Nya möjligheter. Nya kombinationer.

2 Forbo Parkett

Vi älskar
hållbara golv
Både i trä och linoleum
Vi är glada att kunna presentera en helt ny kollektion trägolv som väl kompletterar
vårt breda sortiment av hållbara golv, och då menar vi både hållbarhet för vår miljö, vårt
samhälle, vår jord och hållbarhet ur slitagesynpunkt. För samma goda egenskaper som
kännetecknat våra övriga Forbogolv, ﬁnner du även i nya Forbo Parkett-kollektionen. Trägolven är svensktillverkade rakt igenom, därför använder vi ordet premiumgolv för att
ge denna nya, fräscha, naturliga och noga utvalda kollektion riktig rättvisa.

Lätt att lägga. Oavsett vad du väljer.
Precis som våra linoleumgolv bygger Forbo Parkett på
ett genialt klicksystem som gör att golven kan läggas
snabbt och enkelt, utan lim. Valfriheten är stor både när
det gäller träslag och utföranden. Du väljer. Ask, ek eller
valnöt. Plankgolv, 2-stav eller 3-stav parkett. Borstad
yta, fasade kanter, lackat, mattlackat eller oljat. Träet
infärgat i brunt, grått eller vitt. I vår parkettkollektion
finner du allt du behöver för att skapa ett nytt uttryck
i ditt hem.

heten att färgmatcha de olika materialen. Där linoleumgolvet i köket harmonierar med parketten i vardagsrummet. Eller där köksgolvet kontrasterar med entrégolvet. Vi vill helt enkelt sätta golven i sitt rätta sammanhang. Det som understryker inredningsstilen i ditt
hem. Låter det intressant? Vänd på sidan och följ med
oss in till fyra olika familjer, med helt olika önskemål,
inredningsideal och spännande kombinationer i både
färg, material och design!

Angående de miljökrav Svanen ställer på golv:
Lätt att kombinera. I både material och färger.
Naturligtvis kan du lägga våra snygga trägolv i alla
rum om du önskar. Men vi vill samtidigt ge dig inspiration att kombinera olika golvmaterial, olika storlekar
på plank och rutor, ett annat sätt att se på färger och
design. Därför har vi satt samman ett antal smakfulla
kombinationer av våra parkett- och linoleumgolv. Gemensamma nämnare är de naturliga råvaror som både
våra trägolv och linoleumgolv är gjorda i. Och möjlig-

”Golv med Svanenmärkning är slitstarka,
lättskötta och bidrar till en sund inomhusmiljö. De miljömärkta golven är behandlade
med ytbehandlingsmedel som varken är cancerframkallande, reproduktionsskadliga eller giftiga. Träråvara
får inte komma från skogsmiljöer som har höga biologiska och sociala skyddsvärden. Svanen kontrollerar
att energianvändningen vid tillverkningen av golven
är effektiv.”
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Bryt normen
mixa både i material och stilar

Parketten som valts för lägenheten i industrimiljö är
oljade, fasade och vitlaserade plankor i ek som i kollektionen heter Forbo Parkett Live. Ytan på ekgolvet är
borstad och laserad för att ge rätt känsla till detta

4 Forbo Parkett

loft living. Kombinationen med ett klickgolv i linoleum, Marmoleum Click i vintage blue, där rutorna
lagts i en homogen kulör ger ett lugnt och harmonisk
intryck till köksdelen.

Ek Live Plank
Mattlack White Fas
185145

Vintage blue
333360
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Ek Design Plank Olja
Brown Borstad Fas
185149
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Delta lace
333568/633568

Black hole
333707/633707

Inred med
tidlös design
och klassisk känsla

Trägolvet i denna klassiska sekelskiftesvåning är ekplankor som brunlaserats, borstats och oljats för att
ge ett exklusivt intryck. Golvet heter Forbo Design
Plank, där även plankornas kanter är fasade för att

förstärka känslan av högsta kvalitet. Här skapas kontrast till det klassiska trägolvet genom läggning av ett
linoleumgolv i matsalen i ett modernt zig-zag mönster;
Marmoleum Click i färgerna Delta lace och Black hole.

