
Forbo Flooring Systems is part of the Forbo 
Group, a global leader in �ooring, bonding 
and movement systems, and o�ers a full 
range of �ooring products for both 
commercial and residential markets. High 
quality linoleum, vinyl, textile, �ocked and 
entrance �ooring products combine 
functionality, colour and design, o�ering you 
total �ooring solutions for any environment.

A próximA gerAção 
mArmoleum
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Brazil
Forbo pisos ltda.
rua laguna, 708 - Santo Amaro
04728-001 - São paulo - Sp - Brasil
Tel.: +55 11 5641-8228
Fax: +55 11 5643-9828
info@forbo-linoleum.com.br
www.forbo-linoleum.com.br

Portugal
Forbo – revestimentos S.A.
Zona industrial da maia i,
Sector Vii
Tv. eng. Nobre da Costa, 87
Apartado 6091
4476-908 maia
Tel.: +351 22 999 69 00
Fax: +351 22 999 69 09
info.revestimentos@forbo.com
www.forbo-flooring.com.pt

Forbo Flooring Systems integrada no grupo
Forbo, líder mundial na fabricaçāo e
comercializaçāo de revestimentos, colas e
correias de transporte, oferece uma coleçāo
completa de revestimentos de chāo perfeitos
para aplicaçōes comerciais ou domésticas.
Linoleum de alta qualidade, vinilicos,
alcatifas, Flotex e sistemas de tapetes de
entrada combinam funcionalidade, cor e
design – proporcionam soluçōes totais para
qualquer pavimento e ambiente.



 

A Forbo tem orgulho na sua marca Marmoleum. É o símbolo de uma categoria de 
revestimentos – o linoleum. Criamos revestimentos Marmoleum há mais de 110 anos e 

continuamos a fazê-lo tendo sempre em conta que estamos a proteger a rica herança que 
deu início a esta reconhecida marca, assim como temos sempre em mente que devemos 
oferecer a melhor solução em revestimentos para o tempo presente e para o futuro. Crie 

um melhor ambiente. Escolha um revestimento Marmoleum.

Bulletin board
Bulletin Board é um linoleum específico para painéis de 
afixação de informação. Dá um acabamento funcional a 
paredes, mobiliário, portas e armários. pode ser 
colocado praticamente em todas as areas facilitando a 
comunicação em ambiente de passagem, pois permite 
maior visibilidade para a informação que se pretende 
transmitir. 

Furniture Linoleum 
este produto é apreciado pelo seu perfil sustentável e 
desempenho funcional.  É uma mais-valia para 
arquitectos e designers que podem ter à disposição um 
material de elevada qualidade, com inúmeras 
aplicações e grande efeito decorativo para o 
revestimento de superficies de mobiliário. 

Marmoleum Sport
Disponível em 3,2mm e 4mm, especialmente criado 
para instalações desportivas de interior. É uma 
alternativa ecológica a qualquer pVC ou borracha. As 
linhas de marcação e os acabamentos são fáceis de 
executar. 
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A Forbo apresenta a próxima 
geração do Marmoleum

Conheça o fascinante mundo de 
cores e padrões. Marmoleum foi 
criado para complementar e realçar 
os interiores das construções 
arquitetónicas e edifícios do futuro. 

Com esta coleção, o Marmoleum dá 
um passo firme no sentido de 
apresentar ao consumidor um 
revestimento com ótimas 
características e excelente 
desempenho. Os mosaicos oferecem 
soluções saudáveis inspiradas na 
natureza e com excelente 
durabilidade.

Crie um melhor ambiente. Escolha 
um revestimento Marmoleum. Crie 
uma nova perspetiva 

O Marmoleum Forbo é sinónimo de 
versatilidade, sustentabilidade e 
durabilidade. Marmoleum combina valor 
económico e ecologia que dá vida à 
arquitetura moderna e contemporânea. 

Marmoleum é um revestimento natural, 
criado com ingredientes naturais. 
É o revestimento mais sustentável na 
categoria dos revestimentos resilientes.

Todos os revestimentos Marmoleum 
têm acabamento Topshield2, um 
acabamento em 2 camadas que 
permitem um excelente desempenho 
do revestimento resultando num ótimo 
investimento, uma vez que é extrema-
mente durável e tem reduzidos custos 
de manutenção.

A imagem do linoleum com 
marmoreado beige e cinza pertence ao 
passado. As novas coleções oferecem 
uma escolha vasta em termos de cores e 
padrões com aspeto rico, acolhedor, 
requintado e contemporâneo. O 
Marmoleum evoluiu para acompanhar 
as tendências dos modernos ambientes 
de escritório e de comércio. 

Bem-vindo ao novo mundo do linoleum 
e à próxima geração do Marmoleum 

A PróxiMA gErAçãO 
DO MArMOLEuM
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AuTênTiCO & VErSáTiL  
Investimento rentável 
O Marmoleum tem uma herança de 150 anos e foi o primeiro revestimento resiliente a ser criado. 
Quer se procure um padrão mais tradicional ou mais moderno, os arquitetos escolhem o 
Marmoleum para as suas novas obras e para as remodelações, incluindo hospitais, escolas, galerias 
de arte e museus, aeroportos ou espaços comerciais. Qualquer que seja a aplicação, Marmoleum 
adapta-se perfeitamente e com um reduzido custo ao longo do seu tempo útil de vida, fazendo 
com que seja um investimento rentável e facilmente amortizado.   

PADrãO  & COr  
Um novo rumo 
A extensão da gama de cores e dos padrões de Marmoleum é inigualável. nenhum outro 
revestimento tem uma oferta tão grande. E, com uma inspiradora nova coleção e um novo rumo no 
que diz respeito ao design, incluindo as novas cores e efeitos marmoreados, você verá o 
Marmoleum com outros olhos.  

SuSTEnTáVEL E DuráVEL  
O revestimento resiliente mais sustentável 
O Marmoleum é criado com matérias naturais e renováveis, por isso podemos dizer que enquanto o 
sol brilhar e a chuva cair haverá sempre Marmoleum. O Marmoleum não tem aditivos. É um produto 
ecológico do princípio ao fim. Junte-se os grandes intervalos para limpeza e manutenção e não 
restam dúvidas de que o Marmoleum é o mais sustentável revestimento de chão resiliente.  



8 9

A
u

tê
n

ti
c

o
 &

 V
er

sá
ti

l

OS íCOnES E OS 
SEguiDOrES 

Em diálogo com a Arquitetura e o 
Design 
Provavelmente não haverá nenhum 
revestimento que esteja tão ligado 
à arquitetura do século xx como o 
Marmoleum. Com o desenvolvimento 
da arquitetura funcional, o Marmoleum 
era escolhido por motivos estéticos e 
funcionais: as suas características são as 
de um produto original da natureza, tal 
como a madeira ou a pedra, afastando-
se dos revestimentos de chão artificiais. 
O Marmoleum como produto natural e 
ecológico que é atraiu muitas pessoas 
que se mantêm fieís a este revestimento 
resiliente tão especial. 

rietveld, Le Corbusier, Jacobsen e 
Eames são nomes que estão ligados 
ao Marmoleum desde a origem dos 
primeiros designs até aos dias de hoje 
em que são verdadeiros ícones do 
mobiliário. no passado, estas cadeiras 
eram associadas aos tradicionais 
revestimentos Walton uni. Atualmente 
são ainda mais notáveis com o moderno 
Mamoleum Concrete. 
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Celebrar 150 anos de Linoleum 

Kremlin em Moscovo, o Parlamento 
Alemão – reichstag e o Palácio de 
Buckinham. Até mesmo a casa de Anne 
Frank (1938), a universidade de 
Sorbonne e o instituto Madame Curie 
tinham linoleum como revestimento. 
Atualmente, muitos edifícios públicos 
por todo o mundo, desde a ópera de 
Oslo ou o recente museu de arte tribal 
de Jean nouvel, continuam a ter o 
Marmoleum como o seu revestimento 
de eleição devido ao seu carácter de 
autenticidade e à sua versatilidade.

uma das expressões do modernismo nas 
artes e arquitetura foi criada através do 
instituto Bauhaus alemão que teve 
origem em Dessau em 1925. Muitos 
consideram a corrente estética Bauhaus 
como o cerne da arquitetura moderna, 
que se difundiu da Europa para a 
América do norte e por todo o mundo. 
um clássico do Marmoleum Forbo é o 
“Berlin red” que ainda pode ser 
encontrado em obras dessa corrente.  

