
De gemarmerde collectie van Marmoleum
De nieuwe gemarmerde collectie bestaat uit een spectaculaire reeks kleuren. 

Krachtige marmerdessins gecombineerd met subtiele structuren in een 

enkele presentatie. Verrassende dessins met combinaties van drie tot acht 

verschillende kleuren die variëren in intensiteit en contrast. Krachtige, zware 

contrasten die de vloer het uiterlijk van echt marmer verlenen of subtiele 

kleuren die zijn gebaseerd op de fresco’s uit het verre verleden. Door deze 

presentatie van de kleuren zijn combinaties snel gemaakt.

De effen collectie van Marmoleum
Kleurnuances en verfijnde dessins. Dat is het geheim van deze collectie. 

Gebaseerd op het klassieke, originele linoleum introduceert Forbo een 

prachtige reeks van (bijna) uni-kleuren. Het rijke kleurenpalet van deze collectie 

haalt zijn inspiratie uit de sporen van het verleden. Maar ook het moderne 

productieproces van Marmoleum komt in de vloerdessins naar voren. En zo 

komen heden en verleden samen! De bewegingen en kleur-dessinsporen in 

de geaderde structuur maken deze collectie ten slotte tot iets extra bijzonders. 

Deze effen vloeren hebben een neutrale, maar uitgesproken uitstraling. Dit 

maakt de collectie aantrekkelijk voor elk modern interieur.

De gelinieerde collectie van Marmoleum
Terugblikkend op de rijke historie van linoleum, bleken de historische 

streepdessins uit de jaren vijftig een herontdekking. Wij verfijnden deze 

fraaie lijnstructuren en pasten daar het kleurenspectrum van de 21ste eeuw 

op toe. Zo ontstond in 2009 Striato. De succesvolle, wereldwijde opleving 

van dit ontwerp motiveerde ons het kleurenpalet uit te breiden naar een 

volwassen reeks van 18 kleuren. Het neutrale streeppatroon ontstaat als 

het ware vanzelf in de eerste productiefase van linoleum. Door te spelen 

met kleuren en de grenzen te onderzoeken van een ambacht dat al 

150 jaar bestaat, creëerden we nieuwe dessin- en kleurcombinaties. 

De optimale benutting van deze mogelijkheden heeft geresulteerd in drie 

bijzondere en kleurrijke eye-catchers. De overige dessins zijn geïnspireerd door 

de natuur zelf, met kleuren die warm en uitnodigend zijn.
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De gedessineerde collectie van Marmoleum
Deze collectie vormt een dialoog tussen de heldere zwarten, grijzen en 

witten van Graphic en het subtiele, tweekleurige spikkelpatroon van Piano. 

Deze combinatie biedt u een unieke basis voor speelse ontwerpen. Een palet 

vol verfijning en plezier, dat een onuitwisbare indruk achterlaat. Het 

imponerende Graphic is ideaal voor architectonische statements en voelt 

zich uitstekend thuis bij verschillende materialen. Dankzij de neutrale, maar 

uitgesproken kleuren van de Piano collectie krijgt elke ruimte een speels effect.
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Forbo presenteert   
een nieuwe generatie Marmoleum 

Maak kennis met Marmoleum, een 
fascinerende wereld van kleuren 
en dessins. Marmoleum voelt zich 
volkomen thuis in de architectuur 
en inrichting van de gebouwen van 
morgen. Sterker nog, het voegt 
daar waarde aan toe! Met deze 
vier collecties doet Marmoleum 
opnieuw een stap vooruit. Ons doel 
is een excellente vloer met optimale 
eigenschappen in elke omgeving. 
Een hygiënische vloer, geïnspireerd 
door de natuur. Eén die zijn beloftes 
volledig waarmaakt. 

Create a better environment.

Kies voor marmoleum op uw vloer,  

en creëer een nieuw perspectief.

Forbo marmoleum staat voor 

veelzijdigheid, duurzaamheid en kracht. 

een materiaal dat zowel ecologisch als 

economisch waarde toevoegt aan alle 

moderne en eigentijdse architectuur. 

marmoleum is een vloer die is 

samengesteld uit louter natuurlijke 

ingrediënten. Het is de meest duurzame 

vloer in zijn soort. alle marmoleum 

vloeren zijn voorzien van topshield2, 

een dubbele uV-geharde afwerklaag. 

