LUONNOLLINEN VALINTA

LUONNOLLISET RAAKA-AINEET

Helppohoitoinen
ja kestävä

Marmoleum Clickin runkona on vettä hylkivä HDF -levy, jossa on ääntä vaimentava korkkipohja ja 2,5 mm paksu Marmoleum
-pintakerros. Luonnollisten raaka-aineidensa ansiosta ne ovat hyvä valinta sekä sinun että ympäristösi kannalta. Marmoleum Click
tuntuu miellyttävältä jalkojen alla, se on myös antistaattinen ja sen antibakteeriset ominaisuudet ehkäisevät haitallisten bakteerien
lisääntymistä. Luonnollisten raaka-aineiden ansiosta lattia myös tuntuu ja näyttää luonnolliselta.
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633866 - 633702

0.90 m

1.20 m

333251 - 633701 - 633707 - 633860

333251 - 633701 - 633707 - 633860

333251 - 333701 - 333707 - 333860

333360 - 333355 - 333358

MONIMUOTOISUUTTA SISUSTUKSEEN

0.90 m

Marmoleum Click -mallistoa on saatavana 23 värissä rauhoittavan neutraaleista eloisan rohkeisiin kuoseihin. Näin voit luoda kutsuvat
ja persoonalliset tilat, jotka sopivat kotiisi ja elämäntyyliisi. Click on saatavana kolmessa koossa: suurista 90 x 30 cm paneeleista uusiin
60 x 30 cm paneeleihin ja 30 x 30 cm laattoihin. Kaikki värit ja koot ovat yhdisteltävissä. Värien valitseminen on siis vasta alkua. Sen jälkeen
voit leikitellä eri kokoisilla malleilla luodessasi oman makusi mukaisen lattian!

0.90 m

933573 - 633702

Mahtavia yhdistelmiä
933573 - 633702

935216 - 935217 - 333363

333358 - 633568

by

UNELMISTASI TOTTA…

0.90 m

Marmoleum Clickin pinta on käsitelty ainutlaatuisella Topshield2 -pinnoitteella, joka on äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen. Sileä
pinta on helppo puhdistaa – pöly lähtee kuivapyyhinnällä, tahrat miedolla puhdistusaineella ja kevyesti kostutetulla mopilla. Rakenteen
ansiosta värit eivät haalistu. Marmoleum Clickin antistaattiset ominaisuudet hylkivät pölyä ja likaa ja parantavat näin sisäilmastoa ja
ilmanlaatua. Marmoleum on luonnollinen tuote. Siksi se lämpenee nopeasti huonelämpötilaan ja varmistaa, että asuntosi tuntuu
mukavalta ja lämpimältä. Marmoleum Click soveltuu myös lattialämmityksen kanssa.

333866 - 333355 - 333885 - 333360

Lämmin tunnelma
by

333858 - 333363 - 333860 - 333360

333363 - 333702

333866 - 333355 - 333885 - 333360

333358 - 333885 - 333360

HYVÄNNÄKÖINEN, HETI KÄYTTÖVALMIS LATTIA

0.90 m

Marmoleum Click on helppo ja nopea asentaa. Sotkuiset ja hitaasti kuivuvat liimat kuuluvat menneisyyteen. Lattia on heti käyttövalmis.
Se alentaa merkittävästi asennuskustannuksia. Epäsuorat hyödyt voivat olla vielä suuremmat; sinulta säästyy sekä vaivaa että rahaa.
Marmoleum Click on erittäin vahva – kokonaispaksuus on 9,8 mm. 2,5 mm paksuinen Marmoleum -pinta on niin kestävä, että se säilyy
hyväkuntoisena haastavissakin olosuhteissa. Lattia on itse asiassa niin kestävä, että voit ottaa sen mukaasi uuteen kotiisi.

333355

333723 - 333724 - 333131

Toteuta sisustusunelmasi
by

333355

333251 - 333701 - 333724 - 333723

633724 - 633723

EKOLOGINEN DESIGNLATTIA
Marmoleum Click on pääasiassa uusiutuvista raaka-aineista valmistettu lattiatuote.
Pintakerros on linoleumia, biopohjaista
ekologisesti valmistettua materiaalia, joka
koostuu 97-prosenttisesti luonnollisista
raaka-aineista, joista 70 % on nopeasti
uusiutuvia kuten pellava ja puujauho ja
43 % on kierrätysmateriaaleja.

