
Představení kolekce Marmoleum® click 
 
Forbo Flooring uvedla v lednu 2007 na trh novou kolekci Marmoleum® click.  
 
1. Představení kolekce 
Lamelové podlahové krytiny pro bytové použití se stále častěji stávají standardem pro 
snadnou a bezpečnou pokládku podlahové krytiny.  
 
V souladu se strategií naší společnosti „Růst podílu linolea v bytovém segmentu“ a 
možnostmi trhu pro lamelové podlahy jsme představili novou kolekci Marmoleum® click. 
 
Všechny trhy byly zapojeny do hodnocení stávající kolekce společně s lokálními pracovníky 
společnosti Forbo stejně tak jako s několika zákazníky (distributory). 
 
Všechny důležité informace o produktu jsou obsaženy v tomto dokumentu 
 
2. Kolekce 
Produkt:   Forbo Marmoleum® click 
Struktura povrchu:   Marmoleum® real a fresco 
Počet barev:   21 
Počet položek celkem: 42 (21 lamel/21 čtverců) 
Rozměr lamel:  90x30 cm 1

Rozměr čtverců:  30x30 cm 
Počet kusů v balení:  7 lamel – k pokrytí cca 1,89 m2 
    7 čtverců – k pokrytí plochy 0,63 m2 
Zámkový systém:  zámkový systém vyráběný pod licencí Vällinge Innovation AB 
     
Struktura materiálu:  
Celková tloušťka:  9,8 mm 
Marmoleum® :  2,0 mm 
Povrchová úprava:  Topshield 
Nosný materiál:  6,8 mm HDF  
Rubová vrstva:  1.0 mm korek 
 
 
Lamely 
 

Název barvy Číslo vzoru 
Číslo staré kolekce 
Marmoleum® click Kód EAN / UPC 

van gogh 753173 53173 8710947139948 
natural corn 753846 53846 8710947139955 
caribbean 753038 53038 8710947139962 
barbados 753858 53858 8710947139979 
silver shadow 753860 53860 8710947139986 
silver birch 753871 - 8710947139429 
eternity 753866 - 8710947139993 

                                                 
1 toto je změna oproti původní lamele, jejíž rozměry byly 91x30 cm. V této kolekci se 3 čtverce rovnají velikosti 
jedné lamely. 
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sahara 753174 53174 8710947140005 
henna 753203 - 8710947140012 
raspberry 753879 - 8710947140029 
pineapple 753877 - 8710947140036 
sky blue 753880 - 8710947140043 
camel 753876 - 8710947140050 
volcanic ash 753872 - 8710947140067 
red copper 753870 - 8710947140074 
wine barrel 753202 - 8710947140081 
bleeckerstreet 753127 - 8710947140098 
lime 753878 - 8710947140104 
lapis lazuli 753205 - 8710947140111 
walnut 753874 - 8710947140128 
raven 753209 - 8710947140135 

 
Čtverce 

 

Název barvy Číslo vzoru 
Číslo staré kolekce 
Marmoleum® click Kód EAN / UPC 

van gogh 763173 63173 8710947140142 
natural corn 763846 63846 8710947140159 
caribbean 763038 63038 8710947140166 
barbados 763858 63858 8710947140173 
silver shadow 763860 63860 8710947140180 
silver birch 763871 - 8710947139511 
eternity 763866 - 8710947140197 
sahara 763174 63174 8710947140203 
henna 763203 - 8710947140210 
raspberry 763879 - 8710947140227 
pineapple 763877 - 8710947140234 
sky blue 763880 - 8710947140241 
camel 763876 - 8710947140258 
volcanic ash 763872 - 8710947140265 
red copper 763870 - 8710947140272 
wine barrel 763202 - 8710947140289 
bleeckerstreet 763127 - 8710947140296 
lime 763878 - 8710947140302 
lapis lazuli 763205 - 8710947140319 
walnut 763874 - 8710947140326 
raven 763209 - 8710947140333 