Forbo Parkett 7

Våga visa
personlighet
i färg och form

Golvet i vardagsrummet i denna moderna lägenhet är
trestavsparkett i det hårda och tåliga träslaget ask. Här
är Forbo Ask Harmony 3-stav vitlaserat och mattlackat
för att ge ett ljust intryck, perfekt för dagens ljusa inredningsstil. Som en lekfull kontrast är linoleumgolvet
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i barnrummet lagt i färgglada mönster. Rutorna i olika
färger övergår till enfärgat gult, som sedan fortsätter
upp på väggen som en effektfull avslutning. Golvet
i barnrummet heter Marmoleum Click i färgerna Lemon
zest, Scarlet, Laguna och Spring buds.

Ask Harmony 3-stav Lemon zest
Mattlack White
333251
185138

Scarlet
333131

Laguna
333238

Spring buds
333885

Forbo Parkett 9

Skapa harmoni
med omsorgsfullt valda färger och mönster

I detta hem som hämtat mycket inspiration från funktionalismens ideal är golvet i köket ett klassiskt rutgolv i linoleum. Här i ett modernt kulörval; Marmoleum
Click i Petrol och Rosemary green. Plankgolvet i var-
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dagsrummet är en spännande kombination som ändå
skapar en harmonisk helhet åt miljön. Forbo Parkett
Ek Design är smakfullt grålaserad, med borstad, oljad
yta och fasade kanter.

Ek Design Plank Olja Petrol
Grey Borstad Fas
333358
185148

Rosemary green
333355
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Nyhet! 20 noga
utvalda trägolv
i kollektionen Forbo Parkett

Forbo Parkett Ek Harmony 3-stav
Lack 184359

Forbo Parkett Ek Harmony 3-stav
Mattlack 184360

Forbo Parkett Ek Harmony 3-stav
Mattlack White 185133

Forbo Parkett Ek Live 3-stav
Lack 184371

Forbo Parkett Ek Live 3-stav
Mattlack 184372

Forbo Parkett Ek Expression 3-stav
Lack 185136

Forbo Parkett Ask Harmony 3-stav
Mattlack 185137

Forbo Parkett Ask Harmony 3-stav
Mattlack White 185138

Forbo Parkett Valnöt Live 3-stav
Lack 185139

Forbo Parkett Ek Harmony 2-stav
Mattlack 185141

Forbo Parkett Ek Harmony 2-stav
Mattlack White 185142

Forbo Parkett Ek Live Plank
Mattlack Fas 185144

Forbo Parkett Ek Live Plank
Mattlack White Fas 185145

Forbo Parkett Ek Expression Plank
Mattlack Borstad 185146

Forbo Parkett Ek Design Plank
Olja White Borstad Fas 185147
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Men den riktigt sto
är möjligheten att kombinera parkett med våra

Marmoleum Click ﬁnns i hela 23 kulörer, från dämpade
neutrala till starka livfulla färgtoner. Det gör det
möjligt för dig att skapa inbjudande personliga ytor
som är unika för just ditt hem och din livsstil.
Forbo Parkett Ek Design Plank
Olja Grey Borstad Fas 185148

Forbo Parkett Ek Design Plank
Olja Brown Borstad Fas 185149

Våra linoleumprodukter är helt naturliga och står för miljö, hållbarhet,
kvalitet och design. Vårt linoleumsortiment innefattar lösningar för alla
typer av utrymmen och finns tillgängliga i över 300 färger och i mer än
12 olika strukturer!
Panelerna finns i tre storlekar, den större på 90 x 30 cm, mellanstorleken som är 60 x 30 cm och kvadratiska plattor i storlek 30 x 30 cm. Alla
olika färger och storlekar kan kombineras. Valet av kulörer är bara början. Därefter kan du experimentera med olika storlekar för att skapa
din egen optimala golvdesign.

Forbo Parkett Ek Design 3-stav
Olja White Borstad 185150

Kombinera fritt!
Du har minst 6000 olika möjligheter att välja mellan

Forbo Parkett Ek Design 3-stav
Olja Grey Borstad 185151

Forbo Parkett Ek Design 3-stav
Olja Brown Borstad 185152

Du har 20 olika parkettgolv i vår kollektion. Lägg till hela
vårt linoleumsortiment med över 300 färger med mer än
12 olika strukturer och du har i princip oändliga kombinationsmöjligheter. Gå gärna in på forbo-flooring.se
och se hela limoleumsortimentet.

ora nyheten

a linoleumgolv!

