+ Forbo Ergofoam 310
EN NATURLIG VINNARE
Marmoleum Sport är ett PVC-fritt golv för användning i alla områden där man eftersträvar
en elastisk (fjädrande) golvyta. Golvet är en del av Forbos breda sortiment inom linoleum
och är det mest miljövänliga alternativet för idrottshallar.

NYTT STÖTDÄMPANDE UNDERLAG
För punktelastiska ytor har Forbo har tagit fram en ny kombination där Marmoleum
Sport läggs på undergolvet Forbo Ergofoam 310 som är ett flexibelt, ihoppressat polyuretanskum ger golvet ännu bättre stötdämpning och högre elasticitet. Tester visar att
vid vertikal studs med boll så uppgår bollstudsen med upp till 98 % av ett solitt underlag (betonggolv). Golvet passar perfekt för mindre idrottshallar exempelvis i skolor där
man vill ha ett underlag som passar flera olika aktiviteter. Marmoleum Sport erbjuder
ett komplett system med underlagsmatta (Forbo Ergofoam 310), linoleumgolv, lack och
linjering. Den enda kombinationen som är accepterad av Byggvarubedömningen!

13 OLIKA FÄRGER – FÖR TUFFA TAG!
Marmoleum Sport klarar allt – oavsett om det gäller handboll, innebandy, basket, volley
boll, dans, friidrott eller gymnastik. Marmoleum Sport uppfyller kraven för moderna
sport- och multianläggningar och finns i 13 färger, baserade på de färger och mönster
som vanligtvis används i idrottshallar. Färgerna kan kombineras för att skapa speciella
former och mönster i golvet för de olika sporter som utövas i hallen, och är dessutom
smutsdöljande.

CO2-NEUTRALT & SVANENMÄRKT GOLV
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Unikt för Marmoleum Sport är att det är ett naturligt och CO2-neutralt sportgolv, tillverkat
av 97 % naturliga råvaror, varav 70 % är snabbt förnybara och 43 % är återvunnet material.
Tillverkning sker i moderna fabriker inom EU. Produktionen har hög återvinningsgrad av
spillprodukter och drivs av förnyelsebar, grön el. De utsläpp som tillverkningen genererar
är lägre än den mängd koldioxid som råvarorna binder, vilket resulterar i netto noll utsläpp. Marmoleum tillverkas CO2-neutralt utan kompensation.

Läs mer på: forbo-flooring.se/marmoleumsport & forbo-flooring.se/undergolv
Kundservice: order.se@forbo.com & 031-89 20 90
creating better environments