• Marmoleumin pääainesosa on pellavansiemenistä puristettu
pellavaöljy. Pellava
on nopeakasvuinen
laji, joka tuottaa
vuosittain siemeniä sekä
kuituja tekstiiliteollisuudelle.

• Kauniit värit luodaan ympäristöystävällisillä pigmenteillä.

• Marmoleumin pohja on valmistettu
vahvasta juutista, joka
on yleinen ja
erittäin nopeakasvuinen.

COMMITTED TO THE
HEALTH OF ONE
Koska lattiamme ovat osa sisäympäristöä ja
vietämme suurimman osan ajastamme
sisätiloissa, tavoitteemme on vaikuttaa
myönteisesti terveyteesi ja hyvinvointiisi.
Siksi olemme kehittäneet vähäpäästöisen
ja turvallisen lattiaratkaisun. Lattiamme
luovat hygieenisen ympäristön, sillä ne ovat
antibakteerisia, pölyä ja likaa hylkiviä sekä
helposti puhdistettavia. Pyrimme edistämään hyvinvointiasi tarjoamalla miellyttäviä, lukuisissa eri väreissä ja kuoseissa
valmistettuja lattiapäällysteitä henkilökohtaisten mieltymystesi mukaan. Voit lukea
lisää Committed to the Health of One
-ohjelmastamme kotisivuiltamme.

• Hartsi sekoitetaan pellavaöljyn kanssa
joustavaksi massaksi. Hartsi saadaan eri
puolilta maailmaa
kestävästi kasvatetuista männyistä.

• Puujauho valmistetaan
sahateollisuuden jätteestä. Juuret ja
oksat jauhetaan hienoksi
ja käytetään linoleumissa. Linoleumissa ei
käytetä lainkaan
trooppisia puulajeja.

Marmoleum Click on
Joutsenmerkitty tuote

LISÄTIETOJA
Hauska suunnitella,
helppo asentaa

KLIKKAA LATTIA HELPOSTI
YHTEEN
Marmoleum Click on helppo ja
nopea asentaa. Kiinnitä laatat yhteen
yksinkertaisella lukitusjärjestelmällä ja klikkaa
ne paikoilleen. Lattia voidaan asentaa yksi
laatta kerrallaan. Koska Marmoleum Click
-laatat ovat leveitä eikä niiden väliin jää
saumoja, teet upean ja tasaisen lattian
hetkessä. Välinge 5G -lukitusjärjestelmä
varmistaa luotettavan ja liimattoman
asennuksen. Lattia on heti käyttövalmis.
Suosittelemme erillisen askeläänimaton
asentamista jos alapuolella on toinen
huoneisto.
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Jokaisessa Marmoleum Click -pakkauksessa
on asennusohje.
Löydät asennusohjeet myös kotisivuiltamme
www.forbo-flooring.fi.

Marmoleum
HDF

korkki

• Marmoleum Click 30 x 30 cm -laatat
toimitetaan 7 kpl pakkauksissa. Kussakin
pakkauksessa on noin 0,63 m².
• Marmoleum Click 60 x 30 cm -paneelit
toimitetaan 7 kpl pakkauksissa. Kussakin
pakkauksessa on noin 1,26 m².
• Marmoleum Click 90 x 30 cm -paneelit
toimitetaan 7 kpl pakkauksissa. Kussakin
pakkauksessa on noin 1,89 m².

Huom! Marmoleum Click -laatat saattavat
olla hieman kellertäviä toimitettaessa. Väri
tulee pellavaöljystä ja se katoaa yleensä
muutaman viikon sisällä kun lattia saa
luonnonvaloa.

