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WELKOM
BIJ FORBO
FLOORING
Dit is het productoverzicht van de projecttoepassingen
van Forbo Flooring. In deze catalogus vindt u ons complete aanbod aan milieuvriendelijke linoleumvloeren,
hoogwaardige vinylvloeren, Flotex, schoonloopsystemen,
tapijttegels en naaldvilt.
Met de producten van Forbo bent u verzekerd van een fantastische vloer.
Al meer dan een eeuw maken wij designvloeren van topkwaliteit en zijn
wij specialist in vloerbedekkingen. Met ons complete productaanbod vindt
u een geschikte vloer voor elke ruimte. We zijn de duurzaamste aanbieder
in vlakke vloeren.
Daarnaast krijgt u bij Forbo extra zekerheid door middel van de System
Solutions methode, waarmee wij u een correcte installatie van de vloer
garanderen. En tenslotte kunt u een gratis vloerontwerp laten maken
door onze ontwerper.
Al onze collecties vindt u op www.forbo-flooring.nl. U kunt op onze
site documenten downloaden, referentieprojecten bekijken, kosteloos
kleurstalen bestellen en vloeren bekijken met de vloerplanner.
De Forbo Groep
Het hoofdkantoor van de Forbo Groep is gevestigd in Baar, Zwitserland. Het
bedrijf, dat een notering heeft aan de Zwitserse effectenbeurs, produceert
naast vloersystemen ook lijmen en oplossingen voor transportbanden.
Wereldwijd heeft de Forbo Groep 4875 medewerkers, waarvan er 2700 bij
Forbo Flooring Systems werkzaam zijn.
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MARKTLEIDER
IN VLOER
BEDEKKINGEN
Anno nu is Forbo Flooring marktleider in vloerbedekkingen en is
het bedrijf toonaangevend in duurzame vloeren voor uiteenlopende
interieurs die ervoor zorgen dat mensen comfortabel kunnen leven
en werken. Forbo is meegegroeid met de tijd en de wensen op het
gebied van comfort. Wereldwijd heeft Forbo Flooring kantoren in
20 landen, inclusief 12 productielocaties in Nederland, Zwitserland,
Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

HOE HET
BEGON...
De van oorsprong zeilmaker Piet Hein Kaars
Sijpestein begint in 1899 de ‘N.V. Nederlandsche
Linoleumfabriek’ in Krommenie. Hij zoekt
nieuwe inkomsten omdat er door de opkomst
van stoomschepen verminderde vraag is naar
zeil. Voor de zeilen gebruikt hij lijnolie, een
belangrijk ingrediënt van linoleum. Zo ontstaat
het idee voor de linoleumfabriek, de voorloper
van het huidige Forbo Flooring.

MADE IN
HOLLAND
Meer dan 90% van de vloeren, produceert Forbo
Flooring in Nederland. Onze Coralfabriek staat
in Krommenie, de Novilonfabriek in Coevorden
en onze linoleumfabriek in Assendelft. In deze
fabrieken maken wij onder andere Marmoleum,
Novilon, Eternal, Allura, Step en Coral. Wereldwijd
genieten miljoenen gezinnen en werknemers van
een Nederlandse vloer. Een stukje Hollands glorie
waar wij trots op zijn!

FORBO &
HET MILIEU

Committed to … wij zijn toegewijd aan de gezondheid van onze
klanten. Dat is waarom we in de ontwikkeling en productie van onze
vloeren goed nadenken over de grondstoffen die we gebruiken en de
productieprocessen die we inzetten, zodat we onze gebruikers de beste
vloeroplossingen kunnen bieden. Neem het kantoor waar René werkt. Er is
gekozen voor Allura en Westbond; luxe, gezonde en hygiënische vloeren
die er niet alleen goed uit zien, maar die ook gezond en eenvoudig te
onderhouden zijn. Zodat René en zijn collega’s elke dag weer in een
prettige omgeving hun werk kunnen doen. Meer weten? Kijk op
www.forbo-flooring.nl/cho

Creating better
environments

Levenscyclus
analyse

Forbo streeft naar het leveren van duurzame, geïntegreerde vloeroplossingen voor elk gebouw. Van
slaapkamer tot directiekamer en van de plaatselijke
huisartsenpraktijk tot operatiekamers.
Ons motto ‘creating better environments’ is verweven
in het hele wezen van onze organisatie. Van de manier
waarop we een product ontwerpen en grondstoffen
inkopen tot de manier waarop we een product produceren en verzenden. Maar dit is nog niet alles. Onze
inzet voor het milieu wordt ook weerspiegeld tijdens
het gebruik en aan het einde van de levenscyclus van
het product.
Kijk op pagina 392 voor de infographic.

Forbo maakt sinds 1993 gebruik van een levenscyclusanalyse (LCA), die de impact meet van een product op
het milieu gedurende de gehele levenscyclus. Forbo is
de eerste producent van vloerbedekkingen die levenscyclusanalyses gebruikt voor het bepalen van de ecologische voetafdruk. Op basis van de LCA heeft Forbo zich
ten doel gesteld om voor 2015 het effect op het milieu
met 25% te verminderen (in vergelijking met 2009).

Duurzaamheids
beleid
De VN-definitie van duurzaamheid bestaat uit drie
afzonderlijke dimensies die samen het beleid vormen.
De dimensies zijn: de economische, de sociale en de
ecologische dimensie.
Forbo Flooring ondersteunt deze dimensies op een
constructieve en consistente manier met de volgende
principes:
• het toepassen van de volgende waarden:
Reduceren
Duurzaamheid
Hergebruiken
Recyclen
… in deze volgorde;
• “Compliance Plus”: wij doen meer dan wat de
overheid in voorschriften en regels van ons
verlangt;
• het integreren van duurzaamheidsoverwegingen in
alle beslissingen van het bedrijf;
• het regelmatig in de gaten houden van de
voortgang en het beoordelen van de prestaties op
het gebied van duurzaamheid;
• de inzet voor voortdurende verbetering;
• het onder de aandacht brengen van duurzaamheid
in de gehele waardeketen en ervan uitgaan dat
onze leveranciers en klanten zich hieraan houden;
• zorgen dat alle medewerkers van Forbo Flooring
zich bewust zijn van ons duurzaamheidsbeleid en
zich inzetten om dit beleid te implementeren en te
verbeteren.

Uit de LCA-index blijkt dat de prestaties van Forbo
Flooring jaarlijks verbeteren. Dit is onder andere te
danken aan de vele verbeteracties die de verschillende
productielocaties hebben ondernomen. Naar verwachting zullen deze verbeteringen een positieve bijdrage
leveren aan het verwezenlijken van ons doel. De CO2
voetafdruk is sinds 2007 met meer dan 30% afgenomen. Dit is onder meer te danken aan het beleid om
duurzame elektriciteit in te kopen en aan de invoering
van programma’s voor het hergebruik en de recycling
van afval.
Ons belangrijkste doel is het milieueffect van Forbo
Flooring Systems voor 2015 met 25% te reduceren (ten
opzichte van 2009). Dit effect wordt berekend met het
onafhankelijk getoetste LCA-berekeningsmodel.

Milieu
productverklaring
Forbo Flooring wil duidelijk aangeven wat de impact
van haar producten op het milieu is. Door middel van
milieuproductverklaringen (Environmental Product
Declaration, EPD) wordt deze impact per productgroep
vastgesteld op zeven verschillende onderdelen. De
informatie is gebaseerd op de levenscyclus analyse
van het product die volgens vastgestelde richtlijnen
wordt uitgevoerd. De EPD’s worden door onafhankelijke
partijen gecertificeerd en geverifieerd. ▪

☞ Meer informatie is te vinden op onze website,

www.forbo-flooring.nl/creatingbetterenvironments.

Forbo Flooring
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OVERAL
FORBO
1

Forbo vloeren liggen in de meest uiteenlopende gebouwen. In ziekenhuizen, scholen, retail,
kantoren, industrie, in elke ruimte is een andere vloeroplossing te vinden. Ook thuis is Forbo op
de vloer te vinden. Voor al deze ruimtes heeft Forbo een geschikte vloer die aan alle eisen en voorwaarden voldoet om de juiste sfeer, uitstraling en comfort te creëren. U vindt Forbo vloeren…

… op kantoor
Onze vloeren voldoen aan alle eisen en voorwaarden
die er zijn op het gebied van kantoren. Zowel op
het gebied van functionaliteit en comfort als kleur
en uitstraling zijn er mogelijkheden te over voor het
creëren van de juiste sfeer op kantoor. Hiermee vormt
het kantoor een prettige ruimte waar mensen zich thuis
voelen.

… in de gezondheidszorg
Van operatiekamers tot patiëntenkamers, er is altijd een
vloeroplossing die voldoet aan de strenge prestatie- en
onderhoudscriteria die gelden in de gezondheidszorg.
Er zijn vloeren met geleidende eigenschappen of
met extra kwaliteiten op het gebied van hygiëne. En
daarnaast natuurlijk vloeren met de juiste uitstraling
en comfort om het verblijf zo prettig en aangenaam
mogelijk te maken.

… in het onderwijs
Van kinderdagverblijven tot universiteiten en hogescholen, onderwijsinstellingen vragen aantrekkelijke
vloeren die tegen een stootje en met weinig onderhoud toe kunnen. Wij zorgen ervoor dat u in het onderwijs de juiste vloer krijgt die volledig aan uw wensen
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en eisen voldoet, zodat leerlingen en personeel zich
welkom voelen op school.

… in de horeca, retail, leisure & hospitality
Met een uitgebreid aanbod aan luxe vinyl tegels,
kleurrijke banen collecties en linoleum dat ontworpen
is voor veelbelopen ruimtes, heeft Forbo alles in huis
om tegemoet te komen aan de uiteenlopende en
specifieke wensen van horecagelegenheden, retail- en
leisureformules en vrijetijdsruimtes.

… in de industrie en transport
Ook in de industrie- en de transportsector hebben wij
veel kennis en ervaring. Ons productportfolio bevat
brandvertragende schoonloopsystemen, veiligheidsvloeren en specifieke linoleum en projectvinyl vloerbedekkingen die uitermate geschikt zijn in deze sectoren.

… thuis
Onze vloerbedekkingen worden ook veel in huizen
toegepast. Met de bekende merken Marmoleum,
Marmoleum Click en Novilon creërt u eenvoudig een
prettige woonsfeer. Het design met vele uiteenlopende
kleuren, de kwaliteit en de duurzaamheid van onze
producten zorgen voor jarenlang woonplezier. ▪

2

4

6
3

5

Toepassingsmogelijkheden
voor Forbo vloeren
Toepassingsgebieden

Linoleum

Projectvinyl

Tapijttegels en Naaldvilt

Flotex

Schoonloopsystemen

Marmoleum
Ziekenhuizen
Privéklinieken
Revalidatiecentra
Huisartspraktijken
Zorgcentra
Scholen
Kinderdagverblijven
Sporthallen
Fitnesscentra
Kantoren
Banken
Hotels
Restaurants
Vrijetijdscentra
Winkels
Industrie
Transport

••• Aanbevolen

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
••
••
••
•••
•••
•••
•
•••

Tessera

•••
•••
•••
•••
•••
••
••
••
•
••
••
••
•••
•••
•••
•• Zeer geschikt

Westbond

•
•
•
•
•
•
•
•••
•••
•••
•
•••
•

•••
•••
•••
••
•
• Geschikt

Naaldvilt

•
•
••
•
••
••
••

•
•
••
••
•••
•••
•••

•••
•••
•••
••
•
•••
•••

•••
•••
•••
•••
••
•••
•••

•

••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

OP DE VLOER:
1 Marmoleum Thuisselectie
2 Marmoleum Striato
3 Marmoleum Dutch
Design
4 Allura Wood
5 Flotex Vision
6 Marmoleum
Unexpected Nature

Forbo Flooring
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SYSTEM
SOLUTIONS
ACOUSTIC SOLUTIONS
wanneer geluidsreductie
noodzakelijk is

HIGH TOLERANCE
S OLUTIONS
succesvolle installatie
op veeleisende oppervlakken

STATIC CONTROL
SOLUTIONS
veiligheid voor alles

SUSTAINABLE SOLUTIONS
voor een gezond binnenklimaat

RAPID SOLUTIONS
snel klaar voor ingebruikname

Met System Solutions biedt Forbo een uitgebreid pakket aan
totaaloplossingen. De grootste winst voor u als afnemer is dat
de System Solutions door Forbo gegarandeerde vloeroplossingen zijn. Forbo is altijd het enige aanspreekpunt. Want System Solutions omvat alle producten voor het leggen van een
vloer. Dus naast vloerbedekking ook de meest recente installatieproducten, zoals lijmen en egalisatiemiddelen.
De egalisatiemiddelen, primers en lijmen
uit de System Solutions zijn van Forbo
Eurocol BV. Forbo Eurocol is een vooraanstaand producent en leverancier van
bouwtechnische producten voor renovatie
en nieuwbouw. Forbo Eurocol is gespecialiseerd in vloerbedekkings- en wandbekledingslijmen, tegellijmen, voeg- en egalisatiemiddelen en de daarbij behorende
hulpmiddelen.