Deze garandeert dat uw vloer zijn hele 

leven in optimale staat blijft met de 

laagste levenscycluskosten. Klaar voor 

gebruik. marmer bestaat al lang niet 

meer alleen uit de stereotype beiges en 

grijzen van weleer. De dessins in onze 

nieuwe collecties zijn kleurrijk en zorgen 

voor een warm, subtiel en eigentijds 

beeld. marmoleum is helemaal van deze 

tijd en past uitstekend in een modern 

kantoor of een trendy winkel. 

Welkom in de nieuwe wereld van 

linoleum. Welkom bij de nieuwe 

generatie marmoleum.

next generation
marmoleum

97% natuurliJK
72% HernieuWBaar
43% gereCYCleD

Door al zijn natuurlijke ingrediënten 

lijkt het haast of marmoleum een 

kookrecept is. en in feite is dat ook zo. 

Het maken van marmoleum verschilt 

helemaal niet zoveel van het bakken 

van een appeltaart. Wat marmoleum zo 

speciaal maakt, is dat het volledig wordt 

gemaakt van grondstoffen die worden 

gewonnen in hun natuurlijke habitat. 

De plek waar ze groeien en vaak binnen 

een jaar weer aangroeien. Jute en vlas 

zijn jaargewassen die net als tarwe en 

maïs worden geoogst. Het winnen van 

hars is een continu proces, terwijl het 

houtmeel, een afvalproduct van de 

houtindustrie, afkomstig is uit europese 

productiebossen. Kalksteen is in 

overvloed beschikbaar. Bij marmoleum 

is het de combinatie van deze simpele, 

natuurlijke ingrediënten die samen 

het product vormen. We voegen niets 

extra’s toe. geen additieven waardoor 

het er beter uitziet, geen supplementen 

waardoor het nog groener wordt 

en geen kunstmatige ingrediënten 

die het stabieler of flexibeler maken. 

marmoleum is wat het is en niets anders.

en zo is marmoleum een natuurlijke 

vloer die na een levenscyclus van dertig 

jaren gewoon opnieuw kan beginnen. 

Het kan worden vermalen en afgevoerd 

omdat het afbreekbaar is. en het 

levert bij verbranding ook een hogere 

calorische waarde en meer thermische 

energie dan de energie die tijdens de 

productie wordt verbruikt. en zo sluit 

de kringloop zich volledig. allemaal ten 

gunste van onze natuur.
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1 Totale dikte EN-ISO 24346 2.0 mm 2.5 mm 3.2 mm 4.0 mm 3.5 mm 4.0 mm

D Huishoudelijk gebruik EN-ISO 10874 Klasse 23 Klasse 23 Klasse 23 Klasse 23 Klasse 23 Klasse 23

FGH Commercieel gebruik EN-ISO 10874 Klasse 32 Klasse 34 Klasse 34 Klasse 34 Klasse 33 Klasse 33

IK Industrieel gebruik EN-ISO 10874 Klasse 41 Klasse 43 Klasse 43 Klasse 43 Klasse 41 Klasse 41

, Rolbreedte EN-ISO 24341 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m

9 Rollengte EN-ISO 24341 ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m

3 Indrukbestendigheid EN-ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm ≤ 0.15 mm ≤ 0.15 mm ≤ 0.20 mm ≤ 0.30 mm ≤ 0.40 mm

g Geschikt voor bureaustoelen EN 425 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen.

> Kleurechtheid EN-ISO 105-B02 Methode 3: blauwschaal minimaal 6.

0 Flexibiliteit EN-ISO 24344 ø 30 mm ø 40 mm ø 50 mm ø 60 mm ø 40 mm ø 60 mm

5 Weerstand tegen chemicaliën EN-ISO 26987
Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen.
Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.

* Bacteriostatische eigenschappen
Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door 
onafhankelijke laboratoria.

u Weerstand tegen sigaretten EN 1399 Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.