333860/633860 Silver shadow

333701/633701 Moon

333858/633858 Barbados

333363 Lilac

333360 Vintage blue

935216 Pacific beaches

333866/633866 Eternity

333724/633724 Orbit

333711/633711 Cloudy sand

333355 Rosemary green

333358 Petrol

933573 Trace of nature

333872/633872 Volcanic ash

333723/633723 Nebula

333702/633702 Liquid clay

333885 Spring buds

333238 Laguna

935217 Withered prairie

333209/633209 Raven

333707/633707 Black hole

333568/633568 Delta lace

333251 Lemon zest

333131 Scarlet

Det är skillnad på
parkett och parkett
Parkettgolv finns i en mängd varianter, utföranden och kvaliteter – man kan säga att
det enda som förenar är att det ﬁnns ett slitskikt av trä på ovansidan. Det som generellt
kännetecknar ett billigare parkettgolv är att slitskiktet, själva trämaterialet är tunt, medan
lackskiktet är oproportionerligt tjockt jämfört med slitskiktet. Det gör att dessa golv uppvisar
en bra slitstyrka initialt, men ska du ha ett golv som håller i många år, då ska det vara möjligt
att slipa om och lacka på nytt. Då är tjockleken på slitskiktet avgörande, inte antal lackskikt.
På Forbo Parkett är slitskiktet 3,5 mm både på 3-stavs och 2-stavsparkett samt plank.

Hur är vårt parkettgolv uppbyggt?
Forbo Parkett är ett svensktillverkat golv där alla moment görs från
grunden, där materialen är de bästa, från stomme till ytskikt. Svanen-

märkningen
borgar för att
framtidens
skogar är säkrade, ja där
till och med spillet
från tillverkningen tas
omhand som biobränsle. Forbo
Parkett har ett slitskikt på 3,5 mm
med trä i ek, ask eller valnöt. Det
betyder att alla våra parkettgolv
kan slipas om 3-4 gånger utan problem. Plankan är uppbyggd som
ett lamellgolv, för att få minimal
rörelse. Under slitskiktet ett bärande lamellager, sen ett underlager i
furu. Det gör parkettgolvet fjädrande och behagligt att gå på. Under

parkettplankan är det viktigt att ha
rätt underlag för att få ett tyst och
skönare golv. Forbo har ett brett
sortiment av underlagsprodukter
för att få bästa underlaget, t ex underlagsfoam, kombifoam med ångtäthet, grålumppapp för golvvärme,
byggfolie med ångspärr.
Första steget är att välja vilket
träslag du gillar bäst.
Både ask och ek är hårda träslag
som tål mycket gående och stående, valnöt är ett lite mjukare trä och
bör inte läggas där golvet utsätts
för hårt slitage. Naturligtvis beror
slitstyrkan även på om du vill ha
golvet lackat eller oljat. Lackskikten

Vilket
träslag gillar
du bäst?

skyddar träet vilket gör att ett lackat
golv tål mer än ett oljat.
Fortsätt sedan med att bestämma vilket uttryck du vill ha.
Sorteringen av brädorna i din parkett avgör en stor del av uttrycket.
När vi pratar om sortering i parkettsammanhang är det sortering av
likartade träbitar ur den ursprungliga stocken som är jämnaste sorteringen. Utgå alltid från att ingen
golvbräda är lik en annan, det är
just detta som ger liv åt trägolven!
För att få rätt intryck av färgvariation, mängd av kvistmärken och
liknande ska du titta på fler brädor
i din butik. I Forbo Parkett-kollektion finns fyra olika sorteringar som
ger helt olika uttryck i ditt hem. En
ojämnare sortering är inte sämre än
en jämn, de ger bara olika uttryck.

Vilket
uttryck vill
du ha?