Frederick Walton descobriu o 
linoleum e patenteou o seu processo 
de fabrico em 1863. 

É notável que um produto que foi 
descoberto nos tempos dos candeeiros 
a gás e das carruagens a cavalo seja 
ainda usado nas aplicações a que 
originalmente se destinava, como 
estabelecimentos de ensino e 
instituições hospitalares. 

O Linoleum marca presença em diversos 
edifícios por todo o mundo. A cantina da 
infame prisão de Alcatrás em S. 
Francisco,CA, a elegante Casa Branca em 
Washington, DC foram revestidas com 
linoleum. não menos importantes, o 
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processos de produção antes de 
terminar num enorme tapete rolante 
que leva até uma impressionante prensa 
de calandragem onde em dois 
momentos separados passa o 
marmoreado e o pontilhado; o uni e os 
padrões com riscas são criados no 
momento em que a mistura é prensada 
e infundida na base de juta.

Da calandra, a folha de Marmoleum é 
transportada para enormes salas de 
secagem. O material, normalmente com 
18 km de comprimento é deixado a 
secar antes de receber o acabamento 
protetor de superfície, o Topshiled2. 

Os mestres do Marmoleum têm de 
dominar esta arte: utilizar a dose certa de 
cada ingrediente, respeitar o tempo 
necessário para que as matérias-primas 
assentem, aplicar a temperatura correta 
e a pressão necessária para, no final, 
obter uma obra-prima que é o 
Marmoleum. 

Temos orgulho nos nossos mestres tal 
como eles orgulhosamente criam cada 
rolo de Marmoleum.

O processo de produção de linoleum 
evoluiu imenso ao longo de 150 anos. E 
é a Forbo que tem vindo a conduzir esta 
evolução com a criação da marca 
Marmoleum. 

Fazer Marmoleum é uma arte, que não é 
ensinada nas escolas. na realidade, é um 
óficio conhecido e ao alcance de um 
pequeno grupo de pessoas que sabem 
como obter Marmoleum.

O processo tem início com a plantação 
do linho. Desta planta, que também é 
usada na indústria têxtil e do papel, 
obtêm-se as sementes de linhaça. Estas, 
quando prensadas libertam o óleo de 
linhaça que é o ingrediente essencial 
para a produção do Marmoleum. O óleo 
de linhaça é então, misturado com 
resina. E, quando sujeitos a uma 
determinada temperatura, os dois 
ingredientes formam a massa de 
linoleum, uma espécie de base, como 
uma esponja, para o Marmoleum.  

Adicionando serrim, pedra calcária 
moída e pigmentos forma-se uma 
mistura granulosa que passa por vários 

t Cuidando do seu revestimento
um grupo de 450 homens e mulheres que criam o Marmoleum nas 

nossas fábricas em Assendelft (nl) e Kirkaldy (GB/escócia).
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Avaliação do ciclo de vida & Declaração Ambiental de Produto 

Na Forbo acreditamos que uma 
aproximação honesta, transparente 
e aberta de demonstrar uma atitude 
sustentável é a melhor maneira para 
mostrar os créditos que damos aos 
nossos produtos e processos. A 
Avaliação do Ciclo de Vida é uma 
metodologia que usamos para 
determiner e medir o impacto que 
um produto tem no ambiente 
durante a sua criação, durante o seu 
uso e o que resta quando o produto 
atinge o final do tempo útil de vida, 
medindo-se um determinado 
conjunto de categorias de impacto.

A Declaração Ambiental de Produto 
(DPA) é o resultado da Avaliação do 
Ciclo de Vida, que é publicada por 
uma entidade independente que 
verifica o relatório de um 
determinado produto. A DPA para o 
Marmoleum verifica as nossas 
exigências e dá um parecer 
transparente sobre os resultados e 
medições obtidos. 

Responsabilidade Ambiental
O Marmoleum é fabricado num 
ambiente com tecnologia de ponta 
onde o tradicional processo de produção 
foi automatizado numa eficaz linha de 
produção movida totalmente a energia 
verde. na Forbo procuramos a melhoria 
contínua dos processos, maximizando o 
uso de conteúdo reciclado no 
Marmoleum e trabalhando com 
princípios de design ecológicos sempre 
que são desenvolvidos novos designs e 
estruturas.   

Esquema de retorno dos 
desperdícios de Marmoleum 
introduzimos já, em alguns mercados 
uma rede de recolha de materiais 
remanescentes de aplicações em obra. 
Os cortes e desperdícios são recolhidos e 
retornam à nossa fábrica. numa escala 
mais reduzida, no nosso departamento 
de amostras agimos do mesmo modo. 
Assim, conseguimos dar o nosso melhor 
e assegurar o ciclo completo de 
reciclagem  mesmo depois dos materiais 
já terem saído da fábrica. 

Rótulos e Certificação, o 
reconhecimento é sinónimo de 
sucesso 
O Marmoleum está entre os 
revestimentos mais galardoados a nível 
ambiental. Damos valor ao 
reconhecimento que nos fazem quer 
seja o reconhecimento internacional 
Swan label, a certificação Blue Angel ou 
o north American Sequoia Seal ou 
rótulos mais específicos como a nature 
Plus ou o selo ambiental da áustria. O 
Marmoleum tem verdadeiros benefícios 
quando medido de acordo com as 
certificações BrE ou LEED. Ao usar 
Marmoleum está a melhorar a 
classificação do edifício. 
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Quando os pormenos são importantes: Avaliação do Ciclo de Vida

O Marmoleum é uma mais-valia para as 
construções futuras e para o futuro da 
construção. Mas a Forbo também 
melhora o seu desempenho. 
Estabelecemos uma meta na nossa 
política ambiental de atingir uma 
redução de 25% na nossa pegada 
ecológica até 2015. Os projetos que 
apoiam este objectivo são monitorizados 
todos os meses, fazem parte dos critérios 
de desenvolvimento das novas coleções 
e são suportados pelas melhorias que 
fazemos nos sistemas operativos. Pode 
saber mais sobre o nosso progresso no 
nosso relatório Ambiental Anual. 

Atualmente os arquitetos e designers 
estão muito mais cientes de que os 
edifícios e espaços interiores que criam 
representam um valor que deverá durar 
várias décadas. uma durabilidade 
sustentável está tão diretamente 
relacionada com o ambiente, no que diz 
respeito ao consumo energético como 
está a escolha dos materiais adequados. 
 
