
Forbo Flooring Systems, součást skupiny
Forbo Group - světového lídra v oblasti
podlahových krytin, lepidel a pásových
systémů, nabízí celou řadu podlahovin pro
komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní
linoleum, vinyly, koberce i parkety kombinují
funkčnost, barevnost i vzory a přináší tak
komplexní řešení pro každý interiér.
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Dnes, kdy je společnost Forbo vedoucím

lídrem v oblasti linoleových podlahových

krytin, jsou její řešení dostupná po celém

světě a umožňují architektům a

designérům vyjádřit estetické a funkční

priority způsobem, který byl v projektech z

prostředí zdravotní péče, vzdělání, úřadů a

veřejných prostor dříve nevídaný.

 

Linoleum Forbo je perfektní odpovědí na

dnešní ekologické zájmy. Jako výrobek

vyrobený z přírodních a obnovitelných

surovin bylo linoleum vždy šetrné k

životnímu prostředí.  Nyní, v kombinaci s

fantastickými možnostmi nových vzorů,

které jsou součástí naší kolekce linolea

Global 3, je skutečně možné projektovat

budoucnost: s ekologicky příznivými

podlahovými krytinami, které nabízejí

vysoký designový potenciál a které jsou

optimalizovány pro ekonomickou instalaci

a údržbu.

 

Společnost Forbo vytváří lepší prostředí v

každém smyslu: z hlediska designu a

architektonické vize, z hlediska

ekologického a i celkových pořizovacích

nákladů. To je to, co pro nás znamená

“projektování budoucnosti”.

Již více než 100 let se společnost Forbo
Flooring Systems specializuje na vytváření
lepšího životního i pracovního prostředí a
vyrábí jedinečné podlahové krytiny, jejichž
vzory, barvy a struktury jsou inspirovány
světem kolem nás.

Forbo Linoleum Global 3:
Projektujeme
budoucnost

3.   Úvod
4.   Inspirováno kolekcí Global 3
6.   Přírodní suroviny
7.   Celosvětově uznávané
8.   Kolekce Global 3
10. Marmoleum®
14. Walton
16. Artoleum®
20. Přehled kolekce
26. Řada Authentic
27. Inspirace pro barevné kombinace
28. Podlahoviny se speciálními vlastnostmi
30. Prokázaná účinnost povrchové vrstvy Topshield
32. Servisní produkty
34. Ostatní kolekce linolea Forbo
35. Technické specifikace

Obsah



Výhody linolea kolekce Global 3

• Prověřená povrchová úprava Topshield

pro snadné a úsporné čištění a údržbu. 

• Předpokládaná životnost delší než 25 let

s následnými nízkými náklady během

životního cyklu. 

• Systémová řešení specifických problémů

s podlahovou krytinou. 

• Profesionální podpora a servisní výrobky

pro účinnou a perfektní instalaci. 

• Pomoc při výpočtu nejvhodnějších

materiálů a plán instalace pro jakýkoliv

prostor. 

• Na požádání lze provést výpočet

porovnání nákladů, který poskytne

okamžitou představu o celkových

pořizovacích nákladech.

Ekonomické
• Naše linoleum odráží nejnovější trendy v

barvách a designu a bylo vyvinuto v

úzké spolupráci s předními architekty a

designéry. 

• 12 podkolekcí a možnosti stovek

kombinací nabízejí ideální východisko

pro vytváření všech druhů nálad a

atmosfér. 

• Více barevných odstínů a tónů než

kdykoliv předtím. 

• Řada "Authentic” s garantovanou

dostupností 24 barev z řad Real a Fresco

do roku 2017.  

• Čtverce Dual umožňují vytváření

barevných podlahových vzorů.  

•  Možnost vyřezávání speciálních vzorů

nebo log vodním paprskem dle

individuálních návrhů. 

• Neviditelné, nešpinící se vícebarevné

svařovací šňůry. 

• Barevně odpovídající podlahové i

obvodové lišty. 

• Nákup na jednom místě s nejširší

nabídkou linoleí na trhu.

Designové
• Naše linolea jsou vyráběna z

kontrolovaných přírodních

obnovitelných zdrojů. 

• Usilujeme o co nejnižší dopad na životní

prostředí podle kritérií posuzování

životního cyklu (LCA). 

• Linoleum je přirozeně biologicky

odbouratelné. 

• Naše výrobní procesy jsou zaměřeny na

neustálé hledání nových způsobů

snižování produkce odpadů a spotřeby

energie. 

• Díky snadnému čištění přispívají naše

linoleové podlahové krytiny ke

zdravému prostředí v interiéru. 

• Respektujeme a dodržujeme nezávislé

environmentální normy jakosti. 

• Naše linoleum se perfektně hodí do

koncepcí budov udržitelného rozvoje.

Ekologické

Linoleum Forbo, uvážená volba: 
•    Vyrobeno z obnovitelných surovin.

• Přirozeně bakteriostatické. 

• Biologicky odbouratelné. 

• Obnovitelná povrchová úprava na

vodní bázi - Topshield. 

• Odolné proti propálení cigaretou. 

• Snadno se čistí a udržuje díky

prověřené povrchové úpravě Topshield. 

• Nízké náklady během životního cyklu.

Co nového přináší kolekce linolea
Global 3? 

