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lijm-, en transportsystemen, en biedt een
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Lines

t3573 | trace of nature
t5231 | Cliffs of Moher
t5232 | rocky ice
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t5218 | Welsh Moor
100 x 25 cm

t5225 | compressed time
100 x 25 cm

t5217 | withered prairie
100 x 25 cm

t5235 | North Sea coast
100 x 25 cm

t5218 | Welsh moor
t5229 | fresh walnut

t5230 | white wash
100 x 25 cm

t3702 | liquid clay
t3711 | cloudy sand
t3718 | Pluto
t5237 | black sheep

t5231 | Cliffs of Moher
100 x 25 cm

t3573 | trace of nature
100 x 25 cm

t5232 | rocky ice
100 x 25 cm

t3573 | trace of nature
t5226 | grey granite
t5232 | rockey ice
3238 | laguna

t5237 | black sheep
100 x 25 cm

t5226 | grey granite
100 x 25 cm

t3575 | white cliffs
100 x 25 cm
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Line

t3573 | trace of nature
t5232 | rockey ice
t5230 | white wash

LINES CREËERT EEN WILLEKEURIG MODERN
LINEAIR EFFECT MET EEN LINK NAAR DE NATUUR

t5225 | compressed time
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Textura

te5217 | withered prairie
te5218 | Welsh Moor
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te5218 | Welsh moor
100 x 25 cm

te5229 | fresh walnut
100 x 25 cm

te5217 | withered prairie
100 x 25 cm

te3573 | trace of nature

te5235 | North Sea coast
100 x 25 cm

te5230 | white wash
100 x 25 cm

te3573 | trace of nature

te5231 | Cliffs of Moher
100 x 25 cm

te3573 | trace of nature
100 x 25 cm

Textur
te3573 | trace of nature

t5218 | Welsh Moor
te3573 | trace of nature
te5218 | Welsh Moor

TEXTURA MET HOUTRELIEF
BRENGT HET LINEAIRE
MARMOLEUM DESSIN TOT LEVEN

te5218 | Welsh Moor
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Slate

te3725 | Welsh slate
te3745 | Cornish grey
te3747 | Lakeland shale
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Slat

te3746 | Newfoundland slate
te3747 | Lakeland shale

DE NATUURLIJKE SLATE KLEUREN
VORMEN EEN DUIDELIJKE LINK
NAAR DE NATUUR MET EEN
OVERTUIGEND 3D EFFECT

te3725 | Welsh slate
te3745 | Cornish grey
te3747 | Lakeland shale

te3746 | Newfoundland slate
50 x 25 | 50 x 50 cm

te3747 | Lakeland shale
50 x 25 | 50 x 50 cm

te3745 | Cornish grey
50 x 25 | 50 x 50 cm
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te3725 | Welsh slate

te3725 | Welsh slate
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3568 | delta lace
t3702 | liquid clay
te3745 | Cornish slate
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Shade

t3704 | satellite
t3716 | Mercury
t3717 | Neptune
t3722 | stardust
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t3707 | black hole
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3711 | cloudy sand
t3716 | Mercury
t3717 | Neptune

t3745 | Cornish grey
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3568 | delta lace
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3702 | liquid clay
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3573 | trace of nature
t3716 | Mercury
t3718 | Pluto

t3711 | cloudy sand
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3704 | satellite
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3718 | Pluto
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3717 | Neptune
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3716 | Mercury
50 x 25 | 50 x 50 cm

t3722 | stardust
50 x 25 | 50 x 50 cm

Shad

t3707 | black hole
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
t3722 | stardust

SHADE, EEN EIGENTIJDSE KLASSIEKER DIE
TOT LEVEN KOMT WANNEER VERSCHILLENDE
KLEUREN BINNEN ÉÉN VLOERONTWERP
GECOMBINEERD WORDEN

t3704 I satellite
t3716 I Mercury
t3717 I Neptune
t3718 I Pluto
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Marble

t3216 | moraine
t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
3232 | horse roan
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Marbl

