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Desktop 2016:

En succes-
historie! 
Den nye kollektion spejler gråtonernes popu-
laritet og, at der er markant efterspørgsel på 
både pasteller og pang-farver
 
Desktop linoleum, også kendt som Forbo Floorings 
Furniture program, har haft en unik succes i netop 
Danmark, som er i front med salg af Furniture 
linolieum, og aktuelt det største i hele verden, 
målt på befolkningens størrelse og sammensætning.

- Det er temmelig usædvanligt, noterer marketings-
chef Anne-Mette Holm, som også har et bud på en 
forklaring: - Arkitekter, designere og inventarprodu-
center har uden forbehold taget Desktop til sig som 
et det naturlige valg på en overflade, der scorer højt 
på mange parametre. 



”Det er en rigtigt fin kollektion. Der er selvfølgelig farver, vi ser mere frem til at 
bruge lige nu i vores univers, mens andre har et potentiale siden hen. 

Generelt er det godt, at der er kommet fornyelse, og vi glæder os til at komme 
i gang med bruge de nye farver.”

Hay, udviklingschef Jesper Langballe



• Ergonomi og arbejdsmiljø, fordi Desktop er blød og varm 
at arbejde ved; den er mat uden generende reflekser, og 
teksturen er lydabsorberende, så Desktop bidrager til at 
opretholde et godt akustisk indeklima. 

• Bæredygtighed, fordi linoleum udelukkende fremstilles af 
naturmaterialer; det giver mange points i en dansk sam-
menhæng, hvor byggeriets hensyn til bæredygtighed er 
udtalt. 

• Vedligehold og drift, linoleum er i alle henseender simpelt 
at vedligeholde og rengøringen er ukompliceret.

De nye pastelfarver er interessante i forhold til vores produkter, hvor lyse, 
grågrønne og gråblå nuancer stadig er blandt de mest populære. Grå-
tonerne er der også mange kunder til, og de lyse varianter ‘ash’ og ‘pearl’ 
kan jeg se muligheder i. Blandt de mørke er det sorte og mørkegrå toner, 
der vælges.

Kontrastfarverne kommer vi til at bruge mindre, da tendensen går mere i 
retning af pastelfarverne. 

Samlet set synes jeg, kollektionen med sine lyse og friske farver fremstår 
mere brugbar end den forrige, der lagde vægten på de tunge jordfarver.

Designer Zoo, værkstedschef Niels Bruun, 
Bønnebordsværkstedet



Det nye Furniture program har længe været imøde-
set, ikke mindst med forventningen om nye farver 
og variationer, som kan udfordre designere og 
arkitekter. 

Desktop 2016 præsenterer da også ti nye farver, 
fordelt på flere gråtoner, pasteller og et par vitamin-
boostere! 

Gråtoner er et populært valg, ikke mindst i Skandina-
vien. Tre nye af den slags - 4178 iron, 4177 vapour og 
4179 smokey blue  - vil få stor opmærksomhed. 

Det samme vil pastellerne 4180 aquavert, 4183 
pistaccio og 4185 powder, mens 'boosterne' 4181 
midnight blue, 4182 spring green og 4186 orange 
blast fuldender 2016-kollektionens nye farver. 

“De nye tilføjelser gør det endnu nemmere at integrere 
desktop i vores projekter. Og de justeringer, der er sket på 
farverne fra den tidligere kollektion er også et plus.

Flere farver er blevet renere i pigmenteringen, hvilket gør 
dem nemmere at bruge som afsæt for en farvesætning. 
Tilmed er den klare pigmentering god til at give ‘virus’ til 
tradition og pænhed, som kan opstå med de sikre farver. 
Det har vi helt klart manglet. Nu håber jeg, de gode takter 
følger med over i Bulletin Board kollektionen. 
Alt i alt: En dejlig nyhed!!”

Noeberg virksomhedscenografi, 
Karen Noeberg



Bygherren ønskede sit nye hus i Bir-
kerød opført med naturmaterialer 
og et minimalt behov for vedlige-
holdelse. Samtidig var det ønsket 
selv at designe hus og inventar i 
samarbejde med arkitekt og udfø-
rende entreprenører.
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”Møbellinoleum er et fantastisk mate-
riale både med hensyn til overfladens 
udtryk og finish samt rengøring og 
vedligeholdelse.”   

Majbritt og Martin Kremmer
Bygherrer, Birkerød

BYGHERRE: MAJBRITT & MARTIN KREMMER

PRODUKT: INVENTAR TIL BAD OG KØKKEN 

ARKITEKT: METTE LANGE MAA

PRODUCENT, BAD: SKOVSGAARD DESIGN, 

TORBEN SKOVSGAARD OLESEN

PRODUCENT, KØKKEN: &SHUFL

FOTO: PJ FOTO, PETER JØRGENSEN

DESKTOP: 4172  MAUVE, 4154 BURGUNDY, 

4166 CHARCOAL
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WALK IN X.O.
Boform ser køkken og garderobe som veldesignede møbler. 
Helhed i formgivningen er et krav uden modifikationer. Det 
er en af Boforms særlige kompetencer med den konsekvens, 
at løsninger og materialer skal indfri de højeste krav. 

”Der er gode grunde til, at Boform roses for sin sans for 
detaljen. Materialerne er altid af høj kvalitet med optimal 
produktoplevelse - funktionelt og æstetisk. Det bidrager 
Desktop til.”

