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Overflademateriale i linoleum
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3353 | eggplant purple

2

Furniture Linoleum brochure 2016 - Denemarken Furniture Linoleum brochure 2016 - Denemarken

32 Furniture Linoleum

Elegant og naturligt
Forbos Furniture Linoleum (også kaldet desktop), er 
et elegant overflademateriale, der kan bruges som 
finish til alle typer avancerede møbeldesign, f.eks. 
skriveborde, spiseborde, stole, skamler, skabe, døre, 
displays etc. Materialet er fleksibelt og kan bruges 
som overfladebelægning på de fleste konstruktioner. 
Furniture Linoleum er kendt for sin elegance og 
holdbarhed og er indbegrebet af høj kvalitet og 
design.

Varm og taktil karakter
Furniture Linoleum (desktop) forener en satinmat 
overflade med en varm, fin tekstur, så et møbel får et 
meget karakteristisk og individuelt design og udtryk, 
som er helt unikt. Furniture Linoleums karakter 
betyder, at materialet opnår en flot patina med 
tiden.

Farver er det nye sort
Sort og antracitgrå vil altid forblive klassiske favoritter 
hos designerne, men Forbos nye kollektion; 
Furniture Linoleum tilbyder nu en række moderne 
farver, som matcher de aktuelle designtrends og 
indretningsstile. 

SEE ME,
FEEL ME,
TOUCH ME

Unikke fordele for brugere
•  taktil finish, der er varm og behagelig at 

røre ved

• mat overflade

• naturmateriale

• miljøvenligt valg (EPD)

• ingen mærker fra fingeraftryk

• antistatisk

• langtidsholdbare og friske farver

• behageligt som underlag

• renoverbar overflade

For producenter
• fleksibelt

• nemt at montere

• egnet til mange slags underlag

• kan bearbejdes ligesom træ

• mulighed for overfladebehandling

•  mulighed for manuel og industriel 

installation

Overflademateriale i linoleum 4183 | pistacio + 4164 | salsa + 4180 | aquavert + 4174 | conifer
Marmoleum Solid 3363 | lilac (gulvbelægning)
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Forbos Furniture Linoleum har et karakteristisk design og føles samtidig helt unikt. Det har en 
solid, robust kvalitet, men giver også efter, når man rører ved det. Det ser mat og naturligt ud og 
føles varmt for hånden. Og det har endnu en unik egenskab – fingeraftryk er ikke synlige.

Naturligt hygiejnisk og antistatisk
De naturlige ingredienser og Forbos særlige overfladefinish sikrer, at Furniture Linoleum er 
naturligt antistatisk. Det giver en række praktiske fordele sammenlignet med andre typer 
møbelflader, da overfladen aktivt modstår dannelse af statisk ladning, og vil derfor være mere 
modstandsdygtigt overfor støv og snavs. 

Nemt at montere
Der kan opnås fleksible, organiske former med Furniture Linoleum, da materialet er naturligt 
fleksibelt, som betyder, at det er perfekt til mange typer møbel- og indretningsbehov. Furniture 
Linoleum leveres i rulleformat og kan monteres vandret eller lodret samt på buede overflader. 
Materialet er desuden tilstrækkeligt alsidigt til, at det kan bruges som kantfinish.

En højtydende naturlig vinder
Furniture Linoleum fremstilles af meget fintmalet linoleumsgranulat, der er fremstillet af ren 
oxideret vegetabilsk linolie og naturlig harpiks, tilsat træmel, kalk og farvepigmenter. Furniture 
Linoleum fremstilles vha. en kalanderproces, hvor materialet valses ud på en imprægneret 
papirbagside. Som finish bruges en vandbaseret, tværbundet akrylfinish, der beskytter 
overfladen, samtidig med at linoleummets særlige fleksibilitet bevares.

