
MOOI VOOR BINNEN. GOED VOOR BUITEN.

http://www.deprojectinrichter.com


‘Wat u voor u ziet, gaan wij met u maken’
Inspiratie. Het komt niet zomaar. U moet zich ervoor openstellen. 

Bij Forbo kunt u terecht met uw idee. Wij denken graag met u 

mee en creëren samen voor elke ruimte de ideale vloer. Zodat 

het een prettige omgeving voor eenieder is en waar ieder op 

een gezonde en comfortabele manier kan verblijven. Zoals u dit 

voor u zag.

Meer dan 90% van onze vloeren ontwerpen en produceren wij 

in Nederland. Wij zorgen voor een gezonde ruimte binnen en 

werken tegelijk aan een duurzame wereld buiten. En daar zijn wij 

trots op! Daar zijn we al meer dan 100 jaar Hollandse Meesters in.

Over de opwarming van de aarde wordt veel gepraat. 
Maar wat doen we eraan? Met Marmoleum op de vloer 
zet u alvast een fl inke stap. Want Marmoleum is niet 
alleen heel mooi voor binnen, het is óók heel goed voor 
buiten. Marmoleum is de eerste vloer die 100% CO2 
neutraal wordt geproduceerd en draagt dus niet bij aan de 
klimaatverandering. Immers, geen uitstoot betekent geen 
opwarming. Hoe doet Forbo dat? Om te beginnen, bestaat 
Marmoleum uit natuurlijke, herwinbare grondstoff en. 
Daarnaast hebben we het gebruik van fossiele brandstoff en 
tijdens de productie enorm verlaagd en de relatie met onze 
toeleveranciers aanzienlijk verduurzaamd. Met Marmoleum 
gaan planet friendly en fraai design dus perfect samen. Welk 
design u ook kiest, u kiest altijd voor het milieu.
www.forbo-fl ooring.nl/cbe

MARMOLEUM: MOOI VOOR 
BINNEN. GOED VOOR BUITEN.



Klimaatverandering
Door de aardeopwarming smelt het ijs 

en stijgt de zeespiegel in een razend 

tempo. In bepaalde wereldgebieden 

wordt het steeds droger. In andere 

juist natter. Dit heeft wereldwijde 

gevolgen voor onze natuur, 

gezondheid, veiligheid, voedsel- en 

watervoorziening.

Klimaatakkoord Parijs
Een ambitieus internationaal 

klimaatverdrag dat eind 2016 van 

kracht is gegaan. Doel: de CO2-uitstoot 

verminderen en de aardeopwarming in 

2100 te beperken tot 1,5-2 graden.

CO2

Een broeikasgas. Het zit opgeslagen in 

bomen en fossiele brandstoff en. CO2 

komt vrij bij het verbranden daarvan 

en houdt zonwarmte vast. Doordat we 

op grote schaal fossiele brandstoff en 

verbruiken en hout kappen, warmt 

de aarde snel op. Dit leidt tot 

klimaatverandering.

Opwarming
Wereldwijd is zichtbaar hoe het klimaat 

verandert. Gelukkig dringt het besef 

door dat we hier iets aan moeten doen. 

Want als we niets doen, erven onze 

kinderen een deels onleefbare wereld. 

Kom nu in actie!

DE WERELD WAARIN WIJ WONEN, 
WERKEN, LEREN EN LEVEN



WAT DOET FORBO
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een mooie, schone, gezonde 

vloer om op te wonen, werken, leren en leven. Nu en in de toekomst. 

We zien dit als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en doen 

dit door op te treden als een duurzaam bedrijf. We verplichten onszelf 

Compliance-plus te zijn en gaan verder dan de wettelijke voorschriften 

en regelgeving. We integreren duurzaamheidsoverwegingen in 

al onze beslissingen én monitoren, evalueren en publiceren 

onze duurzaamheidsprestaties

Duurzame hernieuwbare 
materialen
Bestaande gebouwen nemen 33% 

van de landelijke CO2-uitstoot voor 

hun rekening. Per jaar komt er slechts 

1% nieuwbouw bij. Innovaties en 

renovaties in bestaande bouw bieden 

dus volop kansen. Zoals producten 

geproduceerd van snel hernieuwbare 

grondstoff en.

4R-Principe
Het geheim van de smid om de 

milieu-impact van onze producten te 

verminderen, zit in onze 4R-werkwijze: 

Reduce, Reuse, Recycle, Renew.

EPD
Environmental Product Declaration 

(EPD) is de meest transparante vorm 

om de impact van een product op 

onze gezondheid, milieu en klimaat 

te laten zien. De prestaties van 

Marmoleum, met betrekking tot onder 

andere CO2 -uitstoot, kunnen objectief 

beoordeeld worden.

www.forbo-fl ooring.nl/epd

Duurzaam
Wij promoten duurzaamheid in onze 

hele waardeketen en verwachten dat 

onze leveranciers en klanten hieraan 

voldoen. Het gebruik van groene 

stroom door ons en onze leveranciers 

is hier een goed voorbeeld van.

