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Fresco

Fresco to charakterystyczny 
wzór stonowanych, dobrze 

zbalansowanych odcieni 
do nowoczesnych wnętrz. 

Delikatny kontrast widoczny 
na powierzchni marmurkowej 
struktury wykładziny nadaje 
wnętrzu wrażenie spokoju 

i przytulności. Podłoga 
atrakcyjnie wygląda

w zestawieniu z wzorem 
Marmoleum Marbled oraz Striato.

Marmoleum Fresco
3860 | silver shadow



Real

Real to klasyczny, dobrze znany 
wzór, który powstał 

z połączenia specjalnie 
wyselekcjonowanych barw 

nadających marmurkowy deseń 
w odcieniach od spokojnych 

do zdecydowanych.
Kolekcja jest zaprezentowana 

w taki sposób, by ułatwić 
kombinacje kolorystyczne.

Wzory z kolekcji Marmoleum Real 
można dowolnie zestawiać 
między sobą lub z innymi 

wzorami z kolekcji.

Marmoleum Real
3032 | mist grey



Marmoleum Terra
5802 | alpine mist

Terra

Terra to nasz najnowszy deseń 
o marmurkowym, mocno 

kontrastującym wzorze 
przypominającym skały 

magmowe. Poszczególne 
odcienie w subtelny sposób 

koordynują z wystrojem 
nadając wnętrzom naturalnego 

charakteru. Terra to wyrafinowany 
i elegancki wzór wykładziny 

podłogowej, na którym 
zabrudzenia są mało widoczne, 

dzięki czemu sprawdzi się 
w obiektach o dużym

natężeniu ruchu.



Marmoleum Vivace
3420 | surprising storm

Vivace

Marmoleum Vivace to najbardziej 
wyrazisty wzór w kolekcji, który 

powstał z połączenia 
od 6 do 8 kontrastujących barw. 
Podobnie jak kameleon, dzięki 
skoordynowanej kolorystyce, 

dopasowuje się do wielu 
wnętrz. Dzięki kontrastującym 

odcieniom wykładzina sprawdzi 
się w obiektach o dużym 

natężeniu ruchu podatnych
na zabrudzenia.



Marmoleum Splash
3428 | seashell

Splash

Marmoleum Splash to zupełnie 
nowy produkt w kolekcji 

wykładzin Marmoleum. Wzór 
Splash zmienia się w zależności 

od perspektywy. Z pewnej 
odległości wydaje się być 

odcieniem jasnoszarym na całej 
powierzchni, z bliska natomiast 

zauważymy zaskakujące 
połączenie barw na podłodze. 
Ten nowoczesny, nieoczywisty 

wzór idealnie sprawdzi się 
zainstalowany samodzielnie,
ale może również pełnić rolę 
łącznika pomiędzy bardziej 

klasycznymi marmurkowymi
i jednobarwnymi wzorami

z kolekcji.



3858 | Barbados 

3146 | serene grey 

3030 | blue 

3038 | Caribbean 

3141 | Himalaya 

3252 | sparrow 

3846 | natural corn 

3173 | Van Gogh 3075 | shell 

3828 | blue heaven 

3055 | fresco blue 

3225 | dandelion 

3203 | henna 

3127 | Bleeckerstreet 

3224 | chartreuse 

3860 | silver shadow 

3136 | concrete 3032 | mist grey 

3866 | eternity 

3048 | graphite 

3139 | lava 2939 | black 

3032 | mist grey 3146 | serene grey 

3048 | graphite 3139 | lava 

3038 | Caribbean 

3075 | shell 

3252 | sparrow 

3055 | fresco blue 

3139 | lava

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyliśmy kolekcję,  która zachowuje gwarantowaną ciągłość 
kolorystyczną aż do 2028 r. Kolekcja Authentic daje więc pewność wyboru przy długoterminowym planowaniu 

inwestycji. W skład kolekcji Authentic wchodzi zbalansowana paleta 22 kolorów z kolekcji Marmoleum Real 
oraz Fresco, która oferuje duże możliwości w zakresie projektowania, przy jednoczesnym zachowaniu spójności. 

W ramach kolekcji dostępnych jest 8 neutralnych, trwałych kolorów Marmoleum o grubości 3,2 mm. Grubość 
ta wymagana jest w miejscach, w których wykładzina jest szczególnie narażona na intensywne użytkowanie, 

np. na stopniach schodowych/schodach.



