
VÄRLDENS 
MODERNASTE 
GOLV.
I ÖVER 100 ÅR.



Våra fantastiska linoleumgolv är svanenmärkta designgolv som 
finns i ett stort urval färger och strukturer. De är lättskötta och har 
en hållbarhet på 20-30 år. Linoleum är en naturprodukt baserad 
på fleromättade vegetabiliska oljor och träharts som bindemedel, 
med träpulver och krita som fyllmedel. Hade linoleum lanserats 
idag hade det varit en världssensation, men faktum är att det har 
funnits ända sedan senare halvan av 1800-talet. Idag är Forbo 
marknadsledande och vi säljer våra linoleumgolv på rulle, som  
limbara plattor och plattor med klicksystem (som är väldigt lätta 
att lägga själv).
   Totalt finns våra linoleumgolv i över 300 varianter – perfekt för  
dig som vill skapa ditt alldeles egna unika golv.



97% naturliga råvaror
 

Vår linoleum består av förnyelsebara råmaterial som linolja, tallolja, 
harts, trämjöl och jute. Därtill innehåller det kalkstensmjöl och färg
pigment som är helt fria från miljöfarliga tungmetaller. Totalt innebär 
det att linoleum består av hela 97 % naturliga råvaror och därmed är 
marknadens miljövänligaste golv.



ingrEDiEnSEr

3% Övrigt

37%  Linolja/Harts

8% Jute

26% Trämjöl

26% Krita

Korkmjöl
Kommer från barken på korkekar och påverkar 
inte trädens tillväxt. Korkmjöl används endast 
i begränsad omfattning idag.

Trämjöl
Framställs av spillmaterial (främst furu) 
från snickeriindustrier. Trämjölet binder 
pigmenten och ger en färgäkthet som håller 
under hela golvets livslängd. Dessutom bidrar 
det till att ge produkten en slät yta.

Kalksten (krita)
En mineral som finns i enorma mängder över 
hela världen. Mycket fint mald är kalksten en 
värdefull beståndsdel i linoleum.

Linolja och tallolja
Linolja utvinns ur linplantans frön och är den 
viktigaste råvaran vid linoleumtillverkning. 
Tallolja är en biprodukt från cellulosaindustrin 
som bidrar till oxidationsprocessen vid  
linoleumtillverkning. 

Harts
Tappas från tallar utan att påverka trädens 
tillväxt. Harts tillsammans med växtbaserade 
oljor ger linoleumet styrka och flexibilitet.

Pigment
Ger linoleumet sina vackra färger. Våra pigment 
är ekologiska och helt fria från tungmetaller.

Jute
Tillverkas av fibrer från naturmaterialet  
jute och används som baksida på golv
beläggningar. 



SvanEnmärkta DESigngolv
 

För att en produkt ska kunna bli Svanenmärkt ska den bestå 
av minst 50% förnyelsebart material. Det är marknadens 
hårdaste miljökrav och för att bli kvalificerad att använda 
Svanen ställs även höga krav på produktens kvalité. Våra 
linoleumgolv innehåller hela 71% förnyelsebart material. 
Dessutom är socialt och miljömässigt ansvar ett av Forbos 
kärnvärden, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att  
utnyttja råmaterial och energi på ett så effektivt sätt som 
möjligt, för att minimera vår miljöpåverkan. Det är med  
andra ord ingen slump att våra linoleumgolv bär Svanen.



raven    753209       763209volcanic ash   753872       763872eternity    753866       763866

walnut    753874       763874camel   753876      763876silver birch    753871       763871

lapis lazuli    753205       763205sky blue    753880       763880silver shadow   753860       763860

lime    753878       763878pineapple    753877       763877barbados    753858       763858

bleeckerstreet   753127       763127raspberry    753879       763879caribbean    753038       763038

wine barrel    753202       763202henna    753203       763203natural corn   753846      763846

red copper    753870       763870sahara    753174       763174van gogh    753173       763173

Finns i paneler och plattor med klicksystem som gör 
att det är väldigt lätt att lägga själv. Två olika storlekar 
(30x30 cm och 90x30 cm) och 21 olika färger.



coffee   t2784bleeckerstreet  t3127deep ocean   t3218 black   t2939dark bistre   t3236

shitake   t3233red amaranth  t3228kyoto   t3126blue   t3030urban night  t3220

graphite   t3048barley   t2707rust   t2767   marigold   t3226   fresco blue   t3055 

dove blue   t3053eiger   t2629 horse roan   t3232 shell   t3075  golden sunset  t3125 

hyacinth   t3221dove grey   t2621moraine  t3216rosato  t3120butter   t2795

chartreuse   t3224emerald  t3223 forest ground t3234white marble t2607calico   t2713 

Finns som plattor i storlekarna 33,3x33,3 cm och 50x50 
cm. Plattorna limmas fast och är relativt enkla att lägga 
själv. Dualplattorna finns i 30 olika färger.



Finns på rulle med bredd på 2 meter och över 200 
olika färger att välja mellan. Linoleummatta på rulle  
är något svårare  att hantera och lägga jämfört med 
Click och Dual – känner du dig osäker rekommenderar  
vi att du tar kontakt med en golvläggare. 