Effi  ciënte productie
Marmoleum wordt geproduceerd in 

een energie effi  ciënte omgeving met 

100% groene stroom. Productieafval 

wordt weer verwerkt in nieuw 

Marmoleum.

Recyclebaar Marmoleum®
Marmoleum® dat na installatie overblijft, kan door 

Forbo opnieuw worden gebruikt in de productie 

van nieuw Marmoleum. Voor dit recycling-

programma heeft Forbo een speciale installatie 

gebouwd - geïntegreerd in het Marmoleum-

productieproces - waarmee containers met 

snijrestanten gelost, vermalen en direct 

hergebruikt kunnen worden. Hiervoor stelt Forbo 

speciale containers ter beschikking. Voor meer 

informatie: www.forbo-fl ooring.nl/cbe



Marmoleum Marbled staat voor een wandeling door de 
natuur. Elke volgende pagina herinnert aan een reeks 
kleurenblends en -structuren die aanwezig zijn in onze 
omgeving. Ze roepen gemoedsstemmingen op die kunnen 
worden beschreven in woorden en afbeeldingen in 
combinatie met de kleuren en structuren van Marmoleum. 
www.forbo-fl ooring.nl/marmoleum

MARMOLEUM 
COLLECTIE



CROSS 
RIVERS AND CLIMB  
              MOUNTAINS…

FOLLOW A ROCKY 
               SHORE LINE…

Koele, kalmerende blauwtinten en interessante grijzen, 
beïnvloed door de zee in al zijn vormen.

Geïnspireerd door de herfst en de vrije natuur. Rijke natuurlijke tinten 
met spannende combinaties.

Bestel uw staal op: www.forbo-fl ooring.nl/stalenservice



Ontspan en maak het jezelf comfortabel met deze rijke, 
warme en ontspannen tonen.

WANDER THROUGH WARM 
                 SCENTED FIELDS…

RUN THROUGH
     A DENSE FOREST…

In contact met de natuur, mooi fris, 
overweldigend en genietend.

Bestel uw staal op: www.forbo-fl ooring.nl/stalenservice



                DRIFT ACROSS A 
  SUN DRENCHED 
               VALLEY…

SEARCH FOR WILD SUMMER      
                    FRUITS…

Weelderig en rijp, kleuren die vragen om geplukt te worden.

Kleuren die je prikkelen en je naar een rijk landschap van warmte en textuur voeren.

Bestel uw staal op: www.forbo-fl ooring.nl/stalenservice

                DRIFT ACROSS A 



Robuuste aardetinten, ontworpen om u te inspireren en op reis te gaan.

SCRAMBLE UP 
       A RUGGED  
          HILLSIDE…

`Feel-good` kleuren die licht en zachtheid brengen -  een verademing.

PICNIC IN A FIELD 
        OF WHEAT…

Bestel uw staal op: www.forbo-fl ooring.nl/stalenservice



Solid 

De Marmoleum Solid-collectie staat voor puur design en 

nieuwe mogelijkheden. Met de verscheidenheid aan texturen 

biedt de collectie een ruime keuze voor subtiele ontwerpen en 

een moderne uitstraling. Alle kleuren zijn ontwikkeld op basis 

van wereldwijd trendonderzoek en kunnen ongelimiteerd met 

elkaar en andere materialen worden gecombineerd. Aan de 

Slate-collectie is een extra embossing toegevoegd, een reliëf 

dat het dessin benadrukt en extra kracht toevoegt aan 

de ruimte.

Marmoleum Modular 

Creëer je eigen vloer! Onze Marmoleum Modular-collectie 

presenteert duurzame linoleumtegels en -stroken in 

verschillende maten en uitvoeringen waarmee u prachtige 

vloeren kunt maken op basis van uw smaak en ruimte. De 

kleuren zijn verkrijgbaar in patronen van hout, beton, steen 

en marmer. 

Linear 

Richtinggevend lijnenspel - de gelinieerde collectie van 

Marmoleum. Met onze vernieuwde Marmoleum Striato-

collectie presenteren wij spannende lineaire vloerontwerpen 

in zowel warme, neutrale kleuren als in uitgesproken heldere 

kleuren. De natuurlijkheid van Marmoleum Striato Original 

en Textura is ons antwoord op de trends naar tastbaarheid 

en huiselijke beleving. Als contrast hierop benadrukt de 

Marmoleum Striato Colour-collectie helderheid en een breed 

palet aan kleuren. Striato Textura voegt een tastbare dimensie 

toe door de gebruikte embossing. Het natuurlijke reliëf creëert 

een levendige vloer die speelt met de subtiele schaduwen van 

licht en donker.

