
time to go wild.

creating better environments

bring nature home



Exotiska golv från
världens skogar! 
Adventure är vår nya exotiska kollektion inspirerad av träslag från tre världsdelar.  

Golvets gedigna uttryck och äkta känsla är ett resultat av ny teknik och framtidens miljö -

tänk. När du väljer Adventure får du ett golv fyllt med fördelar. Det är slitstarkt, reptåligt  

och  mycket lättstädat. Genom det smarta klick-systemet lägger du golvet snabbt och enkelt. 

Lägg därtill 15 års garanti på både funktion och utseende och du har ett laminatgolv som 

över träffar det mesta. I kollektionen finns 23 nya, spännande mönster som ger dig många  

möjligheter till förändringar hemma.

AfricAn jungle: s. 4
    AMericAn fOresT: s. 6
eurOpeAn wOOds: s. 8
 nOrThern TiMber: s.10
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AfricAn jungle

AfricAn wengé 2-stav 

Vackert mönstrat golv med äkta känsla
Adventure består av fyra olika laminatkollektioner inspirerade av exotiska träslag som ger både mörka och ljusa in tryck. 

Golven har alla olika ytstrukturer som framhäver det naturliga trämönstrets karaktär. De är vackra naturtrogna och till-

verkade så att inte skogens bestånd tar skada. Väljer du ett Adventure-golv så är du miljösmart på många sätt!

African jungle en sAfAri i eXOTisKA TrÄslAg

Det är tidig morgon och redan hett. Ljuset har precis börjat återvända och solstrålarna silar  

försiktigt in genom jalusierna. Långt bort i fjärran hörs lejonen ryta på väg från vattenhålet...  

Här i Afrikas vildmarker har fyra av våra nya spännande golv sitt ursprung. Alla mörka och vackert 

skiftande med en dekorativ och äkta känsla. Golven är tillverkade utan inverkan på trädbeståndet 

– ett regnskogsvänligt alternativ för dig med världsligt perspektiv. 

AfricAn ZebrAnO plank, sidenmatt yta 84932

TrOpicAl wengé 3-stav, sidenmatt yta 84933

AfricAn wengé 2-stav, strukturyta   84934

AfricAn AfZeliA 2-stav, strukturyta 84930

AfricAn wAlnuT mosaikstav, sidenmatt yta 84931
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AMericAn pecAn plank, strukturyta  84899

OAK 3-stav, matt yta   84895

clAssic OAK 2-stav, matt yta 84900

whiTe OAK plank, matt yta      84897

Old liMed OAK 2-stav, matt yta   84894

cAnAdiAn MOunTAin MAple 3-stav, sidenmatt yta 84898

AMericAn fOresT

American forest Med inspirATiOn från ursKOgen i vÄsT

Välkommen till de stora viddernas land. Här på den amerikanska kontinenten finns det utrymme 

för skogens bestånd att växa på både höjden och bredden. Gillar du att inreda med skandinavisk 

prägel, känner du dig hemma här bland våra lite ljusare klassiska golv. Fyra träslag har fått sätta 

prägel på kollektionen från landet i väst. Det är pekan, ek, kanadensisk lönn och bok. Ett vackert 

tillverkat golvalternativ som inte ger avtryck i naturen.

beech 3-stav, sidenmatt yta   84896
whiTe OAK plank 

Golvet du lägger snabbt och enkelt
Tack vare det smarta klicksystemet – Uniclic, kan så gott som alla lägga vårt nya golv. Det går fort, är enkelt och 

du behöver inte limma. Längderna på brädorna och förpackningarna är anpassade så att du kan frakta dem i 

bilen. Dessutom relativt lätta att hantera rent viktmässigt. Kan det bli enklare?
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sherwOOd OAK 2-stav, strukturyta    84923

sTOne birch 3-stav, sidenmatt yta    84924

TOscAniAn pine 2-stav, matt yta   84926

eurOpeAn wOOds

beech en vOgue kort-stav 

European woods sKOgsvAndring Med Tusenårig hisTOriA

Tänk Robin Hood och mytomspunnen, mossbeklädd Sherwoodskog. Tänk Toscana, karga 

 vin odlingar och rosaröd jord. Ta sen en sväng över sjödistrikten och se granskogen breda ut  

sig i norr. I Europas vackraste skogstrakter har vi hittat förlagan till sex av våra nya golv. Här växer 

urgamla ekar, de vackraste av björk, bok och fura, valnöt- och äppleträd. Resultatet är snällare än 

originalet – ett golv som sparar vårt kulturarv när du tänker grönt. 

wAlnuT clAssic 3-stav, matt yta    84925

MAsuriA Apple Tree plank, matt yta    84921

beech en vOuge kort-stav, sidenmatt yta     84922

Tillverkat för att klara en tuff verklighet
Ett Adventure-golv tål nästan allt. Det klarar av barnens lekar, vardagens bestyr och höga klackar utan att repas. 