Här är 24 exempel från vår 
stora kollektion med över 
200 färger. Vill du se hela 
sortimentet – tala med  
din golvbutik eller besök 
www.forbo-flooring.se 

eggplant purple 3353oyster mountain 3421surprising storm 3420rosemary green 3355

eternity  3866silver shadow 3860blue heaven  3828bark  3520coral red  3351

blush  3230chartreuse  3224ploughed acre 5220basalt  3525silica  3523

graphite 3048warm grey  3601silent blue  3603hidden pink  3604crystal  5709

domino  5306aquatint  5313black croco  C123greige croco C169plaster  180



ta hanD om Ditt golv
Linoleum är i grund och botten väldigt lätt att hålla rent eftersom smutsen inte kan tränga ner i 
materialet. Eftersom linoleum är känsligt för stora vattenmängder, ska du i första hand använda torra 
rengöringsmetoder som dammsugning och sopning, när du städar. Annars går det alldeles utmärkt 
att använda en lätt fuktad mopp och eventuellt lite golvvårdsvax i vattnet. Om golven är hårt  
smutsade kan du ersätta vaxet med milt rengöringsmedel eller bara helt vanligt handdiskmedel.

SlitagE
Linoleum är ett extremt slittåligt material med lång livslängd. Det har samma produktegenskaper  
som hårda golvtyper (parkett och laminat), men en komfort som påminner om mjukare golvtyper 
som t.ex. plastgolv. Våra linoleumgolv är klassade i bruksklass 23, vilket innebär att det tål hård  
belastning i bostaden och passar utmärkt inte bara i vardagsrum, kök och sovrum, utan även i entré, 
trappor och hall. Vi brukar säga att ett lagt linoleumgolv har en hållbarhet på 2030 år, men om du 
sköter det rätt så kan det med lätthet hålla sig fint i upp till 50 år. Därför lämnar vi med gott samvete 
alltid en konsumentgaranti på 15 år.

Alla Forbos linoleumgolv är dessutom behandlade med topshield – en unik vattenbaserad  
ytbehandling som är högeffektiv mot smuts och bevarar dess utseende.

att lägga Ett linolEumgolv
Marmoleum Click är linoleumplattor som man klickar ihop. Det är väldigt lätt att lägga eftersom  
det läggs flytande på samma sätt som t.ex. parkett och laminat. Det innebär att du måste lämna  
lite utrymme längs väggarna så att golvet kan röra sig vid skillnader i temperatur och luftfuktighet. 

Marmoleum Dual (plattor) och Marmoleum (på rulle) limmas mot ett torrt, rent och plant  
underlag. Ett linoleumgolv som du limmar fast har inte samma behov av att kunna röra sig, vilket  
kan vara en fördel i vissa fall. 

Tänk också på att Marmoleum Click bygger c:a 1 cm på höjden medan Marmoleum och  
Marmoleum Dual enbart bygger 2,5 mm  viktigt vid trösklar och dörrar.

Läs mer i läggningsanvisningen som följer med paketen eller på www.forbo-flooring.se.

viSStE Du att…
• Linoleum uppfanns av engelsmannen Frederick Walton redan 1860.

•  Nytillverkad linoleum kan ha en gultoning i färgen men det är inget 
att oroa sig för. Gultoningen beror på att materialet består av så  
mycket naturliga råvaror och den försvinner helt av sig själv efter  
en kort tid i dagsljus. Då får materialet sin riktiga färg.



ÖvErSikt – våra olika linolEumaltErnativ

Produkt marmoleum Click 
rutor

marmoleum Click 
paneler

marmoleum Dual marmoleum

Format 30 x 30 cm 90 x 30 cm 33 x 33 cm 200 cm bredd

Tjocklek 9,8 mm 9,8 mm 2,5 mm 2,0/2,5 mm

Antal färger i kollektionen 
(totalt antal färger)

21  
(21)

21  
(21)

30  
(30)

24  
(ca 200)

Naturliga råvaror Ja Ja Ja Ja

Miljömärkt (Svanen) Ja Ja Ja Ja

Läggning Klickas ihop Klickas ihop Limmas mot underlag Limmas mot underlag

Baksida HDFboard + kork HDFboard + kork Polyester Juteväv

Antal i förpackningen 7 st 7 st 9 st 2 m bredd, upp till 30 m längd

Lägga själv Enkelt Enkelt Medium Svårare

Krav på underlag Lägre Lägre Medium/högre Högre

Hantering/transport Mycket enkel Enkel Mycket enkel Svårare

Blanda färger själv Ja Ja Ja Nej

Skötsel Enkel Enkel Enkel Enkel

Hållbarhet/slitstyrka Hög* Hög* Hög* Hög*

Lämplig för golvvärme Ja Ja Ja Ja

*klass 23 Hårt slitage i bostadmiljö
vill Du vEta mEr? 
För att få mer information och svar på alla frågor om våra linoleumgolv, kontakta  
någon av våra återförsäljare eller läs mer på www.forbo-flooring.se

Provlägg Ett golv DirEkt i Datorn
På vår hemsida kan du även klicka dig in på vår Floorplanner och provlägga ett  
golv för att få ett hum om hur det skulle kunna se ut på plats.

rot-avDrag
Tänk på att du har rätt till ROTavdrag när du anlitar en golvläggare. Det innebär att du bara betalar  
hälften av kostnaden på arbete upp till 100.000 kr/år. För att du som privatperson ska få utnyttja  
ROTavdraget måste du stå som ägare till huset, bostadsrätten eller fritidshuset där arbetet utförs.  
Är ni två ägare kan avdrag göras på upp till 200.000 kr/år, vilket med andra ord innebär en total  
kostnadsreduktion på 100.000 kr för hushållet.



Forbo Flooring AB
August Barks Gata 26, Högsbo 

Tel:  031-89 20 00
Fax:  031-28 44 47

www.forbo-flooring.se


