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Giftfri vardag med vinyl från Forbo
Vinylgolv är uppskattade för att de är pålitliga och håller en länge tid. Men de kan göras ännu bättre. Forbo är
golvbranschens ledande aktör inom hållbarhet och vi är extra stolta över att nu kunna meddela att all vår vinyl
kommer vara helt ftalatfri från och med 2017.
Som en del av vårt hållbarhetsarbete driver
vi projektet ”Bättre hälsa för alla” där vi vill
bidra till att skapa ett bättre inomhusklimat,
som ger trivsel för de personer som bor
och arbetar där. Därför säkerställer vi att
all vinyl, såväl konsument- som projektvinyl,
kommer att vara helt ftalatfri från och med
2017. Givetvis är hela vårt vinylsortiment
även helt återvinningsbart.

Forbo skapar, tillverkar och säljer golv med
hållbarhet, funktion och design som ledord.
Vi använder flera oberoende, transparenta
tredjepartscertifieringssystem för våra
golv.
Vi är också angelägna om att inkludera
våra produkter i hela byggnadens
klassificeringssystem för en hållbar miljö.

Marmoleum Modular – Linoleum på platta
Många golvmaterial finns redan
idag i det populära plattformatet.
Material så som trä, sten, kakel och
textil har dominerat plattmarknaden
med sin förmåga att skapa unika och
skiftande golv som lätt går att lägga
och renoveras. Nu har du också möjligheten att lägga det miljövänligaste
golvet möjligt i form av plattor!
Forbo Flooring Systems introducerade
tidigare under året en ny linoleumkollektion, Marmoleum Modular, helt byggd på
plattornas möjlighet att skapa spännande
och livfulla golv.

Kreativ frihet

Med Marmoleum Modular kan du skapa
det golv du vill ha. Kollektionen inbjuder
dig att experimentera, kombinera och föra
samman form, storlek och färg på de plattor du väljer att använda.
Därmed skapas ett helt nytt golvkon-

cept – ett som går bortom traditionella
golv, där mönstret är det enda du kan välja.
Nu kan du experimentera med de former,
färger och plattformat du väljer, för att skapa det golv du vill ha.

Det PVC-fria alternativet

Marmoleum Modular är ett utmärkt alternativ till dagens vanliga plattor i PVC. Marmoleum Modular tillverkas av naturliga
råvaror och innehåller inga ftalater eller
andra mjukgörare. Marmoleum bär med
stolthet en lång rad miljömärkningar som
t.ex Svanen, Blue Angel och Nature Plus.
Att använda Marmoleum ger dessutom
extra poäng i olika miljöklassnings-system
för byggnader.
Tillverkningen av Marmoleum Modular
sker på ett sätt som gör att den får perfekt
passform. Därmed krävs ingen svetsning
mellan plattorna. Baksidan av polyester
gör plattorna dimensionsstabila även när
de installeras på större ytor. Plattorna är

enkla att installera och när det väl är dags
att byta golv kan de återvinnas tack vare
de naturliga råvarorna.
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