Forbo Flooring
FLEXIBLE SOLUTIONS
voor een flexibele installatie

GENERAL SOLUTIONS
voor een vloer zonder speciale
eisen

RAISED FLOOR SOLUTIONS
voor optimale flexibiliteit in
de gebruiksfase en lagere
bouwkosten

Voor iedere vloerbedekking van Forbo
Flooring is een System Solution beschikbaar, waardoor u altijd gegarandeerd
bent van een mooi resultaat. In meer dan
honderd jaar heeft Forbo Flooring zich ontwikkeld tot ’s werelds grootste linoleumproducent met export over de gehele wereld.
Naast linoleum vloerbedekkingen levert
Forbo Flooring ook een breed assortiment
projectvinyl, projecttapijttegels, Flotex® en
schoonloopsystemen.

Uitvoerig getest
De Forbo System Solutions zijn allemaal uitvoerig getest en garanderen een probleemloze vloer. Voorwaarde is natuurlijk wel dat
deze systemen volgens de juiste voorschriften worden uitgevoerd. Hiervoor zijn
gedegen installatieinstructies verkrijgbaar.
Tevens kunnen de accountmanagers en
technisch specialisten van beide bedrijven
u hierover adviseren.
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Garantie
Het grote voordeel van de Forbo System
Solutions is dat de opdrachtgever verzekerd is van een goede vloer met Forbo
garantie. Normaal krijgt u garantie op alle
losse elementen via de diverse leveranciers.
Bij Forbo System Solutions krijgt u een garantie van 5 jaar op het complete systeem,
van primer tot en met vloerbedekking. De
garantievoorwaarden zijn via uw Forbo
accountmanager of de afdeling techniek
en opleiding te verkrijgen (telefoon: 075
647 7887). ▪

Forbo System
Solutions complete
vloeroplossingen:
• Eén aanspreekpunt.
• Problemen worden binnen 4 weken opgelost.
• De 7 unieke oplossingen zijn uitvoerig getest
en garanderen een probleemloze vloer.
• Het project wordt kosteloos bezocht en u krijgt
een schriftelijk installatieadvies op maat van
onze technisch specialisten.
• Wij doen controlebezoeken gedurende het
project voor extra zekerheid.

ONTWERP
SERVICE

1

2

Kiest u voor Forbo dan heeft u de beschikking over de Forbo Ontwerpservice. Deze service is uniek in de markt en geeft u de mogelijkheid om samen met onze ontwerper te komen tot een inspirerend vloerontwerp voor uw project. Hierbij worden creativiteit en
functionaliteit met elkaar gecombineerd.
3

3

REFERENTIES
1 Le Garage Kindercentrum, Bergen op Zoom
2 Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag
3 De Schakel, Vinkeveen

De Forbo Ontwerpservice bewijst dat
creativiteit en functionaliteit prima hand
in hand gaan. Bij elk vloerontwerp wordt
eerst gekeken naar de architectuur van het
gebouw, de inrichting en indeling van het
interieur, de gewenste sfeer, het bestaande
kleurgebruik én het gebruikersdoel van de
ruimte. Wanneer deze uitgangspunten helder zijn, laat onze ontwerper zijn fantasie
de vrije loop om te komen tot een verrassend en inspirerend vloerconcept.

Ruime ervaring
De Forbo Ontwerpservice is een service
die al 40 jaar door Forbo wordt aangeboden. Onze ruime ervaring en creatieve
meerwaarde is inmiddels zichtbaar in vele
scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kantoren en winkels in Nederland. En
kan worden ingezet voor zowel renovatieals nieuwbouwprojecten.

De Forbo Ontwerpservice
• Exclusief voor alle producten van Forbo
Flooring.
• Persoonlijke samenwerking met onze ontwerper gedurende het ontwerptraject.
• Onbeperkte combinatiemogelijkheden
qua kleur, dessin en materiaal.
• Ontwerp is afgestemd op alle aspecten
van het interieur. ▪

☞ Neem vrijblijvend contact met ons
op en vraag een gratis ontwerp aan
(telefoon: 075 - 647 78 80)

Floor to door Stalenservice
Om de juiste kleur te bepalen kunt u bij ons
gratis stalen van alle Forbo vloeren bestellen.
U kunt stalen online bestellen en deze worden
doorgaans binnen 1 werkdag bij u afgeleverd.

Forbo Flooring
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TOOLS
VOOR DE
MOOISTE
VLOEREN

1

Het gebruik van veel kleur is nog
altijd een sterke trend in interieurs.
Een positieve ontwikkeling daarnaast
is dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Vloeren spelen een grote
rol in beide ontwikkelingen. Forbo
Flooring biedt nagenoeg alle soorten
vloerbedekkingen voor uiteenlopende
toepassingen: linoleum, textiel,
projectvinyl en schoonloopsystemen.
Bovendien biedt Forbo een aantal
handige tools die de keuze voor een
bepaalde vloer makkelijker kunnen
maken: een vloerplanner, een kostencalculatiemodel en Milieuproductverklaringen (EPD’s).

BEELD
1 De online calculator
2 Vlasbloemen, één van de
voornaamste bestanddelen
van linoleum
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2

Unieke
Vloerplanner
U heeft een bepaalde vloerbedekking in gedachte,
maar wilt graag weten hoe de vloer er in een bepaalde
ruimte uitziet? Of u wilt zien welke mogelijkheden u
heeft bij het installeren van vinylstroken en -tegels?
Dan biedt de Forbo Vloerplanner uitkomst. Met deze
tool is het mogelijk om een vloerbedekking van Forbo
in één van de beschikbare foto’s te bekijken. Zo krijgt
u een goed beeld hoe de vloer van uw keuze er op
een groter oppervlak of in een specifieke ruimte uitziet.
Om te starten gaat u naar de Forbo Flooring website.
Voor een vloerbedekking die geschikt is voor kantoren,
of een willekeurig ander segment, zoals zorg of
onderwijs, kunt u kiezen uit een aantal taakgerichte
ruimtes, zoals een vergaderruimte of een entree maar
ook uit multifunctionele ruimtes, in diverse stijlen. Hier
kunt u de foto selecteren die het beste past bij wat u in
gedachte heeft en de kleur van de wanden en het type
vloer kiezen. Vanuit deze tool kan de gekozen combinatie mooi in een PDF-bestand weergegeven worden.
Het is ook mogelijk om CAD-bestanden in te laden
voor tekenprogramma’s en direct stalen te bestellen.

Speciale
levenscyclus
kostencalculator
De totale kosten en de kostenonderdelen van alle
soorten vloeren kunnen met deze tool eenvoudig
worden vergeleken. De tool maakt gebruik van standaarden van beheer en onderhoudskosten van SDU
Uitgevers en maakt het mogelijk om alle levenscycluskosten voor de meest toegepaste vloerbedekking eenvoudig in beeld te krijgen. Met behulp van een netwerk
van marktpartijen in heel Nederland verzamelt SDU
Uitgevers de gemiddelde tijdsduur die nodig is voor de
meest voorkomende schoonmaak- en onderhoudshandelingen. Deze worden door deskundigen verwerkt tot
een objectief marktgemiddelde. De Forbo levenscycluskostencalculator werkt dus met actuele en onpartijdige
cijfers. Kosten kunnen visueel worden uitgedrukt in kosten per jaar per vierkante meter, totale kosten per jaar
en kosten per jaar gedurende de gehele levensduur van
het object. Bij de laatste variant is ook duidelijk te zien
dat de levensduur van de vloerbedekking van belang is
in verband met de tussentijdse vervanging. Forbo heeft
voor vier typen vloeren reeds de meest voorkomende
adviesvoorbeelden gegeven. Met het toevoegen van
een extra vloervariant kunnen de kosten van verschillende scenario’s in beeld gebracht worden.

Creating better
environments:
Milieuproduct
verklaring (EPD)
Een Environmental Product Declaration (EPD), ofwel
milieuproductverklaring, is een document waarin door
een derde partij geverifieerde informatie staat over de
milieu-impact van een product. Forbo heeft gekozen
voor UL-Environment als programmahouder en daarbij
is EP International de verifiërende derde partij. Het doel
van een EPD is om duidelijke en transparante informatie
te verstrekken van hoge kwaliteit en voor een breed
publiek. Een EPD bevat de resultaten van een LCA
(Life Cycle Analysis, levenscyclusanalyse) op basis van
in de branche afgesproken ‘category rules’ (categorienormen) en geeft de impact op het klimaat weer op
basis van een aantal impactcategorieën. De EPD wordt
volgens gestandaardiseerde methoden berekend en
geverifieerd. Deze is zeer uitvoerig en geeft resultaten
van de impact per fase in de levenscyclus (5 fases) op
de 7 impactcategorieën*. Daarnaast zijn ook de productiemethoden, grondstoffen en gerecyclede content
uitgebreid beschreven. Deze complete EPD’s zijn te
vinden op Forbo website. ▪
* Impactcategorieën
1. impact op de opwarming van de
aarde 2. impact op de aantasting
van de ozonlaag 3. impact op de
verzuring van land en water 4.
impact op de vermesting 5. impact
op fotochemische ozonvorming 6.
impact op de uitputting van
niet-fossiele grondstoffen 7. impact
op de uitputting van fossiele
grondstoffen

Forbo Flooring
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INSPIRATIE
& REFERENTIE
PROJECTEN

Bijzondere designs voor aansprekende vloeren. Van extreem
uitgesproken tot naadloos aansluitend op de rest van het interieur.
Op verzoek kan zelfs een speciale vloer ontworpen worden, passend
bij uw smaak of huisstijl. Natuurlijk voldoen al onze vloeren aan
alle eisen die aan een ruimte gesteld kunnen worden. Daarom
ook zijn Forbo vloeren te vinden in uiteenlopende segmenten en
toepassingen.

☞ Meer zien? Op onze Forbo Pinterestpagina vindt u inspirerende

referentieprojecten en nieuwe collectiebeelden: http://www.pinterest.com/
forboflooring. Of neem een kijkje op onze website: www.vloerreferenties.nl

Foto: Ronald Tilleman

Nieuwsbrieven
segmenten
Speciaal voor de segmenten
zorg, onderwijs, retail, kantoren
en leisure & hospitality
versturen wij regelmatig
E-nieuwsbrieven met de laatste
nieuwtjes en ontwikkelingen
specifiek voor het genoemde
segment. Wilt u op de hoogte
blijven, neem dan contact op
met uw accountmanager.

DE VLOEREN
VAN FORBO

Forbo biedt vloeroplossingen voor elke denkbare toepassing. Onze hoogwaardige linoleum-,
projectvinyl-, tapijttegels, naaldvilt, Flotex en
schoonloopsystemen combineren functionaliteit
en design, zodat u voor vrijwel elk gebouw over
een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.
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LINOLEUM

88

LINOLEUM

 ls marktleider in linoleum biedt Forbo een uitgebreide collectie
A
Marmoleum vloeren. Daarnaast heeft Forbo ook bekledingsmateriaal
voor meubels en wanden. Linoleum is een natuurlijk product dat wordt
gemaakt van lijnolie, pijnhars, houtmeel, kalksteen, pigmenten en
jute. Deze ingrediënten zorgen ervoor dat linoleum één van de meest
ecologisch verantwoorde vloerbedekkingen ter wereld is.

PROJECTVINYL

182

PROJECTVINYL

	De projectvinylvloeren van Forbo worden gemaakt met de meest
geavanceerde productietechnieken en vallen op dankzij de dessins
en de functionaliteit. Ons aanbod bestaat uit algemeen toepasbare
oplossingen, antislipvloeren, vloeren met akoestische en geleidende
eigenschappen en design tegels. Dankzij dit brede scala aan
oplossingen is er altijd wel een vloer die aan uw functionele en
esthetische eisen voldoet.