Desde a fase de construção podem ser 
feitas escolhas que permitem criar um 
melhor ambiente. Os rótulos ambientais 
que o produto possuí são um indicativo 
do perfil ambiental desse produto. Mais 
recentemente estes perfis têm vindo a 
ser complementados com tabelas de 
construção. um edifício pode ser 
construido de modo a receber uma 
certificação ambiental. O sistema LEED 
promovido pelo green Building Council 
é um bom exemplo desta prática. um 
edifício que seja construido com 
materiais ecológicos e que seja gerido 
seguindo esses mesmos princípios é 
uma mais-valia para o futuro.     
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Topshield2, performance de um revestimento de chão no mundo real 

Topshield2 foi concebido para um 
Marmoleum que cumpre as exigências 
do dia-a-dia, com maior resistência às 
sujidades, aos riscos e manchas , um 
Marmoleum com um desempenho 
duradouro ao longo dos tempos. 

Com Topshield2 temos um revestimento: 
•  Naturalmente bacteriostático 
•  Resistente aos desinfectantes para as 

mãos
•  Resistência às manchas melhorada 
•  Eficaz, simples de limpar e com 

secagem rápida
•  Menos sujeito a riscos e menor 

acumulação de sujidade 
•  Fácil manutenção

(ver “Marmoleum ao pormenor” para 
mais informação sobre o desempenho 
do Topshield2) 

A realidade do dia-a-dia para um 
revestimento é que está sujeito a uso 
extremo sem possibilidade de 
equilibrar o seu desempenho com as 
rotinas de limpeza e manutenção. 
Isto quer dizer que nem sempre 
estas operações são feitas na altura 
exata em que são necessárias. O 
mundo real requer soluções eficazes. 

O Marmoleum Forbo tem a tradição de 
ser utilizado em ambientes de tráfego 
intenso tais como escolas, instituições de 
saúde, escritórios e edifícios públicos 
onde o dia-a-dia é caracterizado por 
elevadas exigências de higiene, 
resistência ao desgaste e a necessidade 
de facilidade nas tarefas de limpeza e 
manutenção. As sujidades e areias  
levadas para o interior, os salpicos  dos 
desinfectantes para mãos e a 
necessidade de ter um programa de 
limpeza e manutenção com custos 
reduzidos levam a que os revestimentos 
sejam mais resistentes e  suportem 
utilizações cada vez mais intensas. 
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Para as nossas principais coleções nós 
confiamos na nossa equipa de 
especialistas em design, que estudam as 
coleções Forbo com os principais 
gabinetes de arquitetura e agências de 
design em todo o mundo. Cerca de 150 
gabinetes de arquitetura e design dão o 
seu parecer e avaliação sobre a cor, 
equilíbrio e estrutura dos novos designs. 
Esta interação resulta em novos pontos 
de vista e cria nuances subtis que se 
refletem na coleção como um todo e em 
certas tonalidades em particular.  

O espectro de cor de Marmoleum é 
único e não começa numa tela em 
branco. O processo de produção que cria 
a subtil estrutura do padrão, também 
cria padrões totais, aleatórios, que não 
criam repetição e fazem o charme 
natural dos revestimentos Marmoleum.

Para esta coleção, o enfoque de design 
foi direcionado para as referências 
não-marmoreadas. novos padrões desta 
colecção fazem lembrar subtilmente o 
chão de cimento com suaves nuances 
de cor enquanto outros com aspeto 
vintage foram recriados para melhor se 
adequarem a ambientes modernos. 

A criação de uma nova coleção

EQuiPAS 
ESPECiALizADAS 
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Design para futuras gerações 

A importância de um bom design…
A Forbo sempre teve, nas coleções de 
Marmoleum, uma visão que ultrapassa a 
tradição e o convencional. 

Anteriormente, como forma de 
homenagear a versatilidade do 
Marmoleum convidámos arquitectos 
como Alessandro Mendini e o 
especialista em cor Peter Struijken. 
Convidámos também um grupo de 
designers holandeses quando 
elaboramos a colecção especial 
Marmoleum Dutch Design. Desde modo, 
sempre conseguimos equilibrar 
tendência e tradição focando novos 
desenvolvimentos na arquitetura 

mantendo, ao mesmo tempo os nossos 
ídolos do design por perto.  
A Forbo está atenta aos novos e 
promissores designers a quem gostaria 
de apresentrar o Marmoleum como um 
revestimento de chão. Por exemplo, 
atualmente, estamos a desenvolver um 
projecto com a Eindhoven Design 
Academy. Desafiando os estudantes que 
agora primeiramente contactam com o 
Marmoleum podemos criar uma 
plataforma para a próxima geração e 
para a coleção Concrete.  

Inspire-se u
um grupo da Design Academy Forbo Marmoleum team é desafiado a 

criar a sua “nova perspectiva sobre o Marmoleum” 
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blue | 3030 

A coleção Marbled de Marmoleum

Desta vez, a gama marmoreada é apresentada numa vasta paleta de cores, combinando padrões 

marmoreados subtis e outros mais vivazes. cada padrão inclui cerca de 3 a 8 tons que formam o 

marmoreado com diferentes graus de intensidade e contraste. Por vezes são criados contrastes 

ousados e fortes que lembram o mármore verdadeiro, mas às vezes as cores são mais suaves como 

as pinturas de fresco. A organização foi pensada de modo a que seja fácil combinar as cores.

A volta ao mundo em

90 cores
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marbled marbled

Real, Fresco & Vivace Real, Fresco & Vivace 

3425 | autumn leaf

3139 | lava2939 | black3872 | volcanic ash3048 | graphite3137 | slate grey

3866 | eternity

3136 | concrete

3423 | painters palette

3232 | horse roan 3233 | shitake

3248 | mammoth3874 | walnut

3252 | sparrow3250 | loam groove

3234 | forest ground3249 | marly grounds3876 | camel3871 | silver birch

3405 | Granada

3254 | clay

3236 | dark bistre

3246 | shrike

2499 | sand

3221 | hyacinth 3244 | purple 3245 | summer pudding 3424 | chagall's circus

3242 | adriatica3218 | deep ocean3422 | lavender field

3030 | blue 3238 | laguna 3053 | dove blue

3882 | relaxing lagoon

3881 | green wellness

3828 | blue heaven3123 | arabesque3219 | spa3205 | lapis lazuli

3883 | moonstone3216 | moraine

3884 | frost3257 | edelweiss

3860 | silver shadow

3055 | fresco blue
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marbled marbled

Real, Fresco & Vivace Real, Fresco & Vivace 

3224 | chartreuse

3413 | green melody

3240 | willow

3131 | scarlet

3411 | sunny day

3173 | Van Gogh

3038 | caribbean

3858 | Barbados

3403 | Asian tiger

3125 | golden sunset

3225 | dandelion

3861 | Arabian pearl

3846 | natural corn

3241 | orange sorbet

3243 | stucco rosso3416 | fiery fantasy3239 | olive green

3255 | pine forest

3247 | green

3885 | spring buds

3847 | golden saffron 2707 | barley

3075 | shell

2767 | rust 3174 | sahara 3077 | tan pink 3141 | Himalaya

2713 | calico

3203 | henna3421 | oyster mountain3407 | donkey island

3226 | marigold

3251 | lemon zest3870 | red copper

3825 | African desert

3126 | Kyoto

3420 | surprising storm

2629 | eiger

2621 | dove grey3146 | serene grey3032 | mist grey3120 | rosato3886 | mother of pearl

3127 | Bleeckerstreet
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cement | 171 

