magazín přírodního linolea
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marmoleum® home podlaha vašeho života

Marmoleum® funguje již opravdu dlouho

Příběh přírodního linolea začal psát Frederick Walton
před 150 lety, kdy si nechal patentovat jeho výrobní
proces. Historický odkaz, tradiční proces výroby
i bohatá designová minulost doprovází Marmoleum®
až do dnešního dne. Představujeme vám přírodní
linoleum Marmoleum®, plné historie, tradice, designu,
přírody, ale i vašich životů.
Vždyť Marmoleum® bylo u toho, když jste se narodili,
doprovázelo vás při prvních krůčcích. Zažilo s vámi
první lásky. Bylo jasnou volbou při zařizování vašeho
prvního bytu. Zažívalo s vámi radosti i strasti
rodinného života a i ve stáří se na něj můžete
plně spolehnout.

TRADICE | HISTORIE | KVALITA | GENERACE |
150 LET

marmoleum® home podlaha plná přírody

Marmoleum® home je dar přírody

Okouzlující, voňavé a nenapodobitelné jako příroda
sama. Podstatou krytiny Marmoleum® jsou 100%
přírodní obnovitelné suroviny. Smíchejte lněný olej,
pryskyřici, vápenec a dřevitou moučku, obarvěte
přírodními pigmenty, nalisujte na jutovou textilii
a Marmoleum® je hotové! Příroda především.
Marmoleum® neobsahuje žádná aditiva ani přísady
pro zlepšení vzhledu. Je v podstatě „zelené“ skrz na
skrz. A když doslouží? Snadno se recykluje, protože je
biologicky odbouratelné a může klidně začít svůj životní
cyklus zase od začátku. Vezmeme-li v úvahu intervaly
a také nízké náklady na údržbu, je Marmoleum®
nejekologičtější pružnou podlahovou krytinou na světě.

100% PŘÍRODNÍ SUROVINY | EKOLOGICKÉ |
OBNOVITELNÉ | RECYKLOVATELNÉ
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zdravé marmoleum® home

Marmoleum® home alergici milují

Marmoleum® vytváří hřejivý pocit domova na každém
kroku. Má v sobě všechnu sílu přírody, aby mohlo
bojovat s různými bakteriemi a patogeny. Nezávislé
testy prokázaly, že Marmoleum® na svém povrchu
trvale potlačuje růst a množení mikroorganismů.
Vytváří tak bezkonkurenční prostředí a podmínky pro
alergiky i astmatiky, což potvrdil i britský alergologický
ústav. Marmoleum® se může pochlubit také přirozenou
antistatičností, za niž vděčí své přírodní podstatě.
Dotkněte se, posaďte se. Z krytiny Marmoleum® přímo
vyzařuje útulnost, harmonie a klid. Snadno rozšíří
a přenese příjemnou pohodovou atmosféru do celého
bytu. Marmoleum® je srdcem vašeho domova.

NEALERGENNÍ | ANTISTATICKÉ |
BAKTERIOSTATICKÉ | ZDRAVÉ BYDLENÍ

marmoleum® home prověřená odolnost a trvanlivost

Marmoleum® home odolá rodinnému životu

Každý den Marmoleum® přivítá vaše
kroky. Miluje bosé nohy, pro které je komfortní
a příjemné s pocitem tepla. Na druhou stranu odolává
dětským hrám, zátěži podpatků, šlápotám od bláta,
kolečkové židli a pobíhajícím domácím miláčkům. Bez
problémů ustojí rozlitou vodu, kávu i víno, rozsypanou
mouku či rozbitá vajíčka. V boji s nečistotami, skvrnami,
škrábanci i opotřebením krytině Marmoleum® vytrvale
pomáhá dvouvrstvá povrchová úprava Topshield2. Jako štít
chrání Marmoleum® před každodenním provozem a dlouhodobě pečuje o barevnou stálost dekorů. Dvojnásobná
péče o Marmoleum®, kterou obstarává Topshield2, celkově
ulehčuje úklid a snižuje náklady na čištění. Marmoleum®
funguje s vámi a trvale se něj můžete spolehnout.