EN FULDENDT 
FORNEMMELSE

4 Furniture Linoleum

Furniture Linoleum 4184 | olive
Marmoleum Solid 3353 | eggplant purple (gulvbelægning)
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4180 | aquavert NCS 3020 - B40G
LRV 35%

4174 | conifer NCS 8010 - B90G
LRV 7%

4183 | pistachio NCS 2010 - G30Y
LRV 47%

4185 | powder NCS 1510 - Y60R
LRV 54%

4184 | olive NCS 5010 - G
LRV 18%

4154 | burgundy NCS 7010 - R10B
LRV 7%

4182 | spring green NCS 1050 - G60Y
LRV 47%

4164 | salsa NCS 2570 - Y90R
LRV 9%

4186 | orange blast NCS 1080 - Y70R
LRV 22%

4177 | vapour NCS 2005 - G10Y
LRV 50%

4157 | pearl NCS 1010 - Y10R
LRV 67%

4178 | iron NCS 8000-N
LRV 8%

4176 | mushroom NCS 2002 - Y
LRV 54%

4132 | ash NCS 5502 - G
LRV 23%

4166 | charcoal NCS 8502 - B
LRV 6%

4023 | nero NCS 9000 - N
LRV 5%

4175 | pebble NCS 3502 - Y
LRV 35%

4172 | mauve NCS 7005 - Y80R
LRV 11%

4155 | pewter NCS 7005 - B20G
LRV 12%

4179 | smokey blue NCS 7010 - R90B
LRV 8%

4181 | midnight blue NCS 5040 - R90B  
LRV 9%
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Vi har tilføjet en række nye friske og elegante farver til det 
klassiske farvesortiment samt flere varme nuancer og 
naturlige toner, som bruges til klassiske moderne møbler.

 ENKEL ELEGANCE

Furniture Linoleum

desktop®

Overflademateriale i linoleum 4183 | pistacio + 4154 | burgundy + 4180 | aquavert + 4174 | conifer
Marmoleum Solid 3363 | lilac (gulvbelægning) 

Overflademateriale i linoleum 4186 | orange blast + 4164 | salsa + 
4185 | powder | Marmoleum Solid 3360 | vintage blue (gulvbelægning)

Overflademateriale i linoleum
4155 | pewter
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Designer: Karsten Lauritsen | Producent: Zesigner Zoo | Foto: Tom Jersø | www.dzoo.dk

Designer: Suzanne Zolatan Illes | Producent: Furn by Ox | Foto: Maibritt Høj Clausen | www.furnbyox.dk Gira | www.gira.de

Sabine T. Appel | www.vonappel.dk Photo: Forbo Flooring Systems

Sabine T. Appel & Mads M. Mikkelsen | www.vonappel.dkDesigner: Thor Høy | Producent & foto: Nicolaj Bo™ | www.thdesign.dk / www.nicolajbo.dk Möbeltischlerei Marko Wust | www.tischlereiwust.de | Foto: Daniel Hanke
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REFERENCER
Furniture Linoleum kan bruges til flere forskellige områder såsom kontorer og lignende 
arbejdsmiljøer, køkkener, butikker, hoteller og restauranter samt fritidssektoren. 

Furniture Linoleum

Designer table; Ronan & Erwan Bouroullec | Producent: Hay | Photo: Hotze Eisma
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HYGIEJNE OG RENGØRING
Under og efter montering
•  Fjern straks lim - og/eller lakrester og/eller fingeraftryk med en ren, fugtig klud og evt. med et neutralt rengøringsmiddel fortyndet med 

vand (f.eks. med Monel - et kombineret rengørings- og plejemiddel - der udover at rengøre også vedligeholder overfladen. Leveres 
også i klar-til-brug version; Linoleumspleje 1/2 I).

• Tørret lim fjernes efter limleverandørens anvisninger.

Regelmæssig rengøring
• Rengør med en fugtig klud med et neutralt rengøringsmiddel. 

Lejlighedsvis vedligeholdelse
• For løbende at vedligeholde plejen af overfladen bør linoleumspleje eller Monel anvendes med jævne mellemrum.
•  Ved kraftigere tilsmudsning anvend et neutralt grundrengøringsmiddel i den rette opløsning (f.eks. Forbo Cleaner - et affedtende 

neutralt rengøringsmiddel). Skyl efter med rent vand. Påfør herefter Linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 10 I vand.