Forbo Parkett Harmony – En jämnare sortering med naturliga
färgvariationer, där mindre kvistar
förekommer.
Forbo Parkett Live – Ger en livligare
struktur på golvet med fler och
större kvistar än Harmony.
Forbo Parkett Expression – Har den
livligaste och mest uttrycksfulla
strukturen, med inslag av ytved.
Forbo Parkett Design – Bygger på en
rustik sortering med ekens alla färgvariationer, där kvistar förekommer.
Slutligen är det ytbehandlingen.
Lackad, mattlackad eller oljad
ger helt olika intryck.
Lackad yta – Ger ett tåligt och lättstädat trägolv som passar i bosta-

Lackad,
mattlackad
eller oljad?

dens alla torra utrymmen. All vår
parkett kan slipas om tre till fyra
gånger oavsett ytbehandling.
Mattlackad yta – Ger också ett
tåligt och lättstädat trägolv, men
med skillnaden att den matta
lackytan ger utseendet av ett oljat
golv. Den mattlackade ytan är lika
tålig som den lackade.
Vit, mattlackad yta – Golv med vitt
pigment som ger utseendet av
ett oljat golv. Vitpigmenteringen
ligger i ytbehandlingen och försvinner vid omslipning varför ny
vitlasering måste ske före lackning.
Naturoljad borstad yta – Ett naturoljat golv som färgats in med pigmenterad olja för att skapa golvets
unika, rustika utseende. Ekplanken
har även fasade kanter.

Oavsett om det
är trä eller linoleum
från Forbo
Du lägger enkelt golvet med ett klick
Det är enkelt att lägga våra parkettoch linoleumgolv. Börjar vi med
parkettgolvet så monteras brädorna
enkelt ihop utan lim, med hjälp av
det smidiga låssystemet Välinge 5G.
Låskonstruktionen är av viktyp och
även kortsidorna är enkla att klicka
ihop med flexibel låsning.
Underlag för att dämpa ljudet
av steg.
Forbo Parkett som läggs flytande
ska alltid ha underlag av PE-foam
eller grålumppapp för att inte
klappra mot underlaget. Med t ex
3 mm tjockt PE-golvfoam får du
en stegljudsdämpning på 17 dB,
vilket normalt uppfyller kraven för
ljudklass C på betongbjälklag enligt
Boverkets byggregler BBR.
Samtliga parkettgolv uppfyller
naturligtvis krav för brandklass D -s1.
Våra linoleumgolv läggs på
samma sätt, lika enkelt!
Det är precis som namnet Marmoleum Click säger, du lägger ditt
linoleumgolv lika enkelt som parkettgolvet. Det nya klickystemet
gör det ännu snabbare och enklare
att lägga sitt eget Marmoleum-golv.
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Inget kladd behövs med lim och
ingen väntan på att det ska torka.
Det är bara att klicka ihop rutorna
eller plankorna så är golvet färdigt
att gå på! Dessutom finns golvet
i tre hanterbara format; 300 x 300
mm, 900 x 900 mm och 600 x 300
mm. Alla kan kombineras till spännande mönster och kombinationer.
Slitstarkt och lättskött.
Marmoleum Click är extremt kraftigt och slittåligt, och plattans tjocklek totalt är 9,8 mm. Tillverkningen
sker med formstabil HDF-board som
har ljudabsorberande korkbotten
och ett slitskikt med 2,5 mm naturlig linoleum på ovansidan. Ytan är
behandlad med Topshield™ som
är unik för Forbo. Detta ytskikt
skyddar mot repor och märken och
gör golvet lättare att rengöra, Topshield gör också golvet extremt
slitstarkt och lättskött. Och de vackra
färgerna bleknar inte med tiden.
Övergången mellan de olika golvmaterialen- sömlöst eller med
lister- du väljer!
Vi har alla lister du behöver och ger
dig råd hur övergångarna mellan

trä och linoleum görs på bästa sätt.
Vill du ha flytande övergång mellan
materialen eller list emellan? Forbo
erbjuder ett brett utbud av lister
och socklar i massivt trä, faner eller
metall. Både för golv i olika nivåer,
för avslut, trappnos och socklar. Du
kan även få samma höjd på ditt golv
med Forbos breda sortiment av
underlagsprodukter som innehåller
både foam, kombifoam, byggfolie
och grålumppapp.

Läggnin
gsanvisnin
gar hit ta
r du på
forbo -flo
oring.se
!