t3405 | Granada
t3407 | donkey island

MARBLE, EEN KLASSIEKER,
WAARMEE PRACHTIGE
HEDENDAAGSE
VLOERONTWERPEN TE
REALISEREN ZIJN

t3053 | dove blue
t3136 | concrete
t3216 | moraine

t3711 | cloudy sand
t3716 | Mercury
t3717 | Neptune

t3407 | donkey island
50 x 50 cm

t2707 | barley
50 x 50 cm

t3232 | horse roan
50 x 50 cm

t3120 | rosato
50 x 50 cm

t2713 | calico
50 x 50 cm

t3053 | dove blue
50 x 50 cm

t3048 | graphite
50 x 50 cm

t3146 | serene grey
50 x 50 cm

t3216 | moraine
50 x 50 cm

t3136 | concrete
50 x 50 cm
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t3405 | Granada
50 x 50 cm

t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
t3704 | satellite

t3405 | Granada
t3407 | donkey island
te3746 | Newfoundland slate
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Colour

t3352 | Berlin red
t3358 | petrol
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t3238 | laguna
50 x 50 cm

t3030 | blue
50 x 50 cm

t3358 | petrol
50 x 50 cm

t3352 | Berlin red
50 x 50 cm

t3131 | scarlet
50 x 50 cm

t3354 | pumpkin yellow
50 x 50 cm

t3251 | lemon zest
50 x 50 cm

t3362 | yellow moss
50 x 50 cm

Colou

COLOUR, VOOR LEVENDIGE EN
FANTASIERIJKE VLOERONTWERPEN

t3053 | dove blue
t3358 | petrol
t3362 | yellow moss
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KADO VAN DE NATUUR
• Gemaakt van natuurlijke grondstoffen die grotendeels
worden geoogst uit jaarlijkse gewassen
• Milieuvriendelijk met een minimale CO2 uitstoot
• Bevat geen ftalaten en of weekmakers

ONTWORPEN OM TE CREËREN
• Prachtige natuurlijke uitstraling
• Oneindige mogelijkheden om maten en kleuren te combineren
• Eigentijdse kleuren voor een moderne levendige uitstraling

BEWEZEN BETROUWBAARHEID
• Duurzaam, demensiestabiel en eenvoudig in onderhoud
• Eenvoudig hanteerbaar, minder snijverlies en indien
nodig plaatselijk vervanging

Marmoleum Modular, creëer jouw vloer
Met deze collectie kunt u uw eigen vloer creëren, die past bij uw smaak en aansluit bij de toepassing van de ruimte. Door de
rijke kleur hebben de stroken en tegels een natuurlijke uitstraling. De gemarmerde dessins bieden een reeks van kleuren,
voor een aanwezige kleurrijke vloer of om accenten aan te brengen. De verschillende kleuren kunnen eenvoudig met elkaar
worden gecombineerd, maar dat is zeker geen vereiste ook als uni-vloer biedt Marmoleum Modular prachtige mogelijkheden.
Ontdek de eindeloze mogelijkheden van Marmoleum Modular en bezoek onze website voor meer inspiratie.
www.forbo-flooring.nl

t3717 | Neptune
t3718 | Pluto
te5217 | withered prairie
te5235 | North sea coast
26

2016
FOR MARMOLEUM
STRIATO DESIGN

For Marmoleum
Slate design

Forbo levert vloeroplossingen die bijdragen aan een hygiënisch en veilig
interieur. Niet alleen in werkomgevingen, maar ook waar mensen wonen
en elkaar ontmoeten. De Forbo Committed to the Health of One filosofie
is gebaseerd op 3 pijlers; Gezondheid & Veiligheid, Gezondheid & Hygiëne
en Gezondheid & Welzijn. Marmoleum is gemaakt van hernieuwbare
natuurlijke materialen, het bevat geen ftalaten of andere weekmakers,
en is van nature bacteriostatisch.
Wanneer Marmoleum wordt gebruikt in projecten draagt dit bij aan
de certificering voor het Internationale LEED certificaat
voor duurzame gebouwen.
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Gemaakt door de natuur
Marmoleum komt uit inspiratie van natuur en Marmoleum houdt van
het leven en is er daarom ook erg zuinig op. Wij werken alleen met de
allerbeste natuurlijke grondstoffen zoals: hars, lijnolie, houtmeel, kurk, kalk
en milieuvriendelijke pigmenten. Grondstoffen waarvan bewezen is dat zij
geen nadelige invloed op uw gezondheid hebben.
De Marmoleum vloer presteert vanaf het moment dat het geïnstalleerd is
al goed, maar wordt sterker met de tijd, waardoor het steeds duurzamer
wordt. Marmoleum wordt voorzien met Topshield2, wat de vloer nog
sterker, duurzamer en eenvoudiger te onderhouden maakt.
Marmoleum Modular is goedgekeurd door het Allergy UK Fonds, op
TVOC’s 30 keer lager dan de Europese norm en heeft een 50% lager CO2uitstoot dan andere veerkrachtige vloeren. U bent dus gerustgesteld met
het idee dat Marmoleum bijdraagt aan een gezonder binnenomgeving.
We hergebruiken installatie off-cuts in het nieuwe Marmoleum bij onze
fabrieken in Schotland en Nederland.

