of gedeeltelijk holle, globevormige knol 

die aan de binnenkant begroeid is met kristallen. Ze 

worden gevonden in sedimentgesteenten en zijn soms 

erg kostbaar.

Meestal zijn geodes tussen de 2,5 en 30 centimeter groot, 

maar dit kan sterk variëren, vooral in onze collectie Mag-

nified Nature. 

Geodes van enorme proporties, dat is Magnified Nature. 

Elk van de drie ontwerpen kan in diverse formaten gele-

verd worden, tot bijna 4 meter breed. De Geodes zijn on-

derdeel van de Eternal-collectie en bestaan uit digitaal 

geprinte dessins. Deze prints hebben dezelfde kwaliteit als 

de rest van de collectie. Niet alleen het ontwerp is anders, 

ook de verwerking vraagt om extra aandacht.

De Eternal Magnified Nature designs worden geleverd als 

inzets die in alle vloeren uit de Eternal-collectie geïnstal-

leerd kunnen worden. In deze uitgave leggen we uit hoe je 

zo’n inset het beste in de vloer kan verwerken, maar ook 

hoe de Rainbow, een ander item uit de digitaal geprinte 

collectie, verwerkt wordt.

Let ook op de aanbieding van het snellasmondstuk met 

versmalde luchtuitlaat op pagina 4. Een onmisbaar stuk 

gereedschap voor iedere stoffeerder die 

het beste resultaat wil leveren.

Namens ons team van Techniek & Op-

leiding wens ik je een fijne december-

maand.

Allard Heeres

Instructeur

Special



  

Als basis worden de normale richtlijnen en verwerkinginstructies voor vinyl 
aangehouden.

ETERNAL GEODE 

Geode voorbewerken

De Geode wordt geleverd in een wit font. Dit moet uiteraard eerst 

verwijderd worden. 

Snij de inset uit het font door de rand van de afbeelding in te 

snijden met een recht mes of een “concave” mesje en daarna 

helemaal door te snijden. Het concave mesje werkt vooral prettig 

als er veel rondingen uitgesneden moeten worden.

Het banenmateriaal

 –   Zorg ervoor dat de naad in het banenmateriaal al is gesneden 

en houd de banen met tape goed tegen elkaar aan. Het banen-

materiaal is dus wel pasgemaakt maar nog niet verlijmd.

–   Leg de inset op de juiste plaats op het banenmateriaal. Zet hem 

vast met wat tape om verschuiven te voorkomen. 

–   Snij de helft van de omtrek van de inset met een recht mes of 

concave mes in, in de bovenkant van het banenmateriaal. Houd 

het mes zoveel mogelijk recht.

concave mesje

–  Sla de inset terug en snij deze eerste helft van de vorm verder 

uit de banen met een haakmes of concave mes.

–   Snij de helft van de plek waar de decoratie komt los uit de baan 

en leg de inset op zijn plaats. Check of alles goed aansluit.  

Fixeer deze helft van de decoratie in de baan met schilderstape 

voordat je de tweede helft uitsnijdt. 

–   Plak na het snijden ook de andere helft van de decoratie vast aan 

het banenmateriaal.

–  Sla de baan, inclusief de inset, voor de helft terug en verlijm op 

de gebruikelijke wijze. Wals goed aan.

–  Snij het schilderstape door op de naad en breng koudlas in de 

naad aan.  

Bij koude vloeren eerst de naad voorverwarmen met de föhn 

zodat het materiaal voldoende soepel is om de koudlas er goed 

tussen te laten vloeien. Verwijder de tape na ongeveer 6 minuten. 

De vloer minimaal 30 minuten niet belopen. De onderstaande foto 

is het eindresultaat. 

Ook in 2016 bieden wij weer nuttige trainingen aan. Voor de vol-

gende trainingen hebben wij nog plaatsen beschikbaar. Geef je 

nu op, want VOL=VOL.

- Twee-daagse installatietraining basis   2 en 3 februari

- Installatietraining lassen 9 februari

- Installatietraining Marmoleum Modular   23 februari

FORBO EDUCATION Ook voor trainingen 
op maat!

