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NATURLIGE
INGREDIENSER

Marmoleum Click er laget av vannavstøtende HDF (High Density Fibreboard) 
med lyddempende bakside av kork og 2,5  mm Marmoleum på overflaten. 
Takket være de naturlige ingrediensene er det et godt valg både for deg og for 
miljøet. Marmoleum Click er svanemerket. Marmoleum Click bidrar til bedre 
helse og velvære. Det er ikke bare behagelig å gå på, det er også antistatisk 
og er lett å holde rent. Gulvets naturlige materiale gjør at det ser og føles 
naturlig ut. Flotte kobinasjoner
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Marmoleum Click finnes i 23 farger fra rolige nøytrale utgaver til livfulle og sterke, 
slik at du kan skape innbydende, personlige rom som er unike for ditt hjem og din 
livsstil. Marmoleum Click finnes i tre størrelser fra den største på 90 x 30 cm til den 
nye på 60 x 30 cm og den kvadratiske på 30 x 30 cm. Alle farger og størrelser kan 
kombineres. Du begynner med å velge farge, og så kan du leke deg med de ulike 
størrelsene for å lage det gulvet du vil ha. 

ALLE STILER 
OG ALLE 
STEDER

Enkelt å leve med
by
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IKKE BARE I DRØMMENE DINE ...
Marmoleum Click med den sterke, beskyttende Topshield™-finishen er svært holdbar og lett å pleie. 
Den jevne overflaten er enkel å rengjøre – det holder med en tørrmopp til støv og et nøytralt rengjø-
ringsmiddel og en fuktig klut til eventuelle flekker – og de flotte fargene forblir like fine i mange år. 
De antistatiske egenskapene til Marmoleum Click avviser støv og skitt og bidrar til bedre innemiljø og 
luftkvalitet. Siden Marmoleum er et naturlig produkt, oppnår det raskt romtemperatur, slik at huset 
ditt blir varmt og innbydende. Marmoleum Click kan også brukes med gulvvarme.

Varme følelser
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ET 
PROFESJONELT 
KLIKK

Det er raskt og enkelt å legge Marmoleum Click. Det er ikke nødvendig å 
søle med lim eller vente på noe. Legg det, gå på det. Den direkte fordelen 
er at dette reduserer monteringskostnadene betydelig. De indirekte 
fordelene kan bli enda større, siden man sparer mye arbeid og penger. 
Marmoleum Click er svært sterkt og robust med en total tykkelse på 
9,8  mm. Det 2,5  mm tykke laget med Marmoleum på overflaten er så 
slitesterkt at det bevarer utseendet selv på utsatte områder. Gulvet er 
faktisk så slitesterkt at du kan ta det med deg hvis du flytter til et nytt hus. 

Helt min stil
by



KLIKK MED NATUREN

Marmoleum Click er et gulvprodukt 
som er laget hovedsakelig av fornybare 
naturressurser. Overflaten er linoleum, et 
biologisk, økologisk produsert materiale 
av 97 % naturlige råvarer, hvorav 70 % er 
raskt fornybare, som lin (linfrø) og tremel, 
sammen med 43 % resirkulert innhold.

• Hovedingrediensen i Marmoleum er 
linolje, som lages ved å presse frøene 

fra linplanten. Linplanten er enkel 
å dyrke og gir årlige avlinger 
med linfrø samt fibre til 
tekstilproduksjon. 

• Harpiks fra furu blandes med den 
vegetabilske oljen fra 
linfrø til et fleksibelt 
bindemiddel. 
Furutrærne  
som harpiksen 
utvinnes fra, kommer 
fra kontrollert skogbruk 
over hele verden. 

• Tremel utvinnes av rester 
fra tømmerproduksjon. 

Tre fra røtter og grener 
blir finmalt og brukt i 
linoleum. Det brukes aldri 

harde, tropiske 
treslag. 

• Når det gjelder 
de vakre fargene, 
brukes det bare miljøvennlige 
pigmenter. 

• Baksiden av 
Marmoleum er 
laget av spunnet 
garn av sterke 
jute-fibre. Det finnes rikelig med jute, og 
det er svært fornybart.

