marmoleum® modular
lines
shade
colour
marble

100 x 15 cm

100 x 25 cm

75 x 50 cm

50 x 50 cm

50 x 25 cm

25 x
25 cm

NOVÝ UDRŽITELNÝ KONCEPT
PODLAHY, KTERÝ PŘESAHUJE
TRADIČNÍ NABÍDKY

Nová a originální

Alternativa bez PVC

Nová kolekce Marmoleum® Modular příjemně překvapí.

Kolekce Marmoleum® Modular nabízí vysoce kvalitní

Nabízí 61 barev a designů, ze kterých můžete vytvořit

přírodní alternativu bez PVC ke všem luxusním

inspirující podlahy, které bezvadně zapadnou do

vinylovým dílcům, které jsou dnes dostupné na trhu.

vašeho interiéru. Je zde šest nových rozměrů dílců: od

Vyrobeno je z obnovitelných přírodních surovin,

extra velkých obdélníků 75x50 cm a 50x25 cm, po

Marmoleum® neobsahuje PVC ani žádné ftaláty nebo

čtverce 50x50 cm a 25x25 cm a prkna 100x25 cm a

jiné změkčovadla. Marmoleum® je certifikováno

100x15 cm.

mezinárodně uznávanými značkami v oblasti životního
prostředí, jako je např. Blue Angel, The Nordic Swan a

Marmoleum®

Nature Plus. Kromě toho, použitím krytiny Marmoleum®

Tato kolekce vyjme Marmoleum® z jeho tradičního

ve vašich projektech získáte odměnu v podobě kreditů

prostředí. Marmoleum® Modular nabízí hravý

u mezinárodní certifikace LEED pro udržitelné budovy.

experiment s barvou a strukturou jako žádná jiná
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podlahová krytina předtím. Jemné nuance či silné

Tvůrčí svoboda

kontrasty? Výběr je na vás. Můžete vytvořit industriální

Kolekce Marmoleum® Modular vám nabízí možnost

podlahový vzor s designem betonu či mramorování,

vytvořit podlahu podle vašeho výběru. Kolekce přímo

nebo můžete zůstat u jemné hry barevných tónů,

vyzývá k hraní, kombinování a propojování tvarů,

vlastní přírodnímu kameni či betonu.

rozměrů a barev všech dílců, které se rozhodnete

Můžete si pohrát se směrem čar a vytvořit podlahu jako

použít. Tímto způsobem může být vytvořen zcela nový

ze dřeva. Nebo můžete být odvážní a použít barvy při

koncept podlah, který překračuje hranice tradiční

vytváření vlastního podlahového designu pro

nabídky podlahových krytin, kde o výběru rozhoduje

zvýraznění vašeho interiéru.

pouze design. Teď si můžete hrát s tvary, rozměry a
formáty dílců a vytvořit podlahu, jakou si budete přát.
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VOLBA MODULÁRNÍ
PODLAHY PŘICHÁZÍ
PŘIROZENĚ
Mnoho druhů podlahových krytin již existuje v modulární formě: dřevo,
kámen, keramika nebo kobercové čtverce. Všechny nabízí různé způsoby, jak
vytvářet podlahy s jejich vlastní identitou. U krytiny Marmoleum® teď máte
stejnou možnost a navíc se jedná o přírodní způsob.
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LINES

TATO NOVÁ KOLEKCE LINOLEA SPOLEČNOSTI FORBO
SE PŘEDSTAVUJE VE ČTYŘECH SAMOSTATNÝCH
TÉMATECH:
Lines (linie): nadčasová kolekce

Colour (barva): módní kolekce pastelů

abstraktních lineárních vzorů. Náhodně

stejně jako moderní mix barevných variant

kalandrovaný lineární vzor Striato vytváří

betonu a plné spektrum jasných teplých

unikátní přirozený design, který odráží

barev oživí každé prostředí. Barvy jsou

moderní i tradiční dřevěné parketové

srdcem kolekce a nejznámějším

podlahy. Možnosti návrhů podlah se liší od

charakteristickým rysem linolea. Barvy

uni barevných lineárních instalací až k

mohou být využity jako ústřední motiv,

elegantním motivům ve struktuře rybí kosti.

akcent nebo kombinovány v unikátní

Smícháním různých barev do jednoho

mozaikové podlaze pro vyjádření prostředí.

návrhu mohou být vytvořeny jemné
odstíny jako barevné schéma řady Striato,

Marble (mramorování): klasické a moderní

vytvořené pro kreace tón v tónu.