ODOLNOST | TRVANLIVOST | TOPSHIELD2 |
KOMFORT | FUNKČNOST
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marmoleum® home v duhově pestré paletě

Marmoleum® home bohatství barev i designů

Marmoleum® home, to jsou dekory, které potěší oko,
zahřejí u srdce a nadchnou smysly... ty si zkrátka
zamilujete napořád. Senzační struktury i dech beroucí
barvy přírody přenášíme do každého centimetru
jedinečného linolea Marmoleum® home. Vyváženou
paletu mramorovaných, lineárních, ale i unibarevných
dekorů pro vás připravili přední bytoví designéři
a architekti. Nechte se zlákat okouzlující barevností,
hravými vzory i pestrou škálou odstínů. Krásu vzoru
můžete nechat vyniknout v plné ploše nebo využít
možnosti tvořit a kombinovat. Propojte více barev,
vytvořte podlahové obrazce, podlaha Marmoleum®
bude vaším originálním uměleckým dílem. Architekti
Marmoleum® zbožňují, přidejte se k nim.

DESIGN | BAREVNOST | STRUKTURY |
KOMBINACE | PESTROST | HRAVOST
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marmoleum® home paleta plná přírody a barev

H36

H60

H61

H21

H40

H35

H45

H43

H39

H65

H38

H46

H42

H22

H33

H48

H32

H64

Pro konkrétní výběr vzorku vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vyobrazených dekorů mohou lišit od reálných odstínů.
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marmoleum® home paleta plná přírody a barev

H69

H58

H51

H66

H68

H67

H34

H50

HD107

H62

H71

HD105

H63

HD108

H72

H70

Pro konkrétní výběr vzorku vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vyobrazených dekorů mohou lišit od reálných odstínů.

H47

HD106
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vybrali marmoleum® home pro vás

Ing. arch. Markéta Vysloužilová – ateliér Vysloužil Architekti
Šedý odstín jsem do kolekce vybrala proto, že je neutrální
a takovýto má v každé kolekci své místo. Hodí se do interiérů,
kde na neutrálním pozadí mají vyniknout barevně mobilní
kusy inventáře či výmalby. Tedy to, co lze snadno a levně
obměnit. Ve své praxi se setkávám s klienty, kteří právě
mají tyto požadavky, aby barevné dominanty byly ty, které
mohou za čas vyměnit, aby jim interiér nezevšedněl. Nebo
naopak aby bylo možné vyhovět i požadavku zcela
nebarevných prostor, s čímž jsme se také, byť ne tak často,
setkali. | H67

U výběru tohoto odstínu jsem myslela především na ty části
obydlí, určené pro děti, tedy dětské pokojíčky, které tato
barva zaručeně rozzáří. Tím spíš, pokud jde o pokoje
s menším přísunem světla. Tato barva také krásně interiér
pokoje zateplí a zútulní, je vhodná jak pro holčičky,
tak pro kluky. | H64

Rovněž barva vhodná do především chlapeckých dětských
pokojíčků, ale také například do kuchyní spojených
s obytným nebo alespoň jídelním prostorem, kde si ji
představuji jako podklad, na kterém krásně vynikne
až sterilně bílá kuchyňská linka s nerezovými doplňky
a spotřebiči a nábytkem z přírodního dubu a v kombinaci
se sluncem zalitou kuchyní plnou čerstvých bylin, vytvoří
atmosféru přímo k nakousnutí! | H66

Název dekoru mluví za vše, opravdu malířova paleta, proto
je vhodné tuto podlahu použít v prostorech, kde bude
tvořit dominantu, kde už se nepočítá s barevnými stěnami
a nábytek by klienti chtěli v neutrálních odstínech jako
jsou krémová, bílá, šedá nebo bělený dub. Nebála bych
se jej použít ani v koupelnách, protože bílá sanita a lesklý
chrom baterií by už dále nepotřeboval další oživení
v drahých obkladech, podlaha by zde vykonala své.
Rovněž v chodbách domů a bytů či všude tam, kde se
chodí v botách – malířova paleta vše milosrdně schová. | H70

„Podlahy Marmoleum® jsem si oblíbila především pro
jejich profesionálně zpracované detaily – především
sokl s fabionem, hezky vyřešeným rohem i koutem
a to, že svařovací šňůry pro spojení pásů jsou ve stejném dekoru, jako marmoleum samotné a při položení
podlahy v místnosti působí podlaha celistvě, téměř jako
litá. Přitom cena takovýchto podlah není nedostupná
a mám na výběr širokou paletu odstínů a vzorů.“

