
Een ruimte waarin mensen prettig verblijven 
en zich fit voelen is direct gerelateerd aan de 
inrichting. Kies dan ook een kleur of patroon 
op de vloer dat aansluit bij het doel van de 
ruimte. Advies nodig? contact@forbo.com

Marmoleum is bacteriostatisch. Dat betekent 
dat het linoleum ervoor zorgt dat bacteriën 
zich niet vermenigvuldigen. 

Dit komt onder andere door de hars die 
in linoleum zit. Hars komt uit een boom 
wanneer deze beschadigd raakt. Met de hars 
beschermt de boom zich vervolgens tegen 
bacteriële binnendringers. Soortgelijk effect 
vindt plaats bij een linoleumvloer. 

Marmoleum voldoet aan alle gezondheids- en 
veiligheidsnormen van de Europese Unie (EN 
14041, REACH) en de lidstaten. De vloeren 
kunnen bovendien goed worden toegepast in 
projecten die WELL gecertificeerd zijn. WELL 
is een  certificaat voor gezonde en welzijns-
bevorderende gebouwen.

Het grootste probleem voor een gezond 
binnenklimaat ontstaat vaak door een te 
hoog CO2-gehalte in de lucht. Dat komt 
doordat mensen in de ruimtes ademen en 
CO2 uitstoten, terwijl er te weinig zuurstof 
in de ruimtes komt. Dit probleem kan 
worden opgelost door goed te ventileren.   

Marmoleum-vloeren worden gemaakt van 
natuurlijke ingrediënten. Marmoleum is al 
sinds 150 jaar een PVC en ftalaat vrije vloer! 
In de vloeren zitten ook geen andere week-
makers. 

De vlakke Marmoleum-vloeren zijn goed en makkelijk schoon te 
houden en zijn zeer geschikt voor mensen met allergieën. Er zitten 
geen groeven in waarin het vuil kan ophopen. Wel zo hygiënisch 
dus. Wanneer de vloer wordt schoongemaakt met gezonde 
schoonmaakmiddelen houd je de omgeving schoon en gezond. 

Marmoleum-vloeren hebben zeer lage emissies van vluchtige 
organische stoffen (VOS). Dit betekent dat er weinig microdeeltjes 
vanaf komen. Forbo voldoet aan de Europese norm, kan dit 
aantonen met diverse testrapporten en doet het zelfs 20 keer 
beter dan de Franse, Duitse (AggB) en Belgische norm. 

Meer weten? contact@forbo.com 

Marmoleum is een natuurlijke vloer voor gezonde gebouwen.

Marmoleum is een natuurproduct met zeer lage emissies, zodat een gezond binnenklimaat wordt 
gegarandeerd. De vloer wordt ook CO2 neutraal geproduceerd. Zo is de vloer niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor binnenruimtes. 
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