mramorované barvy, které byly vytvořeny
pro vzájemné kombinování tak, aby dodaly

Shade (odstín): kolekce dekorů se

vaší podlaze zvláštní rozměr. Použijte

strukturou betonu v teplých i chladných

přirozené mramorování linolea v

šedých odstínech doplněných černou a

kombinaci s odlišnými odstíny

bílou. Barevná řada je odstupňována

mramorování k vytvoření výrazné a

jemnými rozdíly barev a odstínů pro

unikátní přírodní podlahy.

vytvoření realistických vzorů v kamenném a
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betonovém vzhledu. Dílec ve velikosti XL

Kromě kombinací v rámci jednotlivých

(75x50 cm) umožňuje zdůraznit

témat je možné míchat a kombinovat

materiálové propojení kamene a břidlice.

všechny barvy i dekory navzájem.

VZORY ONLINE
MARMOLEUM® MODULAR VÁM
NABÍZÍ NEKONEČNÝ VÝBĚR TVARŮ,
ROZMĚRŮ A BAREV
Samotná kolekce vybízí k hraní s barvami a vzory. Vytvořili jsme
celou řadu návrhů podlahových vzorů jako příkladů rozdílných
podlahových typů, které můžete mít. Do těchto podlahových
vzorů je možné online doplnit barvy a podívat se, jak se váš
návrh změní v reálnou podlahu v reálném interiéru.
Webová stránka Forbo plánovač nabízí spoustu příležitostí
pohrát si, kombinovat a vytvářet skvěle vypadající podlahy.

www.marmoleummodular.com

Vzor PC-10

PC-11 (t3203 - t3242)
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PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 t3243 - t3244 - t3245 - t3251 t3563 - t3566 - t3887)
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ABSTRAKTNÍ LINEÁRNÍ
DEKORY VE FORMÁTU PRKNA I
ČTVERCE
15 individuálních barev řazených dle odstínu a barevného
tónu tak, aby utvořili tuto úžasnou kolekci prken a čtverců.
Striato je ideální pro vytváření přirozeně vypadajících
podlah, pěkně seřazených do struktury rybí kosti, v
jednotných barvách nebo v rafinovaném barevném mixu, s
nádechem abstraktních dřevin.

PL-21 (t5217 - t5230 - t5235, 100 x 15 cm - 100 x 25 cm)

1 m.

1 m.

t3573 - t5218- t5231 - t5232, 100 x 25 cm

Vzor PL-10

Vzor PL-20

PL-11 (t5217 - t5230 - t5235)
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PL-51 (t3575 - t5232, 100 x 25 cm)

PL-12 (t3573)

PL-22 (t5229 - t5230 - t5235 t5236)

PL-23 (t3573 - t5217 - t5225 - t5235)
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marmoleum® modular lines

t5218 | Welsh moor

LRV 8%

t5216 | Pacific beaches

LRV 48%

t5216cg

t5232 | rocky ice

LRV 17%

t3573 | trace of nature

LRV 27%

t5235 | North Sea coast

LRV 32%

t5229 | fresh walnut

LRV 15%

t5233 | Caribbean shore

LRV 43%

t5233cg

t5226 | grey granite

LRV 29%

t5231 | Cliffs of Moher

LRV 29%

t5217 | whithered prairie

LRV 23%

t5236 | fox club

LRV 19%

t5234 | Corn Island

LRV 37%

t5234cg

cross-grained

LRV 49%

100 x 15 cm

t5230 | white wash

100 x 25 cm

100 x 25 cm a 100 x 15 cm. Kromě toho jsou v nabídce také

LRV 34%

50 x 50 cm

hnědých a tmavších – šedých barvách. Rozměry prken jsou

t5225 | compressed time

100 x 25 cm

Kolekce je sestavena ve světlejších – žlutých, středních –

LRV 57%

50 x 50 cm

PL-33 (t5225, 50 x 50 cm)

t3575 | white cliffs

25 x 50 cm

PL-41 (t5216cg - t5233cg - t5234cg, 25 x 50 cm)

čtverce 50 x 50 cm a zajímavý dekor s příčnými liniemi v dílci
12

25 x 50 cm ve žlutých tónech pro vytváření bambusového
efektu.
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JEMNÁ A CITLIVÁ
ROVNOVÁHA
Osm šedých tónů linolea dohromady s reálnou černou a
bílou nabízí jemnou rovnováhu struktury, barvy a
odstínu. Vše velmi úzce propojené, takže kombinace
jakékoliv položky této kolekce okamžitě vytvoří nepatrný
rozdíl v barvě…

t3717 - t3718 - t3719 - t3720, 75 x 50 cm

1 m.

