
VÄRLDENS MEST
MILJÖVÄNLIGA GOLV

creating better environments
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Läs mer på
forbo-flooring.se/hallbarhet

Linoleum är ett slitstarkt och tåligt golv som funnits i svenska hem i över hundra år. Trots åldern är linoleum det kanske mest 
moderna golvet med sitt råvaruinnehåll och sin minimala miljöpåverkan. Eftersom det är det mest miljövänliga golvet är det 
naturligtvis också Svanenmärkt.

Forbos linoleum innehåller 97 % naturliga råvaror – linolja, tallolja, harts och trämjöl, tillsammans med kalkstensmjöl och 
färgpigment helt fria från miljöfarliga tungmetaller. 72 % är dessutom helt förnyelsebara och kommer att växa tillbaka
inom 10 år.  Förutom detta så är 43 % av innehållet tillverkat av återvunnet material.

NATURLIGA RÅVAROR

Klimatsmarta golv
Forbos linoleum är världens första CO

2
-neutrala golv. Råvarorna binder mer koldioxid än 

tillverkningen i moderna anläggningar drivna med förnyelsebar energi. Genom detta bidrar vi 
till ett bättre klimat med en produkt som inte har någon påverkan på jordens klimatförändringar 
under tillverkningsskedet.

Forbo och Svanen
Svanen har marknadens hårdaste miljökrav och för att en golvprodukt ska få Svanenmärkas krävs 
bl.a. att den består av minst 60 % förnyelsebart material. För Forbos del innebär det att både vår 
linoleum och vår parkett är Svanenmärkt.
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Läs mer på
forbo-flooring.se/click

Finns i plattor och paneler med klicksystem som gör att det är väldigt lätt 
att lägga själv.

Tre olika storlekar och upp till 23 olika färger.

3358 petrol 3568 delta lace 3355 rosemary green 3724 orbit



Läs mer på
forbo-flooring.se/modular

Finns som plattor i fler olika storlekar. Plattorna limmas fast och är 
relativt enkla att lägga själv. 

Det finns upp till 70 olika varianter.

te3746 Newfoundland slatet3702 liquid clayt3717 Neptune



Linoleummatta på rulle är något svårare att hantera och lägga jämfört 
med plattor – vi rekommenderar att sådan installation utförs av en 
auktoriserad golvläggare.

Finns på rulle med 2 m bredd och ca 180 färger att välja mellan.

Läs mer på
forbo-flooring.se/marmoleum

Marmoleum Concrete 3724 orbit Marmoleum Concrete 3723 nebula

rullvara



Format 30 x 30/60/90 cm
25 x 25 cm

50 x 25/50 cm
100 x 25 cm

200 cm bredd

Tjocklek 9,8 mm 2,5 mm 2,0/2,5 mm

Läggning* Klickas ihop Limmas mot underlag Limmas mot underlag

Lägga själv Enkelt Medium Svårare

Krav på underlag Lägre Medium/högre Högre

Skötsel* Enkel Enkel Enkel

Hållbarhet/slitstyrka Hög** Hög** Hög**

* Se läggnings- och skötselanvisningar på forbo-flooring.se      ** Klass 23 Hårt slitage i bostadsmiljö

Forbo Flooring AB
Box 9046 
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com 

forbo-flooring.se

Provlägg golvet på vår hemsida

På vår hemsida kan du klicka dig in på vår Floorplanner 

och provlägga ett golv för att få en idé om hur just ditt golv 

skulle kunna se ut på plats.

Bli inspirerad på
forbo-flooring.se/floorplanner

Marmoleum Click 333711 cloudy sand, 333723 nebula & 333724 orbit

creating better environments

rullvara