Arkitekt MAA , Dorthe Theilade
Leder af eksport og brand, Boform A/S

PRODUCENT: BOFORM A/S

PRODUKT: INVENTAR, GARDEROBE

ARKITEKT: DORTHE DUE THEILADE 

FOTO: BOFORM A/S

DESKTOP: 4155 PEWTER

boform.dk



”Linoleum bringer stoflighed ind i køk-
kenuniverset. Og så er det et 100% 
naturligt produkt; det kan vi godt kan 
lide.”

Michael Andersen & Jeppe Christensen
Partnere, Reform CPH.

REFORMA-
TIONEN
Reform CPH er navnet på en ung design-
virksomhed, der har gjort det til sit specia-
le at ændre et massefremstillet køkken til 
det personlige, arkitekttegnede superde-
sign. Reformeringen sker ofte i samarbej-
de med førende danske arkitekter, men 
også med afsæt i Reform CPH’s egen basis 
kollektion. Processen finder sted ved hjælp 
af nye fronter, sokler, gavle og bordplader - 
bl.a. i Desktop!   

PRODUCENT: REFORM FURNITURE APS

PRODUKT: KØKKEN

ARKITEKT: REFORM CPH 

DESKTOP: 4176 MUSHROOM

reformcph.com



Designvirksomheden HAY har udviklet et komplet program til 
indretning af kontor, institution eller bolig: Arkiv, bord, skab; 
stående på gulv eller til vægmontage.  

ORDEN A-Z

PRODUCENT: HAY DENMARK A/S

PRODUKT: INVENTARPROGRAM 

’NEW ORDER’

DESIGN: STEFAN DIEZ

DESKTOP: 4174 CONIFER, 4164 

SALSA, 4155  PEWTER M.FL.

hay.dk/ new-order.info

”Fra den første dag har vi været glade for linoleum som materi-
ale. Det er en naturlig del af mange af vores produkter. Det har 
sine udfordringer. Men dem løser vi!’

Jesper Langballe
Leder af HAY Product Development

HAY DENMARK A/S.



DUO MED DNA
Haslev Møbelsnedkeri A/S producerer enkle og funktionelle 
møbler efter eget design. På baggrund af en 60-årig historie 
kombineres tradition og ny teknik på værkstedet i Haslev.

”Det er et skønt materiale til borde – ren natur med mange 
gode egenskaber: Smukt, nemt at vedligeholde og fantas-
tisk sammen med det massive træ, som er Haslevs design-
DNA.”

Hanne Frost Jessen, Sales & Marketing
Haslev Møbelsnedkeri A/S

PRODUCENT: HASLEV 

MØBELSNEDKERI A/S

PRODUKT: LOUNGEBORD ’TRIO’

DIMENSION: Ø 40, 60, 85

ARKITEKT: HASLEV MØBEL-

SNEDKERI A/S 

DESKTOP: 4164 SALSA, 

4174 CONIFER

haslev.com

”Linoleum har den helt særlige 
egenskab, at det ser hårdt ud, 
men er blødt at røre ved. Og så 
er det lækkert i orkester med træ.”   

Designer mDD  , Simon Legald
Normann Copenhagen A/S

PRODUCENT: NORMANN 

COPENHAGEN A/S

PRODUKT: KONFERENCEBORD 

’FORM TABLE’

DIMENSION: 200 x 95, 120 x 120

DESIGNER: SIMON LEGALD 

DESKTOP: 4176 MUSHROOM

normann-copenhagen.com



YLE Collection (Yob Limited Collection) produceres i begrænset 
antal og efter ordre. Serien har et skarpt design med international 
inspiration, tilsat et strøg af skandinavisk minimalisme. Her ud-
fordres materialerne i en serie, der vil stå markant i mange år.

BLØD INDEN I
Normann Copenhagen udvikler design og møbler fra 
in-house tegnestue. Målet er kombinationen af klas-
sisk formgivning med høj funktionsværdi. Det nås i 
samarbejde med egne designere og produktion.   

EN GOD HISTORIE

”Den fint rundede kant i træ 
og den bløde Desktop plade 
signalerer eftertanke og grun-
dighed, præcision og velbehag. 
Hvilken virksomhed vil ikke ger-
ne fortælle den historie?”   

Direktør, Peter Boy
Peter Boy Design

PRODUCENT: PETER BOY DESIGN

PRODUKT: LOUNGEBORD ’TAP1’

DIMENSIONER: Ø60/95

DESIGNER: PETER BOY

DESKTOP: 4023 NERO

peterboy.dk
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desktop® - et bæredygtigt valg
desktop® linoleum, specielt til produktion af møbler og inventar, fremstilles af rene naturmaterialer, der alle er almindeligt 
forekommende og fornybare. Bestanddelene er linolie, harpiks, træmel, kalkstensmel, tilsat farvepigmenter, der er udvundet 
på naturlig basis. Bagsiden er af papir. Alle materialer er biologisk nedbrydelige. Den bløde og varme overflade.bidrager til et 
komfortabelt arbejdsmiljø og har tilmed en dæmpende virkning på rummets akustik. desktop® kollektionen fremstilles i 21 
forskellige farver. 
Forbo Floorings øvrige linoleumskollektioner består af mere end 400 variationer, og kan også anvendes til møbelproduktion.

pinterest.com/forboflooringdk/  I  facebook.com/ForboFlooringSystems