1 m.

t3711 - t3719 - t3720 - t3721, 50 x 25 cm

Vzor PS-10

Vzor PS-20

PS-11 (t3716 - t3717 - t3718)
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PS-13 (t3722 - t3716, 50 x 25 cm)

PS-12 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)

PS-21 (t3711 - t3719 - t3720)

PS-22 (t3704 - t3716 - t3717 - t3718)
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marmoleum® modular shade

LRV 59%

t3722 | stardust

LRV 50%

t3711 | cloudy sand

LRV 49%

t3717 | Neptune

LRV 38%

t3719 | Malibu beach

LRV 37%

t3718 | Pluto

LRV 30%

t3720 | sandy coast

LRV 28%

t3704 | satellite

LRV 23%

t3721 | Ipanema

LRV 23%

1 m.

PS-31 (t3707 - t3717 - t3718 - t3722, 50 x 25 cm - 50 x 50 cm)

t3716 | Mercury

Vzor PS-30

75 x 50 cm

75x50,50x25, 50x50, 25x25 cm. Jemné barevné odstíny v řadě

50 x 25 cm

klasickými „Černo - bílými“ dílci. Dostupné rozměry dílců jsou:

25 x
25 cm

4 chladné betonové odstíny a 4 teplé šedé tóny doplněné

50 x 50 cm

LRV 7%

t3707 | black hole

PS-41 (t3722 - t3716, 50 x 50 cm)

50 x 25 cm

PS-33 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)

50 x 50 cm

PS-32 (t3704 - t3716 - t3717 t3718)

Concrete promíchané dohromady vytváří decentní rozdíly, které
16

probudí vaši podlahu k životu, kdykoliv ji zaleje světlo.
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VYTVOŘTE PESTROBAREVNÉ, ODVÁŽNÉ
PROSTŘEDÍ, POUTAVÉ ZVÝRAZNĚNÍ,
AKCENTY NEBO VYUŽIJTE PRŮVODCE
PODLAHOVÝMI VZORY
Barevné podlahy působí odvážným dojmem, ale

Zvýraznění a jiné kombinace

mohou také sloužit jako jednobarevný základ pro

Barevná kolekce Colour může být rovněž

navržený prostor. Tradiční šachovnicová podlaha

kombinována s kolekcí Lines, Shade nebo Marble.

ve dvou odstínech se stává něčím velmi odlišným

Zde může barevný prvek fungovat jako mírné

už při přidání třetí nebo čtvrté barvy. Pokud je do

zvýraznění nebo akcent jinak jednobarevné podlahy.

designu navíc dodán prvek náhodnosti, podlaha
vypadá úžasně.

PC-21 (t3563 - t3566 - t3712 - t3715, 25 x 25 cm - 75 x 50 cm) + t3243

1 m.

1 m.

t3242 - t3255 - t3566 - t3882 - t3884, 50 x 50 cm

Vzor PC-10

Vzor PC-20

PC-11 (t3203 - t3242)
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t3242 - t3563 - t3887 (25 x 25 cm)

PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - t3243 t3244 - t3245 - t3251 - t3563 - t3566 t3887)

PC-22 (t3713 - t3714 - t3882)

PC-23 (t3566 - t3712 - t3713 t3714 - t3715)
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marmoleum® modular colour

t3243 | stucco rosso

LRV 23%

t3203 | henna

LRV 11%

t3713 | purple haze

LRV 30%

t3887 | moonlight

LRV 42%

t3245 | summer pudding

LRV 12%

t3244 | purple

LRV 8%

t3714 | blue dew

LRV 32%

t3884 | frost

LRV 45%

t3882 | relaxing lagoon

LRV 39%

t3238 | laguna

LRV 30%

t3242 | adriatica

t3715 | phosphor glow

LRV 34%

t3566 | silent sulphur

LRV 57%

t3251 | lemon zest

LRV 52%

t3224 | chartreuse

LRV 38%

t3255 | pine forest

LRV 9%

t3127 | Bleeckerstreet

LRV 12%

t3030 | blue

LRV 9%

LRV 17%

50 x 50 cm

odstíny a sadu 12 moderních jasných teplých barev, které tvoří

LRV 48%

25 x
25 cm

jednou kontrastní barvou, čtyři odpovídající barevné pastelové

t3563 | frozen autumn

75 x 50 cm

Kolekce Colour obsahuje čtyři moderní šedé tóny smíchané s

LRV 31%

50 x 50 cm

PC-31 (t3238 - t3884 - t3887, 25 x 25 cm)