WAT UW OGEN ZIEN,
GAAN WIJ MET U MAKEN
Marmoleum Modular volgt moeiteloos uw ideeën. Spelen met vorm,
formaat, kleur en structuur is het uitgangspunt van deze collectie. De
verschillende maten tegels en stroken in tientallen dessins bieden alle
mogelijkheden.
Kijkend naar de ruimte, creëren wij de ideale vloer.
Met oogstrelend design en de juiste eigenschappen.
Ontworpen en gemaakt in ons mooie Nederland.
Onze vloeren zorgen ervoor dat mensen op een prettige manier met elkaar
kunnen werken, wonen en verblijven. Dankzij een kwart van iedere ruimte
binnen. Tot een duurzame wereld daarbuiten.
Daar zijn wij al meer dan 100 jaar Hollandse Meesters in.

AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER
28
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Technische specificaties
Marmoleum Modular voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011
Marmoleum Modular
textura and slate

Marmoleum Modular
lines, shade, marbled and colour
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t3053 | dove blue
t3238 | laguna
t3407 | donkey island

Totale dikte

EN-ISO 24346

2,5 mm

Huishoudelijk gebruik

EN-ISO 10874

Klasse 23

Commercieel gebruik

EN-ISO 10874

Klasse 34

Industrieel gebruik

EN-ISO 10874

Klasse 43

Afmetingen (lengte x breedte)

EN-ISO 24342

50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm

Rechtheid en haaksheid

EN-ISO 24342

≤ 0,35 mm

Indrukbestendigheid
Typische waarde

EN-ISO 24343-1

≤ 0,15 mm
~ 0,05

Geschikt voor bureaustoelen

EN 425 / ISO 4918

Kleurechtheid

EN-ISO 105-B02

Weerstand tegen chemicaliën

EN-ISO 26987

Ja
Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen.
Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de
MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.

Bacteriostatische eigenschappen
Slipweerstand

DIN 51130

Contactgeluidreductie (ΔLw)

EN ISO 717-2

Life Cycle Assessment

R9

R10
≤ 5 dB

LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

Creating better environments
Hernieuwbare energie

Marmoleum wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.

Natuurlijke grondstoffen

Marmoleum Signature tiles
Door het toevoegen van licht gravure
thema’s aan het linoleum, voegt
Marmoleum Signature een unieke
functie toe aan onze Marmoleum
tegels. Er zijn 4 gravures ontworpen
waarvan we voor ieder ontwerp een
aantal spannende vloerontwerpen
hebben ontworpen
Lees meer over de Signature
ontwerpen RAW, CUBE, CIRCLE
en TATTOO op onze website.
Ga naar www.forbo-flooring.nl
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Marmoleum bevat PEFC-gecertificeerd houtmeel.

Gerecycled materiaal

Marmoleum bevat een groot aandeel gerecycled materiaal.

Geschikt voor vloerverwarming

Ja

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

Marmoleum Click tiles
Leuk te ontwerpen, makkelijk te installeren.
Marmoleum Click bestaat uit makkelijk te installeren
HDF-panelen met 2,5 mm Marmoleum en een
geluiddempende kurkbekleding.
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0100203-DoP-306

Brandgedrag

EN 13501-1

Cfl-s1

Slipweerstand

EN 13893

DS: ≥ 0,30

Statische electriciteit

EN 1815

< 2 kV

Warmteweerstand

EN 12524

0,014 m².K/W

					

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

ISO 9001

De panelen zijn verkrijgbaar in 23 kleuren en
3 maten wat u eindeloos ontwerp mogelijkheden
biedt. Deze natuurlijke vloerbedekking is niet alleen
tastbaar en comfortabel, het is ook anti-statisch,
duurzaam en eenvoudig te onderhouden.
Ga naar www.forbo-flooring.nl
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