
creating better environments

NY VÅTRUMSKOLLE K TION

så skapar du 
stilen

Inspirerar till personliga 
badrum med snygga mönster 

på golv och väggar
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VVVår nya våtrumskollektion är ett härligt färgmatchat 

och komplett vägg- och golvsystem, tillverkat av plast av 

högsta kvalitet. Kollektionen innehåller designlösningar som 

är trendiga, tidlösa men också eleganta. Koordinerade färger 

och mönster samverkar för att du ska kunna skapa mjuka, 

varma och inbjudande miljöer, som gjorda för avslappning 

och sköna bad.

Här visar vi alla unika möjligheter som kollektionen 

 erbjuder. Låt dig inspireras till ett nytt badrum.

smart 
& säkert
Forbos våtrumsplast är det absolut tryggaste 

materialet i bad- och duschrum om du vill 

undvika fuktproblem och vattenskador. 

Plast sätts upp horisontellt och alla fogar 

svetsas vilket ger ett minimum av skarvar, 

därmed behöver du inte ha någon fog alls 

där det stänker vatten. Eftersom du alltid 

ser det dekorativa tätskiktet av plast, kan du 

också förvissa dig om att det är helt och tätt. 

För att ytterligare minimera risken för skador 

bör en fackman anlitas vid varje installation 

i våta utrymmen.
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Sundare badliv
med klassiska anor

Fifties har en klassisk design som påminner om den populära Perstorpsskivan 
med sitt  virrvarrmönster. Kollektionen ger en skön nordisk retrokänsla i bad
rummet som blir ännu tyd ligare om du väljer golvmatta i avvikande mönster 
som komplement till övrig inredning. 

retroperspektiv

Vägg: Fifties 23631  Bård: Fifties 23731  G
olv: Pacific 4852

Vägg: Fifties 23632  Bård: Fifties 23732  G
olv: Pacific 4850
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Heta badrum
välbefinnandets oas
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smidigt 
& skönt
Forbos våtrumsplast är smidig och enkel att 

sköta. Få skarvar och släta ytor gör att det 

går lätt att städa, rengöra och underhålla. 

Våtrumsplast i badrummet ger också en tyst 

och behaglig rumskänsla med härlig komfort. 

Även om du väljer bort golvvärme får du 

ett mjukt och skönt golv att gå och stå på. 
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Heta badrum
välbefinnandets oas

För kollektionen African Palm har savannen och 
 djungelns färger och botaniska mångfald stått som 
förebild. Här ser du palmblad, gräs, växter och träslag 
i mönsterbilderna. Med den här kollektionen kan du 
inreda med en exotisk känsla och skapa ett badrum 
med influenser från tropiska länder.

tropiskt

5

Vägg: African Palm 23647  Bård: Uni 23730  Golv: Wenge 4870 

Vägg: African Palm 23645  Bård: Uni 23730  Golv: Pacific 4859



Fashionabelt
I New Yorkkollektionen har storstadens färgskala och olika 
 byggnadsmaterial präglat serien. Grått är det nya svarta, skönt 
tillåtande i badrumsmiljöer men samtidigt en basfärg som lätt 
mixas med andra. Kollektionen sneglar åt sten,  skiffer och betong. 
Trendigt, spektakulärt och sobert rektangulärt.
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Trendigt bad 
många nyanser grått

Vägg: New York 23648  Bård: New York 23748  Golv: Pacific 4859
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Trendigt bad 
många nyanser grått prisvärt & 

tidssparande
Genom att välja Forbos våtrumsplast sparar 

du pengar och tid. Både material- och instal-

lationskostnad är betydligt lägre jämfört 

med kakel och klinker. Då får du pengar över 

till annat som hör badrum och inredning till. 

Det går också snabbare att installera våt-

rumsplast, vilket innebär att du inte står 

utan badrum speciellt länge. Också ett 

 viktigt argument att ta med i beräkningen.

Vägg: New York 23649  Bård: New York 23749  Golv: Pacific 4852

Vägg: New York 23648  Bård: New York 23748  Golv: Pacific 4859
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Bada på nytt 
känsla för det asiatiska

8

modernT 
& designat
Forbos våtrumskollektion varken känns eller 

ser plastig ut. Med ny teknik kan vi idag ta 

fram mönster och ytor med äkta känsla. 

 Kollektionen bjuder på trendiga retromönster, 

klinkerinspirerande golv, stormönstrade väg-

gar, enfärgade alternativ men också exotiska, 

mörka ”träslag”. Med alla variationer kan du 

nu lätt skapa din egen baddröm, helt i tiden.
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I den stilrena, österländska kollektionen samsas tre 
stilar som bjuder in till samstämda design lösningar, 
men också oväntade. Alla väggar fungerar utmärkt 
med ljusa golv men kommer även till sin rätt till
sammans med trä och klinkermönster.  

minimalistiskt

Vägg: Harmony 23643  Golv: Pacific 4859

Vägg: Asian Twilight 23639  Bård: Asia 23736  Golv: Slate 4868
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vägg & bård

23603 vägg 23631 vägg 23632 vägg

23701 bård 23731 bård 23732 bård

23633 vägg

23733 bård

23634 vägg

23734 bård

23635 vägg

23735 bård

Fifties

New York

African Palm

23644 vägg 23645 vägg

23647 vägg23646 vägg

23648 vägg 23649 vägg

23749 bård23748 bård

Viss nyansskillnad förekommer mellan vägg och bård.
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23636 vägg 23637 vägg 23638 vägg

23736 bård 23737 bård 23738 bård

23641 vägg 23642 vägg 23643 vägg

Asia

Uni

Asian Twilight

23639 vägg 23640 vägg

23630 vägg 23730 bård

Här ser du den nya vägg- och bårdkollektionen i sin helhet. Kollektionen består  

av sex mönsterserier som är framtagna för att tilltala olika inredningsstilar.  