FLOTEX

PROJECTTAPIJT
EN NAALDVILT

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

262

FLOTEX

	De waterdichte vinylrug van Flotex is versterkt met glasvezels en
vormt de basis voor miljoenen rechtopstaande nylon vezels. Met
zijn meer dan 70 miljoen vezels per vierkante meter is Flotex het
meest compacte textielproduct dat op de markt verkrijgbaar is. Deze
vloerbedekking is de perfecte kantoorvloer en het beste alternatief
voor tapijt in zorginstellingen. De vloer is comfortabel, luxe en biedt
dankzij het antibacteriële middel Sanitized™ bescherming tegen
bacteriën en schimmels.

T essera is een collectie uitgebreide aantrekkelijke en slijtvaste
tapijttegels. Westbond is een collectie met zeer luxe en exclusieve
tapijttegels, die elke kantoorruimte aanzien en allure geeft. Naaldvilt
is een hoogwaardige textielvloer. Een functionele en allesomvattende
vloeroplossing.

SCHOONLOOP
SYSTEMEN

SCHOONLOOPSYSTEMEN

346

Elk gebouw heeft een ingang en een uitgang. De entree is het eerste
contact met uw klant en de eerste bescherming tegen vocht en vuil
voor alle andere vloeren die zijn geïnstalleerd. Met de Coral en Nuway
schoonloopsystemen van Forbo neemt u de eerste belangrijke stap om
uw vloer duurzaam te beschermen.

Forbo Flooring
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LINOLEUM

LINOLEUM

NEXT GENERATION
MARMOLEUM
OP DE VLOER:
1 E én van de eerste linoleummachines
2 J utebalen gearriveerd in
de haven
3W
 alton Cirrus in Bauhaus,
Dessau

1

2

1

5

3
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Linoleum

LINOLEUM

Maak kennis met
Marmoleum
Maak kennis met Marmoleum, een fascinerende
wereld van kleuren en dessins. Marmoleum voelt
zich volkomen thuis in de architectuur en inrichting
van de gebouwen van morgen. Sterker nog, het
voegt daar waarde aan toe!
Met een breed scala aan collecties, van design
tot functionele toepassingen, biedt Marmoleum
ongekende mogelijkheden. Ons doel is een excellente
vloer met optimale eigenschappen in elke omgeving.
Een hygiënische vloer, geïnspireerd door de natuur.
Dankzij de natuurlijke grondstoffen is Marmoleum de
duurzaamste vloer, die eenvoudig te onderhouden is.
Juist het eenvoudige onderhoud in combinatie met
een zeer lange levensduur maakt Marmoleum ook de
vloer met de laagste levensduurkosten. Als marktleider
in linoleum biedt Forbo de grootste keuze in kleuren
en dessins.
Forbo’s linoleumvloeren zijn bekend onder de
merknaam Marmoleum. Marmoleum staat voor
veelzijdigheid, duurzaamheid en kracht. Een materiaal
dat zowel ecologisch als economisch waarde toevoegt
aan alle moderne en eigentijdse architectuur.
Marmoleum is een vloer die is samengesteld uit louter
natuurlijke ingrediënten. Het is de meest duurzame
vloer in zijn soort.
Alle Marmoleum vloeren zijn voorzien van Topshield2,
een dubbele UV-geharde afwerklaag. Deze garandeert
dat uw vloer zijn hele leven in optimale staat blijft met
de laagste levensduurkosten. Klaar voor gebruik.
Gemarmerd linoleum bestaat al lang niet meer alleen
uit de stereotype beiges en grijzen van weleer. De
dessins in onze nieuwe collectie zijn kleurrijk en zorgen
voor een warm, subtiel en eigentijds beeld. Marmoleum
is helemaal van deze tijd en past uitstekend in een
modern kantoor of een trendy winkel.
Welkom in de nieuwe wereld van linoleum. Welkom bij
de nieuwe generatie Marmoleum.

Linoleum, al meer
dan 150 jaar een
begrip
Het was Frederick Walton die linoleum ontdekte en
in 1863 patent nam op het fabricageproces.
Eigenlijk heel bijzonder. Het product werd ontdekt in
de tijd van gaslamp en paard-en-wagen, maar wordt
op dit moment nog steeds gebruikt waarvoor het
destijds werd ontwikkeld: voor vloeren in ziekenhuizen
en scholen. Linoleum vond zijn weg in ongelooflijk
veel gebouwen over de hele wereld.
Ook vandaag nog is Marmoleum vanwege zijn
authenticiteit en veelzijdigheid een klassieker die
architecten wereldwijd met liefde toepassen in de
meest uiteenlopende gebouwen.
Het modernisme ontstond in het Duitse Bauhaus,
een opleiding voor kunstenaars, ambachtslieden en
architecten die zich in 1925 vestigde in Dessau. Het
was de oorsprong van de moderne architectuur die
zich verspreidde van Europa naar Noord-Amerika en
verder de wereld over. In het gerestaureerde Bauhaus
is nog steeds een Forbo Marmoleum klassieker te zien
- “Berlin red”.

Forbo Marmoleum,
een bewuste keuze:
• Gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen.
• Bacteriostatisch.
• Biologisch afbreekbaar.
• Herstelbare Topshield finish op waterbasis met verbeterde
alcohol- en vlekbestendigheid.
• Bestand tegen schroeiplekken van sigaretten.
• Eenvoudig te reinigen en te onderhouden met de bewezen
Topshield finish.
• Lage levenscycluskosten.
• Duurzaam.
• Antistatisch.
• Milieuvriendelijk.
• Hygiënisch.
• Brandvertragend.
• Slijtvast.

Linoleum
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97% NATUURLIJK
72% HERWINBAAR
43% GERECYCLED
1

2

5
3
7
DE GRONDSTOFFEN
1 Pigment 2 Pijnhars
3 Houtmeel 4 Vlas
5 Kalksteen 6 Lijnzaad
7 Jute

4

6

24

Linoleum

Wat Marmoleum zo speciaal maakt, is dat het
volledig wordt gemaakt van grondstoffen die
worden gewonnen in hun natuurlijke habitat. De
plek waar ze groeien en geoogst worden en ook
vaak binnen een jaar weer aangroeien.
Jute en vlas zijn jaargewassen die net als tarwe
en maïs worden geoogst. Het winnen van hars
is een continu proces, terwijl het houtmeel, een
afvalproduct van de houtindustrie, afkomstig is uit
Europese productiebossen. Kalksteen is in overvloed
beschikbaar. Bij Marmoleum is het de combinatie
van deze simpele, natuurlijke ingrediënten die samen
het product vormen. We voegen niets extra’s toe.
Geen additieven waardoor het er beter uitziet, geen
supplementen waardoor het nog groener wordt en
geen kunstmatige ingrediënten die het stabieler of
flexibeler maken. Marmoleum is wat het is en niets
anders.
En zo is Marmoleum een natuurlijke vloer die na een
levenscyclus van dertig jaren gewoon opnieuw kan
beginnen. Het kan worden vermalen en afgevoerd
omdat het afbreekbaar is. En het levert bij verbranding
ook een hogere calorische waarde en meer thermische
energie dan de energie die tijdens de productie
wordt verbruikt. En zo sluit de kringloop zich volledig.
Allemaal ten gunste van onze natuur.

Optimale Levens
cyclusanalyse &
Milieuproduct
verklaring
Forbo gelooft dat wij alleen duidelijk kunnen
maken hoe waardevol onze producten en
processen zijn door open, eerlijk en transparant
te communiceren over ons duurzame gedrag. De
levenscyclusanalyse (LCA) is een onafhankelijke
methode die we gebruiken om voor elk product
gedurende de gehele levensduur de impact op
het milieu te meten.

LINOLEUM

Duurzaam
en krachtig

onderschrijft onze claims en biedt ondersteuning bij
het duurzaam inkopen van vloerbedekking.
Rentmeesterschap
Marmoleum wordt gemaakt in een geavanceerde
omgeving. Het traditionele fabricageproces is
geautomatiseerd in efficiënte productielijnen die
volledig draaien op groene energie. Binnen deze
processen is Forbo voortdurend op zoek naar
verbetering, naar maximalisering van hergebruikt
materiaal in Marmoleum en naar toepassing van
groene ontwerpprincipes zodra nieuwe dessins of
structuren worden ontwikkeld.
Terugname van installatieafval
Er is een goed werkend netwerk aanwezig dat
restmateriaal terugneemt na de installatie van een
vloer. Deze snijrestanten worden verzameld en
teruggestuurd naar de fabriek. Op kleinere schaal doen
we dit ook bij onze stalen en voorbeeldvloeren. Het
teruggekomen materiaal wordt in onze productie weer
verwerkt in nieuw linoleum. Het materiaal dat daarvoor
niet meer geschikt is wordt verwerkt tot energiepellets,
dus we spreken hier van een gesloten technische
kringloop.
Labels en certificering, erkenning in de lengte en
de breedte
Marmoleum behoort tot de meest m
 ilieuvriendelijke
vloeren en heeft daar ook al diverse e rkenningen
voor gekregen. Het Swan label, de Blue Angel certificering, het Noord- Amerikaanse Sequoia Seal of meer
specifieke labels als Nature Plus of het Oostenrijkse
milieulabel, wij vinden ze allemaal even waardevol.
Maar Marmoleum kent veel meer voordelen dan
labels en certificeringen. Uit BREEAM en LEED ratings
blijkt dat een Marmoleum vloer positief bijdraagt aan
de totale waardering van uw gebouw.

De milieuproductverklaring (Environmental Product
Declaration, EPD) is gebaseerd op een LCA en wordt
door een onafhankelijke derde partij gecertificeerd
en gepubliceerd in een eenvoudige en eenduidige
rapportage. Doordat een EPD volgens vastgestelde
regels wordt berekend en opgesteld kunnen
productgroepen met elkaar vergeleken worden op
hun ecologische impact. De EPD voor Marmoleum

Linoleum
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TOPSHIELD2 ,
KLAAR VOOR
GEBRUIK

Een vloer afgewerkt met Topshield2:
• is van nature bacteriostatisch;
• is bestand tegen alcoholhoudende middelen;
• heeft een goede vlekbestendigheid; is efficiënt, eenvoudig te
reinigen en droogt snel;
• neemt minder vuil op;
• is minder gevoelig voor krassen en vastzittend vuil;
• heeft een herstelbare toplaag (ook plaatselijk);
• is eenvoudig in onderhoud en hoeft niet initieel gepolymeerd te
worden.

LINOLEUM

Een betrouwbare
oplossing
Een groot deel van het dagelijkse leven speelt zich af
op de vloer. Uw vloer moet dus bij goede reiniging en
correct onderhoud bestand zijn tegen al dat gebruik.
Helaas vindt dat onderhoud niet altijd ‘op tijd’ plaats
en ook niet altijd volgens de voorschriften van de
fabrikant. De wereld zoekt daarom naar betrouwbare
oplossingen.
In omgevingen met zeer zwaar gebruik, zoals scholen,
ziekenhuizen, kantoren en openbare gebouwen, heeft
Marmoleum met Topshield2 zich alweer ruimschoots
bewezen. De eisen zijn hier bijzonder hoog als het gaat
om hygiëne, slijtvastheid en eenvoud van onderhoud.
Mensen lopen bijvoorbeeld vuil binnen of morsen ontsmettingsmiddelen. De vloer moet daartegen bestand
zijn terwijl de druk om kosten te besparen op vloeronderhoud steeds groter wordt.
Dankzij de fabrieksfinish Topshield2 is Marmoleum
nog beter gewapend tegen dit intensieve gebruik.
Vuil, slijtage, krassen en vlekken. De vloer kan heel wat
hebben! Met Marmoleum kiest u voor een vloer die
altijd als nieuw is en meteen klaar voor gebruik.

Strawberry Earth & Koffiebar Berry (foto M. Heijltjes).

Linoleum
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DE WAARDEN
VAN LINOLEUM

Authentiek & Veelzijdig

De laagste levensduurkosten
Marmoleum bestaat al 150 jaar. Het was de allereerste veerkrachtige vloerbedekking
ter wereld. Architecten passen Marmoleum overal toe. In oude en in nieuwe
gebouwen. In ziekenhuizen, scholen, kunstgalerieën of musea, luchthavens of
designer winkels. Traditioneel of ultramodern. Want zo veelzijdig is Marmoleum nu
eenmaal. En daarbij heeft het ook nog eens de laagste levensduurkosten.

Duurzaam & Krachtig

De duurzaamste vloer
Louter natuurlijke materialen die keer op keer aangroeien. Eigenlijk hebben we alleen
zon en regen nodig. Zolang die er zijn, kunnen wij Marmoleum maken. Wij voegen
niets toe om het mooier voor te schotelen dan het al is. Marmoleum is gewoon
door en door groen. En de voetafdruk wordt nog kleiner als je bedenkt hoe weinig
onderhoud nodig is en hoe lang de vloer meegaat. Geen twijfel mogelijk. Marmoleum
is de meest duurzame vloer ooit.

