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Vandaag de dag leeft het merendeel van de bevolking, meer dan 54%, in stedelijke
gebieden. Gemiddeld besteden we ongeveer 80% tot 90% van onze tijd binnenshuis en
gaat de aandacht steeds meer uit naar groene architectuur en gezonde gebouwen. Niet
alleen het product, maar ook het complete gebouw, staat nu centraal in graadmeters
voor het interieur zoals in de LEED-standaard of in de nieuw opgerichte WELLbouwstandaard.

80-90
van onze tijd besteden we binnenshuis
Onze vloeren zijn onderdeel van het interieur waar mensen wonen, werken en elkaar
ontmoeten; het is onze missie om producten te ontwerpen en aan te bieden die op
een positieve manier bijdragen aan de gezondheid en het comfort van deze mensen.
“Committed to the health of one” laat zien dat uw gezondheid, welzijn en comfort voor
ons centraal staan in relatie tot onze producten.

Allergy UK
goedkeuring
Bacteriostatisch
Natuurlijke
Marmoleum
vloer

LEED: http://www.usgbc.org/leed
WELL: building standard: http://www.wellcertified.com/
Marmoleum
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DUURZAAMHEID EN
ONZE TOEWIJDING
AAN EEN BETERE
LEEFOMGEVING
COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ERIN EN
HANNEKE

Forbo Flooring Systems onderschrijft de UN-resolutie van 1987, die gericht is op het
stellen van doelen voor een duurzame toekomst voor de komende generaties. Daarmee
ondersteunen we initiatieven die gericht zijn op het verkleinen van de CO2-voetafdruk,
zoals de Triple Bottom Line, het 4-R principe en de recentere Circular Economyvoetafdruk.
Forbo nam het voortouw in het debat over duurzaamheid en introduceerde als eerste
in 1996 Life Cycle Assessment (LCA), een manier om de productlifecycle-impact op het
milieu te meten, met het doel om continu onze milieuprestaties te verbeteren.
Ons motto “Creating better environments” is geen slogan bedacht door een creatief
marketingbureau; het is ontstaan vanuit de betrokkenheid en leiderschap van het
bedrijf. Vele jaren is “Creating better environments” onze payoff, die in de gehele keten is
doorgevoerd.

Allergy UK
goedkeuring
Ftalaatvrij
Akoestische
voordelen

Waar anderen discussiëren en beweren, ondernemen wij actie. We stimuleren een
duurzame focus op hernieuwbare grondstoffen in een unieke productcategorie, namelijk
linoleum. We gebruiken groene energie op alle productievestigingen, gebruiken nontoxic bestanddelen in de gehele portfolio, handelen conform REACH en we maken
gebruik van de nieuwste, meer duurzame weekmakers en flataat-vrije technologieën.*

*Forbo Flooring Systems gebruikt ftalaatvrije technologie voor haar Flotex, akoestische vloeren, textiele
vloeren, LVT-vloeren en los-leg vloeren, ons linoleum is 100% ftalaat vrij.
Flotex
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GEZONDHEID
DE VOLGENDE STAP
IN DUURZAAMHEID
Lange tijd lag de focus van het milieudebat op de toekomst. Maar ook de situatie waar
we ons nu in bevinden is belangrijk. Het nu telt. De Aziatische smog, de plastic soep
in de oceaan en de zorg over het uitputten van de natuurlijke grondstoffen zijn enkele
onderwerpen die op dit moment de aandacht vragen. Bij Forbo concentreren we ons op
wat vandaag belangrijk is en de manier waarop dit invloed heeft op uw gezondheid.
Internationale trendrapporten omschrijven gezondheid als de “nieuwe
rijkdom”. De onlangs opgerichte leerstoel aan de Technische Universiteit Delft,
gezondheidsclassificatiesystemen voor gebouwen en onderzoek naar de positieve
effecten van natuur op de werkplaats hebben allemaal een koppeling met gezondheid.