Marmoleum Click 

Marmoleum Click bestaat uit een reeks eenvoudig 

te installeren Marmoleum-panelen. Ze zijn gemaakt 

van professionele High Density vezelplaat, met een 

geluidabsorberende kurkrug en 2,5 mm Marmoleum 

bovenop. Deze natuurlijke vloerbedekking is eenvoudig te 

installeren en biedt eindeloze ontwerpmogelijkheden. 

Marmoleum Onto The Wall 

Marmoleum Onto the Wall is een totaaloplossing voor zowel 

wand als vloer. In het onderwijs en de zorg zijn beschadigde 

en vervuilde wanden vaak een doorn in het oog en zorgen 

voor hoge onderhoudskosten. Marmoleum Onto the Wall 

zorgt niet alleen voor bescherming van de muur maar is ook 

decoratief en kleurrijk.

Furniture Linoleum 

Furniture Linoleum is een uniek materiaal voor het bekleden 

van meubels zoals bureaus, krukken, kasten, deuren en 

displays. Het staat bekend om zijn elegantie en duurzaamheid. 

Het is gemaakt van natuurlijke ingrediënten en het is een 

duurzame oppervlaktekeuze. De unieke esthetische en 

tactiele eigenschappen zorgen ervoor dat elk object zijn eigen 

karakter ontwikkelt. 

Bulletin Board 

Bulletin Board linoleum biedt een praktische, eenvoudige 

oplossing voor het verzamelen en uitwisselen van gedachten 

en ideeën - waar mensen ook plannen, creëren en ontmoeten. 

Bulletin Board is een volledig natuurlijk materiaal dat kan 

worden toegepast in ingelijste of gemonteerde prikborden of 

rechtstreeks aan de muur. 



ForbOnline

Vind 24/7 informatie in onze webshop forbOnline over uw orders, beschikbare 
voorraden, ‘track + trace’ van status order, orderhistorie en een chatfunctie met 
Customer Services. U plaatst makkelijk en eenvoudig uw bestelling.  Deze webshop is 
bedoeld voor  woninginrichters, vloerenbedrijven en groothandels. 
www.forbonline.forbo.nl

Complete vloeroplossingen met 100% garantie

Voor iedere vloerbedekking van Forbo Flooring is een System Solution beschikbaar, 
waardoor u altijd gegarandeerd bent van een mooi resultaat en verzekerd van een 
kwalitatief hoogwaardige vloer. Een vloer die aan de hoogste eisen voldoet en met 
uiterste precisie is geïnstalleerd. Bovendien krijgt u een unieke 10 jaar totaalgarantie. 
En omdat een ongeluk nu eenmaal in een klein hoekje zit, biedt Forbo bij problemen 
snel een oplossing.

Forbo is altijd uw enige aanspreekpunt;
  •  Deze garantie biedt u de zekerheid dat problemen binnen 4 weken voor u worden 

opgelost;
  •  De 7 unieke totaal vloeroplossingen zijn uitvoerig getest en garanderen een 

probleemloze vloer;
  •  Het project wordt kosteloos bezocht en u krijgt een schriftelijk installatieadvies op 

maat van één van onze technische specialisten;
  •  Op basis van dit installatieadvies op maat, kunt u off ertes aanvragen die onderling 

vergelijkbaar zijn. Een complete off erte zonder verrassingen achteraf;
  •  Voor uw zekerheid zullen er gedurende de werkzaamheden controlebezoeken 

worden uitgevoerd.

NADERE INFORMATIE

Archidea

Met het magazine Archidea geeft Forbo Flooring erkende en ‘upcoming’ architecten 
een platform waar ze hun meningen en visies over architectuur kunnen geven. 
Elke editie bevat één interview met een of meer architecten. Daarnaast worden ter 
inspiratie meerdere referentieprojecten getoond die gebruikmaken van vloer- en 
meubelbekleding van Forbo Flooring. De projecten zijn gevestigd in verschillende 
delen van de wereld en tonen de vele mogelijkheden van Forbo’s producten. 
Wilt u dit magazine ook ontvangen, stuur dan een mail naar: contact@forbo.com

Downloads

Al onze brochures, technische specfi caties, EPD’s en installatie-instructies zijn te 
downloaden via de website: www.forbo-fl ooring.nl/downloads