De trainingen vinden plaats in ons trainingscentrum. Theorie wordt 

afgewisseld met hierop aansluitende praktijkopdrachten. Alle 

benodigde materialen zijn aanwezig en ook de lunch wordt ver-

zorgd. Het resultaat van de training wordt bezegeld met een 

certificaat. Aan de trainingen zijn geen kosten verbonden. Aan-

melden kan via telefoonnummer 075-6477234 of door een email 

te sturen naar anouk.saelman@forbo.com.

MeesterWerk - 3MeesterWerk - 2



Forbo Flooring B.V.
Postbus 13

1560 AA Krommenie
Tel: 075 647 78 80
Fax: 075 628 37 71

www.forbo-flooring.nl
meesterwerk@forbo.com

Eindredactie: Michelle van der Wel
Afdeling Techniek & Opleiding 

Tel: 075 647 78 87

Wil je MeesterWerk in het vervolg ontvangen? Dat kan!

Geef je op voor een abonnement op Meesterwerk via email: meesterwerk@forbo.com. 

Vermeld hierbij of je MeesterWerk per post of digitaal wilt ontvangen. Aan het abonne-

ment zijn geen kosten verbonden. Alle edities van MeesterWerk zijn ook te vinden op 

onze website: www.forbo-flooring.nl/meesterwerk

HEB JE WEL HET JUISTE SNELLASMONDSTUK?
BESTEL NU MET 25% KORTING!

ETERNAL COLOUR RAINBOW

Het snellasmondstuk is al jaren geleden verbeterd. Door het uit-

blaasmondje smaller te maken wordt de warmte van de föhn  

beter in de groef en aan de onderkant van de draad overgebracht. 

De oude uitvoering wordt niet meer geleverd. Bij de ontwikkeling 

van nieuwe producten en lasdraden wordt uitgegaan van het snel-

lasmondstuk met versmalde luchtuitlaat. Helaas werkt nog lang 

niet iedere stoffeerder met het nieuwe snellasmondstuk. Hierdoor 

kan het gebeuren dat de draad niet goed vast komt te zitten, de 

vloerbedekking langs de lasnaad verbrandt of bij een vinylvloer-

bedekking (PVC) gaat glimmen.

Het snellasmondstuk dat Forbo Flooring levert is van het merk 

LEISTER en heeft een diameter van 5 mm.

Het snellasmondstuk is geschikt voor het aanbrengen van ronde 

linoleum- en vinyllasdraden en tevens geschikt voor het aanbren-

gen van de vierkante Marmoweld MC lasdraad (multicoloured).

Het snellasmondstuk is tot 1 april 2016 via uw reguliere ver-

koopkanaal bij ons te bestellen met maar liefst 25% korting. 

Rainbow toont het verloop van een regenboog. Het dessin is 10 

meter lang en 1,95 meter breed en is zo ontworpen dat de rollen 

naast elkaar gebruikt kunnen worden. Zo creëer je een regenboog 

van elke gewenste breedte en lengte. 

De geleverde baanbreedte is 200 cm, hierop is de rainbow geprint 

met een breedte van 195 cm. Naast het dessin is dus een witrand 

aanwezig. Deze witrand kan in breedte verlopen, waardoor het 

schoonsnijden van de baan uitgevoerd moet worden met behulp 

van een rij in plaats van de Forbo trimmer of vergelijkbaar gereed-

schap.  

Oude uitvoering met brede uitblaasopening en "nieuwe" uitvoering. Uitvoering met versmalde luchtuitlaat.

 

 

 

Eternal colour Rainbow 

Rainbow toont het verloop van een regenboog. Het dessin is 10 meter lang en 1,95 meter breed en is zo 
ontworpen dat de rollen naast elkaar gebruikt kunnen worden. Zo creëert u een regenboog van elke 
wenselijke breedte en lengte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geleverde baanbreedte is 200 cm, waarop de rainbow is geprint met 
een breedte van 195 cm. Naast het dessin is dus een witrand aanwezig. 
Deze witrand kan in breedte verlopen, waardoor het schoon snijden 
van de baan uitgevoerd moet worden met behulp van een rij in plaats 
van de (Forbo) trimmer of vergelijkbaar gereedschap. 
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