• 12 vzorů krytiny Marmoleum®, Walton a

Artoleum® v jediné kolekci, v rozsahu

od jednobarevných po neorganické a

rytmické vzory.  

• Dvě revoluční nové řady Walton Cirrus

a Artoleum® Striato.  

• Více než 60 zcela nových barev v

kolekci, díky nimž je mimořádně

rozšířena volba jasných a neutrálních

středních tónů.  

• Podkolekce Real se vyrábí v pásech a je

nyní k dosátní v 60 barvách. Řada Dual

má podobu čtverců a je k dispozici ve

30 barvách z palety vzorů Real.  

 

 

 

• Kolekci Artoleum® nyní tvoří samostané

řady Scala a Piano. Původní řada

Marmoleum® Piano byla začleněna do

řady Artoleum® Piano. 

• Rozšířený výběr barev naleznete v naší

nabídce akustických výrobků

Marmoleum® Decibel. 

• Nová a inovativní řešení krycích lišt. 

• Nové pokrokové nešpinivé svařovací

šňůry v kombinaci s povrchovou

úpravou Topshield.

Naše nejnovější kolekce Global 3 čerpá

inspiraci ze současných i nastupujících

architektonických představ a odráží celkový

posun v rámci architektury a designu

směrem k otevřeným, flexibilním a

ekologickým stavbám a prostředím.

 

Kolekce Global 3 nabízí široký výběr vzorů

ve značně rozšířené barevné paletě.

Architekti, designéři a ostatní tvůrci

podílející se na návrhu interiéru mohou

vytvářet více barevných kombinací – a

vytvářet více variant než kdykoliv předtím.

 

Kolekce Global 3 jednoduše nabízí nejširší

výběr linoleí v dlouhodobé historii.

Naše kolekce Global se každé čtyři roky
kompletně obnovuje, aby odrážela to
nejnovější a nejlepší ze současných i
nastupujících trendů.

Projektujeme budoucnost
Inspirováno kolekcí Global 3



Zdroj: ERFMI EPD kalkulátor 2008
*zavedení zelené energie a snížení spotřeby energie

Zlepšení LCA (snížení spotřeby energie a emisí CO₂) linolea
Forbo s povrchovou vrstvou Topshield

nezávislými ekologickými oceněními
Celosvětově uznávané

Environmental Quality Mark,
Nizozemsko 

Nezávislé nizozemské eko-označení

zajišťuje dodržení přísných požadavků po

celý životní cyklus výrobku a obsahuje také

informace o obalu a výrobku.

 

Dopad na životní prostředí 
Přírodní složky používané v našem linoleu

spolu se způsobem získávání zdrojů a

výroby zajišťují dosažení výjimečně

dobrého hodnocení v systému posuzování

životního cyklu (LCA).

 

LCA je analýza dopadu na životní prostředí

v průběhu celého životního cyklu výrobku a

je nejlepším způsobem jak “změřit” dopad

podlahových krytin na životní prostředí.

Díky výsledku víme, že z ekologického

hlediska je linoleum Forbo  jednou z

nejlepších podlahových krytin; tento stav

hodláme nadále zlepšovat.

Nabídkou unikátního linolea světové třídy,
které je šetrné k životnímu prostředí, se
společnost Forbo zavazuje vždy uplatňovat
nejnovější poznatky z oblasti ochrany
životního prostředí. Tento závazek
společnosti Forbo vůči životnímu prostředí
uznává mnoho nezávislých třetích stran.

Německo 

Nature Plus je označení ekologických výrobků,

rozšířené po celé Evropě, které testuje výrobky z

hlediska jejich environmentálních, zdravotních a

funkčních charakteristik. Získání tohoto označení mimo

jiné zaručuje, že výrobek obsahuje přinejmenším 95 %

obnovitelných anebo minerálních složek a je vyroben

ve výrobním procesu, který je šetrný k životnímu

prostředí.

 
The Nordic Swan Label, Skandinávie 

Označení the Nordic Swan Label poskytuje uživateli

jasné informace ve vztahu k životnímu prostředí.

Udržování tohoto osvědčení zajišťuje nepřetržité

zkvalitňování výrobku, protože výkonnostní normy se s

každým opětovným osvědčením zvyšují.

 

UZ 56 Rakousko 

UZ 56 osvědčuje, že výrobky jsou hodnoceny podle

obsahů halogenů, těžkých kovů, baktericidních látek,

fungicidů, emisí a dopadu jejich výroby, používání a

likvidace na životní prostředí.

 

SMART, USA 

Sustainable Materials Rating Technology (Technologie

hodnocení udržitelných materiálů) (SMART) hodnotí

celkový environmentální profil stavebních výrobků v

průběhu celého jejich životního cyklu. Naše linoleum

splňuje nejvyšší hodnocení: Platinum.

 
Good Environmental Choice, Austrálie 

Tento program ekologických značek zajišťuje přísnou

kontrolu dopadu výrobků na životní prostředí v

průběhu celého jejich životního cyklu a poskytuje

nezávislé environmentální informace o široké řadě

spotřebních a stavebních výrobků.

 
Ecolabelling Trust, Nový Zéland 

Ecolabelling Trust je nezávislá, dobrovolná, multi-

specifikační enviromentální značka, která se snaží snížit

dopad výrobků na životní prostředí.

