
Tvofiit s radostí. Pokládka bez starostí.

Pfiírodní plovoucí podlaha 
„click“ mezi námi...
Pfiírodní plovoucí podlaha 
„click“ mezi námi...

EN 14041

EN 14085

Ohnivzdornost a reakce na oheÀ v souladu s EN 13501-1 tfiída Cfl/s1

EN 717-1 tfiída emisí formaldehydu: E 1

EN 13893 tfiída protikluznosti DS

Antistatické: statick˘ náboj u osob zÛstává pod 2 kV, 
mûfieno v souladu s EN 1815

Tepelná vodivost: vhodné pro teplovodní podlahové topení. Tepeln˘ odpor 
(vã. PE-pûny) je vypoãten za pouÏití hodnot normy EN 12524 ± 0,15 m2 K/W

EN 685

Oblasti pouÏití materiálu Marmoleum® click

Tfiída 23 (napfi. ob˘vací pokoje/loÏnice/vstupní haly)

Tfiída 32 (napfi. hotely/butiky/konferenãní místnosti/malé kanceláfie)

Doporuãujeme ãistit Marmoleum® „nasucho“. Stírání prachu je nejefektivnûj‰í 

a nejúãinnûj‰í zpÛsob odstraÀování voln˘ch neãistot. Pokud se vyskytnou skvrny,

postaãí vyãi‰tûní pfiíslu‰ného místa ãisticím prostfiedkem Monel.

Marmoleum® má bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny v˘znamn˘mi

laboratofiemi jako je TNO (Nizozemí) a NAMSA (USA), dokonce i proti bakterii 

MRSA (Staphylococus aureus). 

Není vhodné pro vlhké prostory jakou jsou koupelny, sauny atd.

Marmoleum® click vyhovuje poÏadavkÛm EN 14 085 (podlahové dílce) 

a EN 548 (linoleum)

Rozmûry (délka x ‰ífika): 900 mm x 300 mm – lamela, 300 mm x 300 mm – ãtverec

EN 1399: stopy zanechané na Marmoleum® click po zamáãknut˘ch cigaretách

mohou b˘t jednodu‰e odstranûny setfiením, ãi jemn˘m se‰krábnutím, 

Marmoleum® se neroztaví

Odolnost vÛãi koleãkÛm v souladu s EN 425: 

vhodné pro kanceláfiské Ïidle s koleãky typu W

Barevná stálost v souladu s ISO 105-B02, metoda 3: min. stupeÀ modré ‰kály 6. 

V závislosti na barvû je barevná stálost obvykle vy‰‰í, ãasto je 8 (maximum modré

‰kály je 8). Vzorky Marmoleum® click se mohou nepatrnû li‰it od dodaného materiálu

Odolnost vÛãi bodovému zatíÏení v souladu s EN 433 

(poÏ.: = 0,20 mm). Typická hodnota – 0,07 mm

Chemická odolnost. V souladu s EN 423: Marmoleum® je odolné vÛãi zfiedûn˘m

kyselinám, olejÛm, tukÛm a bûÏn˘m rozpou‰tûdlÛm jako jsou alkohol, fiedidlo atd.

Není odolné vÛãi dlouhotrvajícímu pÛsobení alkálií (zásad)

753173 van gogh 763173

BARVY KOLEKCE

www.marmoleum-click.cz

Technické specifikace

753846 natural corn 763846

753038 caribbean 763038

753858 barbados 763858

753860 silver shadow 763860

753871 silver birch 763871

753866 eternity 763866

753174 sahara 763174

753203 henna 763203

753879 raspberry 763879

753877 pineapple 763877

753880 sky blue 763880

753876 camel 763876

753872 volcanic ash 763872

753870 red copper 763870

753202 wine barrel 763202

753127 bleeckerstreet 763127

753878 lime 763878

753205 lapis lazuli 763205

753874 walnut 763874

753209 raven 763209

Aby podlaha vypadala co nejlépe a splÀovala v‰echny
své deklarované vlastnosti, svûfite radûji instalaci 
materiálu Marmoleum® click odborníkovi.

Pro konkrétní v˘bûr barvy vÏdy pouÏijte reáln˘ vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se mohou barvy vzorkÛ i podlahovin v interiérech li‰it od reáln˘ch odstínÛ. 

www.forbo-flooring.cz/click



753874, 753876, 753870, 753871

2 mm Marmoleum®

6,8 mm HDF

1 mm korek

AQUAPROTECT

lnûn˘ olej

pryskyfiice

vápenec

dfievitá mouãka

pfiírodní pigmenty

jutová textilie

Z ãeho se 
Marmoleum®

vyrábí?

763209, 763858763866, 763872, 763878, 763860

• Moderní pfiírodní plovoucí podlaha

• Marmoleum® nalisováno na vodûodolné
HDF desce 

• Nabízeno v lamelách i ãtvercích

• 21 pestr˘ch moderních barev 

• Tvorba vlastních geometrick˘ch obrazcÛ

• Pfiirozenû antistatick˘ povrch 
pro snadnou údrÏbu

• Marmoleum® podporuje zdravé bydlení –
povrch potlaãuje mnoÏení bakterií

• Ideální podlaha pro alergiky a astmatiky

• Rubová vrstva korku pro zv˘‰ení 
kroãejové neprÛzvuãnosti

• Pfiíjemné a hfiejivé na dotyk

• Vhodné k instalaci na podlahové topení

• Zakonãení u stûn pomocí soklové li‰ty 
v barvû materiálu (21 barev)

Lamely:
90 x 30 cm 
tlou‰Èka: 9,8 mm, 21 barev
Balení krabic: 7 ks = 1,89 m2

âtverce:
30 x 30 cm 
tlou‰Èka: 9,8 mm, 21 barev
Balení krabic: 7 ks = 0,63 m2

763858, 763877

753879

753871, 753876, 753880, 753860

Struktura Marmoleum® click

dokonalá povrchová úprava

• Dvouvrstvá povrchová 
úprava zaji‰Èuje vy‰‰í 
odolnost a trvanlivost 
materiálu 

• Jednoduchá údrÏba 
a ãi‰tûní 

• Krásné jasné barvy 
po dlouhou dobu

Ideální podlaha 

pro alergiky
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