O caminho do

futuro
As cores sólidas de Marmoleum 

o segredo desta coleção está nas nuances de cores e na sua subtileza. tendo como base o 

linoleum clássico e original, foi criada uma gama conceptual de cores (quase) uni. Pode 

dizer-se que esta coleção reflete os traços do passado e do presente, as heranças de cores 

ricas mas também revela a arte subjacente aos processos modernos da feitura do 

Marmoleum. Finalmente, há nuances nas cores e nos padrões que podem ser encontrados 

subtilmente em veios de cor que caracterizam esta coleção. A coleção de cores sólidas 

oferece uma vasta gama de tons neutros e outras opções mais arrojadas para 

complementar os modernos ambientes de hoje. 
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Concrete & Walton Concrete & Walton 

solidsolid

171 | cement

3701 | moon

186 | lead

173 | paving 3704 | satellite 3706 | beton 3702 | liquid clay

3711 | cloudy sand3705 | meteorite3703 | comet

3707 | black hole 3709 | silt

3568 | delta lace3710 | stormy sea3708 | fossil

3712 | orange shimmer 3715 | phosphor glow

3362 | yellow moss

3714 | blue dew

3355 | rosemary green3713 | purple haze 3352 | Berlin red 3361 | cardboard

3359 | bottle green3353 | eggplant purple3358 | petrol3360 | vintage blue3363 | lilac

3364 | ink

3357 | leather

3365 | original brown

123 | black
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A coleção Marmoleum padronizada 

esta coleção é um diálogo entre os tons cinza, preto e branco de Graphic e o padrão 

subtilmente pontilhado a dois tons, de Piano. esta gama serve de base a combinações diversas 

e a uma coleção agradável. A ousadia de Graphic é ideal para conceitos arquitetónicos e 

combinação de materiais. A gama Piano tem subtileza e neutralidade e joga com esta 

dualidade que permite criar combinações muito interessantes.   

Unindo os

pontos

scenario | 5314
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patterned patterned

Graphic & Piano Graphic & Piano 

3601 | warm grey

5313 | aquatint 3629 | frosty grey3607 | grey dusk3613 | almost darkness

5315 | dry point 5311 | signo 5314 | scenario

3641 | eggshell 3637 | fox3630 | angora5305 | scrabble

5306 | domino

5302 | print

5301 | graffito 3636 | powder

3642 | periwinkle

3631 | otter

3640 | Pacific blue

3634 | meadow 3622 | mellow yelllow

3643 | submarine 3638 | school red

3635 | strawberry fields

3639 | thistle

3632 | sealion

3625 | salsa red3633 | Pyrenean lily
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A coleção Marmoleum Linear 
uma busca pelos nossos arquivos levou-nos à redescoberta de um padrão histórico da 

década de 50, o padrão linear. Partindo desta estrutura, que foi aprimorada e modernizada 

com as cores do século XXi foi introduzido em 2009 o striato. A ótima aceitação deste 

padrão fez com que enriquecessemos a paleta desta gama com 18 items. o padrão linear 

direcional é o resultado natural de um linoleum e de um padrão que remete para as suas 

origens. Jogando com a cor e explorando os limites de um processo com 150 anos, criamos 

novos desenhos e novas combinações de cor. levando estas possibilidades mais longe 

criamos 3 referências coloridas que são verdadeiramente atrativas. A principal fonte de 

inspiração para esta gama foi a natureza com as suas cores acolhedoras e convidativas. 

Seguindo a

linha

Grand Canyon | 5223 
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Striato Striato 

linearlinear

5228 | hidden colours

5227 | water colour 5221 | colour stream

5226 | grey granite

3577 | petrified wood

3576 | sliding glacier

5222 | mangrove roots 5224 | layered rock

3573 | trace of nature

5225 | compressed time 5213 | waving wheat

5223 | Grand canyon

5229 | fresh walnut

5230 | white wash

3575 | white cliffs

5217 | withered prairie

5216 | Pacific beaches 5218 | Welsh moor
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CriAnDO 
MELHOrES 
AMBiEnTES 

Os novos designs, bem como o requinte 
dos designs tradicionais estão agora 
disponíveis numa grande variedade de 
cores, mostram que o Marmoleum não 
está preso à sua imagem institucional. 
A aplicação deste revestimento em 
museus de arte moderna e contem-
porânea, nas lojas de comércio das 
grandes cadeias comerciais, os hotéis da 
moda e os grandes centros de lazer ou 
mesmo os modernos espaços de 
escritórios são a prova de que o 
Marmoleum é um revestimento 
moderno, versátil mas com muita 
tradição.

nas páginas que se seguem poderá 
inspirar-se nas cores e estruturas da nova 
coleção em vários ambientes e 
mercados. 

Aplicações em 
todo o mundo
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3252 | sparrow 3881 | green wellness3874 | walnut3246 | shrike 3883 | moonstone

torna o revestimento ainda mais eficaz 
travando o crescimento das bactérias. 
Além disso, gostamos sempre que o 
ambiente seja agradável e 
simultaneamente eficaz. uma das 
características mais importantes do 
Marmoleum é que as cores são 
reconfortantes e permitem criar 
ambientes de bem-estar.  
Este tipo de ambientes não estão 
limitados a hospitais públicos ou clínicas 

Criando um ambiente mais saudável 
Tradicionalmente, o Marmoleum é 
aplicado em instituções de saúde e de 
prestação de cuidados em todo o 
mundo. Como o Marmoleum é 
naturalmente bacteriostático, ajuda a 
prevenir a proliferação de bactérias no 
revestimento, e tem sido considerada a 
opção preferida para este tipo de 
instituições. O Topshield2, uma camada 
de proteção aplicado no Marmoleum 

privadas. igualmente importantes são as 
instituições geriátricas e as unidades de 
cuidados continuados. Estes locais 
deverão transmitir a sensação de que 
estamos em nossa casa, confortáveis e 
em segurança. Por este motivo, o 
portfolio de cuidados de saúde 
Marmoleum foi concebido para 
utilização com cadeiras de rodas e outros 
equipamentos auxiliares de locomoção. 

Segmento  SAÚDE 

3241 | orange sorbet3224 | chartreuse3413 | green melody 3251 | lemon zest 3641 | eggshell 3629 | frosty grey

copyright opera Amsterdam / Mike Bink
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soluções para áreas de restauração, átrios e 
espaços desportivos. 
A cor, além da forma, do espaço, da luz e 
textura do interior é um elemento de 
design que pode ser usado na criação de 
um ambiente convidativo à aprendizagem.  
A riqueza da paleta de cores da coleção 
Marmoleum tem uma gama de tons 
adequadas às várias fases de desen-
volvimento das crianças quer estas estejam 
a aprender ou a brincar.

Criando designs coloridos e 
divertidos 
As escolas e estabelecimentos de ensino 
são edifícos multidisciplinares que 
albergam uma grande variedade de 
espaços para aprendizagem a par de 
actividades desportivas e sociais. O 
Marmoleum é a solução ideal de 
revestimento, que encaixa na tradicional 
sala de aula e corredores e também tem 

3360 | vintage blue3884 | frost 3881 | green wellness3885 | spring buds 3363 | lilac3257 | edelweiss3139 | lava 3355 | rosemary green 3638 | school red 3635 | strawberry fields 3622 | mellow yelllow 3640 | Pacific blue 3424 | chagall’s circus

Segmento  EDuCAçãO
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3126 | Kyoto173 | paving5301 | graffito 3712 | orange shimmer

Segmento  COMÉrCiO

grande variedade de escolha a par de 
uma enorme durabilidade, fazem de 
Marmoleum o revestimento perfeito 
para espaços comerciais que procuram 
afirmar a sua marca e identidade. graças 
à sua resiliência, Marmoleum pode ser 
utilizado em areas comerciais com 
tráfego muito intenso. 