Kleur & design
De grootste designkeuze
Het kleurenpalet en de dessinreeks van Marmoleum zijn ongekend groot. Geen enkele
andere vloercollectie biedt u zoveel keuze. En de inspirerende nieuwe collecties met
nieuwe ontwerpen doen daar nog eens een schepje bovenop. Marmoleum zoals u het
nog nooit hebt gezien!

LINOLEUM

NEXT GENERATION MARMOLEUM
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marmoleum®gemarmerd
K rachtige marmerdessins gecombineerd met subtiele structuren.
Deze collectie bestaat uit Marmoleum Real, Marmoleum Fresco
en Marmoleum Vivace.

36

marmoleum®solid

	
Gebaseerd op het klassieke, originele linoleum heeft Forbo een
prachtige reeks van (bijna) unikleuren gecreëerd. Deze collectie
bestaat uit Marmoleum Walton, Marmoleum concreet,
Marmoleum cocoa, Marmoleum piano en Marmoleum slate.

44

marmoleum®gelinieerd

	Met onze vernieuwde Marmoleum Striato collectie presenteren
wij spannende lineaire vloerontwerpen in zowel warme, neutrale
kleuren als in uitgesproken heldere kleuren. Het organische,
lineaire patroon geeft uw vloer een natuurlijk, huiselijke sfeer.
Striato Textura voegt een tastbare dimensie toe door de gebruikte
embossing. Het natuurlijke reliëf creëert een levendige vloer die
speelt met de subtiele schaduwen van licht en donker.

OVERIGE DESIGN COLLECTIES

50

DESIGNING WITH MARMOLEUM
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marmoleum®click
Marmoleum Click is een laminaat gemaakt met een geluid
absorberende kurk rug en een 2,5 mm Marmoleum toplaag. Met
23 kleuren zijn er vele mogelijkheden voor Marmoleum Click.
Click wordt geleverd in 30x30 cm, 30x60 cm en 30x90 cm panelen.
Deze worden snel en probleemloos aan elkaar geklikt dankzij een
uniek en gepatenteerd clicksysteem.

58

marmoleum modular

	Marmoleum Modular is een collectie waarmee oneindig
gespeeld kan worden. De speelstukken bestaan uit meer dan 60
kleuren en 6 verschillende formaten, die u in staat stellen de vloer
te creëren zoals u in gedachten heeft.

Linoleum
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LINOLEUM

SPECIALE VLOERBEDEKKINGEN
VOOR FUNCTIONELE OPLOSSINGEN

73

marmoleum®ohmex
Marmoleum Ohmex is een speciaal type Marmoleum met
verbeterde elektrische eigenschappen dat voldoet aan de
specifieke eisen voor elektrische geleiding.
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marmoleum®acoustic
Marmoleum Acoustic heeft een dubbele onderlaag en reduceert
contactgeluid met 14dB (ISO 717-2 Lw).
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marmoleum®decibel

	Marmoleum Decibel is de enige linoleumvloer ter wereld met
een contactgeluidreductie van 17dB (ISO 717-2 Lw).
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marmoleum®sport
 oor gebruik in sportfaciliteiten heeft Forbo speciaal Marmoleum
V
Sport ontwikkeld. Het matte oppervlak van Marmoleum Sport
zorgt voor een goede grip en antislip. De vloer is elastisch en geeft
een uitstekend loopcomfort.

LINOLEUM VOOR
WANDEN EN MEUBELS

82

bulletin board®

	Bulletin Board is een linoleum bekledingsmateriaal dat ideaal is
als prikbord. Daarnaast is Bulletin Board uitermate geschikt voor
een functionele bekleding van wanden, meubels, deurpanelen en
kasten.
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desktop®

	Uniek bekledingsmateriaal van linoleum met ongekende
mogelijkheden, zoals functionele bekleding van wanden, meubels,
deurpanelen en kasten.

Linoleum
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Next Generation Marmoleum

marmoleum® real
Rond de wereld in 90 kleuren - de gemarmerde collectie bestaat uit een spectaculaire reeks kleuren. Krachtige
marmerdessins gecombineerd met subtiele structuren in een enkele presentatie. Verrassende dessins met combinaties
van drie tot acht verschillende kleuren die variëren in intensiteit en contrast. Krachtige, zware contrasten die de vloer het
uiterlijk van echt marmer verlenen of subtiele kleuren die zijn gebaseerd op de fresco’s uit het verre verleden. Door deze
presentatie van kleuren zijn combinaties snel gemaakt. Kijk op bladzijde 48 voor technische informatie.

3030 | 3247 | 3173 | 3226

3257 | edelweiss

3136 | concrete

3120 | rosato

2499 | sand

3038 | Caribbean

3249 | marly grounds

2707 | barley

3077 | tan pink

3075 | shell*

3250 | loam groove

2713 | calico

3173 | Van Gogh
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Marmoleum Real

LINOLEUM

Bijpassende meerkleurige en effen lasdraden zijn
leverbaar in alle kleuren van de collectie.
Alle kleuren zijn leverbaar in 2,0 en 2,5 mm, tenzij
anders vermeld.
* ook leverbaar in 3,2 mm
** ook leverbaar in 3,2 mm en 4,0 mm
*** alleen leverbaar in 2,5 mm

2767 | rust

3174 | Sahara

3226 | marigold

3125 | golden sunset

3225 | dandelion

3251 | lemon zest

3203 | henna

3127 | Bleeckerstreet

3131 | scarlet

3126 | Kyoto

3243 | stucco rosso

3241 | orange sorbet

3242 | adriatica

3255 | pine forest

3239 | olive green

3247 | green

3224 | chartreuse

3240 | willow

3218 | deep ocean

3030 | blue

3205 | lapis lazuli

3055 | fresco blue**

3219 | spa

3238 | laguna

3244 | purple

3245 | summer pudding

3221 | hyacinth

3123 | arabesque

3053 | dove blue

3141 | Himalaya

3233 | shitake

3254 | clay

3246 | shrike

3252 | sparrow

3232 | horse roan

3234 | forest ground

3137 | slate grey

2629 | eiger

3146 | serene grey*

3216 | moraine

2621 | dove grey

3032 | mist grey

2939 | black

3236 | dark bistre

3248 | mammoth

3139 | lava

3048 | graphite

Marmoleum Real
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Next Generation Marmoleum

marmoleum® vivace

3403

3413 | green melody

3411 | sunny day

3403 | Asian tiger

3416 | fiery fantasy

3424 | Chagall's circus

3422 | lavender field

3407 | donkey island

3405 | Granada

3420 | surprising storm

3421 | oyster mountain

3423 | painters palette

3425 | autumn leaf
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Marmoleum Vivace

LINOLEUM

marmoleum® fresco

3860 | silver shadow

3858 | Barbados

3846 | natural corn

3881 | green wellness

3886 | mother of pearl

3883 | moonstone

3871 | silver birch

3847 | golden saffron

3885 | spring buds

3861 | Arabian pearl

3866 | eternity

3876 | camel

3825 | African desert*

3882 | relaxing lagoon

3872 | volcanic ash

3874 | walnut

3870 | red copper

3884 | frost

3828 | blue heaven

Marmoleum Fresco
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MARMOLEUM
SOLID
3733 | 3741

LINOLEUM

Pure ruimtes
Puur design
De Marmoleum Solid collectie staat voor nieuwe
mogelijkheden. Met de verscheidenheid aan texturen biedt
de collectie een ruime keuze voor subtiele ontwerpen en een
moderne uitstraling. Alle kleuren zijn ontwikkeld op basis van
wereldwijd trendonderzoek en kunnen ongelimiteerd met
elkaar en andere materialen worden gecombineerd. Aan de
Slate collectie is een extra embossing toegevoegd, een reliëf dat
het dessin benadrukt en extra kracht toevoegt aan de ruimte.
Pure materialen
Linoleum vloerbedekking is net zo puur en natuurlijk als
hout of steen. Het is vrijwel geheel gemaakt van natuurlijke
ingrediënten. Voor de Cocoacollectie is daar nog een extra
ingrediënt aan toegevoegd, de vermalen doppen van
cacaobonen. Dit geeft de Marmoleum Cocoa niet alleen een
attractief uiterlijk, maar het onderstreept ook de puurheid van
linoleum.
Pure emotie
Marmoleum Solid maakt de perfecte eerste indruk en draagt
bij aan elk interieur waar integriteit en duurzaamheid belangrijk
zijn. Marmoleum is één van de meest duurzame keuzes die
voor een vloer gemaakt kan worden. Deze collectie toont
de mogelijkheden in kleuren, texturen en zelfs met nieuwe
ingrediënten. Waardoor u uiteindelijk de mooiste ruimte voor de
gebruiker creëert.

Marmoleum Solid
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Next Generation Marmoleum

marmoleum®concrete

3724 | 173

3568 | delta lace

3701 | moon

3706 | beton

3707 | black hole

3723 | Nebula

3724 | orbit
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Marmoleum Solid

3703 | cornet

3704 | Satellite

3705 | meteorit

3702 | liquid clay

3708 | fossil

3709 | silt

3711 | Cloudy Sand

3725 | cosmos

3726 | Venus

3712 | orange shimmer

LINOLEUM

marmoleum® concrete

3732

3727 | drift

3728 | koalin

3733 | yellow shimmer

3734 | blue shimmer

3739 | blue glow

3740 | purple glow

3729 | mica

3735 | purple shimmer

3730 | Stella

3731 | flux

3732 | asteroid

3736 | green shimmer

3737 | red shimmer

3738 | orange glow

3741 | yellow glow

3742 | green glow

3743 | red glow

Marmoleum Walton Uni
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Next Generation Marmoleum

marmoleum® walton

3355 | 3358

123 | Black

171 | cement

173 | Paving

186 | lead

3355 | Rosemary Green

3358 | Petrol

3359 | bottle green

3360 | vintage blue

3368 | grey iron

3369 | titanium
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Marmoleum Walton

3370 | terracotta

3352 | Berlin Red

3353 | Eggplant Purple

3363 | Lilac

3367 | alloy

LINOLEUM

marmoleum® slate

E3745

E3707 | Highland black

E3725 | Welsh slate

E3745 | Cornish grey

E3746 | Newfoundland slate

E3747 | Lakeland shale

Marmoleum Slate
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Next Generation Marmoleum

marmoleum® cocoa

3580 | 3582

3580 | milk chocolate
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3581 | dark chocolate

Marmoleum Cocoa

3582 | earl grey chocolate

3583 | chocolate blues

3584 | white chocolate

LINOLEUM

marmoleum® piano

3601 | 3622 | 3642 | 3644

3601 | Warm Grey

3607 | Grey Dusk

3613 | Almost Darkness

3622 | Mellow Yellow

3630 | Angora

3631 | Otter

3632 | Sealion

3634 | Meadow

3647 | nettle green

3648 | sunray

3645 | Neptune blue

3651 | zinnia

3646 | young grass

3652 | Atlantic blue

3625 | Salsa Red

3629 | frosty grey

3642 | Periwinkle

3644 | nordic blue

3649 | greenwood

3650 | polar bear

Marmoleum Piano
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e5232

LINOLEUM

marmoleum® striato original
Richtinggevend lijnenspel - de gelinieerde collectie van Marmoleum. Met onze
vernieuwde Marmoleum Striato collectie presenteren wij spannende lineaire
vloerontwerpen in zowel warme, neutrale kleuren als in uitgesproken heldere kleuren. De
natuurlijkheid van Marmoleum Striato Original en Textura is ons antwoord op de trends
naar tastbaarheid en huiselijke beleving. Als contrast hierop benadrukt de Marmoleum
Striato Colour collectie helderheid en een breed palet aan kleuren.
Striato Textura voegt een tastbare dimensie toe door de gebruikte embossing. Het
natuurlijke reliëf creërt een levendige vloer die speelt met de subtiele schaduwen van
licht en donker.