Ing. arch. Markéta VYSLOUŽILOVÁ
ateliér VYSLOUŽIL ARCHITEKTI
www.vyslouzilarch.cz

11

vybrali marmoleum® home pro vás
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Každý jsme jiný a máme různé preference. Není snadné společně vybírat
z mnoha variant. O potřebě kvalitních materiálů však diskutovat nemusíme.
Na sestavení aktuální kolekce Marmoleum® home se podílel Architectural Institute in Prague – www.archip.eu
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marmoleum® home bydlí s vámi

+ PRO OBÝVACÍ POKOJE
Podlaha Marmoleum® home uvítá každou vaši návštěvu a oslní osobitým
přírodním kouzlem. Poskytne také dostatek pohodlí k poklidnému lenošení
a relaxaci. Nadchne moderními dekory i nesčetnými možnostmi kombinací.
ÚTULNOST | POHODLÍ | DESIGN | OSOBITOST | BAREVNÉ KOMBINACE

| Marmoleum® home HD106

13

marmoleum® home podlaha pro gurmány

+ PRO KUCHYNĚ
Marmoleum® home je tou správnou ingrediencí pro vaši kuchyni. Předveďte své kulinářské
umění, podlaha Marmoleum® předvede svoji funkčnost a odolnost. Zažijte tu pohodu při
úklidu. Z celistvého povrchu lehce odstraníte drobky, nečistoty i rozlité tekutiny.
ODOLNOST | FUNKČNOST | SNADNÝ ÚKLID | VYSOKÁ ZÁTĚŽ

| Marmoleum® home H60
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marmoleum® home si hraje s dětmi

+ PRO DĚTSKÉ POKOJE
Dětský pokoj je světem, kde se sní, hraje, učí, kreslí a objevují se nové věci. Spolehlivá přírodní
podlaha Marmoleum® v rozmanitých odstínech bude provázet vaše dítě na cestě za poznáním i hrou od kolébky až po bránu dospělosti. A její úklid, tak ten je opravdu hračkou.
PESTRÉ BARVY | ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ | ANTIBAKTERIÁLNÍ | NESTUDÍ

| Marmoleum® home H33
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marmoleum® home pro odpočinkové snění

+ PRO LOŽNICE
Nechte podlahu Marmoleum® home vstoupit do svých snů. Provoní vaši ložnici
a vytvoří zdravé prostředí pro odpočinek i snění. Promění ložnici v oázu klidu
a harmonie, daleko vzdálenou od okolního ruchu.
PŘÍRODNÍ | PODPOŘÍ ODPOČINEK | UKLIDŇUJÍCÍ BAREVNÉ TÓNY | ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

| Marmoleum® home HD105
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marmoleum® home račte vstoupit

+ PRO PŘEDSÍNĚ, VSTUPNÍ HALY, CHODBY
Račte vstoupit, pojďte dál a nezouvejte se. Podlaha Marmoleum® vytrvale odolává
šlápotám a srdečně vás přivítá doma. I přes velkou zátěž mnoha kroků dovnitř
i ven Marmoleum® jednoduše uklidíte a opět bude krásné a reprezentativní.
TRVANLIVOST | ODOLNOST PROTI ŠLÁPOTÁM | SNADNÝ ÚKLID | KRÁSNÝ VZHLED

| Marmoleum® home H36
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marmoleum® home – pracovat je pohoda

+ PRO PRACOVNY
Investicí do podlahy Marmoleum® home získáte dlouhodobě spolehlivého pracanta,
který bude zodpovědně a spolehlivě fungovat ve vaší kanceláři a pečlivě se postará
o vaše pohodlí při práci. Bez problémů zvládá také provoz kolečkových židlí.
SPOLEHLIVOST | ZÁRUKA 25 LET | ODOLNÝ VŮČI KOLEČKOVÉ ŽIDLI | PŘIJATELNÁ CENA

| Marmoleum® home H62

18

plánujte marmoleum® home nové generace podle svých představ

Marmoleum® home vynikne opravdu
všude

Změňte podlahu, změňte stěny...
život je zkrátka změna

Váš interiér se promění v okamžiku

Jeden dekor v mnoha různých interiérech. Atraktivní
lineární vzor Marmoleum® home svojí barevností rozzáří
obývací pokoj, prakticky doplní kuchyni a zútulní ložnici
i dětský pokoj. Marmoleum® home se zkrátka hodí do
každého interiéru, stačí vybrat z pestré palety váš oblíbený
dekor.