t3712 | orange shimmer

hravé a zajímavé kombinace a oživí váš interiér.
20
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KLASICKÉ
MRAMOROVÁNÍ V
MODERNÍ PODOBĚ
Zažijte tradiční mramorované Marmoleum® v novém formátu.
Kolekce obsahuje tradiční i moderní mramorované dekory
zkombinované s výběrem intenzivního a barevného mramorování,
doplněného jemnými mramorovanými designy, které propůjčují
krytině intenzivní přirozený a realistický efekt skutečného kamene.
A najednou to, co vypadá tradičně, se probouzí k životu v moderní
podobě. Mramorované dekory je možné velmi dobře kombinovat s
ostatními přírodními materiály jako dřevem, kamenem, sklem nebo
kůží, což je ideální pro prodejny nebo prostředí pohostinství.

1 m.

PM-21 (t3048 -t3136 - t3139 - t3216, 50 x 25 cm)

1 m.

PM-11 (t3254 - t3405 - t3423 - t3425, 50 x 50 cm)

Vzor PM-10

Vzor PM-20

PM-12 (t3053 - t3136 - t3146 t3216)
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PM-24 (t3048 - t3139 - t3407, 50 x 25 cm)

PM-13 (t3405 - t3407)

PM-22 (t2713 - t3048 - t3136 t3146)

PM-23 (t2713 - t3246 - t3252 t3254)
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marmoleum® modular marble

t3407 | donkey island

LRV 36%

t2713 | calico

LRV 53%

t2707 | barley

LRV 49%

t3232 | horse roan

LRV 40%

t3405 | Granada

LRV 28%

t3252 | sparrow

LRV 29%

t3136 | concrete

LRV 47%

t3216 | moraine

LRV 34%

t3425 | autumn leaf

LRV 15%

t3246 | shrike

LRV 21%

t3146 | serene grey

LRV 27%

t3053 | dove blue

LRV 27%

t3423 | painters palette

LRV 24%

t3254 | clay

LRV 17%

t3048 | graphite

LRV 14%

t3139 | lava

1 m.

PM-31 (t3053 - t3139, 50 x 25 cm)

Vzor PM-30

Kolekce 16 klasických a moderních mramorovaných barev,

LRV 9%

50 x 50 cm

PM-33 (t3216 - t3232)

50 x 25 cm

PM-32 (t3048 - t3136 - t3146)

které byly vytvořeny pro vzájemné míchání a kombinování tak,
24

aby vaší podlaze propůjčily speciální rozměr.
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VYTVOŘENO
PŘÍRODOU NAVRŽENO ODOLAT

UDRŽITELNÁ VOLBA
PŘIPRAVENÁ K POUŽITÍ

Vyrobit Marmoleum Modular je vlastně spolupráce s

odbouratelná. Marmoleum® demonstruje celý

Marmoleum® Modular je jedinečné v tom, že každý tvar

Marmoleum® Modular je udržitelnou alternativou ke

přírodou. Kombinujeme přírodní suroviny a

životní cyklus výrobku, z něhož má příroda výhody.

a formát je řezán samostatně ze základního materiálu.

všem designovým dílcovým podlahám, které jsou dnes

zpracováváme je našimi odborníky. Výsledkem naší

Dobře instalované dílce k sobě pasují bez spáry a není

na trhu. S novou povrchovou úpravou Topshield2 je

vášně je krásná, ekologická, trvanlivá podlahová

je tudíž nutné svařovat. Polyesterová rubová strana

podlaha připravená k použití ihned po pokládce.

krytina bez PVC, která je přírodní a biologicky

zaručuje produktu vynikající rozměrovou stálost a to

Modulární dílce se snadno instalují, vyžadují minimální

dokonce i při instalaci na větší ploše. Marmoleum®

čištění i údržbu a mohou být snadno recyklovány po

Modular je z výroby ošetřeno povrchovou úpravou

uplynutí jejich životnosti.

Topshield2, dvouvrstvou akrylátovou úpravou na vodní
bázi, která materiál chrání před poškrábáním a špínou.
Rovněž zajišťuje snadné čištění a údržbu. Podlaha si
díky povrchové úpravě Topshield2 udrží dlouhodobě
krásný vzhled.
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PL-11 (t5217 - t5230 - t5235, 100 x 25 cm)
Základní suroviny používané pro výrobu kolekce Marmoleum® Modular zahrnují lněný olej, dřevitou moučku, přírodní pryskyřici, vápenec a pigmenty.
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VYSVĚTLENÍ NÁVRHŮ PODLAH V KOLEKCI SHADE

1 m.