5239 | 5244

3573 | trace of nature

3575 | white cliffs

5218 | Welsh moor

5238 | straw field

5225 | compressed time

5216 | Pacific beaches

5217 | withered prairie

5230 | white wash

5232 | rocky ice

5239 | oxidized copper

5237 | black sheep

5240 | canyon shadow

Marmoleum Striato Original
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Next Generation Marmoleum

marmoleum® striato colour

5221

5241 | sunshine yellow

5242 | red roses

5244 | hint of yellow

5246 | orange highlights
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Marmoleum Striato Colour

5245 | blue stroke

5221 | colour stream

5247 | dark aura

5243 | peacock blue

LINOLEUM

marmoleum® striato textura

5247 | 3353

e3573 | trace of nature

e5232 | rocky ice

e5216 | Pacific beaches

e5231 | Cliffs of Moher

e5235 | North Sea coast

e5217 | withered prairie

e5236 | fox cub

Marmoleum Striato Textura
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Technische specificaties
marmoleum®

1
D
H
K
,
9
3
g
5
s

Marmoleum voldoet aan de eisen van de norm ISO 24011/EN 548

Real, Fresco, Vivace

Striato

Textura

ISO 24346 / EN 428

2,0 / 2,5

2,5 mm

2,5 mm

ISO 10874

voor 2,0 mm: Klasse 23/32/41

Klasse 23

Klasse 23

ISO 10874

voor 2,5 en 3,2 mm: Klasse 23/34/43

Klasse 34

Klasse 34

ISO 10874

voor 4,0 mm: Klasse 23/34/43

Klasse 43

Klasse 43

ISO 24341 / EN 426

2,00 m

2,00 m

2,00 m

ISO 24341 / EN 426

≤ 32 m

≤ 32 m

≤ 32 m

ISO 24343-1 / EN 433

< 0,15 mm (voor 2,0/2,5/3,2 mm)

<0,15 mm

<0,15 mm

< 0,20 mm (voor 4,0 mm)
ISO 4918 / EN 425

√

√

√

ISO 26987 / EN 423

√

√

√

DIN 51130

R9

R9

R10

EN ISO 717-2

≤ 4 dB / ≤ 5 dB/ ≤ 6 dB / ≤ 7 dB

≤ 5 dB

≤ 5 dB

7

Marmoleum voldoet aan de eisen van de norm EN 14041

T
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e
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EN 14041

EN 13501-1

Cfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

EN 13893

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

EN 1815

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

EN 12524

0,17 W/m.K

0,17 W/m.K

0,17 W/m.K

Technische specificaties Marmoleum

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011
Marmoleum Decibel voldoet aan de eisen van of EN 686

marmoleum®

1
D
GH
IK
,
9
.
3
g
>
0
5
*
[
s
e
-

Marmoleum 2.5
Walton, Concrete, Piano, Cocoa, Slate

Marmoleum Decibel
Walton, Concrete, Piano, Cocoa, Slate

Totale dikte

EN-ISO 24346

2,5 mm

3,5 mm

Huishoudelijk gebruik

EN-I 10874

Klasse 23

Klasse 23

Commercieel gebruik

EN-ISO 10874

Klasse 34

Klasse 33

Industrieel gebruik

EN-ISO 10874

Klasse 43

Klasse 41

Rolbreedte

EN-ISO 24341

2,00 m

1,90 / 2,00 m

Rollengte

EN-ISO 24341

≤ 32 m

≤ 32 m

Totaal gewicht

EN-ISO 23997

2900 g/m²

3100 g/m²

Indrukbestendigheid

EN-ISO 24343-1

~0,08 mm (typerende waarde)

~0,20 mm (typerende waarde)

Geschikt voor bureaustoelen

ISO 4918/ EN 425

Ja

Ja

Kleurechtheid

EN-ISO 105-B02

Methode 3: blauwschaal minimaal 6.

Methode 3: blauwschaal minimaal 6.

Flexibiliteit

EN-ISO 24344

ø 40 mm

ø 40 mm

Weerstand tegen chemicaliën

EN-ISO 26987

Bacteriostatische eigenschappen
Slipweerstand
Contactgeluidreductie

DIN 51130
EN-ISO 717-2

Geschikt voor vloerverwarming
Life Cycle Assesment

LINOLEUM

Technische specificaties

Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen.
Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de
MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
R9

R9

≤5 dB

18 dB
Marmoleum voorzien van een polyolefine laag.

Ja

Ja

LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

Creating better environments
Marmoleum wordt CO2-neutraal geproduceerd.
Hernieuwbare energie

Marmoleum wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.
Marmoleum en Marmoleum Decibel worden gemaakt van 94-98% natuurlijke grondstoffen.
Marmoleum bevat PEFC-gecertificeerd houtmeel.

Natuurlijke grondstoffen

Marmoleum Cocoa bevat schillen van de cacaoboon, een afvalproduct van de Nederlandse cacao-industrie.
Marmoleum en Marmoleum Decibel zijn vrij van PVC, PET, synthetisch rubber en weekmakers.
Marmoleum voldoet aan de bepalingen van REACH.

Gerecycled materiaal

Marmoleum bevat een groot aandeel gerecycled materiaal.

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041
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Productcode

EN 14041

0100201-DoP-306

0100207-DoP-306

Brandgedrag

EN 13501-1

Cfl-s1

Cfl-s1

Slipweerstand

EN 13893

DS-μ ≥ 0,30

DS-μ ≥ 0,30

Statische elektriciteit

EN 1815

≤ 2 kV

≤ 2 kV

Warmteweerstand

EN 12524

0,014 m2 K/W

0,027 m2 K/W

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

ISO 9001

Technische specificaties Marmoleum
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DESIGNING
WITH MARMOLEUM

Bijschrift!_Bijschrift!

LINOLEUM

Een wereld van
Marmoleum,
op maat voor u
Op zoek naar iets echt unieks over de vloer? Iets
in de categorie duurzaam en milieuvriendelijk?
Decoratieve vloeren zijn een effectieve manier om
een authentieke look te verkrijgen.
Onze ‘Designing with Marmoleum’ selectie biedt
juist dat. Marmoleum Signature, een met laser
gegraveerde Marmoleum tegel, Marmoleum
Imagine, gedurfde ontwerpen van internationale
designers, of uw eigen ontwerp uitgevoerd met
onze precieze Aquajet snijtechniek.
Marmoleum Signature
Een vloerbedekking waarin dessins worden
gegraveerd. Dit geeft een geheel nieuwe dimensie
aan vloerbedekking. Graveren wordt al heel erg
veel toegepast in hout en metaal ten behoeve van
informatieoverdracht en vanuit een decoratief oogpunt.
Voor For bo geldt vanzelfsprekend dat laatste. Daarvoor
hebben de Forbo-designers vier dessins ontwikkeld:
Raw, Cube, Circle en Tattoo. Bovendien is het mogelijk
ook geheel eigen ontwerpen in de vloer te graveren.
Marmoleum Imagine
Een volledig nieuwe en trendy designcollectie. Op een
hypermoderne manier laten we een oude designtraditie
herleven om met Marmoleum decoratieve vloeren te
maken. Zo worden de nieuwste Aquajet technieken
gebruikt om patronen uit Marmoleum te snijden (die
vervolgens naadloos in elkaar passen).
Om de mogelijkheden van Imagine te laten zien, heeft
hebben wij vier bekende en hippe Europese designers
– Sigrid Calon (Nederland), Kustaa Saksi (Finland),
en Andreea Batros en Flavia Scînteanu (Roemenië) –
gevraagd om een vloer te ontwerpen. Daarnaast bevat
de collectie een ontwerpprogramma waarmee u zelf
aan het werk kan.
Aquajet technologie
Aquajet technologie maakt reproductie van de meest
ingewikkelde ontwerpen mogelijk en zorgt voor
eindeloze creativiteit. U kunt uw vloer decoreren
met één van onze pre-cut ontwerpen of u kunt
een eigen ontwerp maken. Of het nu gaat om een
thematische vloer, een kunstwerk, een bedrijfslogo,
de mogelijkheden zijn eindeloos. Met onze precieze
Aquajet snijtechniek bieden wij een mogelijkheid om
allerlei soorten patronen en ontwerpen te maken.

Designing with Marmoleum
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marmoleum® signature

Marmoleum Signature RAW FLOW

Marmoleum Signature TATTOO | 3882

Marmoleum Signature TATTOO | 3566-3722
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Marmoleum Signature

Marmoleum Signature CIRCLE | 3884

Marmoleum Signature CUBE | 3722

LINOLEUM

marmoleum® imagine

Marmoleum Imagine | Sigrid Calon

Marmoleum Imagine | Dare to Rug

Marmoleum Imagine | Kustaa Saksi

Kijk voor het complete collectie-overzicht op: www.forbo-flooring.nl/marmoleum-imagine

Marmoleum Imagine
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MARMOLEUM
CLICK
633866 | 633702

LINOLEUM

Geweldig om te ontwerpen,
eenvoudig te installeren
Marmoleum Click is mooi, robuust en sterk. En geschikt voor iedere ruimte.
De diverse kleuren, van zacht neutraal tot helder en levendig, en de
verschillende formaten kunnen naar eigen inzicht worden gecombineerd. U
creëert hiermee uw persoonlijke vloer en eigen sfeer.
Marmoleum Click heeft een lange levensduur, waarbij de uitstraling
behouden blijft. Bij een verhuizing kan het ook nog eens meeverhuisd
worden.

Een simpele click
Marmoleum Click installeer je in een
handomdraai. Leg de panelen op de
juiste manier tegen elkaar en klik ze vast
met een eenvoudige handbeweging.
Marmoleum click panelen zijn mooi
breed en laten na het klikken geen
zichtbare naden achter. Je hebt dus in
een handomdraai een mooie, strakke

vloerafwerking. Het Välinge 5G systeem
zorgt voor perfecte verbinding, zonder
lijm. Na het installeren is de vloer direct
te belopen en in te richten.
Het 9,8mm dikke Marmoleum Click
kan over elke type ondergrond worden
gelegd, enige voorwaarde is dat de
ondergrond vlak is.

Marmoleum

HDF

Kurk

333363 | 333702

Marmoleum Click
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333866 | 333355 | 333885 | 333360

LINOLEUM

marmoleum® click

333701 | moon

333858 | Barbados

333866 | eternity

333724 | orbit

333711 | cloudy sand

333702 | liquid clay

333568 | delta lace

333723 | nebula

333872 | volcanic ash

333707 | black hole

333209 | raven

333363 | lilac

333360 | vintage blue

333355 | rosemary green

333358 | petrol

333885 | spring buds

333238 | laguna

333251 | lemon zest

333131 | scarlet

933573 | trace of nature

935217 | withered prairie

90 x 30 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm, 60 x 30 cm

333860 | silver shadow

935216 | Pacific beaches

Marmoleum Click
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LINES

TEXTURA

MARMOLEUM
MODULAR

t3255 | t3882 | t3884 | t3566

LINOLEUM

Er is een vloer die zich
voegt naar uw gevoel
Marmoleum Modular, een vloer die uw fantasie alle ruimte geeft. De verschillende
tegelmaten in tientallen dessins volgen moeiteloos uw ideeën. Spelen met vorm,
formaat, kleur en structuur is het uitgangspunt van deze collectie. Onze Design
Studio heeft daarop een voorschot genomen. De meeste vloeren op de volgende
pagina’s zijn niet ruimte specifiek, maar toepasbaar in iedere omgeving. Kies voor de
gekozen kleurstellingen, of maak binnen het tegelpatroon uw eigen kleurkeuze. Een
volledig eigen ontwerp maken kan ook. De Marmoleum Modular Specialist en de
Forbo Ontwerpservice kunnen u helpen bij al uw vloerplannen. Graag zelfs.

Marmoleum Modular
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Marmoleum Modular

LINOLEUM

marmoleum® modular

t5218 | Welsh moor

t5230 | white wash

t5229 | fresh walnut

t5225 | compressed time

t5232 | rocky ice

t5216 | Pacific beaches

t5235 | North Sea coast

t5236 | fox cub

t5234cg

100 x 15 cm

t5234 | Corn Island

100 x 25 cm

t5217 | whithered prairie

100 x 25 cm

t5226 | grey granite

50 x 50 cm

t5233 | Caribbean shore

50 x 50 cm

t5231 | cliffs of moher

t5233cg

25 x 50 cm

t3575 | white cliffs

t5216cg

cross-grained

t3573 | trace of nature

Kijk op bladzijde 71 voor technische informatie.

Marmoleum Modular
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Marmoleum Modular

LINOLEUM

marmoleum® modular

t3718 | Pluto

t3720 | sandy coast

t3716 | Mercury

t3711 | cloudy sand

t3721 | Ipanema

75 x 50 cm

50 x 50 cm

t3719 | Malibu beach

50 x 25 cm

t3704 | satellite

50 x 50 cm

t3707 | black hole

50 x 25 cm

t3717 | Neptune

25 x
25 cm

t3722 | stardust

Kijk op bladzijde 71 voor technische informatie.

