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NATURLIGE 
INGREDIENSER

Hvert eneste Marmoleum Click-panel er fremstillet af vandafvisende HDF (High 
Density Fibreboard) med en lydabsorberende bagside af kork og 2,5 mm Marmoleum 
ovenpå. Takket være de naturlige ingredienser er det et godt valg for både dig og 
for miljøet. Marmoleum Click hjælper med til at forbedre dit helbred og din velvære. 
Det er ikke alene taktilt og behageligt under fødderne, det er også antistatisk og er 
dokumenteret naturlig hygiejnisk. Sidst, men ikke mindst: De naturlige ingredienser 
gør, at gulvet ser naturligt ud og føles naturligt. Falder naturligt ind
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933573 - 633702 333358 - 633568
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935216 - 935217 - 333363
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Marmoleum Click findes i 23 farver lige fra beroligende naturfarver til livlige og 
stærke kulører, som giver mulighed for at skabe indbydende personlige rum, der 
er unikke for dit hjem og din stil. Der findes tre størrelser fra det større panel på 
90 x 30 cm, over 60 x 30 cm til den kvadratiske flise på 30 x 30 cm. Alle farver og 
størrelser kan kombineres indbyrdes. Så at vælge farver er kun først step. Derefter 
kan du lege med de forskellige størrelser og skabe dit ultimative gulvdesign! 

DIN EGEN 
STIL
- OVERALT

Spændende kombinationer
by
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333363 - 333702 333866 - 333355 - 333885 - 333360

333866 - 333355 - 333885 - 333360

333858 - 333363 - 333860 - 333360

333358 - 333885 - 333360
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IKKE KUN I DINE DRØMME…
Marmoleum Click har en kraftig og beskyttende Topshield™-finish, der gør det yderst holdbart og enkelt at 
vedligeholde. Overfladen er nem at rengøre – brug en tør moppe til støv, og et neutralt rengøringsmiddel 
og en fugtig klud til eventuelle pletter – og de smukke farver falmer ikke med tiden. Marmoleum Clicks anti-
statiske egenskaber afviser støv og snavs og bidrager dermed til et bedre indeklima og en bedre luftkvalitet. 
Fordi Marmoleum er et naturprodukt, tilpasser det sig hurtigt stuetemperaturen og gør dit hjem hyggeligt 
og varmt. Marmoleum Click kan endda bruges sammen med gulvvarme.

Varme fornemmelser
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333355 633724 - 633723

333355

333723 - 333724 - 333131

333251 - 333701 - 333724 - 333723
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ET PROFESSIONELT KLIK
Det er hurtigt og nemt at montere Marmoleum Click. Du behøver ikke at rode med lim eller vente på, at den tørrer. Læg det, gå på det. 
Den umiddelbare fordel er, at det reducerer monteringsudgifterne markant. De indirekte fordele kan være endnu større, idet du sparer 
besvær og penge i stort omfang. Marmoleum Click er nemlig meget stærkt og robust med en samlet tykkelse på 9,8 mm. Den 2,5 mm 
tykke Marmoleum-overflade er ekstrem holdbar og slidstærk, selv på mere udfordrende steder.

Lige min stil
by
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I KLIK MED NATUREN

Marmoleum Click er et gulvprodukt, der 
er fremstillet hovedsageligt af fornyelige 
ressourcer. Toplaget er linoleum, 
et miljøvenligt fremstillet materiale 
bestående af 97 % naturlige råmaterialer, 
hvoraf 70 % er hurtigt fornyelige, som f.eks. 
hør (linolie) og træmel, sammen med 43 % 
recirkuleret materiale.

• Hovedingrediensen i Marmoleum er 
linolie, der fremstilles ved at presse 

hørplantens frø. Hørfrøplanten 
er en plantesort, der er let at 
dyrke, og som giver årlige 
afgrøder i form af hørfrø samt 

fiber til tekstilindustrien. 

• Harpiks fra fyrretræer blandes med 
den vegetabilske olie, der 
presses ud af hørfrøene, 
og giver et fleksibelt 
bindemiddel. 
Fyrretræerne, som 
harpiksen udvindes af, 
kommer fra regulerede 
skovområder i hele verden. 

• Træmelet fås fra overskydende materiale 
fra tømmerindustrien. 

Træ fra rødder og grene 
finmales og benyttes 
i linoleummet. Der 
benyttes aldrig nogen 

tropiske hårde 
træsorter. 

• Når det gælder vores 
smukke farver, benyttes 
der udelukkende miljøvenlige 
pigmenter. 

• Bagsiden på 
Marmoleum er 
fremstillet af 
spundet garn af 
kraftig jutefiber. Jute findes i overflod og 
er fornyelig.

 

COMMITTED TO THE 
HEALTH OF ONE
Da vores gulve er en del af dit miljø og at 
vi hjemme tilbringer det meste af vores 
tid indendørs, er det vores ambition at 
bidrage positivt til dit helbred og din 
velvære. Derfor udvikler vi bevidst vores 
produkter til at være en sikker løsning – 
de er ikke giftige og har lave emissioner 
og er skridsikre at gå på. Derudover giver 
vores gulve et hygiejnisk miljø, da de er 
bakteriostatiske, støv- og smudsafvisende 
samt lette at rengøre. Til sidst er det vores 
mål, at vores gulve skal bidrage til vores 
følelse af velvære ved at være behagelige 
gulve, der fås i et stort udvalg af farver 
og designmuligheder, der passer til din 
personlige stil. Du kan læse mere om vores 
Committed to the health of one-program 
på: www.forbo-flooring.dk/CHO

Svanemærket - blandt verdens stærkeste miljømærker
Svanemærket er et ISO 14024 type 1 mærke og derfor blandt 
verdens stærkeste miljømærkeordninger.
Det betyder, at svanemærket linoleum lever op til skrappe 
miljøkrav baseret på hele produktets livscyklus. Ud fra en 
helhedsvurdering er miljøbelastningen vurderet fra udvinding 
af råvarer til produktion, anvendelse og bortskaffelse.

