Färger

Från ett brett urval av färger och material väljer du din favorit. Är det en stoppad möbel finns det nära nog inga
begränsningar vilket tyg vi kan klä våra möbler med. Vi bygger vårt färgkoncept från 10 kulörer där vi matchar olika
material i lack, laminat , mattor och textil.

Linoleum
Linoleum ger en naturlig känsla och är i allra högsta grad ett naturnära material.
Tillverkat av 97 procent naturliga råvaror, varav 70 procent av innehållet är förnybart
och 43 procent är återvunnet. Linoleum kan som många naturmaterial skifta i färg
men mättas med tiden. Materialet är ljuddämpande och slitstarkt, men för att det ska
hålla sig fint länge behöver det tas om hand väl. Följ gärna våra skötselråd.
Det finns olika sorters linoleum som är mer eller mindre känsligt för repor. I miljöer
som utsätts för mycket slitage är det därför klokt att välja marmorerad yta.
Materialet är mjukt och rekommenderas framförallt i matsalar och samlingslokaler.

Artigo Kayar
Artigo Kayar är ett nytt spännande och tåligt material. Det handlar om ett gummigolv
med kokosfiber, speciellt framtaget för offentliga miljöer. Kollektionen är svagt mönstrad, har slät yta, förstärkt med PRO vilket gör det enkelt att hålla rent.

L J U D D Ä M PA N D E B E L Ä G G N I N G F Ö R B O R D S S K I V O R O C H T O P P S K I V O R
Ljuddämpande beläggning för bordsskivor och toppskivor. Kombineras med ABS eller PP kantlist, björkmönstrad är
standard. Andra färger och mönster på kantlister finns som tillval. Linoleum är helt fri från PVC. Andra färger offereras.

Armstrong Linoleum Marmorette & Colorette

131-012 Light Beige
NCS S 3005-Y20R

121-053 Ice Grey
NCS S4502-B

121-059 Plumb Grey
NCS S 7502 - B

Forbo Linoleum Desktop

4180 Aquavert
NCS 3020-B40G

4183 Pistachio
NCS 2010-G30Y

4185 Powder
NCS 1510-Y60R

Artigo Kayar

K17 Artigo Kayar

K49 Artigo Kayar

K104 Artigo Kayar

4175 Pebble
NCS 3502-Y