Både Forbo Parkett
och Marmoleum Click
är Svanenmärkta*
Svanen omfattar hela livscykeln – från råvara via användande till avfall. Ett Svanenmärkt golv är slitstarkt, bidrar
till en sund inomhusmiljö och får inte innehålla trä från
skogar där biologiska eller sociala värden är hotade.
Minst 30 procent av träråvaran måste dessutom ha sitt
ursprung i certifierat skogsbruk. Utöver detta är innehållet av kemiska tillsatser i ett Svanenmärkt golv starkt
reglerat och krav ställs på energieffektiv produktion
med små utsläpp. Detsamma gäller våra linoleumgolv
som uteslutande är tillverkade av naturliga ingredienser
som linfröolja, harts, trämjöl och naturliga pigment.
Tillverkningsprocessen är omsorgsfullt kontrollerad och
ekologiskt sund.
* = gäller ej Forbo Parkett valnöt
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Teknisk Information Forbo Parkett
DIMENSIONER

3-stav

2-stav

Plank

KONSTRUKTIONER

Totaltjocklek

ca 14 mm

15 mm

ca 15 mm

3-stav

Det klassiska parkettgolvet där varje
bräda har tre stavar på bredden.

Slitskikt

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

2-stav

Längd(er)

2423 mm

2423 mm

Design: 2266 mm
Live: 2266, 2420 mm
Expression: 2420 mm

Varje bräda har två stavar på bredden.

Plank

Är en bräda med ett helt odelat skikt
över hela ytan.

Låssystem

5G samtliga

Bredd(er)

200 mm

200 mm

Design: 187 mm
Live: 151 mm
Expression: 187 mm

Förpackning

6 brädor / 2,91 m²

6 brädor / 2,91 m²

6 brädor
Design: 2,54 m²/fp
Live: 2,05 / 2,19 m²/fp
Expression 2,72 m²/fp

Vikt

8,15 kg/m²
–23,7 kg/pkt

8,15 kg/m²
–23,7 kg/pkt

8,15 kg/m²
Design: 20,7 kg/fp
Live: ca 17 kg/fp
Expression: ca 22kg/fp

SORTERINGAR

Parkettgolv från Forbo finns i
olika sorteringar

Harmony

Natursortering med naturliga
färgvariationer, mindre kvistar
förekommer.

Live

Har en livligare struktur med
fler och större kvistar än Harmony.

Design

Rustik sortering med ekens
alla färgvariationer, samt
kvistar förekommer.

Expression

Har den livligaste strukturen
av sorteringarna med inslag
av ytved.

YTSKIKT

Parkettgolv från Forbo finns i olika sorteringar

Lackad

Ger ett tåligt och lättstädat trägolv som passar i bostadens alla torra utrymmen. Lackad parkett kan slipas om tre till fyra gånger.

Mattlackad

Samma som ovan, men med skillnaden att den matta lackytan ger utseendet av ett oljat golv.

Vit mattlackad

Golv med vitt pigment som ger utseendet av ett oljat golv. Vitpigmenteringen ligger i ytbehandlingen och försvinner vid
omslipning varför ny vitlasering måste ske före lackning.

Naturoljad borstad

Ett naturoljat golv som färgats in med pigmenterad olja för att skapa golvets unika rustika utseende. Ekplanken har även fasade
kanter.

Olika trädslag är olika hårda. Tabellen visar ungefärliga medelvärden och spridning av ett antal mätningar för några
olika träslag enligt den s.k. Brinell-metoden. Forbo Flooring kan som tillverkare inte garantera specifika mätvärden.

HÅRDHET

Mjukt

Medelhårt

Ytterligare läggningsanvisningar och teknisk information om Forbo Parkett finns
att läsa i vår dokumentbank
på forbo-flooring.se, läggningsanvisningen kan även
laddas ned som pdf.

Hårt

Ask
Ek
Valnöt

visningar följer med golvleveransen, finns hos våra
återförsäljare och på vår hemsida. Rådgör gärna med din
golvleverantör i frågor om t.ex. byggfukt och lämpligt
underlag golvet ska läggas på.

Miljö
Samtliga Forbo parkettgolv är Svanen-märkta*.
Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för
formaldehydklass E1 samt är har miljömärkning M1.
* = Gäller ej valnöt

Golvvärme
Vid användning av parkett på golvvärme får ej yttemperaturen i golvet överstiga 27 °C. Tänk på att golvvärmen
ger hårdare uttorkning vilket ger större krympning.