Forebyggende foranstaltninger og pletfjerning
• For at forhindre fastsiddende pletter anbefales at bruge bordskånere under urtepotteskjulere, vaser, kopper, glas etc.
•  Opstår der alligevel pletter, er det vigtigt at fjerne dem så hurtigt som muligt for at forhindre at de trænger ned i materialet. Overfladen 

skaI rengøres med et neutralt rengøringsmiddel opløst i vand.
•  Hvis ovennævnte behandling ikke hjælper, kan pletter evt. fjernes ved at sætte overfladen i blød i vand med klar-til-brug linoleumspleje 

eller Monel i forholdet 0,5 dl til1I vand i ca. 5 minutter. Skrub efterfølgende forsigtigt med en svamp, klud eller lign. Afslut med at tørre 
det snavsede vand op med en klud.

Se yderligere information på  www.forbo-flooring.dk (downloads).

Tekniske specifikationer

1 Total tykkelse EN-ISO 24346 2.0 mm

, Rullebredde EN-ISO 24341 1.83 m, 4023 (nero) kan også fås i 2.00 meters bredde.

9 Rullelængde EN-ISO 24341 ≤ 30 m

. Samlet vægt EN-ISO 23997 2.1 kg/m2

3 Indtryksbestandighed EN-ISO 24341-1 < 0.20 mm

> Farveægthed EN-ISO 105-B02 Metode 3: blåskala mindst 6

+ Glansgrad ISO 2813 < 5

0 Fleksibilitet EN-ISO 24344 ø 50 mm

5 Kemikaliebestandighed EN-ISO 26987 Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedtstoffer og traditionelle opløsningsmidler som f.eks. 
mineralsk terpentin osv. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.

@ Varmebestandighed 70 º C

L Antistatiske egenskaber EN 1815 < 2 kV

- Livscyklusvurdering Livscyklusanalyser giver os mulighed for at se den laveste miljøpåvirkning i produktets levetid. 
Se EPD på vores hjemmeside.

* Hygiejne Desktop er let at rengøre og er naturlig hygiejnisk

Alle Forbo Flooring Systems’ salgsorganisationer har et certificeret kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.
Alle Forbo Flooring Systems’ fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.
For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og trediepartscertificeret  LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD’er), findes på vores 
hjemmeside www.forbo-flooring.dk

ISO 9001

Furniture Linoleum

Kantfinish
Alle typer finish er mulige med Furniture Linoleum. Sæt kanterne på med en lim, der 
tørrer transparent op, og fjern straks eventuelle rester. Beskyt altid fladen af Furniture 
Linoleum.

Den letteste metode til at opnå en god kantfinish er at skære Furniture Linoleum lige af og 
derefter finslibe og lakere kanterne på bærelagsmaterialet (figur a). Affas kanterne lidt. Vær 
opmærksom på, at den åbne linoleums kant samt bærematerialet bliver helt forseglet, 
således at både den, og tøj eller andet som kom mer i kontakt med kanten, er beskyttet. 
Det er også muligt at sætte f.eks. aluminium-, træ- eller plastlister på kanterne (figur b og 
c). Figur d viser kantfinish med Furniture Linoleum, men denne teknik kræver dog en vis 
grad af lyst til at eksperimentere og ekspertise for at få et godt resultat.

Som nævnt er det muligt at afrunde kanterne med Furniture Linoleum (figur e). Sørg for, 
at der altid er 3-5 cm ekstra linoleum på undersiden for at forhindre, at linoleummet 
løsner sig på grund af bøjningsbelastningen.

Denne designløsning med en kombination af en tilspidset overflade og en halvrund liste, 
er et godt eksempel på de mange muligheder, der er med Furniture Linoleum (figur f). 

Industriel afrunding
Generelt kan maskiner, der bruges til at bøje højtrykslaminat, også bruges til at bøje 
Furniture Linoleum. Den maksimale anvendte temperatur må ikke overstige 70 °C.

3. Vandbaseret, tværbundet finish

2. Linoleum

1. Papir
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Forbo Flooring Systems er en del af Forbo
koncernen. Vi er global markedsleder inden
for gulvbelægning og transportbåndsystemer.
Vi tilbyder et komplet sortiment i gulve til
både erhvervs- og boligformål. Kvalitetsgulve
i linoleum, vinyl, tekstil og indgangsmåtter
kombinerer funktionalitet, farve og design
– du får komplette gulvløsninger til et hvilket
som helst miljø.
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Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
Danmark
Tlf: 44 92 85 00
info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk

Følg os på