COMMITTED
TO THE HEALTH
OF DEVON, SANDER
EN ZORAIDA

We hebben een nieuwe kijk op de kwaliteit van
binnenklimaat nodig; een kijk die mogelijke problemen,
interacties, mensen en effecten allemaal onder de loep
neemt.*
Belangrijk is de evaluatie en controle op de combinatie van gezondheidsparameters
(thermiek, akoestiek, verlichting en luchtkwaliteit) en welke uitwerking deze hebben op
mensen en het creëren van een positieve gebruikservaring. *
Wat kan een vloerenbedrijf doen om bij te dragen aan de gezondheid van het individu?
Voor ons betekent dit: het bieden van een breed productportfolio waardoor wij in staat
zijn de beste oplossing te bieden voor elke situatie, continu verbeteringen mogelijk te
maken en nieuwe standaarden neer te leggen.

Natuurlijk
Ftalaatvrij
Marmoleum

“Committed to the health of one”, het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat elk
individu die op welke manier dan ook verbonden is met onze vloeren, profiteert van deze
inzet om een beter interieur te creëren.

* Prof. dr. ir. Philomena M. Bluyssen: The indoor environment hand book
Marmoleum
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ONZE DUURZAME
IDEALEN
Forbo levert vloeroplossingen die bijdragen aan een hygiënisch en veilig
interieur. Niet alleen in werkomgevingen, maar ook waar mensen wonen en elkaar
ontmoeten. De Forbo “Committed to the Health of One” filosofie is gebaseerd op 3
pijlers; Gezondheid & Veiligheid, Gezondheid & Hygiëne en Gezondheid & Welzijn.

GEZONDHEID & VEILIGHEID
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In een veilig interieur zijn de vloeren niet giftig, hebben ze een lage uitstoot en voldoen
ze aan alle internationale standaarden. Maar veiligheid is een breder begrip. Een veilige
vloer is ontworpen om ongelukken te voorkomen, begeleidt mensen met een visuele
beperking en stelt dementiepatiënten gerust. Maar een veilige vloer creëert ook een
veilig interieur in cleanroom facilities en operatiekamers.

GEZONDHEID & HYGIËNE
Hygiënische vloeren zijn ontworpen om eenvoudig schoon gehouden te kunnen worden,
fijnstof te vangen en om allergieën te voorkomen.
Dit kan om diverse redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld in een hightech cleanroom met
gevoelige apparatuur, in een gezondheidsinstelling met primaire focus op infectiepreventie
of in een dagverblijf waar de vloer een speelveld is. Of bij de ingang van uw gebouw, want
een goed entreesysteem voorkomt dat er überhaupt vuil en stof het gebouw in komt.

Topshield 2 op
Marmoleum
voor
onderhoudsgemak

GEZONDHEID & WELZIJN
Onze zintuigen spelen een grote rol in de mate waarin we comfort en welzijn ervaren.
De vloer draagt bij aan een prettige akoestiek, ondersteunt de natuurlijke lichtbronnen
of verlaagt stress door de samenstelling van natuurlijke grondstoffen. De kleur en het
ontwerp dragen bij aan het creëren van een prettige atmosfeer in de ruimte, laat mensen
ontspannen of juist energiek voelen. Bovendien geloven wij in natuurlijke en duurzame
materialen, zij zijn de beste basis voor de gezondheid en welzijn op de lange termijn.

Marmoleum
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VLOEREN VOOR
EEN GEZOND
INTERIEUR
COMMITTED
TO THE HEALTH
OF KIT YEE

Een vloer is een intrinsiek onderdeel van elk gebouw, vertegenwoordigd in elke
vierkante meter van scholen, zorginstellingen, werkplekken, recreatiecentra en
thuis. Forbo’s vloeren zijn ontworpen om een veilige, hygiënische en comfortabele
omgeving te realiseren, wat bijdraagt aan uw gezondheid.

