bulletin board®
pinboard linoleum

pinboard linoleum

BULLETIN
BOARD
Bulletin Board, oftewel pinboard linoleum, biedt ongekend praktische
en esthetische mogelijkheden. Het is uitermate geschikt als prikbord
en voor functionele bekleding van wanden, meubels, deurpanelen en
kasten. Het gebruik van Bulletin Board in ruimtes die door veel mensen
worden gedeeld, maakt eenvoudige en efficiënte communicatie mogelijk.

D E N AT U U R L I J K E O P L O S S I N G
V O O R H E T D E L E N VA N I N F O R M AT I E

2186 | blanched almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

N AT U U R L I J K & D U U R Z A A M
Bulletin Board wordt gemaakt van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen.
Een combinatie van lijnolie, hars en fijn gemalen kurk geven het product zijn
flexibiliteit en veerkracht. Deze combinatie betekent ook een product met een
uitzonderlijke duurzaamheid.

Deze sterkte en veerkracht maken Bulletin Board het ideale materiaal voor prikborden,
presentatieborden en bekleding voor alle soorten oppervlakken, waar ideeën en informatie
worden uitgewisseld. Bulletin Board behoudt zijn grip en brokkelt bij intensief gebruik niet af.
De flexibiliteit zorgt ervoor dat gaatjes van de pins na het verwijderen weer dichttrekken.

PR AK TISCH & HYGIENISCH
Bulletin Board trekt geen stof aan en heeft anti-bacteriostatische eigenschappen.
Dit maakt het product bijvoorbeeld een praktische en gezonde oplossing voor in
klaslokalen, tekeningen en werkstukken van trotse leerlingen krijgen zo hun
eigen plek. Een ‘beterschapskaartje’ boven het ziekenhuisbed kan veel goeds
doen. Bulletin Board biedt hiervoor praktische oplossingen.

2187 | brown rice 2213 | baby lettuce
3363 | walton lilac

KLEURRIJKE
INTERIEURS
Bulletin Board is beschikbaar in een mooi en eigentijds kleurenpalet. De
combinatie van rustige natuurlijke tinten en volle heldere kleuren geven volop
mogelijkheden om het interieur de juiste kleur, sfeer en karakter mee te geven.

De kleuren van de Bulletin Board collectie zijn niet alleen afgestemd op Forbo’s Marmoleumvloeren, maar ook zeer geschikt om gecombineerd te worden met andere materialen zoals hout,
steen, aluminium en gips.

2208 | mushroom medley

2187 | brown rice

2186 | blanched almond *

2166 | nutmeg spice *

2207 | cinnamon bark

2206 | oyster shell

2182 | potato skin *

2162 | duck egg

2204 | poppy seed

2209 | black olive

2210 | hot salsa

2211 | tangerine zest

2212 | fresh pineapple

2213 | baby lettuce

2214 | blue berry

ú

122 cm | * ook beschikbaar in 183 cm

2210, 2207, 2166, 2162, 2206, 2182, 2187, 2186, 3363 I walton lilac

OPLOSSINGEN

WA N D

2186 | blanched almond 3363 | walton lilac

2162 | duck egg 2186 | blanched almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

2182 | potato skin 3363 | walton lilac

Bulletin Board board wordt geleverd in rollen tot 28 meter en is 1,22 meter breed, dit maakt het mogelijk
grotere oppervlakken van de muur te bekleden, bijvoorbeeld in een vergaderruimte of in een gang.

OPLOSSINGEN

D E C O R AT I E V E
2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest 3363 | walton lilac

2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest

2210, 2207, 2166, 2162, 2206, 2182, 2187, 2186, 3363 I walton lilac

Bulletin Board is flexibel en eenvoudig te verwerken, dit maakt het mogelijk om functionele en
tegelijkertijd decoratieve oplossingen te realiseren.

OPLOSSINGEN

INGELIJSTE
2187 | brown rice

2182 | potato skin 2187 | brown rice 2206 | oyster shell 2209 | black olive

Bulletin Board kan ook worden ingelijst. Verschillende formaten en kleuren kunnen worden
geleverd, een praktische en decoratieve verrijking voor uw interieur.

OPLOSSINGEN

MEUBEL
2187 | brown rice 3363 | walton lilac

2187 | brown rice 2213 | baby lettuce 3363 | walton lilac

Bulletin Board is een ideale aanvulling op het moderne en duurzame interieur. Scheidingswanden en
meubelstukken lenen zich er uitstekend voor om voorzien te worden van deze duurzame informatiedrager.

Een stuiver voor jouw
gedachten

Ideeën

Wisselende
tentoonstelling

Beterschap

Technische specificaties
DE NATUURLIJKE
OPLOSSING VOOR HET
DELEN VAN INFORMATIE

- 	Het natuurlijke prikbord
- 	Veerkrachtig en flexibel
- 	Hygiënisch en
bacteriostatisch
- 	Sterk, met een lange
levensduur
- 	Veelzijdig en kleurrijk
- 	Praktisch en eenvoudig
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Totale dikte

EN-ISO 24346

6.0 mm ± 0.25 mm

Rolbreedte

EN-ISO 24341

1.22 m (3 kleuren in 1.83 m)

Rollengte

EN-ISO 24341

≤ 28 m

Totaalgewicht

EN-ISO 23997

4.7 kg/m2 ± 10%

Buigbaarheid

EN-ISO 24344

Ø 50 mm, volgens methode A

Geluidsabsorptiecoëfficiënt

EN-ISO 354

αw 0.1 (typical)

Warmtegeleidingscoëfficient

EN 12524

0.10 W/m·K

Zelfherstellende eigenschappen

LH000420

ja

Bacteriostatische eigenschappen

EN-ISO 22196

Linoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie.
Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.

Weerstand tegen chemicaliën

EN-ISO 26987

Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen.
Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.

Anti-statisch
Glans

ja
Alleen verkrijgbaar in matte kleuren.
Reflectie door zonlicht of kunstlicht wordt beperkt.

Natuurlijke grondstoffen

91%

Gerecycled materiaal

43%

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.

I N S TA L L AT I E
Meer informatie over hoe Bulletin Board geïnstalleerd en onderhouden moet
worden, is te vinden op onze website.
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Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

Volg ons op

