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Nya Marmoleum Solid – Definierar rena ytor
Vår uppdaterade Marmoleum Solid-kollektion innehåller fem olika mönster som utgör grunden för att skapa rena,
distinkta och moderna ytor. Denna innovativa linoleumkollektion kombinerar enkelhet med spännande varianter av
färger och strukturer.
Tänk på den präglade Marmoleum Slate eller Marmoleum Cocoa med bitar av
kakaoskal, eller Marmoleum Concrete där färgglitter har blandats in i den rena
ytan. Detta gör Solid-kollektionen antingen till rummets ögonsten eller till den
subtila ytan på vilken andra material får möjlighet att glänsa.
De naturliga och förnybara råvarorna gör Marmoleum till det mest hållbara
golvet på marknaden. Det är ftalatfritt, innehåller inga mjukgörare och inga
mineraloljor. De huvudsakliga ingredienserna är linfröolja, trämjöl och jute.
Sett över livscykeln är Marmoleum det golv som genererar minst CO2-utsläpp,
se gärna vår guide till hållbara golv.

Nyheter i kollektionen
Marmoleum Slate är en präglad matta som både i struktur och färg påminner om
skiffer. I Marmoleum Cocoa utgörs mönstret av bitar av kakaoskal, en restprodukt
som vi hämtar från närliggande produktion av kakao. Storsäljaren Marmoleum
Concrete kommer nu i utökad färgskala, detta är arkitektens favorit och en given
bas i alla typer av byggnader.

Flotex Planks – Sofistikerat & stilfullt
Flotex är varken en textil i dess rena form eller ett elastiskt golv. Dess unika,
täta fiberkonstruktion kombinerar det bästa av två världar: komfort och
spänstighet Flotex erbjuder en golvlösning för miljöer där säkerhet, hygien
och välmående är höga prioriteringar.
Modulära golv är en stark trend inom golvbranschen och Forbo lanserar nu en
unik kollektion av Flotex i plankformat på 100x25 cm. En kollektion som
möjliggör fantastiskt inspirerande läggningar. Har du någonsin tidigare sett ett
textilgolv som liknar betong? Vi erbjuder sex spännande golvmönster som ger
oändliga möjligheter till att mixa och matcha din design, samtliga mönster är
utvecklade för att passa til I alla sorters inomhusmiljöer.
Flotex Planks erbjuder oändliga möjligheter till att mixa och matcha färger och skapa
stimulerande och livfulla miljöer med t.ex. sicksack- och fiskbensmönster.
Flotex Planks olika mönster har väldigt lite återupprepning, vilket skapar intressanta
och vackra golv även när endast en färg används.
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