
Dags att byta golv?
Satsa på ett nytt vinylgolv från Forbo
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Mångsidiga Scandilon  
 – perfekt för alla rum

Scandilon är ett djuptryckt vinylgolv som är ett mycket populärt material. Kollektionen 
bjuder på en stor mönstervariation i harmoniska färger som passar i de flesta bostäder. 
Golven är enkla att lägga och byta, mjuka att gå på och lätta att hålla rena. De ger dess
utom en behaglig rumsakustik – tack vare sin ljudisolerande förmåga.

Nu lanseras en ny helt ny kollektion med naturliga 

mönstertryck i sten, klinker, betong, parkett och plank. 

Färgskalan går från lutat vitt, natur och brunt till granit 

och svart skiffer. Oavsett vilket golv du föredrar är alla 

en perfekt bas för övrig inredning och olika möbel

stilar. Färgmässigt är kollektionen matchad för att du 

ska kunna välja olika mönstervarianter i din lägenhet 

och ändå få en harmonisk helhet. 

Ett Scandilongolv kan läggas i hemmets alla torra 

utrymmen, som till exempel sovrum, lekrum, vardags

rum, hall och groventréer men också i kök och matrum. 

Tack vare det PURförstärkta slitskiktet är Scandilon 

också det mest praktiska du kan välja i din bostad. 

Golvet är hållbart och tåligt. Det står emot väta och 

smuts utan att bli repigt och fult men klarar också 

friktionsmärken från möbler och klackar.   

Scandilon är ett väl beprövat golvmaterial som upp

fyller kraven på stegljudsisolering med god  margi nal 

(20 dB). Eventuella störande ljud mellan våningar 

mini  meras effektivt tack vare skummad  PCVbaksida.  

Golven är också varma och sköna att gå och stå på 

och för extra värmekomfort även lämpliga att lägga 

ovanpå golvvärme. 

Vill du ha ett lättskött golv av hög kvalitet med su ve

rän komfort som dessutom gör vardagslivet  enklare  

så är Scandilon helt rätt val. 



  

Med Scandilon får du ett designat vinylgolv av högsta kvalitet. 
Kollektionen innehåller 13 olika mönster i en färgskala som kan 
matchas och kombineras till en harmonisk helhet. 
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Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel 03189 20 00
Fax 03128 44 47
Kundservice tel 03189 20 90
Kundservice fax 03168 36 02
email: info.sweden@forbo.com
www.forboflooring.se

Forbo Flooring ingår i den schweiziska  
Forbokoncernen och erbjuder ett komplett 
sortiment av golvprodukter. Våra hög
kvalitativa linoleum, vinyl, textil, laminat 
och parkettgolv samt entrésystem förenar 
funktion, färg och design, vilket möjliggör 
helhetslösningar för golv i alla miljöer.
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Användningsområden
Torra utrymmen t.ex. sovrum, vardagsrum, entréer och kök i bostäder, fritidshus etc. 

dimensioner
slitageklass: 23/31 EN 653   rullängd: 25 m EN 426 rullbredd: 2,0 m EN 426 
Totaltjocklek: 2,9 mm EN 428  Tjocklek slitskikt: 0,3 mm EN 429 Ytbehandling: PUR 
vikt: 1,75 kg/m2  EN 430  Baksida: Baksidan består av glasfiberarmerat PVCskum.
stegljudsdämpning: 20 dB  intrycksbeständighet: <0,2 mm EN 433  
Brandklass: Bfls1, EN 135011  golvvärme: Max yttemperatur 27° vid golvvärme.

mönsTerrApporTer  Tillämpbara mönsterrapporter vid läggning.

scandilon Längd mm  Bredd mm ändvändning
85591, 8559495    Ja
8567374     Ja 
85981, 85983, 85985* 200*  100 Nej
86290, 86295, 8629798 250  250 Nej
86859* 200*  63 Nej

*  Trämönstrade golv läggs så att skarvar mellan stavar inte placeras mitt för varandra. 
Den exakta rapportstorleken kan erhållas från vår tekniska avdelning.

Läggning: Se sep läggningsanvisning på vår hemsida www.forbo.se
skötsel: Se GBR:s skötselråd för plastgolv i bostäder www.golvbranschen.se.

Av tryck och tillverkningstekniska skäl kan variationer mellan provmaterial/tryck och levererad vara förekomma.