 
3. Barvy 
Kolekce se skládá z 21 barev. Všechny jsou dostupné jak v lamelách tak i ve čtvercích.  
Srovnání se starou kolekcí Marmoleum® click má nová 21 barev z čehož je 6 barev nově 
vyvinutých (3209 raven, 3878 lime, 3879 raspberry, 3877 pineapple, 3876 camel, 3880 sky 
blue), 6 barev přechází ze stávající kolekce (3173 van gogh, 3846 natural corn, 3038 caribbean, 
3858 barbados, 3860 silver shadow, 3174 sahara) a zbylé jsou barvy kolekce Marmoleum® global 
2 
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4. Nabídka produktu 
Marmoleum® click je dodáváno v panelech nebo ve čtvercích. Tímto způsobem se materiál 
odlišuje od běžné nabídky laminátových podlah. Velikost materiálu Marmoleum® click se 
zaměřuje více na tradiční korkové lamelové podlahy.  
 
5. Struktura materiálu 
Marmoleum® click (podobě jako téměř všechny laminátové a korkové podlahoviny) je 
konstruováno na základním jádru z vysoce hustotní dřevovláknité desky (HDF). HDF 
vyhovuje specifickým požadavkům na odolnost proti vodě.  
Nosná deska materiálu Marmoleum® click, která již není obarvena do zelena, si ale zachovává 
svoji originální (přírodní) hnědou barvu. Skutečnost, že používáme neobarvenou HDF nám 
samozřejmě umožňuje poskytnout produktu lepší charakteristiku ve vztahu k ochraně 
životního prostředí.  
Vrchní vrstvu lamely pokrývá 2 mm vrstva linolea Marmoleum®, která je ošetřena 
povrchovou úpravou Topshield.  
Rubovou vrstvu lamely Marmoleum® click pokrývá korek, poskytující zvukovou izolaci 
stejně rovněž napomáhá snadné instalaci.  
 
6. Zámkový systém 
Marmoleum® click je opatřeno novým zámkovým systémem, který umožňuje snadnou 
pokládku a má vyšší pevnost v tahu než zámkový spoj používaný u předchozí kolekce 
Marmoleum® click. Zámkový systém je vyráběný pod licencí Välinge Innovation AB. Tato 
společnost představila celosvětově patentovanou technologii rychlého a jednoduchého 
způsobu, jak instalovat podlahové lamely mechanicky, bez nutnosti používat lepidlo. Välinge 
a jeho licence představují jednu z největších skupin v podlahářském odvětví na světě. Forbo 
s produktem Marmoleum® click má unikátní patentové osvědčení konstrukce Välinge 
zámkového spoje.  
Pracovali jsem společně s Välinge, abychom vyvinuli nejvhodnější zámkový systém pro náš 
linoleový produkt (který je s 2 mm vrchní vrstvou linolea zcela unikátní) Výsledkem je velmi 
jednoduše se instalující zámkový systém, který je charakteristický výjimečně pevným 
uzamknutím.  
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Zámkové systémy Välinge a Unilin nemohou být použity současně a vzájemně se 
kombinovat. Z tohoto důvodu mohou být lamely a čtverce ze staré kolekce Marmoleum® 
click použity jen se shodnými produkty. To samé platí pro panely a čtverce nové kolekce.  
 
7. Technické specifikace 
Marmoleum® click je specifikováno dle normy EN 685 
    
   Třída 23: Bytová výstavba 
 
 
 
   Třída 32: Občanská výstavba 
 
 
8. Instalace 
Pokyny k pokládce jsou přiloženy v každém balení lamel nebo čtverců. Tyto instrukce 
obsahují část všeobecných informací a instalační pokyny. Všeobecné informace byly 
přeloženy do 11 jazyků včetně českého jazyka, instalační pokyny jsou znázorněny 
schématickými obrázky, které nepotřebují překlad.  
 