Criando design de qualidade 
O Marmoleum já se libertou há muito da 
sua imagem institucional. A prova disso 
são os espaços comerciais que elegem o 
Marmoleum como o revestimento ideal 
para  experiência de lazer excepcionais. 

3706 | beton3704 | satellite 3422 | lavender field3573 | trace of nature 5227 | water colour 3363 | lilac 3244 | purple
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criando espaços esteticamente 
agradáveis e com excelentes 
propriedades acústicas. 
As novas gamas de cores sólidas de 
Marmolem criam padrões serenos, 
ambientes cheios de estilo adequados 
aos escritórios modernos. Os clássicos 
modernos podem ser combinados com 
cores contemporâneas com um toque 
moderno. 

Criar escritórios convidativos 
Os modernos ambientes de escritórios já 
não têm qualquer relação com os 
edifícios institucionais enormes, que 
serviram de alojamento a trabalhadores 
civis e administrativos por detrás de 
vidros esfumados, em pequenos 
cubículos e com secretárias 
convencionais. A luz e a cor agora 
também fazem parte destes ambientes 

Segmento  ESCriTóriOS

3882 | relaxing lagoon3245 | summer pudding3613 | almost darkness 5226 | grey granite3607 | grey dusk 3218 | deep ocean 3205 | lapis lazuli 3238 | laguna 3707 | black hole 3248 | mammoth 3233 | shitake 3629 | frosty grey



54 55

Segmento  HOTELAriA & LAzEr

As cores e padrões de Marmoleum vão 
da madeira à pedra e são a base ideal 
para criar um ambiente natural e 
acolhedor em que o revestimento é um 
elemento neutro no conjunto do espaço. 

Criar uma alternativa sustentável 
Os diferentes padrões de Marmoleum 
permitem inúmeras opções na criação 
de espaços funcionais de alojamento e 
também de lazer. Teatros, cinemas, hoteís 
e restaurantes têm uma ambiência que 
os caracteriza. E o Marmoleum é a 
solução perfeita para a conseguir.    

5218 | Welsh moor5228 | hidden colours 3359 | bottle green3701 | moon 3704 | satellite 3705 | meteorite 3423 | painters palette 3632 | sealion 3630 | angora 3247 | green3631 | otter

photographer Petr opavsky 
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Multicolor

(Uni) Cor única 

Um toque de cor 

GloWeld
Soldar ou não soldar?  

Esta é a questão que se coloca. A 
soldagem é uma prática recorrente e 
inerente à aplicação de revestimentos 
resilientes porque a maioria dos 
revestimentos resilientes tem tendência 
a encolher ligeiramente após a 
instalação, o que pode resultar na 
“abertura” das juntas. Contudo, o 
Marmoleum não encolhe. isto significa 
que, na grande maioria dos casos, não é 
necessário efetuar a soldagem. 
instaladores experientes formados pela 
Forbo conseguem fazer juntas perfeitas 
sem utilizar cordão de soldadura. Com 
aplicação perfeita conseguirá ter um 
revestimento impermeável e que pode 
ser limpo com água mesmo sem estar 
soldado. E nós fizemos o teste: 
mergulhar em água durante 72 horas 
um revestimento de teste. no final desse 
tempo o revestimento estava em 
perfeitas condições. Pode ver o video em 
www.forbo-flooring.com. no entanto, a 
soldagem a quente continua a ser uma 
recomendação importante nos 
segmentos da saúde e educação por 
razões relacionadas com a higiéne.

Opções de soldagem 
Cada referência de Marmoleum tem um 
cordão de soldadura de cor condizente. 
A Forbo tem, neste campo, uma 
mais-valia, o cordão de soldadura 
multicolor que cria juntas de soldagem 
praticamente impercetíveis. Os cordões 
de cor única (unicolor) podem ser 
usados para unir juntas ou dar um toque 
decorativo .

GloWeld
Durante o dia acumula a energia que 
liberta à noite criando um efeito 
fotoluminescente que dura várias horas. 
O gloweld cumpre os requisitos de 
segurança Din 67510.
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Sistemas de entrada Coral 
A quantidade de manutenção 
necessária para um revestimento 
é determinada pela quantidade 
de sujidade que é levada para o 
edifício. uma das medidas que se 
pode tomar, além de varrer / passar 
o mop regularmente, é instalar um 
sistema de entrada Coral. um bom 
sistema de entrada evita que 90% da 
sujidade não passe para o interior. 
Esta medida preventiva pode ser 
aplicada em qualquer edifício e em 
cada entrada. 

Marmoleum com Topshield2, revestimento pronto a usar Performance de um revestimento no mundo real

Dupla proteção 
Topshield2 é um acabamento em dupla 
camada de dispersão acrílica de base 
aquosa. É um acabamento único com 
tratamento uV resistente e flexível que 
se funde com o Marmoleum e 
uniformiza a superfície do produto. O 
primário é seguido por uma camada de 
acabamento rígida que também recebe 
tratamento uV. A segunda camada foi 
desenvolvida com uma melhorada 
resistência às manchas (em especial 
manchas de químicos, gel de limpeza de 
mãos e álcool) assim como os arranhões 
e marcas das solas de calçado de 
borracha e de sapatilhas. 

Topshield2 & Saúde 
nas instituições de saúde modernas, o 
desempenho do revestimento é 
literalmente a base de um ambiente 
limpo e higiénico. A limpeza diária 
deverá ser executada de modo eficaz e 
simples. O uso de químicos e 
desinfetantes não deverá deixar marcas 
no revestimento, e quando estas 
ocorrem, deveriam ser removidas com 
facilidade. Marmoleum com Topshield2 é 
naturalmente bacteriostático e foi 
concebido para cumprir as elevadas 
exigências das instituições de saúde. 
Aqui também se inclui a facilidade de 
transporte de cargas pesadas como as 
camas de hospital e todos os 

equipamentos que circulam pelo edifício 
durante todo o dia. Marmoleum mantém 
o seu aspecto e beleza ao longo do 
tempo. uma simples rotina de limpeza 
garante que o revestimento mantém as 
suas cores vibrantes enquanto se 
mantém impecavelmente limpo.  

Topshield2 e Educação
Com exceção das férias de Verão, o 
revestimento de qualquer escola tem de 
suportar as variações climáticas e as suas 
características. Areias, sujidade, chuva e 
neve deixam as suas marcas nas áreas de 
entrada dos edifícios e corredores, 
enquanto que nas salas de aula o 
constante arrastar de sapatos e o 
permamente movimento de cadeiras e 
mesas garantem outro tipo de maus 
tratos ao revestimento. O Marmoleum 
com Topshiled2 está preparado para 
enfrentar estas agressões diárias. Os 
testes efectuados pela Forbo e 
confirmados por uma entidade 
independente (*) provam que o 
Marmoleum com Topshield2 tem um 
desempenho melhorado à fricção e às 

sujidades. O Marmoleum com 
Topshield2 está pronto a usar logo após 
a instalação. na maioria dos casos não 
requer manutenção inicial nem 
aplicação de ceras. Este novo 
acabamento dá mais profundidade e 
vivacidade ao padrão do revestimento.    

Marmoleum com Topshield2 é 
o revestimento para qualquer 
estabelecimento de ensino:
• Menos sujidade e acumulação de 
resíduos
• Menos riscos e menos sujidade 
agarrada ao revestimento
• As tintas, canetas de feltro ou químicos 
não provocam manchas 
• Simples de limpar 

(*) Marmoleum com Topshield2 foi alvo 
de estudos independents em que foi 
feita uma avaliação em comparação com 
outros resilientes tais como vinílicos, 
borrachas e outros tipos de linoleum 
(WFK Alemanha e Sohit Holanda) em 
todos os casos o Topshield2 teve um 
desempenho “significativamente melhor” 
relativamente à acumulação de 
sujidades, limpeza e resistência às 
manchas. 

