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Marmoleum Cocoa oraz Marmoleum Slate z prestiżowymi nagrodami iF Design oraz Red Dot
2017!
Nowa kolekcja wykładzin z dodatkiem łusek kakaowca - Marmoleum Cocoa uzyskała dwie
najważniejsze nagrody w dziedzinie projektowania: iF Design Award oraz Red Dot Award. Obok
Marmoleum Cocoa nagrodę Red Dot Award 2017 otrzymała również kolekcja wykładzin
inspirowana strukturą kamienia - Marmoleum Slate.
iF Design Award to jeden z najbardziej liczących się na świecie konkursów w dziedzinie designu. Od ponad 65
lat certyfikat iF uznawany jest jako znak doskonałości projektowej. W tegorocznej edycji konkursu udział
wzięło 5575 zgłoszeń z 59 krajów. Wykładzina Marmoleum Cocoa doceniona została za wyróżniający się
design, najwyższą jakość, użyteczność oraz produkcję zgodną ze zrównoważonym rozwojem.
WIĘCEJ O IF DESIGN AWARD: http://ifworlddesignguide.com/
Red Dot Awards to, obok iF Design Award, najważniejsza nagroda w dziedzinie projektowania na świecie. Do
tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 5500 zgłoszeń z 54 krajów. Wszystkie produkty oceniało jury składające
się z 39 osób. Wśród nich znaleźli się uznani projektanci, wykładowcy kierunków projektowania i dziennikarze
specjalizujący się we wzornictwie. Nagrody Red Dot 2017 uzyskały aż dwie kolekcje wykładzin Forbo:
Marmoleum Cocoa oraz Marmoleum Slate, które doceniono za naturalny charakter oraz unikatowy design.
WIĘCEJ O RED DOT AWARD: http://red-dot-21.com/
O Marmoleum Cocoa:
Marmoleum to jedna z najbardziej ekologicznych wykładzin na świecie. Dodatek łusek kakaowca nie tylko
wzbogacił profil ekologiczny wykładziny (łuski kakaowca to dodatkowy naturalny składnik linoleum obok
oleju lnianego, juty, wapienia i mączki drzewnej), ale również odświeżył design linoleum. Powierzchnia
Marmoleum Cocoa wygląda bardzo naturalnie, a jednocześnie utrzymana jest w nowoczesnej estetyce.
Dodatek granulatu kakao sprawia, że podłoga zyskuje ‘głębię’ i jest bez wątpienia produktem wyjątkowym.
Forbo pozyskuje łuski kakaowca ze sprawdzonego pod kątem ekologii i odpowiedzialności społecznej źródła.
Pochodzą one od holenderskiego producenta czekolady i są powtórnie przetwarzane przy produkcji wykładzin
Forbo.
WIĘCEJ O KOLEKCJI MARMOLEUM COCOA: http://www.forbo.com/flooring/pl-pl/marmoleumsolid/marmoleum-cocoa/bicxaq
FILM: https://youtu.be/Py-eePD9ONk
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O Marmoleum Slate:
Wykładzina Marmoleum Slate stanowi połączenie ponadczasowego piękna podłogi kamiennej z ciepłem i
‘czystością’ linoleum. Nadaje wnętrzu wyrafinowany, elegancki wygląd, nie będąc jednocześnie przesadnie
dominującym elementem.
Wzory kamienne i betonowe od zawsze były częścią klasycznego wzornictwa Marmoleum. Wzory te cieszą się
dużą popularnością szczególnie w segmentach służby zdrowia oraz edukacji. Nowa kolekcja Marmoleum Slate
wzbogacona o nowe, współczesne kolory i charakterystyczne tłoczenia, trafić ma również do sektora
handlowego oraz biurowego.
WIĘCEJ O KOLEKCJI MARMOLEUM SLATE: http://www.forbo.com/flooring/pl-pl/marmoleumsolid/marmoleum-slate/bai0f2
FILM: https://youtu.be/-HOk5mA79ZE

Kolekcje dostępne od 1 kwietnia 2017r.
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