Linoleum je přírodní výrobek vyrobený z
kontrolovaných obnovitelných surovin.
Forbo se zavazuje dodržovat tento způsob
jeho výroby a rozšiřovat svůj přínos
zaměřením se na témata jako jsou udržitelné
zdroje, snížení množství odpadů a především
používání zelené energie.

Lněný olej 
Lněný olej, klíčová surovina pro výrobu linolea, se

získává lisováním semen lnu. Oxidováním oleje vzniká

hustá  hmota, které říkáme cement, a která tvoří základ

linolea.

 

Přírodní pryskyřice
Přírodní pryskyřice je pojivem, které spolu s lněným

olejem dodává linoleu jeho pevnost a pružnost. 
 
Dřevitá moučka
Dřevitá moučka z kontrolovaných lesů se používá k

vázání pigmentů, zajištění stálobarevnosti a

optimalizování hladkého povrchu; tato složka je

tajemstvím, proč si naše linolea po celou dobu své

životnosti zachovávají krásné a syté barvy. 
 
Vápenec
Velmi jemně mletý vápenec se používá k dosažení

specifické hustoty našeho linolea. 
 
Přírodní pigmenty
Většina krásných barev je vytvořena použitím

ekologicky šetrných pigmentů. Pigmenty Forbo

neobsahují žádné těžké kovy, jako je olovo a kadmium. 
 
Juta
Přírodní juta se používá jako podklad, na který se lisuje

linoleový cement.

Přírodní suroviny



Od silně
mramorovaných po
jednobarevné,
jednoduché barvy
nebo nápadné
současné vzory a
struktury.

Kde tyto výrobky používat? 

I když je každá kolekce Forbo jiná, všechny

výrobky jsou vždy vhodné pro použití v

široké řadě prostorů a prostředí, jak s

lehkým tak i silným provozem. Závisí

jednoduše pouze na vašich funkčních a

estetických nárocích.

 

Problémem nejsou ani různé typy

místností, jako jsou zasedací místnosti,

třídy, kanceláře a šatny v komerčních,

veřejných a občanských budovách. Totéž

platí pro vstupní haly, chodby a kuchyně.

Hračkou jsou i prostory recepcí, schodiště,

podlahy obchodů a rovněž nemocničních

pokojů, kongresových středisek nebo

podobných vysoce zatěžovaných veřejných

prostor.

 

Bez ohledu na vámi požadovanou oblast

použití bude linoleum Forbo vypadat

dobře po mnoho a mnoho let.

Kolekce Global 3 obsahuje tři řady linolea
Forbo, které byly všechny navrženy s
ohledem na specifický vzhled a pocit. Od
hodně mramorovaných až k uni barvám
nebo nápadným současným vzorům a
strukturám; každá kolekce nabízí kompletní
barevnou paletu, díky níž jsou tyto výrobky
ideální pro použití v řadě různých prostředí.

Marmoleum®, světově nejproslulejší značka linolea,

představuje klasický mramorový vzhled, který mnoho

zákazníků u linolea oceňuje. Marmoleum® se dodává ve

třech různých podkolekcích od lehce po silně

mramorované, v ucelené řadě 88 barev.

Walton je charakteristický uni barvami a byl vytvořen

speciálně pro interiéry, které těží ze silného,

jednoduchého a čistého vzhledu a pocitu. Walton se

dodává ve dvou různých povrchových strukturách a

dodatečném krokodýlím reliéfu. Výrobek dostal své

jméno po Fredricku Waltonovi, který v roce 1863 vyrobil

první linoleum.

Artoleum® je jedinečná kolekce s inovativním vzhledem

a v mnoha směrech je na opačném konci

designerského spektra krytiny Marmoleum®. Artoleum®

je svět barev a textur, krásy a hravosti, kontrastů a

neočekávaných kombinací, vše v širokém spektru barev

a vzorů, z nichž ani jeden nemá mramorový vzhled.

Projektujeme budoucnost
Kolekce Global 3



S klasickou mramorovanou strukturou je řada Real

univerzálním a spolehlivým řešením pro všechny

prostory. Tato řada přichází se  širokým výběrem

neutrálních, živých a odvážných barev; každý odstín je

tvořen dvěma až pěti barvami, které jsou míseny, aby

vytvářely mramorovanou strukturu. Real je také

základem pro dílčí kolekce, jako je Authentic,řada

čtverců Dual a výrobků s vylepšenými vlastnostmi, jako

jsou Ohmex, Decibel a Acoustic.  Celkem je k dispozici

60 barev, které vytvářejí širokou barevnou paletu od

klasických a výrazných jasných barev po teplé neutrální

barvy.

Bohatá, živá, mramorovaná struktura nabízí

silný barevný kontrast, dosažený

smícháním osmi elegantních barev se

zachováním převládajícího odstínu.

Výsledkem je barevný a živý vzor, na kterém

nejsou vidět nečistoty a který se dobře hodí

do velkého množství interiérů. Řada Vivace

se dodává ve 12 barvách, od

multifasetovaných neutrálních barev po

kontrastní, odvážné barvy.



Čtverce Dual přebírají 30 barev z palety Real, z nichž

každá byla pečlivě vybrána pro svou vyváženost a

schopnost rozšířit různé kombinace čtverců s

barevnými akcenty a vzory. Čtverce Dual se dodávají ve

velikostech 33,3 x 33,3 cm a 50 x 50 cm. Pro optimální

stabilitu je podkladová vrstva vyrobena z polyesteru.

