
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Forbo Marmoleum z nagrodą PLGBC Green Building Awards 2018! 
 

Poznań, 4 października, 2018 

 Naturalna wykładzina Marmoleum uznana została za najbardziej zrównoważony 

produkt związany z szeroko pojętym budownictwem roku 2018. 

 

 W dniu 4 października 2018 w Centrum Praskim Koneser w Warszawie odbyła się  

8. edycja PLGBC Green Building Symposium, które uznane jest za największe i najbardziej 

inspirujące wydarzenie branży zielonego budownictwa w Polsce. Sympozjum towarzyszyła 

Gala PLGBC Green Building Awards 2018, czyli wyróżnienie najlepszych zielonych 

budynków, wnętrz i produktów w Polsce. 

 Nagrodę PLGBC Green Building Awards 2018 w kategorii najbardziej ekologiczny produkt 

roku i tytuł ‘Green Product of the Year 2018’ zdobyła naturalna wykładzina Forbo Marmoleum.  

Przedstawiciel jury, dr inż. arch. Aleksandra Witeczek z Politechniki Śląskiej, uzasadnia wybór: 

 

‘Jury postanowiło przyznać nagrodę firmie Forbo Flooring za produkt Marmoleum – naturalną, 

ekologiczną wykładzinę podłogową. Produkt ten aż w 97% składa się z surowców naturalnych, 

z których 70% to surowce szybko odnawialne, a prawie połowa to recyklaty. Olej lniany 

z ziaren lnu, włókno z łodyg juty, żywica z drzew sosnowych i wiele innych naturalnych 

substancji składają się na produkt nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim wyjątkowy pod 

względem ekologicznym. ‘ 

 

 Nagrodę w imieniu Forbo odebrał Jakub Kuszewski, Country Manager Forbo Flooring 

Polska, który wygłosił następujące przemówienie: ‘Jesteśmy dumni, że wykładzina 

Marmoleum zyskała prestiżową nagrodę PLGBC Green Building Awards 2018. Mamy 

nadzieję, że to wyróżnienie przyczyni się do popularyzacji linoleum w Polsce. Linoleum 



 

 

 

 

współcześnie potrafi zachwycić designem, szeroką kolorystyką, intensywnością barw, 

a jednocześnie właściwościami nieporównywalnymi do żadnej innej wykładziny na świecie.’ 

 Firma Forbo Flooring jest największym na świecie producentem wykładzin linoleum (ponad 

30 milionów m2 rocznie) i popularyzuje ten produkt na całym świecie. Forbo Flooring Polska 

jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, 

które od 10 lat wspiera sektor budownictwa w Polsce poprzez rozwijanie procesu 

projektowania, budowania i użytkowania budynków w oparciu o elementy zrównoważonego 

rozwoju. 

 

 

Linki:  

Kolekcja Marmoleum: https://www.forbo.com/flooring/pl-pl/produkty/wyk-adziny-

marmoleum/c40bx7 

 

Link do konkursu PLGBC Green Building Awards 2018: https://plgbc.org.pl/konkursy/awards-

2018/ 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 
Monika Framska  
Marketing Manager 
Tel. +48 885 888 554;  
e-mail: monika.framska@forbo.com  

www.forbo-flooring.pl 
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