 
Pokyny k pokládce: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecné informace 
 
Vrchní vrstvu materiálu Marmoleum® click tvoří přírodní linoleum, které je vyráběno 
výhradně z obnovitelných materiálů a proces jeho výroby je v souladu s ekologicky 
příznivými postupy. Jeho hlavní složkou je přírodní lněný olej, který je smíchán s dřevitou 
moučkou, pryskyřicí a vápencem. Svoji barvu získává Marmoleum® z přírodních pigmentů. 

 - 4 - 



Lisováním za vysokého tlaku na jutovou tkaninu vzniká mimořádně odolná a ekologicky 
šetrná podlahová krytina.  
Vzhledem k tomu, že se linoleum vyrábí z přírodních surovin, může docházet k nepatrným 
odchylkám v barvě a struktuře mezi výrobními šaržemi i vzorky a dodaným materiálem.  
 
Dokončovací proces při výrobě linolea probíhá v sušících komorách, což má za následek 
dočasný přírodní film, který může výrobku dodávat nažloutlý odstín.  
Pokud vystavíte materiál přirozenému nebo umělému světlu, žlutý odstín zmizí a plně 
vyniknou pravé barvy podlahoviny Marmoleum®

 
Poté je Marmoleum® spojeno s kvalitní HDF základovou deskou s korkovým podkladem. 
Deska je opatřena po okrajích mechanickým zámkovým systémem.  
Marmoleum® click je instalováno bez nutnosti lepení. Při instalaci je možné zaklapnutí pera 
do drážky nebo dřážky do pera. Metoda instalace “úhel-úhel” je zobrazena níže. 
 
Začínáme s pokládkou 
 
SEZNAM - TOP 10 PŘEČTĚTE SI NEJDŘÍVE 
 
Další informace ke každému bodu naleznete níže: 
 

1. Balení skladujte při pokojové teplotě a při instalaci otevírejte jedno 
balení po druhém. 
 

2. Tato podlaha bude instalována jako plovoucí, 
tj. vždy zachovejte mezeru (=10 mm) od všech pevných konstrukčních 
dílů. 

 
3. Zkontrolujte konstrukci Vaší podlahy. 
 Musí být suchá (vždy to zkontrolujte!), čistá, pevná a rovná,  

   odstraňte vždy koberce a zkontrolujte podlahu. 
 

4. Zvolte podkladový materiál (pečlivě čtěte níže!) podle Vaší konkrétní 
situace– konstrukce podlah jsou různé! 

 
5. Změřte místnost, určete směr pokládky, vzor podlahy a instalované 

obrazce. Předřežte první a/nebo poslední řadu.  
 
6.  Podlahové vytápění- viz. speciální rady a požadavky  

– následujte instrukce dodavatele systému! 
 

7.  Instalujte podle pokynů níže, pracujte čistě! 
 
8. Během instalace průběžně kontrolujte panely  
 Již instalované poškozené panely nemohou být později reklamovány! 
 
9. Vždy udržujte správné klima v místnosti 40-60 % relativní vlhkosti 

a teplotu 18-24 °C. 
 
10. Udržujte/čistěte Marmoleum® click přesně podle instrukcí a bude se 

z něj mít dlouhotrvající užitek.  
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Důležité 
Balení Marmoleum® click by měly být skladovány ve vodorovné poloze a neotevřené po 
dobu přibližně 2-3 dnů uprostřed místnosti, ve které budou instalovány.  
 
Pokojová teplota by měla být nejméně 15ºC, relativní vlhkost vzduchu přibližně 40 - 60%. K 
zachování dlouholeté životnosti materiálu Marmoleum® click doporučujeme použití 
elektronického zvlhčovače (výparníku), aby jste se vyvarovali extrémnímu vysychání 
(zejména během zimního období). Před instalací by měly být panely zkontrolovány na denním 
světle.  
 