Svanemærket er det officielle bevis 
for et miljørigtigt valg. Der er styr på 
miljøforhold for alle led i leverandørkæden 
og produktet er kontrolleret og godkendt 
af uafhængig tredje part.
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333711 - 333701

Let at designe,
nemt at montere

YDERLIGERE INFORMATION

DET ER NEMT AT FÅ DET TIL 
AT KLIKKE
Marmoleum Click er hurtigt og nemt at 
montere idet det klikkes sammen med det 
særlige fjeder og not-låsesystem. Det er 
nemt at skabe et flot gulv på kort tid, fordi 
Marmoleum Click-paneler er brede og uden 
synlige samlinger. Välinge 5G-låsesystemet 
giver en sikker, limfri montering. Læg det, gå 
på det. Din Marmoleum Click-forhandler 
kan naturligvis også montere gulvet, hvis du 
foretrækker det. 
Kravet til underlaget er:
- Plant = +/- 2 mm på 2mm retholt
-  Stabilt og kan klare de forventede 

belastninger
- Tørt og fugtisoleret.

Ved uorganisk underlag anvendes altid 
fugtspærre.

Der følger en komplet monteringsvejled-
ning med hver æske Marmoleum Click-pa-
neler. Du kan også finde monteringsvejled-
ninger på vores hjemmeside: 
www.forbo-flooring.dk 

• Marmoleum Click 30 x 30 cm fliser leveres i 
kasser med 7 fliser – ca. 0,63 kvadratmeter.

• Marmoleum Click 60 x 30 cm paneler leveres i 
kasser med 7 paneler – ca. 1,26 kvadratmeter.

• Marmoleum Click 90 x 30 cm paneler leveres i 
kasser med 7 paneler – ca. 1,89 kvadratmeter.

• Se kollektionsoversigt på side 14.

KØB HER
Kontakt vores kundeservice på 4492 8500 
og få oplyst din nærmeste forhandler.

Du kan også se alle de nyeste Marmoleum-
kollektioner online. Gå ind på www.forbo-
flooring.dk for at se farveprøver, forslag til 
kombinationer på floorplanner og meget 
mere!

Marmoleum

HDF

kork

by
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 333209 | raven
 633209

 333872 | volcanic ash
 633872

 333866 | eternity
 633866 

 333860 | silver shadow
 633860

 333568 | delta lace
 633568

 333702 | liquid clay
 633702

 333711 | cloudy sand
 633711

 333858 | Barbados
 633858

 333707 | black hole
 633707

 333723 | nebula
 633723

 333724 | orbit
 633724

 333701 | moon
 633701

333251 | lemon zest

333885 | spring buds

333355 | rosemary green

333363 | lilac

333131 | scarlet

333238 | laguna

333358 | petrol

333360 | vintage blue

935217 | withered prairie

933573 | trace of nature

935216 | Pacific beaches
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30
 

cm 60
 x 

30
 cm

  30 x 30 cm
  60 x 30 cm

23 FARVER TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Marmoleum Click opfylder kravene i EN 14085

Marmoleum Click

1 Total tykkelse EN-ISO 24346 9,8 mm

Kliksystem 5G

D Slitage i boliger EN-ISO 10874 Class 23

G Slitage i offentlige miljøer og erhverv EN-ISO 10874 Class 33

/ Flise-/panelstørrelse EN ISO 24341
30 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm

3 Indtryksbestandighed EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm

g Bestandighed over for kontorstole med hjul EN 425 Velegnet til kontorstole med hjul

> Farveægthed EN-ISO 105-B02 Metode 3: blåskala mindst 6

5 Kemikaliebestandighed EN-ISO 26987
Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedtstoffer og traditionelle
opløsningsmidler som f.eks. mineralsk terpentin osv. Tåler ikke

langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.

* Hygiejne Marmoleum er let at rengøre, og er naturlig hygiejnisk.

u Resistens over for gløder EN 1399 Mindre brændemærker på linoleummet kan fjernes. Puds forsigt med en grov svamp og 
polér op med nyt overflademiddel som Monel el. lign. Linoleum smelter ikke.

[ Skridsikkerhed DIN 51130 R9

s Trinlyddæmpning EN ISO 717-2 > 17 dB

- Livscyklusvurdering Livscyklusanalyse giver os mulighed for at sikre den laveste miljøpåvirkning i produktets levetid.
Se EPD på vores hjemmeside.

Højdeforskel – tolerance EN 14085 ≤ 0,15 mm

Marmoleum Click opfylder kravene i EN 14041

T Brandklassificering EN 13501-1 Cfl - s1

c Formaldehyd emission EN ISO 717-1 E1

[ Skridsikkerhed EN 13893 DS: ≥ 0,30

L Antistatiske egenskaber EN 1815 < 2 kV

e Varmeledningsevne EN 12524 0,15 W/m.K

Alle Forbo Flooring Systems’ salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.
Alle Forbo Flooring Systems’ fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.
For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og trediepartscertificeret  LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD’er), findes på vores 
hjemmeside www.forbo-flooring.dk

ISO 9001

Se kollektionsoversigt på side 14

14 15



00
00

00
/0

00
02

01
6

Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
Danmark
Tlf: 44 92 85 00
Fax: 44 92 85 20
info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk


