podlaha vítězů

Marmoleum® sport 83120, 83055

Marmoleum® sport 83176

Pro použití v oblasti sportu a sportovních podlah Forbo speciálně vyvinulo
podlahovinu Marmoleum® sport. Je to jediné linoleum pro sportovní podlahu vyráběné v tloušťce 3,2 mm (některé barvy jsou také dostupné v 4,0 mm).
Marmoleum® sport představuje velmi zajímaný poměr mezi cenou a kvalitou v porovnání s ostatními sportovními podlahami, zejména co se týče
dlouhodobé životnosti podlahy i odolnosti vůči vysokému zatížení.
Marmoleum® sport je podlahová krytina pro sportovní účely, která se instaluje jako povrch na pružné konstrukci a kterou lze použít v nejrůznějších
sportovních zařízeních; dětskými hernami počínaje a víceúčelovými tréninkovými sály konče, od univerzálních sportovních hal až po jednoúčelová
sportovní zařízení. Odpružený systém minimalizuje nebezpečí zranění.
Marmoleum® sport splňuje poslední evropské standardy pro sportovní podlahy EN 14904 a německé normy DIN V 18032-2.

Marmoleum® sport 83055

Podlaha Marmoleum® sport
vítězí protože …
✓ je víceúčelová – pro sport
i společensko-kulturní akce
✓ jediná se vyrábí v tloušťce 3,2 mm i 4,0 mm
(8 barev)
✓ je vyrobena pouze z přírodních surovin
✓ má mramorový design bez směrové
orientace – směrově neutrální
✓ je velmi trvanlivá, flexibilní a pružná
✓ nabízí vícebarevné svařovací šňůry
pro neviditelné sváry
✓ poskytuje celistvý hygienický povrch
pro snadnou údržbu a čištění
✓ 12 barev kolekce poskytuje svobodu
v designu
✓ zajišťuje trvalou antistatičnost
a antibakteriálnost
✓ splňuje sportovní normy EN14904
a DIN V 18032-2
✓ nestudí – pocit tepla pod nohama
✓ neklouže – odolnost vůči uklouznutí
✓ nevydává pískavé zvuky při sportu
✓ odolá velkému pojezdovému zatížení
✓ sama se nevznítí – odolná vůči cigaretovým
nedopalkům
✓ poskytuje možnost snadné aplikace čar

Podlaha vítězů

Marmoleum® sport 83208

Na podlahovině Marmoleum® sport se hraje basketbal, házená, volejbal, sálový fotbal, florbal, stolní tenis,
je vhodný pro gymnastiku, fitness obecně a řadu dalších sportů a disciplín. Pro svoji víceúčelovost je vhodné
i k tancování a pořádání různých kulturních a společenských akcí.
Dvanáct barev kolekce bylo navrženo přesně podle vzorů barev nejčastěji používaných ve sportovních halách.
Barvy mohou být vzájemně kombinovány tak, aby vymezily nebo zdůraznily hrací plochu používanou pro určité druhy sportů např. ovály, čáry apod. Matný povrch podlahoviny Marmoleum® sport zajišťuje protikluznost.

Vícebarevná svařovací šňůra
Marmoweld MC
3120
3214
3213
3146
3176
3211

Podlahoviny Marmoleum® sport jsou nabízeny v dvoumetrové šíři pásů, které jsou vzájemně spojovány svařovací šňůrou, čímž vzniká celistvý bezespárý povrch. Pro všechny barvy kolekce Marmoleum® sport naleznete
odpovídající vícebarevnou svařovací šňůru, kterou nabízí pouze společnost Forbo. Svařování materiálu není jen
dekorativní, ale také velmi praktické. Kompaktnost povrchu řadí Marmoleum® mezi hygienické podlahové krytiny, rovněž zamezuje usazování špíny ve spárách a přispívá k snadné údržbě a čištění.

3055
3182
3208
3215
3210
3212

Přehled kolekce
Vícebarevná
svařovací šňůra

3,2 mm

4,0 mm

83120

3,2 mm

3,2 mm

4,0 mm

83176

3,2 mm

4,0 mm

83208

4,0 mm

83214

3,2 mm

4,0 mm

83213

3,2 mm

4,0 mm

83146

3,2 mm

83211

3,2 mm

4,0 mm

83055

3,2 mm

4,0 mm

83182

3,2 mm

83215

3,2 mm

83210

3,2 mm

standardní řešení
– jednobarevná
svařovací šňůra

patentovaná
vícebarevná
svařovací šňůra Forbo
Marmoweld MC

Marmoleum® sport je jediná sportovní podlaha z linolea, kde jsou všechny barvy kolekce
nabízeny v tloušťce 3,2 mm.
Splňuje všechny sportovní normy EN 14904 a německé normy DIN V 18032-2
a současně se snadněji instaluje.

83212

Technické specifikace

Marmoleum® sport splňuje požadavky normy EN 548 a normy EN 14904

3,2 mm

4,0 mm

Odlesk světla

≥ 0,20

≥ 0,20

Koeficient tření

0,4 – 0,6

0,4 – 0,6

Celková tloušťka
Oblast použití

DIN 108032, part 2

12

8

Šířka role

EN 426

2,00 m

2,00 m

Délka role

EN 426

cca 28 m

cca 28 m

Elektrostatický náboj

EN 1815

< 2 kV

< 2 kV

Reakce na oheň

DIN 4102-1/EN 13501-1

Cfl, s1

Cfl, s1

Kročejová neprůzvučnost

EN ISO 717-2

≤ 6 dB

≤ 7 dB

Odolnost vůči bodovému zatížení

EN 433

max. 0,15 mm

max. 0,20 mm

Barevná stálost

ISO 105-B02

Metoda 3: modrá škála minimálně 6. Záleží na barvě, barevná stálost je obvykle vyšší, často bývá 8
(maximum modré škály je 8).

Chemická odolnost

EN 423

Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový
benzín atd. není odolné vůči dlouhodobému působení alkalií.

Velikost kolekce

Marmoleum® sport má bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi,
dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).

Bakteriostatické vlastnosti

Ohebnost

EN 435

∅ 50 mm

Odolnost vůči cigaretám

EN 1399

Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety mohou být snadno odstraněny. Jemně je
seškrábněte a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví.

Životní cyklus výrobku – LCA

∅ 60 mm

LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

Příklad podlahové konstrukce pro krytinu
Marmoleum® sport
Roznášecí
panely

Marmoleum®
sport
Rošt

Folie

Marmoleum® sport 83120

Forbo Flooring Systems, součást skupiny
Forbo Group – světového lídra v oblasti
podlahových krytin, lepidel a pásových
systémů, nabízí celou řadu podlahovin pro
komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní
linoleum, vinyly, koberce i parkety kombinují
funkčnost, barevnost i vzory a přináší tak
komplexní řešení pro každý interiér.

Pružící
konstrukce
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