314635 | serene grey 

304835 | graphite 

387235 | volcanic ash 

303835 | Caribbean 

312035 | rosato 

325235 | sparrow 

324635 |shrike 

322535 | dandelion 

322435 | chartreuse 

303035 | blue 

312735 | Bleeckerstreet 

386035 | silver shadow 

262135 | dove grey 

305335 | dove blue 

33032 | mist grey 

33048 | graphite 33139 | lava 

33038 | Caribbean 33252 | sparrow 

33055 | fresco blue 

W tej kategorii linoleum, Marmoleum Decibel zapewnia najwyższe tłumienie odgłosów uderzeniowych 
do poziomu 18 dB. Marmoleum Decibel w grubości 3,5 mm jest laminowane na 1 mm grubości warstwy pianki 

poliolefinowej. Wykładzina jest dostępna w 14 kolorach w kolorystyce z gamy Marmoleum Marbled. 

Marmoleum Acoustic tłumi odgłosy uderzeniowe do poziomu 14 dB (ISO 717-2). Jest to dwuwarstwowe 
linoleum w grubości 4mm: 2 mm Marmoleum na 2 mm podłożu korkowym Corkment. Stosowanie Marmoleum 
Acoustic obniża koszty instalacji (2w1) i pozwala oszczędzić czas instalacji. Marmoleum Acoustic jest dostępne 

w 6 kolorach.

Hałas najlepiej redukować u źródła. 
Dlatego też wykładziny akustyczne 
są kluczowym wyborem w pomieszcze-
niach w których chcemy go zminimalizo-
wać. Wykładziny akustyczne Marmoleum 
są naturalnym i bezpiecznym rozwiąza-
niem podłogowym o doskonałych 
parametrach akustycznych. Wykładzina 
Marmoleum Acoustic na podłożu korko-
wym tłumi odgłosy uderzeniowe 

do poziomu 14 dB. Natomiast Marmoleum 
Decibel, laminowane na 1 mm grubości 
warstwy pianki poliolefinowej, zapewnia 
tłumienie odgłosów uderzeniowych 
do poziomu 18 dB. Do każdej  wykładziny 
Marmoleum o grubości 2,5 mm oferujemy 
również podkład Corkment, który 
w połączeniu z Marmoleum pozwala 
uzyskać poziom tłumienia odgłosów 
do przynajmniej 14dB.

AKUSTYCZNE ROZWIĄZANIE PODŁOGOWE

325235 | sparrow  322435 | chartreuse



73032 | mist grey 73146 | serene grey 

73048 | graphite 

73038 | Caribbean 

73055 | fresco blue 72939 | black 

Do przestrzeni w których wymaga się podwyższonej ochrony ogniowej/pożarowej stworzyliśmy Marmoleum 
2,5 mm o klasie reakcji na ogień Bfl. Nowy wariant osiąga klasę Bfl-s1, G, CS zgodnie z normą EN 13501-1. 

Wszystkie pozostałe parametry użytkowe pozostają bez zmian. Dodatkowo ten wariant Marmoleum spełnia 
wymagania palnościowe jako okładzina ścienna, uzyskując klasę reakcji na ogień D-s2, d0 zgodnie z normą 

EN 15102. Marmoleum FR to produkt na zamówienie i podlega regulacjom dotyczącym minimalnych ilości oraz 
czasu realizacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem Forbo.

Marmoleum Ohmex to specjalistyczna wykładzina rozpraszająca ładunki elektryczne. Ohmex spełnia wyższe 
wymogi dotyczące przewodności elektrycznej: do < 1-108 Ohma (EN1081), zapewniając bezpieczeństwo osób 

oraz sprzętów wrażliwych na wyładowania statyczne. Miejsca zastosowań to m.in. serwerownie i pomieszczenia 
ze sprzętem komputerowym, itp. Marmoleum Ohmex w grubości 2,5mm jest dostępne w 6 kolorach.

3430 | salsa verde  3891 | sage

Podłogi podniesione

Dla producentów podłóg podniesionych 
przygotowaliśmy wykładzinę Marmoleum ciętą 

na wymiar 61x61 cm dostępną na życzenie 
we wszystkich kolorach Marmoleum. W celu uzyskania 

informacji o dostępności i czasie oczekiwania należy 
skontaktować się z lokalnym biurem Forbo.

FR



Trwałość
Wykładzina Marmoleum znana jest 
ze swojej wytrzymałości i trwałości. Przy 
odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji 
będzie służyć przez 30 lat i więcej. 
Świadczą o tym miliony m2 wykładziny 
Marmoleum zainstalowane na całym 
świecie.

Topshield2
Topshield2 to mocna powłoka ochronna 
utwardzona promieniami UV stworzona
specjalnie dla Forbo Marmoleum. 

Dzięki Topshield2 wykładzina jest bardziej 
odporna na wnikanie brudu i zaplamienia 
oraz mniej podatna na wycieranie, nadając 
tym samym ponadczasowy wygląd.