Jeden interiér – pokaždé jiný dekor. Posuďte tu změnu.
Jeden obývací pokoj a vždy vypadá jinak. Stačí změnit
podlahu i barvu stěn a máme tu nový pokoj s novou
atmosférou. Světlý krémový odstín krytiny Marmoleum®
home působí čistě. Modrý odstín vytváří pocit uvolnění.
Svěží zelený tón vychází z přírody a navozuje spokojenost.

Proměňte i svůj interiér. Chcete vidět, jak bude vypadat
Marmoleum® home přímo u vás doma? Zašlete nám
fotografii vašeho interiéru přes aplikaci plánovač
podlah a my ji připravíme tak, abyste si sami mohli
změnit podlahu a najít ten správný odstín z široké
palety podlahovin.
Plánujte podlahy podle svých představ

www. forbo-flooring.cz/planovac
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marmoleum® home v technickém detailu

Marmoleum® je vhodné na podlahové
vytápění

Garantovaná záruka 25 let

Svařování pro finální dojem

Zvažujete podlahové vytápění? Podlaha Marmoleum®
říká ano! I přesto, že se jedná o přírodní materiál,
je možné Marmoleum® bez problémů instalovat
na podlahové topení. Použít můžete jak teplovodní,
tak i elektrické, ale vždy si pečlivě zjistěte podmínky
instalace u výrobce podlahového topení. Při instalaci
na podlahové topení je nutnou podmínkou dodržení
maximální teploty podkladu, která nesmí překročit
27 °C a podlahovina musí být celoplošně přilepena
k podkladu. Samozřejmě musí být dodrženy
doporučené způsoby pokládky, včetně dodržení
požadované vlhkosti i teploty.

Kvalitou krytiny Marmoleum® jsme si opravdu jisti.
Vždyť ji vyrábíme již více než století a zástupy spokojených
zákazníků se neustále rozšiřují. Můžete se spolehnout,
že s krytinou Marmoleum® home si domů přinášíte nejen
kousek přírody, tradici a designový unikát, ale také
prvotřídní produkt s garantovanou zárukou 25 let.
Bližší informace o záručních podmínkách naleznete
v záručním letáku.

Svařování spojů krytiny Marmoleum® home po pokládce
je praxe, která se stala obecně přijatým požadavkem.
Svařením spojů zvýšíme hygienickou úroveň a celkově
zajistíme výslednou celistvost podlahy. Z estetického
hlediska je možné v některých případech spojovat pásy
také na těsný přířez.
Pro každý dekor kolekce je k dispozici barevně odpovídající
svařovací šňůra. Unikátní vícebarevné svařovací šňůry
patentované společností Forbo umožňují vytvoření téměř
neviditelného spoje. Jednobarevné svařovací šňůry
mohou být použity k vytvoření klasického spoje v odstínu
dekoru, případně v odlišném odstínu pro dekorativní
zdůraznění. Přehled dekorů a jim odpovídajících svařovacích šňůr naleznete u přehledu kolekce na straně 26.
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marmoleum® home v technickém detailu

Žlutý film ze sušicích komor

Pro pokládku žádejte certifikované
kladeče

Instalace u stěn a na schody

Při výrobě krytiny Marmoleum® se využívá proces
oxidace a sušení, díky čemuž pak získává své
požadované vlastnosti a specifikace. Tento proces
zanechává na povrchu materiálu „nažloutlý“ film, který
způsobuje nepatrnou změnu odstínu. Ta je zřetelnější
zejména u světlejších odstínů. Tento jev je přirozeným,
neškodným projevem výskytu použitého lněného oleje
a pryskyřice. Pokud je ovšem Marmoleum® vystaveno
normálnímu dennímu světlu, tento lehce nažloutlý film
vymizí obvykle během 24 až 48 hodin. V případě, že je
na podlaze položen kobereček nebo postavena skříňka,
nažloutlý film se opět vrátí a znovu zmizí v případě,
když bude zakrytá část vystavena dennímu světu.