Det är mycket tåligt och slitstarkt och passar i alla torra utrymmen. Golvytan har en jämn struktur som är fri från 

porer vilket gör den lättstädad. Med en fuktad trasa tar du enkelt bort de flesta fläckar.
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eurOpeAn OAK plank, matt yta  84935

MOunTAin OAK plank, matt yta 84939

OregOn hicKOrY plank, matt yta 84936

AMericAn pecAn plank, matt yta 84937

OAK cOTTAge plank, matt yta   84938

nOrThern TiMber

AMericAn pecAn plank 

Northern timber KOlleKTiOn från nOrdligA breddgrAder

Utanför stugdörren blåser vinden hårt, temperaturen faller och det doftar nysnö i luften. Brasan 

sprakar redan i rummet och dagen väntar på dig. Ett skönt plankgolv med vacker struktur sätter 

en varm ombonad prägel på rummet. Med lite smalare plank, fasade runt om i rustika mönster 

av ek, hickory och pekan, får du ett exklusivt golv. Kollektionen är från nordliga breddgrader och 

passar bra i miljöer där du vill ha ett livfullt golv som samtidigt är vänligt mot skogen.

15 års garanti på utseende och funktion
När du köper vårt nya golv får du alltid 15 års garanti på både utseende och funktion. Golvet är klassat i högsta 

slitageklassen för bostäder och passar i alla torra utrymmen. Fakta om hur golvet är uppbyggt, kompletta garanti-

bestämmelser, skötsel- och läggningsanvisning hittar du på www.forbo.se
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creating better environments

Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel 031-89 20 00
Fax 031-28 44 47
Kundservice tel 031-89 20 90
Kundservice fax 031-68 36 02
e-mail: info.sweden@forbo.com
www.forbo.se

Forbo Flooring ingår i den schweiziska 
Forbokoncernen och erbjuder ett komplett 
sortiment av golvprodukter för såväl företag 
som privatpersoner. Våra högkvalitativa 
linoleum, vinyl och parkettgolv förenar 
funktion, färg och design, vilket möjliggör 
helhetslösningar för golv i alla miljöer.
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specifikation för African jungle, european woods och American forest
Dessa har en trädekor med autentiska färger och utseende samt en mjuk naturlig träkänsla.  
Du kan välja mellan plank, tilja, mosaikstav (endast African Walnut) kortstav (endast Beech en Vogue) samt 2- och 3-stav.  
Golven har tre olika ytor:  Sidenmatt yta – som naturligt tar fram träådringen. 
 Matt yta – som ger en känsla av oljat trägolv.  
 Strukturyta – som framhäver känslan av äkta trä.  

• Ytskikt - speciellt beständigt melamin-skikt
•	 Ytstrukturen	är	anpassad	till	varje	mönster
 - fin trästruktur
 - kännbar trästruktur
•  Mönsterskikt Dekorfilm   
•		 Kärna  HDF-Board   
• baksida Stegljudsdämpad foambaksida
•  Klicksystem   Producerad under licens av Unilin® group. Kantförseglad, skyddar mot fukt.

produkt African jungle european woods American forest

Format 1280 x 192 mm 1280 x 192 mm 1280 x 192 mm

Tjocklek 10 mm 10 mm 10 mm

Förpackning 7 brädor/1,72 m2 7 brädor/1,72 m2 7 brädor/1,72 m2

Vikt/förp           14 kg 14 kg 14 kg

Klassificering    23/32  23/32 23/32

Antal mönster 5 6 7 

specifikation för northern timber
Northern timber är ett mer rustikt plankgolv i klassiska färger  
med en borstad yta som ger en naturlig ådring och struktur.  
Varje bräda har fasade kanter runt om vilket ger ett mycket 
 naturtroget plankgolv. Passar i bostadens alla torra miljöer.

•	 Ytskikt Speciellt beständigt melamin-skikt
•		 Mönsterskikt	 Dekorfilm
•		 Kärna  HDF-Board 
•  Klicksystem   Producerad under licens av Unilin® group.  
  Kantförseglad, skyddar mot fukt.

produkt northern timber

Format 1380 x 156 mm                

Tjocklek 8 mm

Förpackning 9 brädor/1,94 m2

Vikt/förp 15 kg

Klassificering 23/32

Antal mönster 5 