Marmoleum com Topshield2 é 
adequado a qualquer instituição ou 
serviço de saúde: 
• Naturalmente bacteriostático
• Resistente aos salpicos dos 
desinfectantes para as mãos 
• Resistência às manchas melhorada 
• Limpeza a seco simples e eficaz 
• Manutenção simples

1

2

3

Dubbele UV- uitgeharde fabrieks�nish

Marmoleum with Topshield 2

Floorcover that cannot be
renewed

time

Marmoleum com Topshield2

Acabamento que não pode 
ser renovada

tempo

ap
ar
ên

ci
a
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Marmoleum para situações específicas  

Corkment – redução do impacto 
sonoro
Corkment pode ser encontrado na base 
do Marmoleum Acústico mas também 
pode ser encontrado individualmente 
como camada de base. Pode aplicar sob 
qualquer revestimento de Marmoleum 
resultanto numa redução do impacto 
sonoro de 14dB. Esta base permite dar 
um conforto acústico a qualquer cor 
Marmoleum.

Marmoleum Decibel – conforto e 
elevada redução sonora 
O Marmoleum Decibel foi desenvolvido 
para acompanhar as elevadas exigências 
acústicas dos revestimentos resilientes e 
tem uma impressionante redução do 
impacto sonoro de 17 dB. O Marmoleum 
Decibel é um Marmoleum de 2,5mm 
laminado com uma base de poliolefina 
de 1mm. A coleção tem 25 cores entre 
sólidos e marmoreados.   

A par das gamas standard a Forbo 
tem revestimentos Marmoleum 
para desempenhar funções 
especiais e específicas. 

Marmoleum Ohmex – condutividade 
melhorada
O Marmoleum é antistático por natureza 
e não acumula cargas. Criamos o 
Marmoleum Ohmex que cumpre os 
requisitos da condutividade eléctrica. 
garante segurança individual e protege 
o equipamento sensível à electricidade 
estática. É um revestimento dissipativo.
  

Aquajet, um toque pessoal 
A tecnologia Aquajet permite criar 
desenhos pormenorizados e de grande 
beleza. Existem desenhos padrão 
disponíveis, contudo pode personalizar o 
seu logótipo ou outro desenho da sua 
preferência. 

Marmoleum Acústico – redução 
acústica e conforto
O Marmoleum Acústico reduz o impacto 
sonoro em 14dB. É constituido por duas 
camadas: uma de linoleum de 2mm e 
outra de Corkment. A gama acústica tem 
6 cores disponíveis. 

Soluções chave na mão
Desenvolvemos uma gama de soluções 
especifícas. Da preparação do 
subpavimento ao acabamento, não falta 
nada. 

Estas soluções são desenvolvidas para 
poupar tempo e trabalho e dar 
consistência, qualidade a um fornecedor 
de confiança. Estas soluções incluem a 
acústica, elevada tolerância, controlo da 
electricidade estática, sustentabilidade e 
rapidez. 

O resultado é uma mais-valia, maior 
segurança e instalação mais simples. 
uma solução durável e moderna para as 
suas necessidades. 
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Instalação e uso simplificados  

Rodapés pré-formados
Sempre que é necessário um cuidado 
extremo com as condições higiénicas e 
de estanquicidade do revestimento, os 
rodapés pré-formados são a solução 
indicada. O marmoleum S é uma solução 
elegante que não acumula sujidade na 
junção chão –parede. Existem cantos 
internos e externos da cor do 
revestimento. 

Formação
A Forbo tem um programa de formação 
que certifica os instaladores e os 
trabalhos realizados.

Ferramentas 
A Forbo tem uma gama de ferramentas 
de instalação que o ajuda a fazer a 
correta instalação do Marmoleum. 
Existem também ferramentas 
ergonómicas que permitem fazer o 
trabalho numa posição confortável 
evitando dores nas costas e nos joelhos. 

Instalação
A Forbo dispõe de massas de 
regularização, primários para o 
isolamento de humidades e colas. 
O sistema Quick-Fit foi desenvolvido 
para situações específicas como por 
exemplo instalações provisórias onde 
não há disponibilidade de tempo para 
fazer a preparação do subpavimento. 

Rodapés  
A nossa coleção de rodapés condizentes 
dão o toque final a qualquer instalação. 
Os rodapés são uma solução prática e 
higiéncia para a limpeza e manutenção 
do revestimento em toda a sua extensão. 

Focinho de degrau e outros 
acessórios de acabamento 
A instalação de Marmoleum em degraus 
é, normalmente, feita com recurso a 
focinhos de degrau. Existem várias cores 
e dimensões disponíveis. A sua função é 
proteger a durabilidade do revestimento 
e dar segurança a quem utiliza as 
escadas uma vez que cria um contraste 
visual. 

Película da câmara de secagem 
na produção do Marmoleum dá-se um 
processo de secagem acelarada em que 
a oxidação do material atinge as 
propriedades e características do 
produto. Este processo deixa uma 
película na superfície do material 
causando um tom amarelado, que por 
vezes, nas cores mais claras é mais visível. 
Este é um efeito natural inofensivo uma 
vez que decorre do uso das sementes de 
linhaça e da resina, mas que ao fim de 24 
horas em contacto com a luz natural 
desaparece totalmente. Quando o 
revestimento está coberto ou tapado 
com um tapete esta coloração 
amarelada volta e desaparecerá quando 
o revestimento estiver em contacto com 
a luz natural novamente. 



66 67

 
A coleção

Type Design 
number

Colour name Thickness 
2.0mm

Thickness 
2.5mm

Thickness 
3.2mm

Thickness 
4.0mm

Decibel 17dB 
- 3.5mm

Acoustic 
14dB - 4mm

Ohmex Available 
in tile

Authentic guanran-
teed until 2020

Welding 
rod uni

Welding rod multi 
colour

LRV 
value

NCS code

M
ar

bl
ed

Real 3257 edelweiss l l l 58% 2005-G80Y
Fresco 3825 African desert l l l l l 26% 2050-Y50R
Fresco 3828 blue heaven l l l l 34% 3020-B10G
Fresco 3846 natural corn l l l l 56% 1030-Y10R
Fresco 3847 golden saffron l l l l 41% 2040-Y30R
Fresco 3858 Barbados l l l l 65% 1510-Y10R
Fresco 3860 silver shadow l l l l 48% 2005-G70Y
Fresco 3861 Arabian pearl l l l 50% 2010-Y20R
Fresco 3866 eternity l l l l 21% 5502-G
Fresco 3870 red copper l l 18% 3050-Y60R
Fresco 3871 silver birch l l l 41% 3010-Y10R
Fresco 3872 volcanic ash l l l l 10% 7500-N
Fresco 3874 walnut l l l l 11% 7010-Y50R
Fresco 3876 camel l l 29% 4020-Y30R
Fresco 3881 green wellness l l l 51% 2020-G90Y
Fresco 3882 relaing lagoon l l l 39% 3020-G10Y
Fresco 3883 moonstone l l 45% 2502-G
Fresco 3884 frost l l 45% 3010-G40Y
Fresco 3885 spring buds l l 46% 2040-G60Y
Fresco 3886 mother of pearl l l 55% 2010-Y10R
Vivace 3403 Asian tiger l l l 29% 3040-Y30R
Vivace 3405 Granada l l l 28% 5005-Y20R
Vivace 3407 donkey island l l l 36% 3010-Y30R
Vivace 3411 sunny day l l l 45% 2030-Y20R
Vivace 3413 green melody l l l 34% 3030-G60Y
Vivace 3416 fiery fantasy l l l 15% 3060-Y90R
Vivace 3420 surprising storm l l l 31% 4502-Y
Vivace 3421 oyster mountain l l l 17% 6502-Y
Vivace 3422 lavender field l l l 14% 6005-R50B
Vivace 3423 painters palette l l l 24% 4020-Y20R
Vivace 3424 Chagall’s circus l l l 16% 5020-R90B
Vivace 3425 autumn leaf l l l 15% 6010-Y30R

Gr
ap

hi
c /

 P
ia

no

Graphic 5301 graffito l l l 9% 9000-N / 1010 -Y
Graphic 5302 print l l l 48% 1010-Y / 9000-N
Graphic 5305 scrabble l l 68% 1010-Y / 9000-N
Graphic 5306 domino l l 5% 9000-N / 1010- Y
Graphic 5311 signo l l 12% 7502-Y / 5005 - G80Y
Graphic 5313 aquatint l l 32% 3005-G50Y / 5005-G80Y
Graphic 5314 scenario l l 23% 5005-Y20R / 5005-G80Y
Graphic 5315 dry point l l 8% 8000-N / 5005-G80Y
Piano 3601 warm grey l l 32% 3005-G50Y
Piano 3607 grey dusk l l 11% 7500-N
Piano 3613 almost darkness l l 5% 8500-N
Piano 3622 mellow yelllow l l 39% 2060-Y20R
Piano 3625 salsa red l l 11% 3560-Y80R
Piano 3629 frosty grey l l 49% 2005-G50Y
Piano 3630 angora l l 37% 4010-Y10R
Piano 3631 otter l l 20% 6005-Y20R
Piano 3632 sealion l l 10% 7005-Y50R
Piano 3633 Pyrenean Lily l l 58% 1030-Y10R
Piano 3634 meadow l l 43% 2030-G80Y
Piano 3635 strawberry fields l l 20% 1070-Y80R
Piano 3636 powder l l 50% 1515-S30R
Piano 3637 fo l l 25% 3030-Y40R
Piano 3638 school red l l 8% 7020-R
Piano 3639 thistle l l 12% 6020-R40B
Piano 3640 Pacific blue l l 17% 4040-B20G
Piano 3641 eggshell l l 69% 1010-Y10R
Piano 3642 periwinkle l l 24% 4020-B
Piano 3643 submarine l l 7% 7020-R80B

Type Design 
number

Colour name Thickness 
2.0mm

Thickness 
2.5mm

Thickness 
3.2mm

Thickness 
4.0mm

Decibel 17dB 
- 3.5mm

Acoustic 
14dB - 4mm

Ohmex Available 
in tile

Authentic guanran-
teed until 2020

Welding 
rod uni

Welding rod multi 
colour

LRV 
value

NCS code
M

ar
bl

ed
Real 2499 sand   l l l 56% 1510-Y20R
Real 2621 dove grey l l l l l l 36% 3005-G50Y
Real 2629 eiger l l l l 19% 6005-G80Y
Real 2707 barley l l l l l 49% 1515-Y30R
Real 2713 calico l l l l l l 53% 2010-Y20R
Real 2767 rust l l l l 19% 4040-Y50R
Real 2939 black l l l l l l 5% 9000-N
Real 3030 blue l l l l l l l 12% 5030-R90B
Real 3032 mist grey l l l l l l l l 42% 3005-G80Y
Real 3038 Caribbean l l l l l l l l 55% 1515-Y20R
Real 3048 graphite l l l l l l l l l l 14% 7502-Y
Real 3053 dove blue l l l l l l 27% 4005-B80G
Real 3055 fresco blue l l l l l l l l l l 23% 4020-B
Real 3075 shell l l l l l l l l l 44% 2020-Y20R
Real 3077 tan pink l l l l 47% 2020-Y30R
Real 3120 rosato l l l l l 51% 2010-Y20R
Real 3123 arabesque l l l l l 23% 5000-N
Real 3125 golden sunset l l l l l l 38% 1070-Y20R
Real 3126 Kyoto l l l l l l 18% 2570-Y60R
Real 3127 Bleeckerstreet l l l l l l l 9% 2570-R
Real 3131 scarlet l l l 13% 1580-Y90R
Real 3136 concrete l l l l l 47% 3005-G80Y
Real 3137 slate grey l l l 16% 6502-Y
Real 3139 lava l l l l l l 9% 8000-N
Real 3141 Himalaya l l l l 40% 3020-Y10R
Real 3146 serene grey l l l l l l 27% 4502-Y
Real 3173 Van Gogh l l l l l 46% 2030-Y20R
Real 3174 Sahara l l l l l 29% 3040-Y30R
Real 3203 henna l l l l l l 11% 5040-Y80R
Real 3205 lapis lazuli l l l 12% 4050-R90B
Real 3216 moraine l l l l 34% 4005-G80Y
Real 3218 deep ocean l l l l 6% 7020-R80B
Real 3219 spa l l l 32% 3020-B30G
Real 3221 hyacinth l l l l l l 17% 4030-R70B
Real 3224 chartreuse l l l l l l 38% 2050-G60Y
Real 3225 dandelion l l l 46% 2050-Y10R
Real 3226 marigold l l l l 31% 2060-Y30Y
Real 3232 horse roan l l l l 40% 3010-Y20R
Real 3233 shitake l l l l l l 23% 4020-Y30R
Real 3234 forest ground l l l l l l 33% 4010-Y10R
Real 3236 dark bistre l l l l l 7% 8502-Y
Real 3238 laguna l l l l l 30% 2040-B10G
Real 3239 olive green l l l 19% 5030-G90Y
Real 3240 willow l l l l 28% 4020-G50Y
Real 3241 orange sorbet l l l 31% 1060-Y50R
Real 3242 adriatica l l l l 9% 5540-B10G
Real 3243 stucco rosso l l l 23% 2050-Y70R
Real 3244 purple l l l l 8% 7020-R50B
Real 3245 summer pudding l l l l 12% 4040-R30B
Real 3246 shrike l l l l 21% 6005-Y20R
Real 3247 green l l l l 23% 4050-G50Y
Real 3248 mammoth l l l l 7% 8005-Y80R
Real 3249 marly grounds l l l l 40% 3010-Y
Real 3250 loam groove l l l l 38% 3020-Y10R
Real 3251 lemon zest l l l 52% 1050-Y10R
Real 3252 sparrow l l l l 29% 4010-Y10R
Real 3254 clay l l l l 17% 6010-Y30R
Real 3255 pine forest l l l 17% 6020-G50Y
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Type Design 
number