Pokládku svěřte odborníkům. Při instalaci je nutné přihlížet
ke specifickým vlastnostem, které vycházejí z přírodní
podstaty materiálu Marmoleum®. Volte proto kladeče, kteří
se prokáží certifikátem společnosti Forbo na pokládku
krytiny Marmoleum®. Pouze správně instalovaná krytina
Marmoleum® může zaručit, že bude fungovat bezvadně
a po řadu let. Marmoleum® home se vyrábí v rolích 2 m
šíře. Pro pokládku je vždy nutný kvalitně připravený
normalizovaný podklad – čistý, suchý, rovný, hladký,
celistvý. Následně se na něj celoplošně lepí krytina
Marmoleum®. Spojování jednotlivých pásů se provádí
svařováním za použití barevně odpovídající svařovací šňůry.

Jak prakticky a vkusně ukončit Marmoleum® u stěn?
Nabízí se hned několik možností. Vytahovaný sokl je
variantou, která dokonale padne k podlaze i stěnám.
Část materiálu Marmoleum® se vytáhne na stěnu, čímž
je podlaha esteticky zakončena. Z praktické stránky se
lépe udržuje a čistí, zejména pak v rozích, a je zaručena
vysoká úroveň hygieny. Další možností je instalace
předhotovených standardních lišt, např. dřevěných,
které jsou na trhu k dispozici v široké nabídce.
Mohu použít Marmoleum® také na schody? Samozřejmě.
Se svojí trvanlivostí a flexibilitou bude skvěle fungovat.
Při instalaci je dobré vyztužit nášlapné hrany schodů
lištami, které jsou dostupné na trhu v různých provedeních.

www.forbo-flooring.cz/reference
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marmoleum® home čištění a údržba

Čisticí zóny Coral® pomáhají v boji
s nečistotami

Vytírání mopem s přípravkem Monel

Údržba na sucho – prachový mop,
vysávání a zametání

Bojujte aktivně a elegantně se špínou a vlhkostí hned
za dveřmi a ochraňte podlahy v celém domě. Funkční čisticí
zóny Coral® snadno zadrží až 94 % vnesených nečistot
a přitom je snadno sladíte s interiérem. Mezi pestrou
barevnou i funkční paletou dekorů naleznete řešení
pro každý vstupní prostor.Textilní vlákna vysoké kvality
absorbují vlhkost i pevné nečistoty a očistí tak podrážky
bot již při prvních krocích. Čisticí zóna Coral® nechá špínu
a vlhkost stát u dveří a nepustí je dál.
www.forbo-flooring.cz/coral

I přes to, že je Marmoleum® odolnou krytinou, která je navíc
chráněna dvouvrstvou povrchovou úpravou Topshield2,
samoúdržbová není. Stejně jako ostatní krytiny se bez vaší
úklidové péče neobejde. Vždyť proč si kazit krásný dojem
z přírodního linolea Marmoleum® home nějakou špínou, drobky,
prachem či rozlitou vodou? Navíc, když je úklid tak snadný.
Hladký povrch krytiny Marmoleum® chrání vrstva Topshield2
před špínou, škrábanci, skvrnami a zajišťuje dlouhotrvající
zářivost barev. Jak se starat o vaše Marmoleum®? Jednou
z variant je vytírání mopem s přídavkem čisticího prostředku na
mýdlové bázi – Monel. Příjemná vůně i skvělé čisticí schopnosti
prostředku Monel se bezvadně postarají o vaše Marmoleum®.
Nejen, že podlahu krásně vyčistí, ale navíc ji ošetří. Podrobný
návod na údržbu je součástí záručního listu.

