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PRESSEMELDING 

 

Den nye linoleumskolleksjonen fra Forbo Flooring Systems tildelt 

iF DESIGN AWARD 2016 

 

  
Marmoleum Striato tildelt iF DESIGN AWARD 2016 

 

Den nye Marmoleum Striato-kolleksjonen med moderne, lineære linoleumutførelser er 

tildelt prisen iF DESIGN AWARD 2016. Kolleksjonen er en del av kjerneutvalget 

innen linoleum som Forbo Flooring Systems tilbyr, og den gjenskaper en klassisk 50-talls 

gulvdesign til et levende, moderne og naturlig (biologisk) gulvbelegg. 

 

Produksjonsprosessen skaper et diskré mønster mot en ensfarget bakgrunn, eller 

man kan isolere individuelle farger til et «lineært» mønster som varierer over rullen 

og fra rull til rull. Når det legges på gulvet, dannes det ett enkelt organisk 

mønster. Den diskré kombinasjonen av de individuelle fargetonene skaper et vell av nyanser og 

variasjoner, en naturgitt egenskap i prosessen med å lage linoleum. 

 

Kolleksjonen består av tre deler: 1. Colour, en serie utførelser i sterke farger. 2. 

Original, diskré og mer ton-i-ton. 3. Textura, med en ny teknikk der den lineære 

linoleumsstrukturen er preget for å skape en mykere, mer berøringsvennlig overflate. 

Forbo Flooring Systems er verdensledende innen linoleum og stolte av å skape nye 

markedsmuligheter for linoleum utover de tradisjonelle markedssegmentene som offentlige rom, 

utdanning og helsevesen. Ved å presentere nye utførelser, produktformater og strukturer kan 

Forbo Linoleum tilby et naturlig alternativ til PVC, designvinylfliser, gummi og til og med 

tekstiler når man skal velge gulvbelegg til moderne innendørsmiljøer. Hvis du vil vite mer 

om allsidigheten til Linoleum eller se den nye Marmoleum Striato-kolleksjonen, 

som er tildelt prisen iF DESIGN AWARD, kan du kontakte willem.burmanje@forbo.com. 

__________________________________________________________________________ 

Forbo Flooring Systems, ansvarlig markedsleder 

Forbo Flooring Systems er en global aktør innen linoleum, prosjektvinyl, teppefliser, 

Flotex-gulv og Coral-inngangsmatter. Alle produkter fra Forbo kombinerer funksjonalitet og 

holdbarhet på høyt nivå. Forbo Flooring etterstreber miljøvennlig produksjon og utstrakt 

kundeservice. 

 

Forbo Flooring er en del av den sveitsiske Forbo-gruppen og har 20 fabrikker og 

avdelinger i 32 land over hele verden. 

 

Ønsker du flere opplysninger om Forbo Flooring Systems, kan du gå inn på www.forbo-

flooring.no 

 

Du kan også kontakte Forbo Flooring ved info.norway@forbo.com 
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