Marmoleum® click může být instalováno na jakýkoli čistý, suchý, rovný a strukturálně 
neporušený podklad podlahy (v souladu s všeobecně uznávanými pravidly). Dbejte prosím, 
aby všechny koberce byly odstraněny. U minerálních podkladů (tj. beton) by měla být 
zbytková vlhkost max. 2 CM%, u anhydritových vyrovnávacích potěrů max. 0.5 CM%. 
Nerovnosti větší než + 2mm na 2m musí být patřičně vyrovnány. Pokud je to nezbytné, 
projednejte podmínky podkladu podlahy s Vaším dodavatelem.  
 
Podklad podlahy vždy pokryjte zábranou proti vlhkosti; PE fólií odolnou proti stárnutí nebo 
pro níže definované situace – specifikovanou fólií. Dodatečná PE pěna (tloušťka 2mm, 
hustota min 30 kg/m3 –umístěná na fólii rovněž zlepšuje zvukovou izolaci a vyrovnává malé 
nerovnosti v podkladu.  

- Při instalaci na minerální podklady použijte 0.20 mm silnou PE fólii (tj. beton, kromě 
podkladu z litého asfaltu). Okraje by měly být u zdí ohnuty vzhůru (na 5 cm) a spáry 
se musí překrývat nejméně o 20 cm.  

- Při instalaci na podklad (také ze dřeva) s podlahovým vytápěním použijte fólii 
nejméně 0.2 mm tloušťky. Vezměte na vědomí, že konstrukce podlahy bude mírně 
omezovat přenos tepla.  

 
Marmoleum® click není vhodné pro vlhké prostory jako jsou koupelny.  
 
Péče o vaši podlahu 
Pro více informací o čištění a údržbě, pro získání brožury Marmoleum® péče o podlahu, 
kontaktujte prosím Vašeho dodavatele nebo klikněte na webové stránky www.marmoleum.cz  
Úprava noh nábytku a vchody do objektů 
Nalepte na nohy židlí i nohy jiného nábytku plstěné podložky. 
U vstupů přímo z venku umístěte odpovídající čistící zóny (rohožky).  
 
9. Servisní pokyny 
9a. Čištění a údržba 
Pro čistění a údržbu materiálu Marmoleum® click se doporučuje použít metodu čistění 
podlahové krytiny Forbo Monel. Eventuálně se může využít místně dostupné prostředky pro 
čistění a údržbu linoleových podlahových krytin. 
 
9b. Zvuková izolace podkladu 
V kombinaci se specifickým Forbo podkladem Marmoleum® click splňuje požadavky normy 
EN – ISO 717-2 týkající se regulace kročejové neprůzvučnosti, vyhovuje požadavkům delta 
LW 21 dB (předpis EU) a delta LIin 10 dB (předpis NL) 
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9c. Instalační nářadí 
Jelikož Marmoleum® click využívá takzvanou konstrukci „úhel-úhel“ není potřeba zaklapnout 
(nebo vtloukat) lamely na správou pozici. Toto by také nemělo způsobit poškození lamel. 
K dispozici je soubor nástrojů pro pokládku. Tento set obsahuje dorážecí desku a klínek.  
 
10. Balení 
Lamely a čtverce jsou baleny po 7 kusech v bílé kartónové krabici. Krabice je zatavena a logo 
Marmoleum® je zřetelně rozpoznatelné na delší straně balení. Pokyny k pokládce jsou 
vloženy v každém balení.  
 
Stejně jako tomu bylo u minulé kolekce Marmoleum® click, vrchní lamela je otočena, proto 
aby se zabránilo barevné odlišnosti od spodních lamel ve stejném balení (film ze sušících 
komor) Barva materiálu je uvedena na etiketě na každém balení. Pro čtverce se používá 
uzavřená krabice, aby lépe chránila materiál. Také směr struktury lepenky je změněn o 90o, 
aby lépe ochránil rohy balení.  
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