Stegljudsisolering
Parkett som läggs flytande ska alltid ha underlag av PEfoam eller grålumppapp för att inte klappra mot underlaget. Om krav på stegljudsdämpning finns väljs underlag
utifrån behov. Med t.ex. 3 mm tjockt PE-golvfoam får
man en stegljudsdämpning på 17 dB, vilket normalt
uppfyller kraven för ljudklass C på betongbjälklag enligt
Boverkets byggregler BBR.

Läggning
Forbo Parkett är lätt att lägga. Utförliga läggningsan-

Brandklassning
Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för brandklass Dfl-s1

Användningsområden
Lackad parkett passar bra för torra utrymmen i bostäder
och andra bostadsliknande miljöer som hotell, kontor
etc. VID ANVÄNDNING AV KONTORSSTOLAR MED HJUL
SKA UNDERLÄGG ANVÄNDAS. Trägolv sväller eller
krymper med varierande luftfuktighet. Parkett är avsedd
att användas vid normal luftfuktighet 30-60 % Relativ
Fuktighet RF.
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Skötsel/underhåll
Skötselråd för lackade respektive oljade trägolv finns
på vår hemsida, www.forbo-flooring.se. OBS! Vi rekommenderar att naturoljade golv installations-behandlas
med underhållsolja enligt respektive oljeleverantörs
anvisningar.
Byggvarudeklaration
För information om innehåll, miljöprofil och emissioner
hänvisar vi till hemsidan, forbo-flooring.se.

Teknisk Information Forbo Marmoleum Click
MARMOLEUM CLICK UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT
EN 14085 (GOLVPLATTOR) OCH EN 548 (LINOLEUM)
Plattstorlek (längd x bredd)

30 x 30 cm

90 x 30 cm

Brandklass

EN 13501-1

Cfl, s 1

Glödtålighet

EN 1399

Märken i marmoleum click efter fimpade cigaretter går att
ta bort. Slipa försiktigt med sandpapper och lägg på ny
ytbehandling. Linoleum smälter inte.

Rullande stolshjul

EN 425

Lämplig

Elektrostatisk uppladdning

En 1815

≤ 2 kV

Stegljudsdämpning

ISO 717-2

15 dB

Ljusbeständighet

ISO 105-B02

≥ 6 (blåskala max 8) Metod 3

Intrycksbeständighet

EN 433

ca 0,12 mm

Kemikaliebeständighet

EN 423

Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga
lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc. Ej resistent mot
långvarig påverkan av alkalier.

Golvvärme

Lämplig. Yttemperatur max 27°C. Värmemotstånd emligt
DIN 52612: 0,08 m². K/W.

MARMOLEUM CLICK UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT EN 685
Bostäder - Hög

Klass 23

Offentlig miljö - Lätt

Klass 32

Städrekommendation

Vi rekommenderar torra städmetoder. Dammsugning, torrmoppning/fuktmoppning är
det mest effektiva sättet att avlägsna lös smuts. För fläckar räcker lokal behandling.

Hygien

Genom att Marmoleum Click är lätt att hålla ren kan goda hygieniska förhållanden
uppnås så att bakterieväxt hämmas.

Ytterligare läggningsanvisningar och teknisk information
om Forbo Marmoleum Click finns att läsa i vår dokumentbank på forbo-flooring.se, läggningsanvisningen kan
även laddas ned som pdf.
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Provlägg kombinationen
parkett och linoleum på
vår hemsida!
Vill du testa olika alternativ på
parkett och linoleum i olika
rum och miljöer?
Testa vår floorplanner på:
forbo-flooring.se

Var ligger närmaste återförsäljare som
har både Forbo Parkett och Marmoleum?
Gå in på forbo-flooring.se/af

15 års garanti
När du väljer Forbo Parkett och Marmoleum Click får du alltid 15
års garanti på all våra parkettgolv och linoleumgolv som läggs in
i bostäder. Garantin gäller utseende och funktion vid normalt slitage.
Kompletta garantibestämmelser och garantisedel får du av din
återförsäljare. Mer fakta om hur golvet är konstruerat, kompletta
skötsel- och läggningsanvisningar samt garantibestämmelser
finner du på forbo-flooring.se
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