 

BEDRE HELSE FOR ALLE
Siden gulvene våre er en del av innemiljøet 
ditt, og vi tilbringer det meste av tiden 
hjemme innendørs, ønsker vi å bidra 
positivt til din helse og ditt velvære. Derfor 
fokuserer vi på å utvikle produkter helt 
uten giftstoffer og med lavt utslipp som er 
sklihemmende, slik at de er trygge å gå på. 
I tillegg bidrar gulvene våre til et hygienisk 
miljø, støv- og smussavvisende og enkle 
å rengjøre. Til slutt ønsker vi at gulvene 
våre skal bidra til ditt velvære gjennom 
komfortable gulv som finnes i et stort 
utvalg av farger og designalternativer for 
å passe til din personlige stil. 
Du kan lese mer om Committed to the 
health of one-programmet vårt på: 
www.forbo-flooring.no

Marmoleum
click er
Svanemerket



333711 - 333701

Gøy å designe,
  enkelt å legge

MER INFORMASJON

PÅ PLASS MED ET KLIKK
Marmoleum Click er raskt og enkelt å legge. 
Bare legg det ved hjelp av den spesielle 
låsekonstruksjonen med not og fjær og klikk 
bordene på plass. Det kan legges ett bord 
om gangen. Fordi Marmoleum Click-flisene 
er brede og ikke etterlater seg skjøter når de 
settes sammen, er det enkelt å få en fin, jevn 
overflate. Välinge 5G-låsekonstruksjonen gir 
en sikker montering uten lim. Legg det, gå 
på det. Du kan få enda bedre lyddemping 
på 21 dB ved å legge Marmoleum Click over 
et Forbo-skumunderlag som bidrar til å 
holde støynivået på et minimum.

Marmoleum Click kan legges på alle 
typer overflater. Ekstra klargjøring er kun 
nødvendig hvis gulvet eller underlaget er 
ujevnt (forskjeller på 2 mm eller mer).

En fullstendig leggeanvisning følger med 
hver eske av Marmoleum Click.
Du finner også leggeanvisning på 
nettstedet vårt: www.forbo-flooring.no 

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

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

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

UTSALGSSTEDER
Marmoleum Click er tilgjengelig hos 
ledende gulvforhandlere. De kan gi deg 
eksperthjelp, et detaljert pristilbud og 
informasjon om legging av gulvet. 
Du finner adressen til nærmeste forhandler 
på nettstedet vårt på www.forbo-flooring.
no eller ved å ringe 66 77 12 00.
Du kan også se alle de nyeste Marmoleum-
kolleksjonene online. Gå til www.forbo-
flooring.no for å se fargeprøver, inspirasjon 
til kombinasjoner og mer.

Marmoleum

HDF

kork
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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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23 FARGER TEKNISK INFORMASJON

Forbo Flooring Systems salgsorganisasjoner verden rundt er sertifisert i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001.
Forbo Flooring Systems fabrikker er sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001.
Livssyklusanalyser (LCA) er dokumentert i egne miljødeklarasjoner (EPD) for Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.no

ISO 9001

Marmoleum Click oppfyller kravene I EN 14085

Marmoleum Click

1 Total tykkelse EN-ISO 24346 9.8 mm

Låsesystem 5G

D Privat - Kraftig EN-ISO 10874 Class 23

G Offentlig - kraftig EN-ISO 10874 Class 33

/ Flis/plank EN ISO 24341
30 x 30 cm
60 x 30 cm
90 x 30 cm

3 Inntrykksbestandighet EN-ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm

g Rullende stolhjul EN 425 Egner seg til kontorstoler med hjul.

> Lysbestandighet EN-ISO 105-B02 Metode 3: blå skala minimum seks.

5 Bestandighet mot kjemikalier EN-ISO 26987 Motstandsdyktig mot fortynnende syrer, oljer, fettstoffer og vanlige løsemidler.
Ikke motstandsdyktig mot langvarig eksponering for alkalier. 

* Hygiene Marmoleum er lett å renholde til en høy hygienisk standard.

u Bestandighet mot sigarettglør EN 1399 Merker på linoleum etter stumpete sigaretter kan fjernes. Slip forsiktig med
“fint” sandpapir og legg på ny overflate. Linoleum smelter ikke.

[ Sklihemmende egenskaper DIN 51130 R9

s Akustikk EN ISO 717-2 > 17 dB 
≥ 21 dB (montert på Forbo Foam)

- Livssyklus analyse LCA er grunnlaget for å sikre minst mulig miljøbelastning.

Marmoleum Click oppfyller kravene I EN 14041

T Brannegenskaper EN 13501-1 Cfl - s1

c Formaldehyd emisjon EN ISO 717-1 E1

[ Sklihemmende egenskaper EN 13893 DS: ≥ 0.30

L Generering av kroppsspenning EN 1815 < 2 kV

e Varmeledningsevne EN 12524 0.15 W/m.K
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Forbo Flooring AS
Hagløkkveien 7
1383 Asker
Tlf. 66 77 12 00
Info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no