1 m.

VYSVĚTLENÍ NÁVRHŮ PODLAH V KOLEKCI LINES

PL-10

PL-11
t5230 33%

PL-12

PL-13

100 x 25 cm: t3573 100%

100 x 25 cm: t5218 100%

PS-10

PS-11
50 x 25 cm: t3716 33,3%
t3718 33,3%

PS-12
t3717 33,3%

50 x 25 cm: t3711 25%
t3720 25%

t3719 25%
t3721 25%

1 m.

1 m.

100 x 25 cm: t5217 33%
t5235 33%

PL-21

PL-22

100 x 25 cm: t5217 21% t5230 21% t5235 21%
100 x 15 cm: t5217 13% t5230 13% t5235 13%

100 x 25 cm: t5229 31%
100 x 15 cm: t5230 19%

PL-31

PL-32

50 x 50 cm: t5236 100%

50 x 50 cm: t3573 25%
t5231 25%

PS-20

PL-23
t5236 31%
t5235 19%

100 x 25 cm: t3573 31%
100 x 15 cm: t5225 19%

t5217 31%
t5235 19%

PS-21
75 x 50 cm: t3711 33,3%
t3720 33,3%

PS-22
t3719 33,3%

75 x 50 cm: t3704 25%
t3717 25%

t3716 25%
t3718 25%

1 m.

1 m.

PL-20

PL-30

PS-30

PL-33
t5225 25%
t5236 25%

50 x 50 cm: t5225 100%

PS-31
50 x 25 cm: t3707 25%
50 x 50 cm: t3717 25%

PS-32
t3722 25%
t3718 25%

50 x 25 cm: t3704 25%
50 x 50 cm: t3717 25%

PS-33
t3716 25%
t3718 25%

50 x 25 cm: t3711 25%
50 x 50 cm: t3719 25%

t3721 25%
t3720 25%

PL-40

PL-41
25 x 50 cm: t5216cg 33,3% t5233cg 33,3%		
t5234cg 33,3%

PL-50

Pro PC-31, PS-41 a více návrhů podlahových
vzorů navštivte naše webové stránky
www.marmoleummodular.com.

PL-51
100 x 25 cm: t3575 50%

t5232 50%

1 m.

1 m.

1 m.

VYSVĚTLENÍ NÁVRHŮ PODLAH V KOLEKCI COLOUR

PC-10

PC-11
50 x 50 cm: t3203 37,5%

PC-12
t3242 62,5%

50 x 50 cm: t3224 10%
t3245 10%

t3238 10%
t3251 10%

t3242 10%
t3563 10%

t3243 10%
t3566 10%

t3244 10%		
t3887 10%

Vezměte prosím na vědomí!
• Přírodní linoleum má z výroby lehce nažloutlý odstín, který vymizí,
pokud je podlaha vystavena přirozenému nebo umělému světlu.
• Linoleum je přírodní produkt, proto se barvy i šarže mohou
lišit, zvláště pak jedna barva v různých rozměrech.

1 m.

• Pro dobrý výsledek prosím instalujte čtverce s otočením o 90° (do šachovnice).

PC-20

PC-21
25 x 25 cm: t3563 5%
75 x 50 cm: t3712 45%

PC-22
t3566 5%
t3715 45%

25 x 25 cm: t3882 10%
75 x 50 cm: t3713 45%

PC-23
t3714 45%

25 x 25 cm: t3566 10%
75 x 50 cm: t3712 22.5%
t3714 22.5%

VYSVĚTLENÍ NÁVRHŮ PODLAH V KOLEKCI MARBLE

t3713 22.5%
t3715 22.5%

MARMOLEUM MODULAR - LRV a NCS
Play with colour

1 m.

