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PPrzeciw alergii
Linoleum to materiał podłogowy od lat ceniony 
w placówkach edukacyjnych ze względu na 
swoją trwałość, łatwość pielęgnacji i bogate 
wzornictwo. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to 
produkt całkowicie naturalny, w związku z czym 

bezpieczny dla dzieci i osób przebywających 
w ich otoczeniu. Wykładziny Marmoleum Forbo 
produkowane z naturalnych i odnawialnych su-
rowców są całkowicie wolne od ftalanów, trwale 
antyalergiczne i bakteriostatyczne (zapobiegają 
rozmnażaniu się bakterii MRSA i E. coli). Jest to 

niepodważalny atut przy wyborze odpowiedniej 
podłogi do szkół i przedszkoli, biorąc pod uwa-
gę fakt narastającego problemu alergii wśród 
dzieci. Badania jasno mówią, że zanieczyszcze-
nie środowiska oraz obecność alergenów w oto-
czeniu człowieka mają duży wpływ na wzrost 

Przestrzeń przedszkola czy szkoły wywiera niezwykle silny wpływ na proces uczenia się. 
Posiada ona wiele istotnych składników, a jednym z ważniejszych jest na pewno podłoga. 
W placówkach edukacyjnych musi być ona przede wszystkim wytrzymała, ale też estetyczna, 
funkcjonalna i łatwa do utrzymania w czystości. Dobrym przykładem może tutaj być linoleum 
firmy Forbo wykorzystane w szkole podstawowej w Książenicach. 

Naturalne podłogi  
dla przedszkolaków i uczniów

Waldemar Kulikowski
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występowania alergii u dzieci.* Wykładzina 
Marmoleum uzyskała 12 eko-certyfikatów, co 
czyni ją najbardziej ekologiczną wykładziną na 
świecie.

Tysiące kroków i zwykły mop
Korytarze, sale lekcyjne, aule – pokrycie 
podłogowe w tych przestrzeniach powinno 
być przede wszystkim trwałe. Tysiące kroków 
dziennie, przesuwane krzesła w salach, wno-
szony ze szkolnego boiska brud i zanieczysz-
czenia – w takich miejscach wymagana jest 
podłoga do zadań specjalnych. Marmoleum od 
Forbo jest odporne na ścieranie i bardzo trwa-
łe przez cały okres użytkowania, a zawdzię-
cza to podwójnie utwardzanej promieniami 
UV powłoce Topshield2. 

Do codziennego czyszczenia wystarczy 
natomiast tylko mop i woda z mydłem lub 
neutralny detergent. Przy odpowiedniej pielę-
gnacji Marmoleum pozostanie niezmienione 
przez długie lata. O trwałości linoleum świad-
czą setki tysięcy zainstalowanych metrów 
kwadratowych w Polsce. Warto wspomnieć, 
że w niektórych szkołach linoleum służy od 
ponad 100 lat!

Piękny dizajn
Kolejną istotną kwestią jest estetyka. Czasy 
linoleum w ciemnych, ziemistych barwach 
odeszły do lamusa. Marmoleum jest dostępne 
w ponad 300 kolorach w 12 różnych struktu-
rach do wyboru. Począwszy od subtelnych 
wzorów marmuru, po nowoczesne odcienie 
betonu, monochromatyczne i gładkie, aż po 
wzorzyste i linearne desenie. Wzornictwo 
i kolorystyka tej wykładziny jest odpowiednia 
do każdego miejsca aplikacji i zaspokoi nawet 
najbardziej wyrafinowane gusta. Produkt 
dostępny jest w rolce lub modułowej formie 
płytek do wyboru, pozwalając na nieograni-
czoną swobodę w projektowaniu. 

Ważne by się wyróżniać
Ciekawym obiektem, w którym wykorzystana 
została (na 3000 m2) wykładzina Marmoleum 
Real, jest szkoła podstawowa w Książeni-
cach zaprojektowana przez pracownię Palk 
Architekci. Kompleks został pomyślany w taki 
sposób, aby zachęcać dzieci do aktywności 
fizycznej. Oprócz budynku na terenie szkoły 
znajdują się boiska sportowe z bieżnią i nie-
wielką widownią, plac zabaw, płytkie zbiorniki 

retencyjne z kolekcją roślin wodnych, zasilane 
przez wody opadowe (głębokość 20-30 cm), 
murawy rekreacyjne, zieleń niska i wysoka. We 
wnętrzach zastosowano ekologiczne materia-
ły wykończeniowe. Wszystkie pomieszczenia 
z wyjątkiem toalet zostały pokryte wykładzi-
ną Marmoleum, a dodatkowo na korytarzach 
zostały z niej ręcznie wycięte kolorowe koła. 
Tworzą one estetyczne wykończenie, ale też 
doskonałe miejsce gier i zabaw dla dzieci. 

Firma Forbo oferuje też automatyczną 
technikę cięcia Aquajet, dzięki której można 
łatwo stworzyć logo uczelni, zdjęcie patrona, 
herb szkoły. Możliwości są nieograniczone, 
a komputerowo sterowany strumień wody 
tnie linoleum z dużą precyzją, zapewniając 
idealne dopasowanie wzoru.  

* źródło: www.ecap.pl
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Szkoła podstawowa w Książenicach (architektura palk Architekci) – wszystkie pomieszczenia placówki, z wyjątkiem 
toalet, pokryte zostały wykładziną marmoleum