Colour name Thickness 
2.0mm

Thickness 
2.5mm

Thickness 
3.2mm

Thickness 
4.0mm

Decibel 17dB 
- 3.5mm

Acoustic 
14dB - 4mm

Ohmex Available 
in tile

Authentic guanran-
teed until 2020

Welding 
rod uni

Welding rod multi 
colour

LRV 
value

NCS code

St
ria

to

Striato 3573 trace of nature l l 27%  5005-Y20R
Striato 3575 white cliffs l l 57%  2010-Y
Striato 3576 sliding glacier l l 45% 1005-Y / 7500-N
Striato 3577 petrified wood l l 6%  8500-N
Striato 5213 waving wheat l l 42% 2040-Y10R
Striato 5216 Pacific beaches l l 48% 2020-Y10R
Striato 5217 withered prairie l l 23% 5010-Y30R
Striato 5218 Welsh moor l l 8% 8005-Y80R
Striato 5221 colour stream l l 26% 2070-Y90R / 3050-B / 3030-G20Y
Striato 5222 mangrove roots l l 25% 4020-Y10R
Striato 5223 Grand Canyon l l 14% 5030-Y50R
Striato 5224 layered rock l l 43% 3010-G90Y
Striato 5225 compressed time l l 34% 4010-Y30R
Striato 5226 grey granite l l 29% 5005-G50Y
Striato 5227 water colour l l 49% 2010-G90Y
Striato 5228 hidden colours l l 9% 7502-B
Striato 5229 fresh walnut l l 15% 6020-Y50R
Striato 5230 white wash l l 49% 2010-Y30R

So
lid

Uni 123 black l l 4% 9000-N
Uni 171 cement l l 30% 4502-Y
Uni 173 paving l l 13% 6502-G
Uni 186 lead l l 21% 5502-B

Concrete 3568 delta lace l l 13% 7005-Y20R
Concrete 3701 moon l l 61% 1510-G90Y
Concrete 3702 liquid clay l l 23% 5005-Y20R
Concrete 3703 comet l l 14% 6502-G
Concrete 3704 satellite l l 23% 5502-Y
Concrete 3705 meteorite l l l 16% 6502-Y
Concrete 3706 beton l l l 28% 5005-G80Y
Concrete 3707 black hole l l l 7% 8500-N
Concrete 3708 fossil l l 34% 4005-Y20R
Concrete 3709 silt l l l 22% 5010-Y10R
Concrete 3710 stormy sea l l 25% 5010-Y10R
Concrete 3711 cloudy sand l l l 49% 2010-Y 
Concrete 3712 orange shimmer l l 31% 4502-Y / 1050-Y50R
Concrete 3713 purple haze l l 30% 4005-G20Y / 2020-R50B
Concrete 3714 blue dew l l 32% 4005-G20Y / 2040-B10G
Concrete 3715 phosphor glow l l 34% 4010-Y10R / 3050-G90Y

Cirrus 3352 Berlin red l l 10% 4050-Y80R
Cirrus 3353 eggplant purple l l 8% 8005-Y80R
Cirrus 3355 rosemary green l l 21% 5010-G70Y
Cirrus 3357 leather l l 12% 7010-Y10R
Cirrus 3358 petrol l l 9% 7020-B10G
Cirrus 3359 bottle green l l 7% 8010-G30Y
Cirrus 3360 vintage blue l l 29% 3020-B
Cirrus 3361 cardboard l l 20% 5020-Y10R
Cirrus 3362 yellow moss l l 30% 3040-G90Y
Cirrus 3363 lilac l l 38% 3005-R50B
Cirrus 3364 ink l l 6% 8010-R90B
Cirrus 3365 original brown l l 11% 6020-Y50R

Marmoleum
Real/Fresco

Marmoleum
Real/Fresco/

Vivace
Marmoleum

Real
Marmoleum

Real
Marmoleum

Decibel
Marmoleum

Acoustic
Marmoleum

Concrete
Marmoleum

Walton
Marmoleum

Striato
Marmoleum

Graphic
Marmoleum

Piano

1 espessura total en-iso 24346 2.0 mm 2.5 mm 3.2 mm 4.0 mm 3.5 mm 4.0 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm

D tráfego Doméstico en-iso 10874 class 23 class 23 class 23 class 23 class 23 class 23 class 23 class 23 class 23 class 23 class 23

FGH tráfego comercial / Muito intenso en-iso 10874 class 32 class 34 class 34 class 34 class 33 class 33 class 34 class 34 class 34 class 34 class 34

IJK tráfego industrial / intenso en-iso 10874 class 41 class 43 class 43 class 43 class 41 class 41 class 43 class 43 class 43 class 43 class 43

, largura do rolo en-iso 24341 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m

9 comprimento do rolo en-iso 24341 ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m

3 resistência às marcas en-iso 24343-1 ≤ 0.15 mm ≤ 0.15 mm ≤ 0.15 mm ≤ 0.20 mm ≤ 0.30 mm ≤ 0.40 mm ≤ 0.15 mm ≤ 0.15 mm ≤ 0.15 mm ≤ 0.15 mm ≤ 0.15 mm

g resistência a cadeiras de rodas en 425 Adequado para cadeiras de escritório com rodas.

> resistência à luz en-iso 105-B02 Método 3: minimo 6 na escala dos azuis.

0 Flexibilidade en-iso 24344 ø 30 mm ø 40 mm ø 50 mm ø 60 mm ø 40 mm ø 60 mm ø 40 mm ø 40 mm ø 40 mm ø 40 mm ø 40 mm

5 resistência aos químicos en-iso 26987 resistente a ácidos diluídos, óleos, gorduras e aos solventes convencionais. não resiste à exposição prolongada a álcalis.

* Propriedades bacteriostáticas Marmoleum goza de propriedades bacteriostáticas, que são confirmadas por laboratórios independentes, mesmo contra a bactéria MrsA.

u resistência ao cigarro en 1399 As marcas do cigarro esmagado são fácilmente removidas.

[ resistência ao escorregamento Din 51130 r9 r9 r9 r9 r9 r9 r9 r9 r9 r9 r9

s redução do impacto sonoro en iso 717-2 ≤ 4 dB ≤ 5 dB ≤ 6 dB ≤ 7 dB 17 dB 14 dB ≤ 5 dB ≤ 5 dB ≤ 5 dB ≤ 5 dB ≤ 5 dB

N
electrical resistance
Marmoleum ohmex

en 1081 -
1-106 <r1 <

1-108 Ω
static dissipative

- - - - - - - - -

- Avaliação do ciclo de Vida lcA é a base para garantir o menor impacto ambiental do linoleum.

Marmoleum preenche os requisitos da norma En 14041 &
% resistência ao fogo en 13501-1 c

fl
-s1

[ resistência ao escorregamento en 13893 Ds: ≥ 0.30

L Voltagem corporal en 1815 < 2 kV

e resistência térmica en 12524 0.17 W/m·K

Características técnicas

Marmoleum cumpre os requisitos da norma  En iSO 24011
Marmoleum Acoustic cumpre os requisitos da norma En 687
Marmoleum Decibel cumpre os requisitos da norma of En 686
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Touch
Touch é um Marmoleum que apela ao toque. Criado 
em tons de terra tom-sobre-tom. O uso de serrim e de 
cortiça moída criam uma textura fascinante e elegante. 
ideal para ambientes domésticos e comerciais que se 
querem acolhedores e elegantes. 

The Unexpected Nature of Linoleum
Esta coleção é baseada nas tendências actuais e nos 
fenómenos naturais que tornam o nosso planeta tão 
especial. As formações vulcânicas, as florestas tropicais 
e as lagoas, as formações de gelo e de sal serviram de 
inspiração a estes designs naturais. 

Corklinoleum
O Marmoleum Forbo usa a resina, as sementes de 
linhaça, o serrim e a pedra calcária. Para o Corklinoleum, 
o serrim é substituido por partículas de cortiça 
finamente moídas. O Cork tem propriedades reforçadas 
de absorção ao choque e é confortável para caminhar. 
Por isso o Corklinoleum é uma solução interessante 
para salas de terapia e áreas de descanso. 

Outras colecções de Marmoleum Forbo 
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