Play with lines

PM-10

PM-11
50 x 50 cm: t3254 25%
t3423 25%

PM-12
t3405 25%
t3425 25%

50 x 50 cm: t3053 25%
t3146 25%

PM-13
t3136 25%
t3216 25%

50 x 50 cm: t3405 50%

t3407 50%

Produkt

název dekoru

LRV %

NCS

Produkt dessin name

LRV %

NCS

t5216

Pacific beaches

48

NCS S 2020 - Y10R

t3030 blue

12

NCS S 5030 - R90B

t5216cg Pacific beaches

48

NCS S 2020 - Y10R

t3127 Bleeckerstreet

9

NCS S 2570-R

t5217

withered prairie

23

NCS S 5010 - Y30R

t3203 henna

11

NCS S 5040-Y80R

t5218

Welsh moor

8

NCS S 8005 - Y80R

t3224 chartreuse

38

NCS S 2050-G60Y

t5225

compressed time

34

NCS S 4010 - Y30R

t3238 laguna

30

NCS S 2040 - B10G

t5226

grey granite

29

NCS S 5005 - G50Y

t3242 adriatica

9

NCS S 5540 - B10G

t5229

fresh walnut

15

NCS S 6020 - Y50R

t3243 stucco rosso

23

NCS S 2050 - Y70R

t5230

white wash

49

NCS S 2010 - Y30R

t3244 purple

8

NCS S 7020 - R50B

t5231

Cliffs of Moher

17

NCS S 6005 - Y20R

t3245 summer pudding

12

NCS S 4040 - R30B

t5232

rocky ice

44

NCS S 3005 - Y20R

t3251 lemon zest

52

NCS S 1050 - Y10R

t5233

Caribbean shore

43

NCS S 2020 - Y20R

t3255 pine forest

17

NCS S 6020 - G50Y

t5233cg Caribbean shore

43

NCS S 2020 - Y20R

t3563 frozen autumn

48

NCS S 2010 - Y40R

Corn Island

37

NCS S 3020 - Y20R

t3566 silent sulphur

57

NCS S 2020 - G90Y

t5234cg Corn Island

37

NCS S 3020 - Y20R

t3712 orange shimmer

31

t5235

North Sea coast

32

NCS S 4010 - Y30R

NCS S 4502 - Y /
NCS S 1050 - Y50R

t5236

fox cub

19

NCS S 5020 - Y40R

t3713 purple haze

30

NCS S 4005 - G20Y /
NCS S 2020 - R50B

t3573

trace of nature

27

NCS 5005 - Y20R

t3714 blue dew

32

t3575

white cliffs

57

NCS 2010 - Y

NCS S 4005 - G20Y /
NCS S 2040 - B10G

t3715 phosphor glow

34

NCS S 4010 - Y10R /
NCS S 3050 - G90Y

t3882 relaxing lagoon

39

NCS S 3020 - G10Y

product dessin name

LRV %

NCS

t3887 moonlight

42

NCS S 2005 - G50Y

t2707 barley

49

NCS S 1515 - Y30R

t3884 frost

45

NCS S 3010 - G40Y

t2713 calico

53

NCS S 2010 - Y20R

t3048 graphite

14

NCS S 7502 - Y

Play with shade

t3053 dove blue

27

NCS 4005 - B80G

product dessin name

LRV %

NCS

t3136 concrete

47

NCS S 3005-G80Y

t3704 satellite

23

NCS S 5502 - Y

t3139 lava

9

NCS S 8000-N

t3707 black hole

7

NCS S 8500 - N

t3146 serene grey

27

NCS S 4502-Y

t3711

49

NCS S 2010 - Y

t3216 moraine

34

NCS S 4005-G80Y

t3716 Mercury

50

NCS S 1502 - Y

t3232 horse roan

40

NCS S 3010-Y20R

t3717

38

NCS S 2502 - Y

t3246 shrike

21

NCS S 6005 - Y20R

t3718 Pluto

30

NCS S 3502 - Y

t3252 sparrow

29

NCS S 4010 - Y10R

t3719 Malibu beach

37

NCS S 3010 - Y10R

t3254 clay

17

NCS S 6010 - Y30R

t3720 sandy coast

28

NCS S 4010 - Y10R

t3405 Granada

28

NCS S 5005 - Y20R

t3721 Ipanema

23

NCS S 5010 - Y10R

t3407 donkey island

36

NCS S 3010 - Y30R

t3722 stardust

59

NCS S 1010 - G80Y

t3423 painters palette

24

NCS S 4020 - Y20R

t3425 autumn leaf

15

NCS S 6010 - Y30R

t5234

1 m.

Play with marble

PM-20

PM-21
t3136 25%
t3216 25%

50 x 25 cm: t2713 25%
t3136 25%

PM-23
t3048 25%
t3146 25%

50 x 25 cm: t2713 25%
t3252 25%

t3246 25%
t3254 25%

1 m.