Det finns också en helt vit vägg om du vill kombinera med en mönstrad fondvägg. 

För varje serie finns en unik bård som passar. Men du kan även välja en bård som 

avviker helt och på så sätt skapa ett mer personligt badrum. 

Harmony
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golv

4850 4852 4853

4856 4859 4860

4861 4865

4891 4867

4862 48664863

Pacific

4871 4873

Orient

4870

Wenge

4868 4869

Slate

Milan

Av tryck- och tillverkningstekniska skäl kan variationer mellan provmaterial/tryck och levererad vara förekomma.
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Smoke 17302 Sand 17314 Mink 17325 Burgundy 17358 Storm 17373

Petrol 17389 Elefant 17394 Steel 17396 Charcoal 17399

Kollektionens plastgolv är designade för att du enkelt ska kunna matcha  

din vägg, oavsett mönster och färg. Välj mellan sobert enfärgade golv,  

två blommiga alternativ, mosaik- och stenmönster samt ett exotiskt ”träslag”. 

Vill du ha ett stegsäkert golv med mindre halkrisk väljer du Safestep grip istället.

Användningsområden
Aqualon och Safestep Grip passar för våtutrymmen både i hem och offentlig miljö. 
De är formbara för att kunna anslutas till golvbrunnar. Safestep Grip har en ytprägling 
som ger extra stegsäkerhet för bara fötter i våta miljöer. Stegsäkerhetsklass R10.

Dimensioner Aqualon Safestep Grip  Onyx  Onyx Bård

Tjocklek  1,5 mm 2,0 mm 0,9 mm  0,9 mm

Slitskikt  0,35 mm  0,7 mm  0,1 mm  0,1 mm

Bredd  2 m  2 m  2 m  49 cm

Rullängd  ca 25 m  20-27 m  ca 30 m  ca 30 m

Vikt  2,4 kg/m2  2,8 kg/m2  1,5 kg/m2  1,5 kg/m2

Montage
Produkterna ska monteras enligt GBR:s* branschstandard. Onyx kan monteras 
vertikalt men med fördel horisontellt. Samtliga golvmattor skall ändvändas för 
att undvika färgdifferens. Undantag gäller dock för: Aqualon Slate 4868, 4869: 
Mönsterpassning tilllämpningsbar ca 110 cm. Ej ändvändning. Aqualon Orient 
4871, 4873: Mönsterpassning tillämpningsbar ca 35 cm. Ej ändvändning.

Mönsterrapporter
Viss nyansskillnad förekommer mellan vägg och bård. Samtliga 
mönster kan monteras horisontellt för ett minimum av skarvar. 
Följande mönster kan även monteras vertikalt:

Mönster      Färgnummer               Ändvändning

Asia         23636, 23637, 23638            Ja

Asian Twilight     23639, 23640                  Ja

Fifties            23603, 23631, -32, -33, -34, -35 Ja

New York     23648, 23649 Ja

Läggning
Se sep. läggningsanvisning på vår hemsida - www.forbo-flooring.se

Skötsel
Se GBR:s* skötselråd för plastgolv och vägg i våtrum på  
www.golvbranschen.se 

* Golvbranschens Riksorganisation
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Maxat
Matchat

Mixat
Vägg: Harmony 23643  Bård: New York 23749 
Golv: Wenge 4870

Vägg: Asia 23638  Bård: Asia 23738 
Golv: Orient 4873

Vägg: Fifties 23603  Bård: Fifties 23701 
Golv: Pacific 4863

Vägg: Asian Twilight 23639  Bård: Asia 23736 
Golv: Pacific 4859

Vägg: New York 23649  Bård: New York 23749 
Golv: Pacific 4891

Vägg: African Palm 23644  Bård: Uni 23730 
Golv: Pacific 4850

Vägg: Fifties 23634  Bård: Fifties 23734 
Golv: Pacific 4891

Vägg: Fifties 23635  Bård: Fifties 23735 
Golv: Pacific 4850
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Vägg: Fifties 23631  Bård: Fifties 23731
Golv: Milan 4867

Vägg: Asia 23636  Bård: Asia 23736 
Golv:  Milan 4865

Vägg: Asian Twilight 23640  Bård: Asia 23738  
Golv: Milan 4866

Vägg: Asia 23636  Bård: Asia 23736 
Golv: Slate 4869

Vägg: Fifties 23603  Bård: Fifties 23701 
Golv: Pacific 4862

Vägg: African Palm 23646   
Bård: New York 23749  Golv: Wenge 4870

Vägg: Harmony 23641  Bård: Uni 23730
 Golv: Pacific 4856

Vägg: Fifties 23632  Bård: Fifties 23732  
Golv: Wenge 4870

Vägg: Fifties 23633  Bård: Fifties 23733
Golv: Pacific 4859



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-flooring.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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15 års garanti
Vi garanterar att Aqualon och Onyx från Forbo  
Flooring AB behåller sin funktion i minst 15 år  
förutsatt att det inte utsätts för ett onormalt  
slitage och att rätt anvisningar har följts.