Właściwości antybakteryjne
Wykładzina Marmoleum posiada naturalne 
właściwości bakteriostatyczne dzięki 
zawartości  takich surowców jak m.in. olej 
lniany oraz żywica. Właściwość tę wykładzi-
na zachowuje przez cały okres użytkowa-
nia produktu zapewniając trwałą ochronę 
od momentu zainstalowania produktu. 
Niezależne badania* udowodniły, 
że wykładzina Marmoleum polecana jest 
szczególnie w miejscach, w których 
higiena i zapobieganie bakteriom MRSA 
(Gronkowiec oporny na metycylinę) i E. coli 
jest niezwykle istotna.
* Industrial Microbiological Services Ltd. UK / 2018

Pielęgnacja i konserwacja
Optymalna częstotliwość oraz sposób 
czyszczenia i konserwacji będą zależeć 
od miejsca zastosowania, sposobu 
użytkowania oraz kolorystyki wykładziny. 
Należy pamiętać, że podłogi w kolorach 
jasnych i podłogi jednobarwne wymagają 
częstszej pielęgnacji. Więcej informacji 
znaleźć można na naszej stronie: 
www.forbo-flooring.pl.

PIELĘGNACJA, KONSERWACJA 
I ZACHOWANIE DOBREGO WYGLĄDU 
PODŁOGI NA LATA

Coral Welcome 3208 | matrix   Marmoleum Linear 3575 | white cliffs

MATY WEJŚCIOWE CORAL

Coral
Częstotliwość i nakłady związane 
z pielęgnacją podłóg są uzależnione
od ilości wnoszonego brudu do budynku. 
Prostym pomiarem, oprócz regularnej 
pielęgnacji, jest zainstalowanie maty 
wejściowej Coral. Odpowiednia mata 

zatrzymuje do 95% wnoszonego 
brudu i wilgoci. Pomiary takie można 
przeprowadzić w dowolnym budynku 
przy każdym wejściu. Więcej informacji 
znaleźć można na naszej stronie:
www.forbo-flooring.pl



Instalacja z wykorzystaniem sznurów 
do zgrzewania
Prawidłowo zainstalowane Marmoleum 
nie kurczy się z upływem czasu, tak 
więc sznur spawalniczy w większości 
przypadków nie jest wymagany. 
Doświadczony i przeszkolony instalator 
potrafi dociąć brzegi linoleum 
na łączeniach brytów tak, że spawanie 
sznurem nie jest konieczne.  Prawidłowo 
zainstalowane Marmoleum tworzy 
nieprzepuszczalną powierzchnię, 
którą można myć na mokro, nawet 
bez zastosowania sznura. Jeśli nie ma 
specjalnych wymagań dotyczących 
spawania, można zaoszczędzić czas 
i koszt instalacji, wybierając instalację 
bez zastosowania sznurów zgrzewających.
Więcej informacji znaleźć można na naszej 
stronie: www.forbo-flooring.pl.

Nowy sznur Marmoweld
Do miejsc w których wymagane jest 
zastosowanie sznurów zgrzewających 
oferujemy sznury Marmoweld 
dopasowane kolorystycznie do każdego 
koloru wykładziny z kolekcji Marmoleum. 
Oprócz wersji jednobarwnych posiadamy 
także sznury wielobarwne, które tworzą 
niewidoczne połączenia.

SZNURY DO ZGRZEWANIA
Marmoleum może być instalowane z zastosowaniem sznura do zgrzewania 
lub bez. Oba warianty zapewniają higieniczne rozwiązanie podłogowe.

WYKOŃCZENIE
 
Estetyczne i funkcjonalne.

Net fit

Marmoweld

Listwy przyścienne
Kolekcja listew przyściennych
dopasowanych do Marmoleum nadaje 
całej instalacji estetyczny, końcowy efekt. 
Poza zapewnieniem estetyki, listwy 
są niezwykle funkcjonalnym i higienicz-
nym rozwiązaniem. Wszystkie rozwiązania 
listew mogą być dostarczone wraz 
z ozdobnym wykończeniem od góry 
w formie daszku, aby zapewnić zarówno 
najbardziej higieniczne jak i estetyczne 
rozwiązanie. 

Listwy wyobleniowe
Jeśli wymagana jest instalacja o podwyż-
szonym stopniu higieny i wodoszczelności 
w miejscu przejścia wykładziny na ścianę, 
Forbo proponuje listwy wyobleniowe, 
na których delikatnie kształtuje się 
Marmoleum dzięki dopasowanemu 
promieniowi. W ten sposób otrzymujemy 
eleganckie i delikatnie wyoblone 
wykończenie połączenia wykładziny 
pomiędzy ścianą a podłogą. 

Listwy przypodłogowe Marmostrip z ozdobnym 
I higienicznym wykończeniem

Listwy przypodłogowe Marmostrip Listwy wyobleniowe

Prefabrykowane narożniki i wywinięcia Marmoform



Podkład z juty

Marmoleum Acoustic 14 dB

Corkment – naturalne podłoże 

akustyczne korkowe

Marmoleum Decibel 18dB 

Marmoleum na system podłóg 

podniesionych (61x61 cm)



Glue page


