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Nyt, topstærkt gulv giver nye muligheder i indretningen 
 

Populært gulv lanceres nu til erhverv 
 
Det klassiske linoleumsgulv har gennemgået en større forvandling de senere 
år og er atter blevet et hit blandt designere og indretningsarkitekter. Nu 
lanceres et af de mest populære B2C-linoleumsgulve i en udgave, der også 
kan anvendes i butikker, på kontorer m.m. Som en ekstra bonus er gulvet 
hurtigere og nemmere at lægge, ligesom der er tilføjet nye, moderigtige 
farver. 
 
Nu bliver det endnu lettere og billigere at få lagt det rigtige gulv. Forbo, verdens 
førende producent af linoleum, lancerer et nyt og forbedret kliksystem kaldet 5G 
på deres populære Marmoleum Click-gulv. Med det nye klik-system er gulvet både 
nemmere og hurtigere end tidligere.  
 
Marmoleum Click er samtidig lavet lidt tykkere (25 mm), og i kombination med det 
nye klik-system er det fleksible gulv nu godkendt til at bære tung trafik (klasse 33). 
Dermed er det også velegnet til fx butikker, kontorer, lobbyer og lign. – ikke mindst 
fordi mulighederne med netop dette gulv i forhold til udseende og indretning er 
meget store. 
”Gulvet kan nu blive en helt ny og i øjnefaldende del af indretningen, fordi former 
og farver så nemt kan mikses på den store gulvflade – samtidig med at det er 
enormt praktisk. Det giver helt nye muligheder for alt fra små detailbutikker til 
indretning af kantiner, kontorlokaler m.m.,” siger Anne-Mette Holm, marketing 
Manager hos Forbo Flooring. 
 
De nye forbedringer på Marmoleum Click inkluderer: 
• 13 nye farver, heriblandt to soft grå, en lækker petroleum og en douce grøn. I alt 
fås Marmoleum Click nu i 23 spændende farver. 
• Et forbedret klik-system, så gulvet kan lægges hurtigere end tidligere. Med det 
nye, patenterede 5G-system klikkes gulvet sammen uden brug af lim, og du undgår 
derfor lang tørretid.  
• Kombinationen af det nye klik-system og tykkere fliser (23 mm) gør nu 
Marmoleum Click så robust, at gulvet er godkendt til at ligge på steder med ekstra 
meget trafik som kontorer, butikker etc.  
• Marmoleum Click fås nu i tre let håndtérbare formater: 30 x 30 cm (alle farver) 
og 30 x 60 cm (alle de grå toner) samt 3 30 x 90 cm (trætoner). Alle kan 
kombineres, så det er bare at give fantasien frit spil, når dit gulv skal designes. 
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Foto er vedhæftet, men kan også downloades her. 
For yderligere information om den nye Marmoleum Click-kollektion, kontakt 
marketing manager hos Forbo Flooring Danmark, Anne-Mette Holm, på tlf. 4025 
5476 eller anne-mette.holm@forbo.com. 
 
Billedtekst: 
Linoleum er i forvejen ofte brugt til gulve i erhvervsindretningen, og Marmoleum 
Click giver med sit store farveudvalg helt nye muligheder for at skabe en helt 
spændende indretning.  

 
 
 
Fakta om Forbo og Marmoleum Click 
De klikbare gulve er lavet af klassisk linoleum, som Forbo har lavet i over 100 år. 
Linoleum er muligvis verdens sundeste gulv, da det næsten udelukkende består af 
naturlige ingredienser. 97 procent af linoleum er lavet af linolie, der udvindes af 
hørfrøplanten, harpiks, kalkstensmel, træmel og miljøvenlige farvepigmenter. Hele 
43 procent af et linoleumsgulv kan genanvendes. 
Marmoleum Click produceres af Forbo, verden førende producent af linoleum. Forbo 
har hovedsæde i Schweiz og forhandles i 32 lande verden over. Se mere på forbo-
flooring.dk. 
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