Čtverce linolea jsou unikátním řešením od společnosti

Forbo.

Jemná mramorovaná struktura inspirovaná

starověkými freskami. Řada Fresco má paletu 16 barev

tón v tónu, z nichž každá vytváří teplou, přátelskou a

domáckou atmosféru. Řada Fresco se výborně hodí k

ostatním kolekcím linolea Global 3 a dalším kolekcím

podlahovin společnosti Forbo.



Díky reliéfnímu krokodýlímu vzoru

představuje tato kolekce skutečně unikátní

design podlahové krytiny. Do každého

prostoru a díla vnáší exkluzivní vzhled a

pocit a mimořádně dobře působí v

kombinaci s jednou nebo více barvami z

odstatních podkolekcí našich linoleí.

Reliéfní vzor si hraje se světlem a odrazem,

čímž vytváří charakteristickou strukturu.

Řada Crocodiles působí mimořádně dobře

jako přechod mezi podlahou a stěnou.

Dodává se ve 4 barvách imitujících vzhled

krokodýlí kůže.

Uni je jednoduchá, čistá kolekce s

industriálním, téměř monumentálním

vzhledem. Je populární díky použití

jednotlivých jednobarevných tónů a je

perfektním základem, na kterém lze

vytvářet neobyčejné kombinace s ostatními

interiérovými barvami. Řada Uni se dodává

v 6 barvách.

Cirrus, navržený pro doplnění řady Uni

Walton, přináší do hry lehký mramorovaný

efekt. Dodává se v 6 barvách s jasným

akcentem. Cirrus se výborně hodí nejen k

ostatním vzorům Walton, ale také k

ostatním podlahovým krytinám kolekce

Global 3.



Podnětem pro barvy řady Mineral byl

kámen. Snadno pochopitelné, přírodní a

harmonické designy, které se dobře

kombinují se všemi typy interiérů a vytvářejí

prostředí, ve kterém se každý cítí dobře.

Dodává se v 16 barvách.

Novinka a průlom v designu linoleí.  Řada

Striato je jediná svého druhu, retro a přitom

moderní design bez jakékoliv podobnosti s

“klasickým” linoleem. Řada Striato se

dodává v přírodních a jasných barvách a je

určena pro rozlehlé, vysoké a otevřené

prostory. Díky svému teplému a

příjemnému designu se snadno kombinuje

s jinými barvami kolekce Artoleum® – i se

zcela jinými typy materiálů. Dodává se v 8

barvách.



Přímočarý design, který je ideální v případě,

kdy chcete obyčejný prostor přeměnit na

výjimečný nebo pokud chcete z unikátního

prostoru vytvořit něco

nezapomenutelného. Dynamické, rytmické

vzory řady Scala krásně kontrastují s

doprovodnou řadou Piano a v každém

případě zaručují fantastické kombinace.

Řada Scala se dodává ve 12 barvách.

Řada Graphic – vysoce kontrastní černá,

bílá a doplňková šedá vytvářejí tento

monumentální design, který je skutečně

architektonický.  Tato řada vnáší do

tradičních interiérů překvapivý obrat a také

se krásně kombinuje s moderními

chromovými, dřevěnými, kamennými a

barevnými povrchy. Šedé tóny působí

mimořádně dobře v moderních budovách,

ve kterých dominuje beton nebo sklo. Řada

Graphic se dodává v 10 barvách.

Piano je elegantní vzor, který kombinuje téměř

kompaktní barevnou strukturu s jemným,

harmonickým, dvoutónovým “kropenatým” efektem,

který je ideální pro prostory vyžadující  přírodní vzhled i

sofistikovanou eleganci. Dodává se ve vyvážené paletě

14 barev, od jasných barev, přes neutrální šedé po

tlumené tóny. Jasné barvy se mimořádně dobře

kombinují s řadou Scala.

 
 
 
 
 
 
 



Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici odpovídající vícebarevné a
jednobarevné svařovací šňůry.Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici jednobarevné svařovací šňůry.

* dodává se také v tloušťce 3,2 mm  ** dodává se také v tloušťkách 3,2 mm a 4,0 mm
# dodává se také v tloušťce 2,5 mm
Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici odpovídající vícebarevné a jednobarevné svařovací šňůry.



Ke všem barvám kolekce jsou k
dispozici jednobarevné svařovací
šňůry.

Ke všem barvám kolekce jsou k
dispozici jednobarevné svařovací
šňůry.

Ke všem barvám kolekce jsou k
dispozici odpovídající vícebarevné a
jednobarevné svařovací šňůry.

Ke všem barvám kolekce jsou k
dispozici odpovídající vícebarevné a
jednobarevné svařovací šňůry.

Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici odpovídající
vícebarevné a jednobarevné svařovací šňůry.

Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici odpovídající vícebarevné a jednobarevné svařovací šňůry.



Žlutý film ze sušících komor 

V konečné fázi výroby je linoleum zavěšeno v

sušících komorách, kde probíhá proces sušení. Za

určité teploty je proces oxidace urychlen do

bodu, kdy linoleum získává požadované

vlastnosti. Díky oxidačnímu procesu se vytvoří

nažloutlý film, tzv. “žlutý film ze sušících komor”.