50 x 25 cm: t3048 25%
t3139 25%

PM-22

PM-30

PM-31
50 x 25 cm: t3053 25%

PM-32
t3139 75%

50 x 25 cm: t3048 25%
t3146 25%

t3136 50%

PM-33
50 x 25 cm: t3216 50%

Pro PM-24 a více návrhů podlahových vzorů naleznete na naší webové stránce www.marmoleummodular.com.

cloudy sand
Neptune

t3232 50%
31

DALŠÍ KOLEKCE
LINOLEA FORBO

marmoleum®
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The Unexpected
Nature of linoleum

cork linoleum®

marmoleum®sport 		

bulletin board®

furniture linoleum

Marmoleum®

The Unexpected Nature of

Cork Linoleum®

Marmoleum® Sport

Bulletin board

Nábytkové Marmoleum®

Nahlédněte do fascinujícího světa barev a

Linoleum

Marmoleum® se vyrábí smícháním

Toto 3,2 a 4,0 mm silné Marmoleum® je

Od podlahy na stěny; Bulletin Board je

Marmoleum® je velebeno pro svůj

vzorů. Marmoleum® bylo vytvořeno tak,

Tato kolekce, založená na moderních

lněného oleje a pryskyřice s dřevitou

speciálně navržené pro vnitřní víceúčelová

linoleový povrchový materiál, který je

ekologický profil a praktickou odolnost.

aby doplnilo a vylepšilo interiéry dnešních i

trendech v designu, je inspirována

moučkou a vápencem. U materiálu

sportovní zařízení. Marmoleum® Sport

ideální pro použití na stěny nebo svislé

Nábytkové linoleum je ceněno pro svůj

budoucích budov. Marmoleum® je přírodní

přírodními scenériemi po celém světě,

Corklinoleum® je dřevitá moučka

nabízí skutečně přírodní, ekologickou

plochy, jako jsou informační tabule nebo

krásný vzhled a příjemný omak. Toto

podlaha, vytvořená pouze z přírodních

které činí naši planetu výjimečnou.

nahrazena jemnou korkovou drtí. Korek

variantu k nabídce sportovních povrchů z

nástěnky. Představuje také funkční a

jemné, vysoce kvalitní linoleum splňuje

surovin. Je tak nejudržitelnější a

Sopečné útvary, tropické pralesy a

zvyšuje u podlahy schopnost pohlcení

PVC nebo gumy. Pokud je instalováno na

estetický povrch pro stěny, dveře nebo

ideály designérů na vytvoření matného,

nejekologičtější podlahovou krytinou v

laguny, stejně jako útvary z ledu či soli

nárazů a poskytuje větší tepelný

oficiální odpružené dřevěné konstrukci,

nábytek. Bulletin Board je k dispozici v

hladkého teplého povrchu stolů, skříněk a

kategorii pružných podlahových krytin.

inspirovaly tuto kolekci jemných,

komfort pod nohama. Corklinoleum® je

splňuje požadavky mezinárodních asociací

pásech, ale i zarámovaném formátu. Díky

dalšího nábytku. Dekorativní povrch se

Všechny podlahy Marmoleum® mají

přírodních dekorů. Jak mramorované tak

ideální podlahou pro terapeutické

pro halové sporty na pružnost, odskok a

své bakteriostatičnosti je ideální také pro

snadno čistí a stejně jako kůže si časem

povrchovou úpravu Topshield2,

pruhované dekory mají neobvyklé

místnosti a odpočívárny ve střediscích

protikluzné vlastnosti. Pro víceúčelová

použití v pokojích pacientů a sesternách.

vytvoří krásnou přirozenou patinu.

dvouvrstvé ošetření vytvrzené UV zářením,

barevné kombinace, skvělé pro vytváření

celodenní péče. Je k dispozici v paletě

sportoviště nebo školní tělocvičny může

Nábytkové Marmoleum® je k dispozici v

které se stará o vynikající funkčnost

velmi inspirativních podlah, které vytvoří

přírodních barev od pískové a okrové

být Marmoleum® Sport instalováno s

kolekci 24 jednobarevných dekorů, od

podlahy v reálném světě, jehož výsledkem

klidné prostředí s dotekem přírody.

po červenou a také v šedých odstínech.

podkladem z recyklované pryže, který tlumí

uhlově černé po krémově smetanovou, a

jsou nejnižší náklady na vlastnictví po celou

nárazy. Na povrch krytiny je možné snadno

celého spektra barev mezi tím.

dobu životnosti krytiny.

nanést označovací čáry a vhodnou
povrchovou úpravu.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupní systémy