Možnost rychlého a efektního úklidu představuje také stírání
prachovým mopem. Jednorázové prachové utěrky dokonale
setřou prach i nečistoty a navíc jsou napuštěné lněným olejem,
který Marmoleum® také ošetřuje. Je to jednoduché, stačí
prachovou utěrku nasadit, snadným pohybem setřít místnost
a pak ji použitou vyhodit. Preferujete raději vysávání či zametání?
Obojí je možné. Snadnému úklidu napomáhá také antistatičnost
krytiny Marmoleum®. Odstranění nečistot jde opravdu lehce
a prach se vám nebude k podlaze stále znovu přilepovat.
Oprava a renovace
Nemusíte mít obavy ani v případě, kdy dojde k závažnější
nehodě na vaší krytině Marmoleum®. Ochrannou povrchovou
úpravu Topshield2 je v případě poškození možné oživit
či obnovit. Plusem je také homogenní struktura materiálu.

marmoleum® home – inspirace pro vás

marmoleum® home H36 |
vymezení obytného prostoru – jemný krémový odstín

Foto: Karel Novák
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marmoleum® home – inspirace pro vás

marmoleum® home H62 |

marmoleum® home H43 |

módní jednobarevný dekor

oblíbené klasické mramorování

Foto: Karel Novák
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marmoleum® home – inspirace pro vás

marmoleum® home H47 |

marmoleum® home H68 |

noblesní mramorování v nadčasové šedé

osvědčený dekor ve svěžím odstínu

Foto: Karel Novák
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marmoleum® home – inspirace pro vás

marmoleum® home H35 |
decentní vzor s jemným mramorováním

Foto: Karel Novák
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marmoleum® home – technické specifikace
Marmolem® splňuje požadavky normy EN ISO 24011
Marmoleum
Celková tloušťka

EN-ISO 24346

2,5 mm

Bytová výstavba

EN-ISO 10874

Třída 23

Občanská výstavba

EN-ISO 10874

Třída 34

Lehký průmysl

EN-ISO 10874

Třída 43

Šířka role

EN-ISO 24341

2,00 m

Délka role

EN-ISO 24341

≤ 32 m

Odolnost v bodovém zatížení

EN-ISO 24343-1

≤ 0,15 mm

Odolnost vůči kolečkům

EN 425

Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W
s měkkou kontaktní plochou.

Barevná stálost

EN-ISO 105-B02

Metoda 3: modrá škála minimálně 6

Ohebnost

EN-ISO 24344

∅ 40 mm

Chemická odolnost

EN-ISO 26987

Bakteriostatické vlastnosti

Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům
a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzín
atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.
Marmoleum® má přirozeně bakteriostatické vlastnosti,
které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi,
dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).
Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety,
mohou být snadno odstraněny. Jemně je seškrábněte
a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví.

Odolnost vůči cigaretám

EN 1399

Protikluznost

DIN 51130

R9

Kročejová neprůzvučnost

EN ISO 717-2

≤ 5 dB
LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na
životní prostředí.

Životní cyklus výrobku LCA

Marmoleum® splňuje požadavky normy EN 14041
Reakce na oheň

EN 13501-1

Cfl-s1

Protikluznost

EN 13893

DS: ≥ 0,30

Elektrostatický náboj

EN 1815

< 2 kV

Tepelná vodivost

EN 12524

0,17 W/m⋅K

PŘEHLED KOLEKCE MARMOLEUM® HOME
Číslo Tloušťka
dekoru 2,5 mm
H21
H22
H32
H33
H34
H35
H36
H38
H39
H40
H42
H43
H45
H46
H47
H48
H50
H51
H58
H60
H61
H62
H63
H64
H65
H66
H67
H68
H69
H70
H71
H72
HD105
HD106
HD107
HD108

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Svařovací
šňůra
jednobarevná

Svařovací
šňůra
vícebarevná

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Podobně jako u všech ryze přírodních produktů se mohou také u materiálu Marmoleum® vyskytnout nepatrné odchylky v barvě i struktuře mezi vyrobenými šaržemi dodaného materiálu a vzorky.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Hodnota
LRV

NCS kód

36 %
29 %
38 %
18 %
38 %
56 %
65 %
41 %
46 %
55 %
45 %
49 %
29 %
44 %
21 %
13 %
29 %
14 %
12 %
34 %
31 %
30 %
10 %
52 %
31 %
46 %
27 %
30 %
45 %
24 %
11 %
17 %
8%
34 %
57 %
26 %

