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Bulletin Board is een decoratieve en functionele linoleum 

afwerking met diverse toepassingsgebieden. Het is ideaal als 

prikbord in scholen, ziekenhuizen, kantoren of in huis, en als 

aantrekkelijke,  functionele en beschermende bekleding van 

wanden, meubels, deurpanelen en kasten. Gebruik van Bulletin 

Board in vertrekken waar veel mensen werken of samenkomen 

maakt eenvoudige, heldere en efficiënte communicatie mogelijk.

Bulletin Board: 
    duurzaam van nature

Dankzij de uitbundige, rijke kleuren en de authenticiteit van Bulletin Board zorgt het 
voor een prettige uitstraling. De kleuren in de collectie zijn uitermate geschikt om te 
worden gecombineerd en geven de vrijheid om creatieve ontwerpen te maken. 
Bulletin Board combineert prima met andere materialen zoals hout, steen of 
aluminium, waardoor een decoratief en tegelijkertijd functioneel product ontstaat.

Bulletin Board wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. De combinatie van 
geoxideerde lijnolie, pijnhars, kurk en pigmenten op een jute drager verleent het 
product zijn flexibiliteit en veerkracht. Deze samenstelling van grondstoffen maakt 
het  product erg duurzaam.
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Aan interieurs kan een extra communicatieve waarde worden 

toegevoegd door privacyschermen, (scheidings)wanden en kasten af 

te werken met Bulletin Board. Deze oppervlakken kunnen vervolgens 

worden gebruikt voor het ophangen van zakelijke mededelingen 

en aankondigingen of om de werkplek juist een persoonlijk tintje 

te geven met foto’s, tekeningen en ansichtkaarten. Dankzij de 

duurzame eigenschappen van het natuurlijke afwerkingsmateriaal 

blijft het materiaal er als nieuw uitzien, zelfs bij bij intensief gebruik 

van punaises en pushpins.

Bulletin Board: 
    kleurrijk interieur

Door de diversiteit aan kleuren van de collectie en de mogelijkheid tot het maken 
van combinaties biedt Bulletin Board een keur  aan mogelijkheden om elk gewenste 
uitstraling te bereiken; van rustig mededelingenbord tot absolute blikvanger.

Ideaal als prikboard. Zelfs bij intensief gebruik blijft Bulletin Board mooi en behoud 
tijdens de lange levensduur altijd de gewenste  flexibiliteit.
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Bulletin Board maakt efficiënte communicatie mogelijk, waar dan 

ook. Waar u ook bent. Dat kan zijn in leslokalen, gangen en 

andere drukke ruimtes in onderwijsinstellingen. Ook in 

ziekenhuizen kan Bulletin Board op veel manieren worden 

toegepast, bijvoorbeeld in openbare ruimtes ten behoeve van 

communicatie met bezoekers, in personeelsruimtes voor actuele 

mededelingen en uiteraard achter bedden op 

verpleegafdelingen. Bulletin Board is eveneens zeer geschikt voor 

wanden in kantoorgebouwen: in werk- en vergaderruimtes, 

gangen, kopieerruimtes, enzovoort.

Bulletin Board: 
    praktisch en hygienisch

De kleuren zijn afgestemd op de Marmoleum collecties, de linoleum 
vloerafwerkingen van Forbo. Hierdoor kan Bulletin Board perfect gebruikt worden in 
combinatie met Marmoleum vloeren.

De sterke, duurzame, veerkrachtige eigenschappen van Bulletin Board voorkomen 
dat het materiaal gaat beschadigen. Het is tevens een hygiënisch oplossing, het is 
antistatisch en trekt geen stof aan daarnaast is linoleum bacteriostatisch.
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Bulletin Board, overal waar mensen 
met elkaar communiceren
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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

Forbo Flooring Systems is onderdeel van 
de Forbo Group, wereldleider in vloer-, 
lijm-, en transportsystemen, en biedt een 
compleet assortiment vloerbedekkingen 
voor zowel de projecten- als de 
consumentenmarkt. Hoogwaardige 
linoleum-, vinyl-, textielvloeren en 
schoonloopsystemen combineren 
functionaliteit, kleur en design, zodat u 
voor elke omgeving over een totaalpakket 
aan vloeroplossingen beschikt.
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