[ Slipweerstand DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9

s Contactgeluidsreductie EN ISO 717-2 ≤ 4 dB ≤ 5 dB ≤ 6 dB ≤ 7 dB 17 dB 14 dB

N
Elektrische weerstand
Marmoleum Ohmex

EN 1081 -
1-106 <R1 <

1-108 Ω
statisch dissipatief

- - - -

- Life Cycle Assessment LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

e Geschikt voor vloerverwarming ja ja ja ja ja ja

marmoleum voldoet aan de eisen van en 14041 &
% Brandgedrag EN 13501-1 C

fl
-s1

[ Slipweerstand EN 13893 DS: ≥ 0.30

L Statische elektriciteit EN 1815 < 2 kV

e Warmtegeleidingscoëfficient EN 12524 0.17 W/m·K

Technische specificaties
marmoleum voldoet aan de eisen van en-iSo 24011.
marmoleum acoustic voldoet aan de eisen van en 687.
marmoleum Decibel voldoet aan de eisen van en 686.

http://www.deprojectinrichter.com


5216 | Pacific beaches

5229 | fresh walnut

3577 | petrified wood

5217 | withered prairie

5226 | grey granite

5213 | waving wheat

3575 | white cliffs

5221 | colour stream

5225 | compressed time

5224 | layered rock

5218 | Welsh moor

3576 | sliding glacier

5223 | Grand Canyon

5230 | white wash

5227 | water colour

3573 | trace of nature

5222 | mangrove roots

5228 | hidden colours

3643 | submarine

5301 | graffito

5305 | scrabble

5311 | signo

5313 | aquatint3607 | grey dusk

3632 | sealion

3636 | powder

3639 | thistle

3630 | angora

3625 | salsa red

3641 | eggshell

3629 | frosty grey

3622 | mellow yellow

5314 | scenario

3601 | warm grey

3631 | otter

3637 | fox

3635 | strawberry fields

3638 | school red

3642 | periwinkle

5302 | print

3633 | Pyrenean lily

3640 | Pacific blue

5306 | domino

5315 | dry point

3613 | almost darkness

3365 | original brown

3357 | leather

3359 | bottle green

3568 | delta lace

3709 | silt

3711 | cloudy sand

3361 | cardboard

3708 | fossil

3702 | liquid clay

3364 | ink

3358 | petrol

3715 | phosphor glow

3703 | comet

3704 | satellite

3363 | lilac

171 | cement

3714 | blue dew

3710 | stormy sea

3701 | moon

3353 | eggplant purple

3352 | Berlin red

3362 | yellow moss

3705 | meteorite

3706 | beton

3360 | vintage blue

3712 | orange shimmer

3707 | black hole

3713 | purple haze

123 | black

173 | paving

186 | lead

3141 | Himalaya

2713 | calico

2621 | dove grey

3243 | stucco rosso

3077 | tan pink

2629 | eiger

3146 | serene grey

3241 | orange sorbet

3846 | natural corn

3861 | Arabian pearl

3174 | Sahara

3203 | henna

3416 | fiery fantasy

3125 | golden sunset

3225 | dandelion

2767 | rust

3421 | oyster mountain

3403 | Asian tiger

3075 | shell

2707 | barley

3407 | donkey island

3420 | surprising storm

3032 | mist grey

3131 | scarlet

3411 | sunny day

3173 | Van Gogh

3038 | Caribbean

3858 | Barbados

3847 | golden saffron

3239 | olive green

3240 | willow

3413 | green melody

3224 | chartreuse

3251 | lemon zest

3226 | marigold

3120 | rosato

3870 | red copper

3825 | African desert

3126 | Kyoto

3886 | mother of pearl

3255 | pine forest

3247 | green

3885 | spring buds

3881 | green wellness

3828 | blue heaven

3883 | moonstone

3884 | frost

3139 | lava

3248 | mammoth

2939 | black

3236 | dark bistre

3874 | walnut

3246 | shrike

3424 | Chagall's circus

3882 | relaxing lagoon

3252 | sparrow

3053 | dove blue

3123 | arabesque

3216 | moraine

3257 | edelweiss

3254 | clay

3250 | loam groove

3234 | forest ground

3238 | laguna

3219 | spa

3425 | autumn leaf

3249 | marly grounds

3245 | summer pudding

3242 | adriatica

3030 | blue

3205 | lapis lazuli

3860 | silver shadow

3872 | volcanic ash

2499 | sand

3244 | purple

3218 | deep ocean

3055 | fresco blue

3048 | graphite

3405 | Granada

3423 | painters palette

3233 | shitake

3876 | camel

3221 | hyacinth

3422 | lavender field

3137 | slate grey

3866 | eternity

3136 | concrete

3232 | horse roan

3871 | silver birch

3127 | Bleeckerstreet

3355 | rosemary green

3634 | meadow

gedessineerdeffengemarmerd gemarmerd gelinieerd

Real, Fresco & Vivace Collecties Real, Fresco & Vivace Collecties Concrete & Walton Collecties Graphic & Piano Collecties Striato Collectie

3633 | Pyrenean Lily