Ten je nejdříve viditelný, zejména u světlejších

odstínů linolea. Když je však linoleum vystaveno

normálnímu dennímu světlu, obvykle po dobu

24 až 48 hodin, tento film zmizí a barva materiálu

se dále nemění.

Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici jednobarevné svařovací
šňůry.

Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici odpovídající vícebarevné
svařovací šňůry.

Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici odpovídající vícebarevné  svařovací šňůry.

Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici odpovídající
vícebarevné nebo jednobarevné svařovací šňůry.

Ke všem barvám kolekce jsou k dispozici jednobarevné svařovací šňůry.



uklidňující barvyakcenty červené

hra se vzorygradace

čerstvé akcentyodstupňování barvy

Inspirace pro barevné
kombinace

Kolekce Authentic

24 barev garantováno
do roku 2017

Linoleum Forbo je navrženo tak, abyste ho
pouze nainstalovali a o více se nemuseli
starat – když je jednou na svém místě,
nevyžaduje již nic víc, než pravidelnou
údržbu, aby dobře vypadalo a zachovalo si
svou užitnou hodnotu.

Někteří zákazníci stále potřebují podlahovou krytinu,

kterou mohou pravidelně aktualizovat, třeba z důvodu

rozšíření stavby nebo nainstalování, odstranění nebo

přemístění zařízení.

 

Pro splnění těchto požadavků nabízíme výběr z barev,

u kterých garantujeme dostupnost na trhu po dobu

osmi let, do roku 2017. Tato kolekce Authentic

poskytuje dlouhodobou jistotu při plánování řady

instalací během určitého časového období.

 

Kolekci Authentic tvoří ucelená, dobře vyvážená

barevná paleta, převzatá z palety řad Marmoleum® Real

a Marmoleum® Fresco, která umožňuje svobodu

projektu při zajištění dlouhodobé shody a konsistence.

Dodává se ve 24 barvách v tloušťce 2,5 mm.



Corkment – zvýšená kročejová neprůzvučnost 

Použitím podkladové vrstvy Corkment s běžným

linoleem Forbo lze dosáhnout zvýšení kročejové

neprůzvučnosti nejméně o  14 dB (dle ISO 717-2 ).

Systémová řešení – řešení “na klíč”

Vedeni naším závazkem na “vytváření

lepších prostředí” jsme vyvinuli řadu

kompletních systémových řešení pro

specifické situace a potřeby v oblasti

podlahových krytin. Tato řešení zahrnují

vše, od podkladu podlahy po povrchovou

úpravu.

 

Všechna systémová řešení Forbo jsou

vyvinuta tak, aby šetřila náklady, práci a aby

důslednost, jakost a spolehlivost byla

zajišťována jediným důvěryhodným

dodavatelem. Řešení jsou připravené a

prověřené podlahové instalace, od rychlých

instalací až po zdokonalená řešení

akustických systémů a mnoho dalších.

 

Výsledkem je mimořádná přidaná hodnota,

zvýšená bezpečnost a snadnější instalace;

trvalé, nejmodernější řešení vašich potřeb v

oblasti podlahových krytin. Více informací

viz. speciální brožura Systémová řešení.

Marmoleum® Decibel – vynikající komfort a
zvýšení kročejové neprůzvučnosti 
Marmoleum® Decibel poskytuje nejvyšší zvýšení

kročejové neprůzvučnosti o 17 dB. Marmoleum®

Decibel je Marmoleum® v tloušťce 2,5 mm, které je

laminováno na 1 mm silnou vrstvu polyolefínové pěny.

Dodává se ve 20 barvách z kolekce čtverců

Marmoleum® Dual. Celková tloušťka krytiny

Marmoleum® Decibel je 3,5 mm.

Marmoleum® Acoustic – zvýšený
komfort a kročejová neprůzvučnost 

Marmoleum® Acoustic zvyšuje kročejovou

neprůzvučnost o 14 dB (ISO 717- ). Jedná se

dvouvrstvé linoleum, tvořené 2 mm

vrstvou krytiny Marmoleum® a 2 mm

podkladovou vrstvou Corkment. Použitím

modelu Marmoleum® Acoustic se snižují

náklady na instalaci, protože materiál může

být nainstalován v jednom kroku, bez

nutnosti nejdříve položit vrstvu Corkment a

pak Marmoleum®. Marmoleum® Acoustic

se dodává v 6 barvách.

Marmoleum® Ohmex – zvýšená elektrická
vodivost 

Marmoleum® Ohmex je linoleum, které splňuje vyšší

požadavky na elektrickou vodivost. Elektrický odpor je

snížen na hodnotu < 1-10⁸ Ω  (EN1081) a zajišťuje

bezpečnost osob a ochranu zařízení citlivých na

elektrostatický náboj. Marmoleum® Ohmex o tloušťce

2,5 mm se dodává ve čtyřech barvách. Typické oblasti

použití jsou místnosti s počítači/servery a prostory s

citlivými zařízeními.