333711 - 333701

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?
Lisätietoa sekä inspiraatiota löydät
osoitteesta www.forbo-flooring.fi.
Kotisivuillamme voit myös Floorplanner
-suunnitteluohjelman avulla kokeilla, miltä
lattia näyttää kodissasi.
Marmoleum Clickiä myyvät johtavat
rakennus- ja sisustusliikkeet.
Heiltä saat asiantuntevia neuvoja,
hintatiedot sekä asennusohjeet. Lähimmän
jälleenmyyjän osoitteen löydät osoitteesta
www.forbo-flooring.fi tai soittamalla
numeroon 09-862 30 300.

23 VÄRIÄ

TEKNISET TIEDOT
Marmoleum Click täyttää EN-ISO 14085-standardin vaatimukset
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333860
silver shadow
633860

|

333866
eternity
633866

30 x 30 cm
60 x 30 cm

|

333701
moon
633701

|

333724
orbit
633724

90 x 30 cm

30 x 30
cm

60 x 30 cm

30 x 30
cm

Marmoleum Click

|

333858
Barbados
633858

|

333711
cloudy sand
633711

333363 | lilac

333355 | rosemary green

333360 | vintage blue

333358 | petrol

935216 | Pacific beaches

933573 | trace of nature
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Kokonaispaksuus

EN-ISO 24346

Lukitusjärjestelmä

9.8 mm
5G

Kovan kulutuksen asuintilat

EN-ISO 10874

23

Kovan kulutuksen julkiset tilat

EN-ISO 10874

33

Laatan/paneelin koko

EN ISO 24341

30 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm

Painaumakestävyys

EN-ISO 24343-1

≤ 0.15 mm

Pyörivät tuolipyörät

EN 425

Valonkestävyys

EN-ISO 105-B02

Kemikaalinkestävyys

EN-ISO 26987

Kestää pyörillä varustettuja toimistotuoleja.
Menetelmä 3: sinisen asteikon vähimmäisarvo 6.
Kestää laimennettuja happoja, öljyjä, rasvoja ja tavallisia liuottimia.
Ei kestä pitkäaikaista altistumista emäksille.
Marmoleum-lattioissa on luonnostaan bakteerien, jopa MRSA-bakteerin,
kasvua estäviä ominaisuuksia, jotka riippumattomat laboratoriot ovat vahvistaneet.

Hygienia
Palavat savukkeet

EN 1399

Liukastumisenesto

DIN 51130

Askeläänen vaimennus

EN ISO 717-2

Palavien savukkeiden aiheuttamat jäljet on mahdollista poistaa linoleumista.
R9
> 17 dB
Elinkaariarviointi muodostaa perustan pienimmän mahdollisen
ympäristövaikutuksen varmistamiselle.

Elinkaariarviointi

Marmoleum Click täyttää EN-ISO 14041-standardin vaatimukset
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333872
volcanic ash
633872

|

333723
nebula
633723

|

333702
liquid clay
633702

333885 | spring buds

333238 | laguna

935217 | withered prairie
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Paloluokitus

EN 13501-1

Formaldehydipäästöt

EN ISO 717-1

Cfl - s1

Liukastumisenesto

EN 13893

DS: ≥ 0.30

Sähköstaattinen varaus

EN 1815

< 2 kV

Lämmönjohtokyky

EN 12524

0.15 W/m.K

E1

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.
Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.
Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.

ISO 9001

|

333209
raven
633209

|

333707
black hole
633707

|

333568
delta lace
633568

333251 | lemon zest

333131 | scarlet

Forbo Flooring Systems on osa
maailmanlaajuista Forbo konsernia, joka
kuuluu johtaviin lattianpäällyste-, kiinnitys- ja
kuljetinjärjestelmävalmistajiin. Tarjoamme
laajan ja monipuolisen valikoiman
lattianpäällysteitä julkiseen ja yksityiseen
käyttöön. Laadukkaissa linoleumi-, muovi-,
tekstiili- sekä sisäänkäynti lattiapäällysteissä
yhdistyvät toimivuus, väri ja suunnittelu.
Meiltä saat kaikkiin ympäristöihin sopivat ja
kestävät lattianpäällysteet.
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Forbo Flooring Finland Oy
Heikkiläntie 2
00210 Helsinki
Puhelin (09) 862 30 300
Faksi (09) 862 30 301
Sähköposti: info.finland@forbo.com
www.forbo-flooring.fi