Installatie en onderhoud  

Forbo Experts in vloerbedekkingen. De Technisch Adviseurs van Forbo Flooring 
Systems voorzien u graag van technische informatie, uitleg over de juiste methode 
van installeren en advies over welke vloer het meest geschikt is wat betreft gebruik 
en toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat onze instructeurs advies en/of praktische 
ondersteuning geven bij een project. Wij delen graag onze jarenlange kennis met u 
en denken mee over oplossingen! Forbo houdt van praktisch: zo kunt u onder meer 
trainingen in onze eigen praktijkschool volgen, maar ook op locatie. Daarnaast biedt 
Forbo schoonmaakdemonstraties aan. Tevens kunt u installatie- en onderhoudvideo’s 
downloaden via: www.forbo-fl ooring.nl/techniek-opleiding

Forbo Vloerplanner

Met de Forbo Vloerplanner kunt u alle vloeren uit onze collecties visualiseren en zien 
in de ruimte naar uw keuze. www.forbo-fl ooring.nl/vloerplanner

Referenties

Kijk voor inspiratie en toepassingen van onze collecties op onze online 
referentiepagina. www.forbo-fl ooring.nl/referenties

YouTube

Op het YouTube-kanaal Forbo Flooring Systems Nederland vindt u inspiratie- en 
informatievideo’s van al onze producten, alsook interviews met ontwerpers, 
architecten en interieuradvies.

BIM

Forbo biedt een scala aan gratis BIM-objecten met een brede selectie van producten 
uit onze portfolio. Deze kunnen direct worden gedownload door een bezoek 
te brengen aan www.forbo-fl ooring.nl/bim

Volg ons ook op social media 

Stalenservice

Van vrijwel al onze collecties kunt u online, kosteloos A4 stalen bestellen. Stalen 
worden u binnen 3 werkdagen toegestuurd. www.forbo-fl ooring.nl/stalenservice



3048 | graphite
real       

3146 | serene grey
real      

3257 | edelweiss
fresco

3136 | concrete  
real

3889 | cinder 
fresco

2629 | eiger 
real

5802 | alpine mist
terra

3405 | Granada 
vivace

2939 | black
fresco

3139 | lava 
fresco

3032 | mist grey 
real

3860 | silver shadow 
fresco

3883 | moonstone
fresco

2621 | dove grey 
real

3053 | dove blue
real 

3428 | seashell 
splash

3420 | surprising storm 
vivace

3866 | eternity
fresco 

3137 | slate grey
real

3421 | oyster mountain 
vivace

3872 | volcanic ash 
fresco 

3055 | fresco blue
real

3828 | blue heaven
fresco 

3219 | spa
real

3267 | aqua
fresco

3266 | lilac
fresco

3429 | bluemoon
splash

3123 | arabesque
real

3269 | turquoise
fresco

3264 | Greek blue
fresco

3270 | violet
real

3030 | blue 
real

3261 | marine
fresco

3430 | salsa verde 
splash

3224 | chartreuse 
real 

3259 | mustard 
fresco

3885 | spring buds 
fresco

3881 | green wellness 
real

3265 | avocado 
fresco

3247 | green 
fresco

3891 | sage 
fresco

3413 | green melody 
vivace

3260 | leaf 
fresco

3271 | hunter green 
fresco

2499 | sand
real

3120 | rosato
real 

2713 | calico 
real

3858 | Barbados
fresco 

3141 | Himalaya
real 

5803 | weathered sand 
terra

3861 | Arabian pearl 
fresco

3874 | walnut
fresco

3236 | dark bistre
real

3254 | clay 
fresco

3246 | shrike 
fresco 

3252 | sparrow
fresco 

3232 | horse roan
real

5804 | pink granite
terra

3038 | Caribbean 
real       

3407 | donkey island 
vivace

3075 | shell
real

3433 | rockpool
splash

3233 | shitake
real

3426 | cork tree 
vivace

3890 | oat
fresco

3234 | forest ground 
real

3427 | agate
vivace

5801 | river bank
terra

3846 | natural corn
fresco 

3431 | limoncello 
splash

3251 | lemon zest 
fresco

3411 | sunny day 
vivace

3225 | dandelion 
real  

3125 | golden sunset 
fresco

2767 | rust 
real

3173 | Van Gogh 
real

3174 | Sahara 
real

3203 | henna 
fresco  

3432 | fruit punch
splash

3847 | golden saffron 
real

3262 | marigold 
fresco

3825 | African desert 
fresco

3126 | Kyoto 
fresco

3263 | rose 
fresco

3268 | honey suckle 
real

3403 | Asian tiger 
vivace

3131 | scarlet 
fresco

3127 | Bleeckerstreet 
real 

3273 | ruby 
fresco 

3272 | plum 
real



Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Nederland
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-fl ooring.nl

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloer- 
en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor 
zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, 
textielvloeren en schoonloopsystemen combineren functionaliteit, kleur en design, 
zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.

Volg ons op

creating better environments

MOOI VOOR BINNEN. GOED VOOR BUITEN.
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