S linoleem kolekce Global 3 jsou zajištěny
veškeré funkční a estetické požadavky.
Kromě našich “standardních” řad nabízíme
také řadu linoleových podlahových krytin,
vyvinutých pro uspokojení specifických
technických požadavků nebo nároků na
komfort.

pro náročné situace

Podlahoviny se specifickými
vlastnostmi



Prokázaná trvanlivost 
Pro stanovení trvanlivosti linolea Forbo s
povrchovou vrstvou Topshield byla
provedena nezávislá zkouška s přesnou
simulací zátěže chůzí.
 
‘po provedení 2 milionů kroků není patrné
žádné významné poškození nebo zhoršení
kvality povrchu’
 
Tato zkouška představuje stejné zatížení,
jako když 3 500 lidí denně prochází 5 metrů
dlouhou chodbou po dobu 23,5 let 365 dní

Kontaktujte nás prosím pro profesionální radu ohledně

správné aplikace a používejte pouze vhodné výrobky. 
 
Řešení pro celkovou účinnost 

Jako součást dlouhotrvající účinnosti povrchové vrstvy

Topshield doporučuje společnost Forbo Flooring

systém péče Forbo FloorCare, jednoduchý a nákladově

účinný způsob čištění, údržby a renovace linolea Forbo.

V kombinaci s vrstvou Topshield  zajišťuje systém Forbo

Floor Care vysokou estetickou hodnotu a nákladovou

účinnost linolea Forbo. Společnost Forbo Flooring

doporučuje dvě metody čištění: strojové

(jednokotoučový stroj) nebo ruční. Více informací lze

najít v naší brožuře Čištění a údržba.

Povrchová vrstva Topshield a náklady
na životní cyklus 

Kombinace linolea Forbo a povrchové

vrstvy Topshield má pozitivní dopad na

náklady i na životní cyklus podlahové

krytiny. Linoleum Forbo s úpravouTopshield

je podlahová krytina, která má delší

životnost, déle vypadá svěží a tudíž náklady

na její životní cyklus jsou nižší.

 

Prokázaná trvanlivost 

Pro stanovení trvanlivosti linolea Forbo s

povrchovou vrstvou Topshield byla

provedena nezávislá zkouška s přesnou

simulací zátěže chůzí.

 
‘po provedení 2 milionů kroků není patrné

žádné významné poškození nebo zhoršení

kvality povrchu’

 

Tato zkouška představuje stejné zatížení,

jako když 3 500 lidí denně prochází 5 metrů

dlouhou chodbou po dobu 23,5 let 365 dní

v roce za normálních podmínek údržby.

Jak povrchová vrstva Topshield funguje 

Topshield je dvouvrstvá vodou ředitelná povrchová

úprava. První vrstvou je základový nástřik vysoké

hustoty s příčnou vazbou, který zajišťuje hladkost a

trvanlivost. Je chráněn horní vrstvou, která vytváří

vysoce účinnou funkční ochranu proti otěru,

poškrábání a nečistotě; usnadňuje čištění a údržbu a

uchovává barvy syté. Vrstvu Topshield lze v případě

potřeby renovovat a vrátit tak linoleu znovu vzhled,

jaký mělo bezprostředně po pokládce.

Vrstva Topshield sleduje povrch linolea a proto zajišťuje
rovnoměrné opotřebování. Je velice odlišná od velmi
tvrdých laků, které typicky začínají vykazovat známky
poškrábání po třech až pěti letech používání. Poškození
u těchto laků mohou jít velmi obtížně opravit.
V případech, kdy lze očekávat extrémní používání, lze
na povrchovou vrstvu Topshield nanést polymer. I po
nanesení polymeru je stále možná renovace. Přilnutí
polymeru na vrstvu Topshield je vynikající a polymer se
nebude odlupovat nebo způsobovat drolení.

Povrchová úprava Topshield v
kostce 

 

• Vysoce ochranný štít proti otěru a

znečištění. 

• Uchovává estetické vlastnosti

linolea Forbo. 

• Povrchová úprava na bázi vodní

disperze,  šetrný k životnímu

prostředí. 

• Odolná proti špíně a chemickým

látkám. 

• Možnost celkové nebo lokální

renovace, která ještě více prodlouží

životnost podlahy.  

• Kompletní řešení účinnosti spolu se

systémem Forbo FloorCare System,

jednoduchým a nákladově účinným

způsobem čištění, údržby a

renovace linolea Forbo. 

• Zajišťuje bakteriostatické vlastnosti

linolea Forbo, zejména proti MRSA

(Staphylococus aureus). 

• Polomatný vzhled způsobuje, že

podlaha dobře vypadá a vzbuzuje

pocit čistoty a přirozenosti. 

• Není vyžadována aplikace žádného

polymeru¹ – pouze vyčistěte tak, jak

je běžné po instalaci. 

• Méně čištění a údržby znamená

nižší provozní náklady. 

• Dodává se na všech kolekcích

Marmoleum®, Walton a Artoleum®. 

 
S povrchovou vrstvou Topshield máte

podlahovou krytinu, která přetrvá věky.

¹ V závislosti na místě použití a způsobu čištění.

WFK, založený v roce 1950, je mezinárodně uznávaný výzkumný institut
pro čistící technologie.
 
Průměr nejrelevantnějších a nejběžnějších výrobků dodaných z
továrny. Výrobky byly vybrány a dány k dispozici společností Forbo
Flooring Systems.