3010-Y30R
3040-Y30R
1070-Y20R
2570-Y60R
2050-G60Y
1030-Y10R
1510-Y10R
2040-Y30R
2030-Y20R
1515-Y20R
2030-Y20R
1515-Y30R
3040-Y30R
2020-Y20R
5502-G
1580-Y90R
4020-Y30R
7502-Y
5030-R90B
4010-Y10R / 3050-G90Y
4502-Y / 1050-Y50R
3040-G90Y
4050-Y80R
1050-Y10R
1060-Y50R
2040-G60Y
4502-Y
2040-B10G
2502-G
4020-Y20R
7010-Y50R
6010-Y30R
8005-Y80R
4010-Y30R
2010-Y
2070-Y90R / 3050-B / 3030-G20Y
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další kolekce bytových podlahovin Forbo flooring

Přírodní plovoucí podlaha
Marmoleum® click

Luxusní vinylové dílce Allura

Sametový vinyl Flotex®

Vinyl v rolích Novilon®

Varianta vyráběná ve formě lamel
(rozměr 90 x 30 cm) a čtverců (30 x 30 cm),
která se snadno pokládá díky zámkovému
„click“ spoji. Vrchní vrstvu tvoří Marmoleum®,
které je nalisované na voděodolné HDF desce
s rubovou korkovou vrstvou pro vylepšení
akustických vlastností. Marmoleum® click
je trvale antistatické, antibakteriální, odolné
a snadno se udržuje. V nabídce je 21
atraktivních barev pro nekonečné možnosti
kombinací a tvorbu geometrických obrazců.

Ucelená kolekce luxusních vinylových dílců
Allura je dostupná v přírodních dekorech dřeva
a kamene. Dokonalý vzhled vzoru je podtržen
reliéfním embosováním, díky čemuž vynikne
do nejmenšího detailu. Pestrá kolekce zahrnuje
klasické dekory ve velmi realistickém provedení,
ale upoutá i moderními designy v souladu
s posledními trendy v bydlení. Rozměr lamel
i čtverců je zvolen tak, aby maximálně vynikla
krása dekoru. Povrch dílce je chráněn
povrchovou úpravou PUR Pearl pro větší
trvanlivost, odolnost a snadný úklid.

Spojuje v jedné krytině komfort a útulnost
koberců i odolnost a snadný úklid vinylů.
Sametově přitažlivý povrch je hebký, teplý,
se zvukově izolačními vlastnostmi. Odolá vysoké
zátěži i pojezdu kolečkové židle. Antibakteriální
ošetření vláken Sanitized® chrání povrch proti
bakteriím i roztočům. Flotex® je doporučován
britským alergologickým ústavem Allergy UK.
Opravdovou výhodou je ovšem snadná údržba
i omyvatelnost. Uchvátí vás také pestrá paleta
designů v mnoha barevných variantách.

Novilon® je nejen krásná, designová,
ale i funkční podlaha. Získá si vás svojí
odolností, trvanlivostí, protikluzností
i praktičností. O komfort při chůzi, tepelnou
a zvukovou izolaci se stará rubová
mechanická pěna, která navíc zajišťuje
materiálu tvarovou paměť. Rozmanitá
nabídka více než 95 vzorů zaujme dekory
dřeva, dlažby i abstraktními designy.
Novilon® ustojí drobné nehody, snadno se
udržuje a navíc je jeho kvalita garantována
zárukou 20 let. Vyráběn je v rolích
až 4 m šíře.

www.forbo-flooring.cz/click

www.forbo-flooring.cz/allura

www.forbo-flooring.cz/flotex

www.novilon.cz

magazín přírodního linolea

Marketingové zastoupení výrobce pro ČR a SR
Forbo Flooring Systems je součástí
skupiny Forbo Group, světového lídra
v oblasti podlahových krytin, lepidel
a pásových systémů. Nabízí celou řadu
podlahovin pro komerční i bytové použití.
Vysoce kvalitní linoleum, vinyly, koberce,
sametový vinyl a vstupní podlahové
systémy kombinují funkčnost, barevnost
i design a přináší tak komplexní řešení
pro každý interiér.

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
Tel.: + 420 239 043 011
Fax: + 420 239 043 012
E-mail: info@marmoleum.cz

www.marmoleum.cz
www.forbo-flooring.cz/home
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