Marmoleum Modular
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Marmoleum Modular

LINOLEUM

marmoleum® modular

t3563 | frozen autumn

t3203 | henna

t3712 | orange shimmer

t3887 | moonlight

t3243 | stucco rosso

t3244 | purple

t3127 | Bleeckerstreet

t3713 | purple haze

t3884 | frost

t3245 | summer pudding

t3238 | laguna

t3030 | blue

t3715 | phosphor glow

t3566 | silent sulphur

t3882 | relaxing lagoon

t3224 | chartreuse

t3242 | adriatica

50 x 50 cm

t3255 | pine forest

25 x
25 cm

t3251 | lemon zest

75 x 50 cm

50 x 50 cm

t3714 | blue dew

Kijk op bladzijde 71 voor technische informatie.

Marmoleum Modular
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Marmoleum Modular

LINOLEUM

marmoleum® modular

t2713 | calico

t2707 | barley

t3405 | Granada

t3232 | horse roan

t3252 | sparrow

t3216 | moraine

t3136 | concrete

t3425 | autumn leaf

t3246 | shrike

t3053 | dove blue

t3423 | painters palette

t3048 | graphite

t3139 | lava

50 x 25 cm

t3254 | clay

t3146 | serene grey

50 x 50 cm

t3407 | donkey island

Kijk op bladzijde 71 voor technische informatie.

Marmoleum Modular
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TEXTURA

te5218

68

Marmoleum Modular

LINOLEUM

marmoleum® modular

te5218 | Welsh moor

te5230 | white wash

te5217 | withered prairie

te5229 | fresh walnut

te5225 | compressed time

te5235 | North Sea coast

te5225 | te3573
te3573 | trace of nature

100 x 25 cm

te5231 | Cliffs of Moher

Kijk op bladzijde 71 voor technische informatie.

Marmoleum Modular
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LINOLEUM

Technische specificaties
marmoleum®modular
Marmoleum Modular voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011
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EN-ISO 24346

2,5 mm

EN-ISO 10874

Klasse 23

EN-ISO 10874

Klasse 34

EN-ISO 10874

Klasse 43

EN-ISO 24342

25 x 25 cm

25x50 cm

50 x 25 cm

50 x 50 cm

75 x 50 cm

100 x 15 cm

100 x 25 cm

EN-ISO 24342

≤ 0,25 mm

≤ 0,35 mm

≤ 0,35 mm

≤ 0,35 mm

≤ 0,35 mm

≤ 0,35 mm

≤ 0,35 mm

EN-ISO 24343-1

≤ 0,15 mm

EN 425

Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen.

EN-ISO 105-B02

Methode 3: blauwschaal minimaal 6.

EN-ISO 26987

Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MSRA bacterie en de Acinetobacter baumannii.

EN 1399

Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.

DIN 51130

R9

EN ISO 717-2

≤ 5 dB
LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

DIN 52612

ja, warmteweerstand ca. 0,014 m2. K/W

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041
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EN 13501-1

Cfl-s1

EN 13893

DS: ≥ 0.30

EN 1815

< 2 kV

EN 12524

0.17 W/m·K

Marmoleum Modular
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SPECIALE
VLOERBEDEKKINGEN
VOOR FUNCTIONELE
OPLOSSINGEN

Marmoleum voldoet
aan alle functionele en
esthetische eisen. Naast
onze standaardcollecties
kunt u bij Forbo ook terecht
voor Marmoleumvloeren
die voldoen aan specifieke
technische eisen en eisen
voor comfort.

73032

marmoleum®ohmex

Marmoleum ohmex

LINOLEUM

Ohmex is linoleum dat voldoet aan de specifieke eisen voor elektrische geleiding. De elektrische
weerstand is teruggebracht naar < 1-108 Ω (EN1081), wat de veiligheid van personen garandeert en
producten en apparatuur die gevoelig zijn voor statische elektriciteit beschermt. Marmoleum Ohmex
is 2,5 mm dik en leverbaar in vier kleuren. De vloer is zeer geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld
computer-/serverruimtes en ruimtes met gevoelige apparatuur.

73032 | 73055

73055 | fresco blue

73038 | Caribbean

73032 | mist grey

73048 | graphite

Kijk op bladzijde 86 voor technische informatie.

Marmoleum Ohmex
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Functionele vloerbedekkingen

marmoleum®acoustic
Marmoleum Acoustic reduceert contactgeluid met 14 dB Lw (ISO 717). De vloer bestaat uit een 2
mm Corkment onderlaag waarop 2 mm Marmoleum is geperst. Het voordeel hiervan is dat de vloer
in een keer kan worden geïnstalleerd in plaats van in twee keer. U bespaart dus op installatiekosten.
Marmoleum Acoustic is verkrijgbaar in zes kleuren.

Marmoleum decibel

33032

33075 | shell

33038 | Caribbean

33032 | mist grey

33055 | fresco blue

33048 | graphite

33139 | lava

Kijk op bladzijde 86 voor technische informatie.
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Marmoleum Acoustic

marmoleum®decibel

Marmoleum decibel

LINOLEUM

Marmoleum Decibel garandeert met 17 dB Lw de beste contactgeluidreductie.
Dit vloerproduct is 2,5 mm dik en gelamineerd op 1 mm dik polyolefineschuim.

324735 | 322435

324535 | summer pudding

312535 | golden sunset

320335 | henna

324735 | green

323835 | laguna

312735 | Bleeckerstreet

312635 | Kyoto

322135 | hyacinth

322435 | chartreuse

305335 | dove blue

262135 | dove grey

303035 | blue

307535 | shell

387435 | walnut

370935 | silt

324635 | shrike

371135 | cloudy sand

312035 | rosato

270735 | barley

370735 | black hole

324835 | mammoth

387235 | volcanic ash

304835 | graphite

370535 | meteorite

370635 | beton

Kijk op bladzijde 86 voor technische informatie.

Marmoleum Decibel
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MARMOLEUM
SPORT
76

Marmoleum Sport

LINOLEUM

De natuurlijke
winnaar
Marmoleum Sport kan als sportvloer worden
gebruikt voor heel uiteenlopende sporten.
Van kinderspeelzalen tot fitnessruimtes. En
van algemene sporthallen tot hallen waar op
professioneel niveau wordt gesport. Marmoleum
Sport voldoet aan de eisen van de nieuwste
Europese norm voor sportvloeren EN14904, en de
Duitse norm DIN V 18032-2.
Het behoort tot de categorie vlakelastische
sportvloerconstructies als de vloer wordt gebruikt
in combinatie met een vlakverend systeem. Een
dergelijke vloer minimaliseert het risico op blessures
omdat de belasting over een groter vlak wordt
verdeeld. Marmoleum Sport is de enige linoleum
sportvloer die beschikbaar is in een dikte van 3,2 mm
en 4,0 mm.
Negen kleuren zijn ontwikkeld op basis van gangbare
kleuren voor sportvloeren en de laatste trends. Vier
nieuwe kleuren op basis van de Marmoleum Concrete
collectie zijn toegevoegd onder de naam Marmoleum
Sport Move.
Kijk op bladzijde 86 voor technische informatie.

83715

Marmoleum Sport
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Functionele vloerbedekkingen

marmoleum®sport

83120 + 83878

83120 *

83878 *

83212 *

83208 *

83176 *

83215

83146 *

83055 *

83210 *

Alle kleuren zijn leverbaar in 3.2 mm * Ook in 4,0 mm
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Marmoleum Sport

LINOLEUM

marmoleum®sport move

83711 + 83707

83711

83707

83715

83712

Alle kleuren zijn leverbaar in 3.2 mm * Ook in 4,0 mm

Marmoleum Sport Move
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LINOLEUM
VOOR
WANDEN EN
MEUBELS

Forbo Furniture Linoleum is wereldwijd bekend om zijn unieke combinatie van esthetische en
praktische eigenschappen. Het is daarom niet verrassend dat de collectie is bekroond met een
groot aantal prestigieuze prijzen waaronder de Red Dot design award, de award voor Good
Industrial Design en de Interzum Award.

80

Furniture Linoleum

Furniture Linoleum en Bulletin Board zijn
linoleumproducten waarmee u meubels en wanden
kunt bekleden. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden.
Het is ideaal materiaal voor prikborden en voor
functionele bekleding van wanden, meubels,
deurpanelen en kasten. Beide collecties zijn gemaakt
van grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik.
Forbo Furniture Linoleum is de finishing touch
voor iedereen die zich wil onderscheiden met
adembenemend, prachtig ontworpen en functioneel
meubilair. Opvallend meubilair dat ook een lang
leven is beschoren. Furniture Linoleum heeft
bewezen hoogwaardig te zijn en staat bekend als
stijlvol en duurzaam. Bovendien is het geschikt voor
een prachtige en decoratieve afwerking van talloze
oppervlakken.
De unieke esthetische en licht veerkrachtige
eigenschappen van Furniture Linoleum geven ieder
object een eigen karakter. De combinatie van een
mat oppervlak met een warme, zachte structuur
staat garant voor meubilair met een zeer opvallende
en unieke look en feel die door geen enkel ander
materiaal wordt geëvenaard.
Unieke voordelen:
Voor gebruikers
• tactiele eigenschappen;
• natuurlijke materialen;
• milieuvriendelijke keuze;
• verbeterde vlek- en krasbestendigheid;
• mat oppervlak;
• geen vingerafdrukken;
• antistatisch;
• kleurbestendig.

LINOLEUM

Vakmanschap
bulletin board®
Bulletin Board is een linoleum bekledingsmateriaal
dat ideaal is voor prikborden. Een mooi product met
een buitengewoon grote duurzaamheid. Daarnaast is
Bulletin Board uitermate geschikt voor een functionele
bekleding van wanden, meubels, deurpanelen en kasten.
Bulletin Board maakt efficiënte communicatie mogelijk.
Waar u ook bent. De sterke, duurzame, veerkrachtige
eigenschappen van Bulletin Board voorkomen dat het
materiaal gaat breken of kruimelen zoals vaak het geval
is bij traditionele materialen zoals kurk en zachtboard.
Bulletin Board is hygiënisch omdat het geen stof aantrekt
en bacteriostatisch is.
Bulletin Board kan worden aangebracht op vlakke
betonmuren, muren met pleisterwerk op cementbasis,
gipsmuren, scheidingswanden, plaatmateriaal zoals
hardboard, multiplex, MDF en HDF. Het kan zowel
horizontaal als verticaal worden aangebracht.

furniture linoleum

3. Crosslinked finish op waterbasis
2. Linoleum
1. Papier

Voor fabrikanten:
• flexibel;
• eenvoudig toe te passen;
• geschikt voor vele ondergronden;
• verwerking vergelijkbaar met hout;
• kan worden voorzien van coating;
• handmatige en industriële verwerking
mogelijk.

Furniture Linoleum
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Dankzij de uitbundige, rijke kleuren en intensiteit
van Bulletin Board krijgt een voorwerp een geheel
nieuwe uitstraling. De kleuren zijn afgestemd op de
diverse Marmoleum collecties. Hierdoor kan Bulletin
Board bijvoorbeeld ook prima fungeren als wegwijzer.

2162

LINOLEUM

bulletin board®

2210 | hot salsa

2211 | tangerine zest

2207 | cinnamon bark

2212 | fresh pineapple

2166* | nutmeg spice

2186* | blanched almond

2187 | brown rice

2213 | baby lettuce

2214 | blue berry

2208 | mushroom medley

2182* | potato skin

2206 | oyster shell

2162 | duck egg

2204 | poppy seed

2209 | black olive

* Ook beschikbaar in 183 cm | Kijk op bladzijde 86 voor meer technische informatie.

Bulletin Board
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4154 | 4174 | 4180 | 4183

furniture linoleum
LINOLEUM

Furniture Linoleum is een natuurlijk afwerkingsmateriaal dat de finishing touch is voor alle high-end
3D-meubelontwerpen zoals bureaus, stoelen, krukken, kasten, deuren en displays.
Het materiaal is flexibel en kan worden toegepast op allerlei constructies. Furniture Linoleum staat bekend om haar
elegantie en duurzaamheid en straalt kwaliteit en finesse uit.
Kleuren zoals houtskoolzwart en antracietgrijs zijn en blijven veel gebruikte klassiekers door ontwerpers. Een aantal
nieuwe frisse en stijlvolle kleuren zijn aan de klassieke kleurenreeks toegevoegd, naast een aantal warme tinten voor
een tijdloos en klassiek karakter.