WFK zkušební protokol HO 2795/04-D

Chování podlahy z hlediska špinivosti (měřeno fotometricky
podle DIN 5033-3, na základě intervalu spolehlivosti)

Linoleum 2

Linoleum 1

Linoleum Forbo s úpravou Topshield

Nezávislá zkouška institutu WFK prokázala vysokou účinnost
linolea Forbo s povrchovou vrstvou Topshield

Dobrá podlahová krytina je taková, která
vydrží vysokou zátěž za jakékoliv situace a
zároveň si zachovává svůj původní “jako
nový” estetický vzhled bez astronomických
nákladů na její čištění a údržbu.

Topshield je jedinečný, pokrokový, dvouvrstvý, vodou

ředitelný povrchový nátěr, vyvinutý speciálně pro

linoleum Forbo, který chrání podlahu, pomáhá i po

letech zachovávat její dobrý vzhled a snadnou údržbu.

Prokázaná účinnost úpravy
Topshield

Linoleum Forbo s povrchovou vrstvou Topshield

Linoleum Forbo s tvrdou povrchovou vrstvou

Před

Po

čas

čas

Linoleum 

Základní nátěr

Povrchová úprava

Nástřik

Linoleum

Tvrdá povrchová vrstva



Aquajet – vyřezávání vodním
paprskem, osobní vzhled
S technologií Aquajet jsme schopni

vyřezávat nejsložitější a nejkrásnější

podlahové vzory.

Máme standardně dostupné vzory, ale

nabízíme také možnost na požádání vyřezat

dekor podle vašeho vlastního návrhu. Na

základě dodané fotografie jsme schopni

vytvořit do linoleové podlahové krytiny váš

vlastní barevný “osobní vzhled”.

Svařování 
V některých aplikačních oblastech je nezbytné

nebo dokonce povinné použít svařovací šňůry.

Svařovací šňůry zajišťují vysokou úroveň hygieny,

protože umožňují snadné čištění švů a brání pronikání

vody pod podlahovou krytinu. Při použití různých barev

se ze svařovací šňůry může stát dekorativní prvek. Pro

každý typ linoleové podlahové krytiny je k dispozici

příslušná svařovací šňůra.

 

Marmoweld MC: neviditelné svařování 
Tato unikátní svařovací šňůra umožňuje vytvoření

neviditelného švu, protože se velmi blízce podobá

příslušné linoleové podlahové krytině Forbo.

Vícebarevné šňůry se dodávají pro všechny barvy

kolekcí Marmoleum® Real, Vivace a čtverců Dual a

kolekcí Artoleum® Mineral, Scala a Graphic. 
 

Marmoweld: jednobarevné šňůry

Jednobarevná svařovací šňůra pro použití s linoleovými

podlahovými krytinami; lze vytvářet neviditelné nebo

dekorativní sváry.

Podlahové lišty k linoleu kolekce
Global 3 

Podlahové lišty z naší kolekce zajišťují funkční

a také atraktivní přechod mezi podlahou a

stěnou. Široký výběr barev a materiálů

umožňuje vytvořit celou řadu praktických a

estetických návrhů. Nový Forbo Marmostrip

W umožňuje hygienické, praktické a

elegantní zakrytí přechodů. Standardně se

dodává v 8* barvách s možností výběru

dalších barev na vyžádání.

Řešení soklových lišt 

Řešení soklových lišt zajišťuje

hygienické a vodotěsné spojení mezi

podlahou a stěnou. Soklové lišty také chrání

stěny při čištění. Marmoform S a

Marmoform SW jsou silné, elegantní,

tvarované sokové lišty, které snižují

usazování nečistot a snadno se instalují.

Standardně jsou k dispozici v 8* barvách s

odpovídajícím jednobarevným zakončením.

Další barvy na vyžádání.

Zaoblené hrany schodišťového
stupně 

Zaoblené hrany schodišťového stupně

Forbo zajišťují bezpečný a spolehlivý krok.

Prodlužují životnost podlahové krytiny a lze

je použít také jako designový prvek.

Doplňky pro dokončovací práce 

Forbo nabízí kolekci vysoce

kvalitních lemovacích lišt, profilů,

zaoblených hran a doplňků, které umožňují

kvalitní dokončení vaší podlahy.

Společnost Forbo Flooring je dobře známá
vysokým standardem pomoci a podpory při
instalaci. Máme vše, co potřebujete pro
správné nainstalování vaší nové linoleové
podlahové krytiny:

Instalační školení a nástroje 

Kompletní pomoc ohledně správného

nainstalování linolea Forbo spolu se speciálně

vyvinutými instalačními nástroji, včetně těch

ergonomických.

Instalační produkty 

Forbo nabízí kompletní řadu produktů, jako jsou

tmely, penetrace, stěrky a lepidla pro zajištění perfektní

instalace vaší linoleové podlahové krytiny.

Podklady podlahy – Forbo QuickFit – MDF
systém 

Systém Forbo QuickFit se skládá ze samolepících MDF

panelů a nepropustné izolační pěny.

 

Výhody:

• Tlumí hluk. 

• Čistá příprava podkladu. 

• Rychlá a snadná instalace s jednoduchými nástroji. 

• Žádné viditelné spoje na podkladu. 

• Vynikající bariéra proti vlhkosti. 

• Snadno odstranitelný. 

• Zvýšená kročejová neprůzvučnost v kombinaci s

pěnami Forbo (12 dB dle NEN-EN-ISO 140-8 a 717-2 ). 