Luxusní vinylové
dílce
Luxusní vinylové dílce
dospěly do nové
kategorie podlahových
krytin, která získává stále
větší podíl ve všech
segmentech trhu. Ať už se
jedná o obchody, místa
pro trávení volného času,
restaurace, kanceláře
nebo školy a zdravotnická
zařízení, vinylové dílce
jsou uznávané pro svou
snadnou pokládku a
údržbu. Jsou ceněny pro
svoji vysokou funkčnost.
Zachovávají si vzhled
svých přirozených
protějšků, ať již se jedná o
dřevo, kámen nebo
jakýkoliv abstraktní
materiál. Luxusní vinylové
dílce Allura vydrží po
dlouhou dobu a mají
jedinečný design,
vytvořený podle
přírodního originálu
zjemněním zrna a textury.
Tak byla vytvořena živoucí
kopie, jež sama o sobě
může tvrdit, že je originál.
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Zátěžový vinyl
Vedle luxusních
vinylových dílců nabízí
společnost Forbo celou
řadu vinylových krytin v
pásech, které mají
specifické technické
vlastnosti jako např.
protikluznost, vodivost,
vylepšenou akustiku
nebo jsou určené pro
obecné použití. Tyto
krytiny jsou k dispozici v
široké nabídce barev a
designů. V některých
případech je materiál v
pásech dodáván jako
alternativa k vinylovým
dílcům. Ve společnosti
Forbo dbáme na to, aby
naše kolekce vzájemně
ladily v barvě i designu,
aby bylo možné
kombinovat různé
produkty v rámci jedné
instalace.

Sametový vinyl
Flotex®
Flotex v sobě spojuje
praktičnost pružné
podlahové krytiny a
protikluznost i akustické
vlastnosti tradičně
spojované s textilními
podlahovými krytinami.
Flotex je voděodolný a je
tak jedinou dnes
dostupnou zcela
omyvatelnou textilní
podlahovou krytinou na
trhu. Výsledkem je teplá,
pohodlná, hygienická
podlahová krytina, která
nabízí trvalou ochranu
proti bakteriím i
roztočům a která je
vhodná pro jakoukoliv
komerční aplikaci.

Textilní krytiny

Vstupní systémy

Kolekce textilních
podlahových krytin
společnosti Forbo se
skládá z vysoce kvalitních
vpichovaných čtverců a
kompletní řady
vpichovaných koberců.
Naše vpichované
kobercové čtverce nabízí
přesně tu flexibilitu v
designu a instalaci, kterou
žádají dnešní kancelářské
prostory, zatímco naše
robustní, vysoce odolné
koberce jsou vhodné pro
vytvoření klidné a
harmonické atmosféry v
prostorách s vysokým
provozem.

Vytváření lepšího
prostředí začíná u vchodu
do každé budovy. Vhodná
vstupní rohož je první
zábranou, která zamezuje
vnesení vody, písku,
bahna a nečistot do
budovy. Vstupní systémy
Coral® jsou navržené tak,
aby pohlcovaly vlhkost,
stíraly nečistoty z bot a
koleček, které by si jinak
našly cestu do budovy.
Vstupní systémy se rovněž
postarají o snížení nákladů
na čištění i údržbu a zajistí
udržení krásného vzhledu
podlah dál v budově.
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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

Rozměry (délka x šířka)

EN-ISO 24342

25 x 25 cm

25x50 cm

50 x 25 cm

50 x 50 cm

75 x 50 cm

100 x 15 cm

100 x 25 cm

Pravoúhlost a přímost

EN-ISO 24342

≤ 0.25 mm

≤ 0.35 mm

≤ 0.35 mm

≤ 0.35 mm

≤ 0.35 mm

≤ 0.35 mm

≤ 0.35 mm

0dolnost vůči bodovému 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.

EN-ISO 105-B02

Metoda 3: modrá škála minimálně 6.

EN-ISO 26987

Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je
alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.

Barevná stálost
Chemická odolnost

Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny
nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).

Bakteriostatické vlastnosti
Odolnost vůči cigaretám

EN 1399

Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.

Protikluznost

DIN 51130

R9

Kročejová neprůzvučnost

EN ISO 717-2

≤ 5 dB

Životní cyklus výrobku LCA

LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041

T
Z
L
e

0100203-DoP-306

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

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.
Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.
Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které lze nalézt na všech našich webových
stránkách.
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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 využití, vysoce kvalitní
linoleum, vinyly, koberce, sametový vinyl a
vstupní podlahové systémy kombinují
funkčnost, barevnost a design a přináší tak
komplexní řešení pro každý interiér.

166611/01012015

Česká a Slovenská
Republika
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@forbo.cz
www.forbo-flooring.cz