SCHOLEN EN
KINDERDAGVERBLIJVEN
Kinderen besteden veel tijd binnenshuis, thuis en op school of het kinderdagverblijf.
Uit luchtkwaliteitstesten blijkt dat kinderen in het basisonderwijs worden blootgesteld
aan grote concentraties CO2 en aan verhoogde niveaus van vluchtige organische stoffen
en biologische verontreinigingen. Astma en allergische aandoeningen zijn de meest
voorkomende chronische aandoeningen bij kinderen en hebben de afgelopen jaren
veel terrein gewonnen. De aandoening kan niet verklaard worden door genetische
veranderingen en is waarschijnlijk toe te schrijven aan veranderingen in de blootstelling
aan milieuvervuiling en/of levensstijl.

Vrolijke & energieke
omgevingen
Toegenomen
concentratie &
productiviteit

Forbo’s Marmoleum is gemaakt van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen en is PVCvrij, heeft een lage emissiewaarde en is eenvoudig te reinigen. Samen met een goed
aangelegd entreesysteem zorgen we voor een beter binnenmilieu in het onderwijs.

Flotex Vision
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OP KANTOOR
Het kantoor is één van de meest gestandaardiseerde ruimtes in gebouwen wereldwijd.
Airconditioning, mechanische ventilatie en kunstmatige verlichting belasten het
binnenklimaat. Er is steeds meer kennis over het effect van een kantoorinrichting op het
welzijn en productiviteit van een werknemer. Daardoor is er een duidelijke focus ontstaan
voor het creëren van een goede werkruimte waarin alle factoren gecombineerd worden
tot een inspirerend en prettig werkend interieur.
Vloeren die een sterk ontwerp mogelijk maken, levendig, natuurgericht, comfortabel, het
aanwezige licht versterken en akoestisch zijn, nemen een prominente plaats in binnen
onze collecties om hier een bijdrage aan te leveren.

GASTVRIJHEID EN RECREATIE
Focus op individualiteit en branding, dat zijn vaak speerpunten in het ontwerp en
uitstraling van een gebouw binnen dit segment. Niet alleen uitstraling, comfort en
welzijn zijn belangrijk, maar ook veiligheid en hygiëne. Een snelle en soepele manier van
installeren, schoonmaken en onderhoud zijn na installatie belangrijke speerpunten.
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Lichtreflectiewaarden
(LRV) beschikbaar
in deze Allura en
andere collecties
voor een gevoel
van welbehagen

Het is mogelijk om eigen ontwerpen te verwerken in onze vloeren. De ruime keuze aan
functionaliteit en een gemakkelijke manier van installeren, zoals de modulaire vloeren,
zijn beschikbaar in onze collecties.

Comfortabele
& stille
tapijttegels

Allura I Westbond
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OUDERENZORG EN
ZORGCENTRA
De groep ouderen groeit in de meeste welvarende samenlevingen van de westerse
wereld, zowel in absolute als relatieve termen. Dit heeft een grote impact op de manier
waarop zorg wordt geleverd, nooddiensten meegerekend. Het interieur van de zorg is
het domein aan het worden van de ouderen en zij die zorg nodig hebben om ziektes
te overwinnen. De luchtkwaliteit, veiligheid en hygiëne zijn belangrijke factoren die
bijdragen aan het welzijn en een goed gevoel.
Gemakkelijk te reinigen vloeren die bacteriostatisch zijn, kans op uitglijden verkleinen,
hulp bieden bij het vinden van de weg voor de visueel of mentaal beperkten zijn allemaal
onderdeel van ons portfolio. Vloerbedekkingen met huiselijk ontwerp die hygiënisch en
gemakkelijk schoon te maken zijn, creëren een veilig en welkom interieur.
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MEVROUW VISSER

Bij Forbo Flooring Systems geven wij om uw
gezondheid, ongeacht de ruimte waar u over
onze vloer loopt.

Slipvrij free
phthalate
design sheet
Ftalaatvrij
vinyl
Hygiënisch

Eternal
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Forbo Flooring Systems is onderdeel van de
Forbo Group, wereldleider in vloer-, 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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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

creating better environments