• Zachová původní podklad nepoškozený.

pro snadnější instalaci a použití

GloWeld

Fosforeskující svařovací šňůra, která během

dne “ukládá” světlo a v noci jím několik

hodin svítí. GloWeld splňuje bezpečnostní

požadavky DIN 67510 a může se použít také

jako dekorační efekt v divadlech, klubech,

kinech, muzeích a podobných prostorách.

Servisní produkty

1. MarmoStrip W 

2. MarmoForm SW 

3. Marmoweld Uni/MC 

4. Profile TJ 

5. Forbo QuickFit (MDF systém)

*3030
 3038
 3048
 3139
 3164
 3173
 3407
 3607



Linoleum Global 3 na internetu

Více informací o kolekci Linoleum Global 3

naleznete na našich internetových

stránkách. Prosím navštivte www.forbo-

flooring.cz a podívejte se na referenční

projekty, doplňující informace o čištění a

údržbě či instalaci, případně na další zprávy

o této unikátní kolekci.

Corklinoleum 

Pro plochy vyžadující větší komfort a tlumení nárazů.

Corklinoleum vytváří teplou, přírodní podlahovou

krytinu. Oblasti použití jsou od středisek pro celodenní

péči po terapeutické místnosti.

 
Marmoleum® Sport
Díky vynikajícímu tlumení nárazů je toto Marmoleum®

o tloušťkách 3,2 a 4 mm vhodné zejména pro sportovní

haly. Je možné ho pokládat na dřevěné rošty.

Marmoleum® Sport může být dodáváno s podkladem z

recyklované pryže, který tlumí nárazy.  
 
Bulletin Board
Bulletin Board je linoleový povrchový materiál, který je

ideální pro použití na vývěsních tabulích a nástěnkách.

Umožňuje funkční povrchovou úpravu stěn, nábytku,

dveřních panelů a skříní. Aplikace materiálu Bulletin

Board v místnostech využívaných větším množstvím

lidí napomáhá jednoduché a efektivní komunikaci.  
 
Nábytkové linoleum
Společnost Forbo nabízí interiérovým a nábytkovým

designérům rozsáhlou řadu moderních a kvalitních

linoleových produktů, které jsou vhodné pro

nespočetné aplikace k dekorativní úpravě povrchů.

Ostatní kolekce linolea
Forbo

Celková tloušťka EN 428 2.0 mm 2.5 mm 3.2 mm 4.0 mm 3.5 mm 4.0 mm

Bytová výstavba EN 685 Třída 23 Třída 23 Třída 23 Třída 23 Třída 23 Třída 23

Občanská výstavba EN 685 Třída 32 Třída 34 Třída 34 Třída 34 Třída 33 Třída 33

Lehký průmysl EN 685 Třída 41 Třída 42 Třída 42 Třída 43 Třída 41 Třída 41

Šířka role EN 426 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m

Délka role EN 426 ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 32 m ≤ 27 m ≤ 32 m

Odolnost vůči bodovému
zatížení

EN 433 0.07 mm** 0.08 mm** 0.10 mm** 0.13 mm** 0.20 mm**
(požadavek. < 0.30 mm)

0.30 mm**
(požadavek. < 0.40 mm)

Odolnost vůči kolečkům EN 425 Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.

Barevná stálost ISO 105-B02 Metoda 3: modrá škála minimálně 6.

Ohebnost EN 435 ø 30 mm ø 40 mm ø 50 mm ø 60 mm ø 40 mm ø 60 mm

Chemická odolnost EN 423 Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako
je alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.

Bakteriostatické vlastnosti Marmoleum®, Artoleum® and Walton mají bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými
laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).

Odolnost vůči cigaretám EN 1399 Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety mohou být snadno
odstraněny. Jemně je seškrábněte a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví.

Protikluznost DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9

Kročejová
neprůzvučnost

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

Elektrický odpor
Marmoleum® Ohmex

EN 1081 - 1-106 < R1 < 1-108 Ω
statický rozptyl

- - - -

Životní cyklus výrobku LCA LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

Doplňkové technické údaje ke čtvercům Marmoleum® Dual tiles (2.5 mm)
Rozměry (délka x šířka) EN 427 33.3 x 33.3 cm 50 x 50 cm

Rozměrová stálost EN 434 ≤ 0.25 % ≤ 0.35 %

Marmoleum®, Artoleum® and Walton splňuje požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň EN 13501-1 Cfl-s1

Protikluznost EN 13893 DS: ≥ 0.30

Elektrostatický náboj EN 1815 < 2 kV

Tepelná vodivost EN 12524 0.17 W/m·K

EN 14041

Marmoleum,
Marmoleum Artoleum, Marmoleum Marmoleum Marmoleum Marmoleum
Real/Fresco Walton* Real Real Decibel Acoustic

Technické specifikace
Marmoleum®, Artoleum® and Walton splňuje požadavky normy EN 548.
Marmoleum® Acoustic splňuje požadavky normy EN 687. Marmoleum® Decibel splňuje požadavky normy EN 686.

* Marmoleum Real/Vivace/Fresco/Dual tiles/Ohmex, Artoleum Graphic/Scala/Piano/Mineral/Striato and Walton Uni/Cirrus/Crocodiles
** Typická hodnota