3. Crosslinked finish op waterbasis
2. Linoleum
1. Papier

4023 | nero

4132 | ash

4154 | burgundy

4155 | pewter

4157 | pearl

4164 | salsa

4166 | charcoal

4172 | mauve

4174 | conifer

4175 | pebble

4176 | mushroom

4177 | vapour

4178 | iron

4179 | smokey blue

4180 | aquavert

4184 | olive

4185 | powder

4186 | orange blast

4182 | spring green

4181 | midnight blue

4183 | pistachio

Kijk op bladzijde 86 voor technische informatie.
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Technische specificaties
marmoleumohmex, decibel, acoustic

marmoleum sport

Marmoleum voldoet aan de eisen van de norm ISO 24011/EN 548.

1
D
H
K
,
9
3
g
5
s
L

ISO 24346 / EN 428

Decibel

Acoustic

2,5 mm

3,5 mm

4,0 mm

1

Toepassing DIN 108032, deel 2
Toepassing Lichtreflectie

ISO 10874

Klasse 23

Klasse 23

ISO 10974
Klasse 23

ISO 10874

Klasse 34

Klasse 33

ISO 10974
Klasse 33

ISO 10874

Klasse 42

Klasse 41

ISO 10974
Klasse 41

ISO 24341 / EN 426

2,00 m

2,00 m

2,00 m

ISO 24341 / EN 426

≤ 32 m

≤ 27 m

≤ 32 m

ISO 24343-1 / EN 433

< 0,15 mm

< 0,30 mm

<0,40 mm

ISO 4918 / EN 425

√

√

√

ISO 26987 / EN 423

√

√

√

DIN 51130

R9

R9

R9

EN ISO 717-2

≤ 5 dB

17 dB

14 dB

EN 1081

1-106 < R1

<1-108
Ω - statisch
dissipatief

Marmoleum voldoet aan de eisen van de norm EN 14041

T
Z
L
e

Marmoleum Sport voldoet aan de eisen van EN 584 en EN 14904

Ohmex

,
9
s
g
3
T

3,2 mm

4,0 mm

≥ 0.20

≥ 0.20

Wrijvingscoëfficiënt

0.4 - 0.6

0.4 - 0.6

ISO 24341 / EN 426

2,00 m

2,00 m

ISO 24341 / EN 426

ca. 28 m

ca. 28 m

EN ISO 717-2

≤ 6 dB

≤ 7 dB

ISO 4918/ EN 425

√

√

ISO 24343-1 / EN 433

0,10 mm

0,13 mm

EN 13501-1*

Cfl-s1

Cfl-s1

ISO 24346 / EN 428

Z
L



DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

EN 1815

< 2 kV

< 2 kV

* EC certificaat 0432-CPD-135778

EN 14041

Cfl-s1

Cfl-s1

Cfl-s1

EN 13893

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

EN 1815

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

EN 12524

0,17 W/m.K

0,17 W/m.K

0,17 W/m.K

bulletin board®

EN 14041

EN 13893

7

EN 13501-1

7

Marmoleum sport voldoet aan de eisen van of EN 14041

furniture linoleum

Bulletin Board voldoet aan de eisen van EN 688

1
,
9
.
0
5

ISO 24346 / EN 428

6,0 mm, ± 0,25

ISO 24341 / EN 426

1,22 m*

ISO 24341 / EN 426

± 28 m

ISO 23997 / EN 430

5,4 kg/m2, ± 10%

ISO 24344 / EN 435

ø 70 mm

ISO 26987 / EN 423

√

Bacteriostatische eigenschappen

√
*6 artikelen beschikbaar in 1,83 m
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Technische specificaties

1
,
9
.
3
p
0
5
L

ISO 24346

2,0 mm

ISO 24341

1,83 m

ISO 24341

≤ 30 m

ISO 23997

2,1 kg/m2

ISO 24343-1

< 0,20 mm

ISO 24343-1

≥6

ISO 24344

ø 50 mm

ISO 26987

√

EN 1815

< 2 kV

LINOLEUM

PROJECT
VINYL

s62513

PROJECTVINYL

MAAK
KENNIS
MET ONS
PROJECT
VINYL
1641|1644

50 jaar ervaring

PROJECTVINYL

Met bijna 50 jaar ervaring in het produceren van
vinylvloerbedekkingen is Forbo een belangrijke
speler op de markt van veerkrachtige vloeren.
Het grootste deel van de projectvinylcollectie
wordt in de Forbo fabriek in Coevorden gemaakt.
Wereldwijd genieten miljoenen mensen dan ook
van een Nederlandse vloer.
Projectvinyl van Forbo omvat vinyl voor vrijwel
iedere toepassing. Van algemeen toepasbaar vinyl
tot geleidende of extra veilige antislipvloeren.

De collectie
projectvinyl
wordt verdeeld
in 5 groepen:
Allura
• Luxe vinyltegels & stroken, PVC
• In 3 verschillende constructies: dryback (te lijmen),
Flex (losleg) en Click (zwevend)
• Algemeen toepasbaar
• Eenvoudig te onderhouden
Eternal & Forbo Identity
• Algemeen toepasbaar
• Banen van 2 meter breed
• Eenvoudig te onderhouden
• Vloeistofdicht af te werken
• Forbo Identity, custom made digitaal geprint vinyl
Sphera, homogeen vinyl
• Algemeen toepasbaar
• Banen van 2 meter breed
• Eenvoudig te onderhouden
• Vloeistofdicht af te werken
• Zonder richting te verwerken

50218 | 50220 | 50234

Colorex ESD- en cleanroomvloeren
• Specifiek voor toepassingen die elektrostatische
eigenschappen vereisen, zoals ESD-ruimtes,
cleanrooms, laboratoria, datacentra en de
gezondheidszorg
• In twee verschillende constructies: permanent
geleidend en permanent statisch dissipatief
• Uitmuntende en constante prestaties, ook bij zeer
intensief gebruik.
• Beschikbaar in te verlijmen tegels en loslegtegels
Step antislipvinyl
• Specifiek voor toepassing waar een hogere
slipvastheid nodig is, zoals (industriële) keukens,
sanitair en hellingbanen
• Banen van 2 meter breed
• Vloeistofdicht af te werken

Ftalaatvrij
Alle Forbo vinylcollecties zoals Allura, Colorex en Sphera
zijn 100% ftalaatvrij.

Projectvinyl
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Projectvinyl

LUXE VINYLTEGELS & -STROKEN
98

allura dryback

	Allura is een levendige, veelzijdige en hoogwaardige collectie luxe
vinyltegels en -stroken. Een toonaangevende pvc collectie met
dessins in hout, steen en abstracte motieven.

allura®click
PROJECTVINYL

106

	Het sterke en precieze clicksysteem van Allura Click zorgt voor een
snel en eenvoudig te installeren vloer die blijft presteren.

110

allura flex

	Een kwalitatief hoogstaande collectie heterogene loslegtegels die
een superieure dimensiestabiliteit bieden.

114

allura flex 0.55

	Speciale collectie loslegtegels, specifiek ontworpen met het 
Retail- en Leisure & Hospitaliy segment in gedachten.

118

allura colour

	Een homogene vinyltegel die opvalt door haar heldere en solide
kleuren. Van een neutraal kleurenpalet tot subtiele pasteltinten en
verzadigde accentkleuren.

ALGEMEEN TOEPASBAAR
PROJECTVINYL

122

eternal®

	De nieuwe Eternal collectie combineert de uitstraling van
natuurlijke materialen met kleurrijke designs en exclusieve, digitaal
geprinte dessins.

142 	forbo identity
	Digitaal geprint vinyl waarop een eigen ontwerp gemaakt kan
worden.

Projectvinyl
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144

sphera

	Sphera is 's werelds eerste echt Nederlandse homogeen
vinyl collectie. Ontworpen en ontwikkeld door een gedreven
designteam en gemaakt in de hypermoderne, Nederlandse Forbofabriek. Geproduceerd volgens de groenste methoden en met
de nieuwste technieken en resulterend in een vloer van extreem
hoge kwaliteit en zónder richting.

156

PROJECTVINYL

ANTISLIPVINYL
step®

	Step anti-slip vinyl is een collectie uiterst duurzame vinylvloeren
met een uitstekende slipweerstand en een groot scala aan dessins
in frisse kleuren.

ESD-/CLEANROOMVLOEREN

178 	colorex SD/EC
®

	Een statisch dissipatieve en elektrisch geleidende vloer voor
cleanrooms, laboratoria en elektrisch geleidende/ ESDtoepassingen.

180

colorex®plus

	Loslegtegels met zwaluwstaartverbinding voor zwaar gebruik. In
ESD, antislip of conventioneel PVC voor alle soorten ondervloeren.

Projectvinyl
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ALLURA
INNOVATIE &
KWALITEIT

Eindeloze
keuzevrijheid

PROJECTVINYL

Allura is puur Nederlands design, het wordt
ontworpen en geproduceerd in de Forbo-fabriek
in Coevorden. Deze nieuwe luxe vinyltegels en
–strokencollectie sluit perfect aan op de trends,
wensen en eisen van Nederlandse architecten,
ontwerpers en eindgebruikers.
Allura is niet alleen uniek qua ontwerp, maar ook
in de manier waarop de stroken en tegels dagelijks
worden gemaakt. Hedendaagse productiemethodes
verzekeren de maatvastheid en productsamenstelling,
zodat u verzekerd bent van een vloer die mooi is en
mooi blijft. De PUR-finish zorgt voor een vloer die
beschermd is tegen krassen en andere gebruikssporen
én die eenvoudig schoon te maken is.
Nagenoeg elke strook of tegel is uniek, dit voorkomt
herhaling in de vloer en levert een prachtig resultaat
op. De vele items in diverse formaten bieden een
enorme variëteit in keuzemogelijkheid. Zowel qua
design als constructie.
Volledig gelijmd
Dryback, oftewel een volledig verlijmde strook of
tegel is het meest toegepaste systeem binnen LVT.
Gecombineerd met een goed voorbereide ondervloer
garandeert dit het beste resultaat dat het langste mee
gaat.
Loslegtegels & -stroken
Allura Flex bestaat uit tegels en stroken die losgelegd
kunnen worden; slechts een fixeerlijm is voldoende. De
tegels en stroken zijn snel te installeren en eenvoudig
op te lichten. Ideaal dus voor snelle renovaties en
verhoogde vloeren die toegankelijk moeten blijven.
Click
Het sterke en precieze clicksysteem van Allura Click
zorgt voor een snel en eenvoudig te installeren
vloer die blijft presteren. Ook deze stroken zijn extra
maatvast, waardoor u verzekerd bent van
een blijvend mooie vloer.

Projectvinyl
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Luxe vinyltegels & - stroken

allura®dryback

white autumn oak

classic autumn oak

weathered oak

w60005* - 100 x 15 cm
w60356* - 100 x 15 cm / w60357 - 90 x 15 cm

red cherry

w60064* - 120 x 20 cm

w60185 - 150 x 28 cm
anthracite weathered oak

whitened oak

w60292* - 120 x 20 cm

grey giant oak

w60301* - 150 x 28 cm

w60280* - 180 x 32 cm

w60282* - 180 x 32 cm
dark giant oak

w60353* - 100 x 15 cm / w60354 - 90 x 15 cm

natural giant oak

w60350* - 100 x 15 cm / w60351 - 90 x 15 cm

white giant oak

w60284* - 180 x 32 cm

w60286* - 180 x 32 cm

w60357 | grey autumn oak

whitewash elegant oak

grey autumn oak

Alle dessins beschikbaar in Allura 0.7 en Allura 0.55. *: tevens beschikbaar in Allura 0.4
Hongaarse punt

98

Allura Dryback

PROJECTVINYL

allura®dryback

bleached rustic pine

pure oak

forest green oak

w60085* - 120 x 20 cm
weathered rustic pine

steamed oak

w60074* - 120 x 20 cm

natural rustic pine

w60293* - 120 x 20 cm

light rustic oak

w60082* - 120 x 20 cm

w60078* - 120 x 20 cm

w60071* - 100 x 15 cm

w60084 - 120 x 20 cm

w60065* - 120 x 20 cm
honey elegant oak

french oak

w60075 - 120 x 20 cm

roasted oak

classic beech

w60295* - 120 x 20 cm

w60026* - 100 x 15 cm

w60294* - 120 x 20 cm

w60308 | vintage oak a63499 | ochre

black rustic oak

Alle dessins beschikbaar in Allura 0.7 en Allura 0.55. *: tevens beschikbaar in Allura 0.4

Allura Dryback

99

deep country oak

central oak

light honey oak

rustic anthracite oak

Alle dessins beschikbaar in Allura 0.7 en Allura 0.55. *: tevens beschikbaar in Allura 0.4

100 Allura Dryback

grey collage oak

w60345 - 150 x 28 cm
brown silver rough oak

vintage oak

w60343 - 150 x 28 cm

w60308* - 150 x 28 cm

chocolate collage oak

w60375* - 120 x 20 cm

w60376* - 120 x 20 cm

w60374* - 120 x 20 cm
natural collage oak

w60306* - 150 x 28 cm

golden collage oak

w60300* - 150 x 28 cm

whitened rough oak

w60305* - 150 x 28 cm

w60341 - 150 x 28 cm

w60373* - 120 x 20 cm

w60343 | dark silver rough oak

w60302* - 150 x 28 cm

Luxe vinyltegels & - stroken

allura®dryback

dark silver rough oak

PROJECTVINYL

allura®dryback

blue pastel oak

chameleon pine

rose pastel oak

oyster seagrass

w61255* - 100 x 15 cm
natural sagrass

grey seagrass

w60663 - 120 x 20 cm

w61241* - 100 x 15 cm

timber seagras

w61253 - 100 x 15 cm

grey raw timber

w61257 - 100 x 15 cm

w60152 - 120 x 20 cm

w60151 - 120 x 20 cm

w60269 - 120 x 20 cm

white raw timber

w60184 - 150 x 28 cm

brown raw timber

w60183* - 150 x 28 cm

natural weathered oak

w60150 - 120 x 20 cm

w60187* - 150 x 28 cm

W60357 | W60389

dark grey pine

Alle dessins beschikbaar in Allura 0.7 en Allura 0.55. *: tevens beschikbaar in Allura 0.4

Allura Dryback 101

mist texture

smoke texture

102 Allura Dryback

shaded texture

meteor hybrid

canyon hybrid

grigio concrete

bronze weave

Alle dessins beschikbaar in Allura 0.7 en Allura 0.55. *: tevens beschikbaar in Allura 0.4

charcoal concrete

s62522* - 50 x 50 cm / s62512 - 100 x 100 cm

s62523* - 50 x 50 cm / s62513 - 100 x 100 cm

cool traces of time

s62419* - 50 x 50 cm / s62519 - 100 x 100 cm

graphite weave
s62567 - 75 x 50 cm

a63625 - 50 x 50 cm
silver metal brush

s62418* - 50 x 50 cm / s62518 - 100 x 100 cm

nickel metal brush

s62569 - 75 x 50 cm

a63604 - 50 x 50 cm

black slate

a63603 - 50 x 50 cm

s62534* - 50 x 50 cm

s62339 - 100 x 100 cm

s62337 - 100 x 100 cm

a63624 - 50 x 50 cm

s62404* - 50 x 50 cm

black pine

s62538* - 50 x 50 cm

s62536 - 50 x 50 cm

s62408 - 50 x 50 cm

w60664 - 120 x 20 cm

Luxe vinyltegels & - stroken

allura®dryback

s62569 | canyon hybrid

grey slate

warm traces of time

natural concrete

nero concrete

amber loam

earth loam

blush satin

silver gradient

grey loam

shadow satin

golden gradient

a63455 - 75 x 75 cm

a63433 - 50 x 50 cm

s62544 - 50 x 50 cm
silver stream

s62582 - 75 x 25 cm

light loam

a63434 - 50 x 50 cm

silver grey marble

s62546 - 50 x 50 cm

iced stream

a60393 - 50 x 50 cm

champagne satin

s62554 - 50 x 50 cm

s62580 - 75 x 25 cm
bianco marble

a60391 - 50 x 50 cm

aurora marble

a63432 - 50 x 50 cm

a63431 - 50 x 50 cm

s62584 - 75 x 75 cm

s63776* - 75 x 50 cm

s63774 - 75 x 50 cm

s62557 - 50 x 50 cm

taupe sand

s62542 - 50 x 50 cm

s62548 - 50 x 50 cm

s62488* - 50 x 50 cm

s62485* - 50 x 50 cm

PROJECTVINYL

allura®dryback

a63431 | champagne satin

white sand

oblique marble

silver satin

fluid

Alle dessins beschikbaar in Allura 0.7 en Allura 0.55. *: tevens beschikbaar in Allura 0.4

carrara marble

Allura Dryback 103

red

104 Allura Dryback

ochre

ocean

white

mercury solid oak

admiral

a63487 - 50 x 50 cm

royal solid oak

a63497 - 50 x 50 cm

charcoal solid oak

a63491 - 50 x 50 cm

petrol oak

a63495 - 50 x 50 cm

waxed oak

a63499 - 50 x 50 cm

a63493 - 50 x 50 cm

w60484 - 100 x 15 cm

w60381* - 100 x 15 cm

w60489 - 100 x 15 cm

w60298 - 100 x 15 cm

w60387* - 100 x 15 cm / w60388 - 50 x 15 cm / w60389 - 90 x 15 cm

w60297 - 100 x 15 cm

w60063* - 100 x 15 cm / w60056 - 50 x 15 cm / w60055 - 90 x 15 cm

Luxe vinyltegels & - stroken

allura®dryback

w60389 | charcoal solid oak w60055 | waxed oak

denim oak

seaweed solid oak

Alle dessins beschikbaar in Allura 0.7 en Allura 0.55. *: tevens beschikbaar in Allura 0.4

black

Hongaarse punt

space

a63453 - 75 x 75 cm

a63451 - 75 x 75 cm

PROJECTVINYL

allura®dryback

63453

galaxy

Allura Dryback 105

deep country oak

106 Allura Click

central oak

light honey oak

natural seagrass

grey seagrass

cc60664 - 121,2 x 18,7 cm

cc61241 - 121,2 x 18,7 cm

cc61255 - 121,2 x 18,7 cm

cc60305 - 150,5 x 23,7 cm

cc60300 - 150,5 x 23,7 cm

cc60302 - 150,5 x 23,7 cm

Luxe vinyltegels & - stroken

allura®click

cc61241 | grey seagrass

black pine

grigio concrete

silver stream

graphite weave

charcoal concrete

white sand

cc62485 - 60 x 31,7 cm

cc62488 - 60 x 31,7 cm

nero concrete

cc63604 - 60 x 31,7 cm

black slate

cc63776 - 60 x 31,7 cm

cc62523 - 60 x 31,7 cm

cc62522 - 60 x 31,7 cm

cc62418 - 60 x 31,7 cm

cc62419 - 60 x 31,7 cm

cc62404 - 60 x 31,7 cm

PROJECTVINYL

allura®click

cc63776 | silver stream

natural concrete

taupe sand
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black rustic oak

108 Allura Click

weathered rustic pine

red cherry

light rustic oak

pure oak

natural rustic pine

cc60084 - 121,2 x 18,7 cm

honey elegant oak

cc60082 - 121,2 x 18,7 cm

classic beech

cc60078 - 121,2 x 18,7 cm

cc60005 - 121,2 x 18,7 cm

whitewash elegant oak

cc60085 - 121,2 x 18,7 cm

cc60074 - 121,2 x 18,7 cm

cc60293 - 121,2 x 18,7 cm

cc60295 - 121,2 x 18,7 cm

cc60065 - 121,2 x 18,7 cm

cc60026 - 121,2 x 18,7 cm

cc60064 - 121,2 x 18,7 cm

Luxe vinyltegels & - stroken

allura®click

cc60293 | steamed oak

steamed oak

bleached rustic pine

grey autumn oak

white autumn oak

classic autumn oak

white giant oak

chocolate collage oak

natural giant oak

cc60282 - 150,5 x 23,7 cm

natural collage oak

cc60284 - 150,5 x 23,7 cm

golden collage oak

cc60286 - 150,5 x 23,7 cm

grey collage oak

cc60353 - 121,2 x 18,7 cm

rustic anthracite oak

cc60350 - 121,2 x 18,7 cm

cc60356 - 121,2 x 18,7 cm

cc60280 - 150,5 x 23,7 cm

cc60376 - 121,2 x 18,7 cm

cc60374 - 121,2 x 18,7 cm

cc60373 - 121,2 x 18,7 cm

cc60375 - 121,2 x 18,7 cm

cc60306 - 150,5 x 23,7 cm

PROJECTVINYL

allura®click

cc60306 | rustic anthracite oak

grey giant oak

dark giant oak
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Luxe vinyltegels & - stroken

allura® flex
Overtuigend gemak
Allura Flex is puur Nederlands design gecombineerd met gemak. Het wordt ontworpen en geproduceerd in de
Forbo-fabriek in Coevorden en de tegels en stroken zijn eenvoudig, los te installeren. Slechts een fixeerlijm is
voldoende.
Hierdoor is je vloer extra snel te gebruiken en kun je ook na de installatie eenvoudig bij de ondervloer. Ideaal
dus voor bijvoorbeeld verhoogde vloeren of snelle renovaties. En doordat vrijwel de gehele Flex collectie ook
beschikbaar is in Allura dryback (wat verlijmd wordt op de ondervloer), kun je perfect de juiste vloer voor elke
ruimte kiezen, zonder concessies te doen aan de functionaliteit.

Synergy: 3 ontwerpen, 3 vormen,
3 texturen: 1 collectie. Synergy
combineert Tessera tapijttegels met
Allura Flex vinyltegels tot prikkelende
vloerontwerpen. Bekijk de collectie
op bladzijde 296!

110 Allura Flex

colored textile

black slate

graphite weave

fox orange

taupe sand

natural concrete

1633 9233 - 50 x 50 cm / 1623 9223 - 100 x 100 cm

white sand
halcyon blue
9013 9213 - 50 x 50 cm

9015 9215 - 50 x 50 cm

9011 9211 - 50 x 50 cm

nero concrete

1628 9228 - 50 x 50 cm / 1624 9224 - 100 x 100 cm

1634 9234 - 50 x 50 cm / 1639 9239 - 100 x 100 cm

9017 9217 - 50 x 50 cm

1508 9318 - 50 x 50 cm

1656 9356 - 50 x 50 cm
gecko green

1632 9222 - 50 x 50 cm / 1626 9226 - 100 x 100 cm

cool sand

1506 9316 - 50 x 50 cm

9004 9304 - 50 x 50 cm

lobster red

1664 9264 - 50 x 50 cm

1584 9394 - 50 x 50 cm

PROJECTVINYL

allura®flex

cc63776 | silver stream

charcoal concrete

Alle dessins beschikbaar in Flex 1.0 en Flex 0.55. De dessinnummers van Flex 0.55 zijn in het blauw weergegeven.

grigio concrete

Allura Flex 111

white autumn oak

112 Allura Flex

light rustic oak

whitewash elegant oak

honey elegant oak

grey giant oak

pure oak

1532 1993 - 100 x 20 cm

natural giant oak

1535 1995 - 100 x 20 cm

grey autumn oak

1605 9205 - 120 x 20 cm

classic autumn oak

1604 9204 - 120 x 20 cm

1682 9282 - 120 x 20 cm

9050 9050 - 100 x 20 cm / 9051 9051 - 120 x 20 cm

1684 9284 - 120 x 20 cm

9080 9380 - 150 x 28 cm

9084 9384 - 150 x 28 cm

9056 9256 - 100 x 20 cm / 9057 9257 - 120 x 20 cm

9053 9253 - 100 x 20 cm / 9054 9254 - 120 x 20 cm

Luxe vinyltegels & - stroken

allura®flex

9084 | natural giant oak

black rustic oak

Alle dessins beschikbaar in Flex 1.0 en Flex 0.55. De dessinnummers van Flex 0.55 zijn in het blauw weergegeven.

steamed oak

hungarian point size

PROJECTVINYL

allura®flex

central oak

light honey oak

natural seagrass

1672 9372 - 150 x 28 cm

9076 9276 - 120 x 20 cm
grey seagrass

1674 9374 - 150 x 28 cm

1651 9347 - 100 x 20 cm

deep country oak

rustic anthracite oak

1644 9344 - 100 x 20 cm

9074 9274 - 120 x 20 cm
chocolate collage oak

1641 9341 - 100 x 20 cm

natural collage oak

1671 9371 - 150 x 28 cm

golden collage oak

1670 9370 - 150 x 28 cm

grey collage oak

9073 9273 - 120 x 20 cm

9075 9275 - 120 x 20 cm

1641 | natural seagrass 1644 | oyster seagrass

oyster seagrass

Alle dessins beschikbaar in Flex 1.0 en Flex 0.55. De dessinnummers van Flex 0.55 zijn in het blauw weergegeven.
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Luxe vinyltegels & - stroken

allura® flex 0.55
Allura Flex 0.55 kan – net als de reguliere Allura Flex – los gelegd worden. Deze speciale collectie is ontworpen met
de retail, leisure en hospitality segmenten in gedachten, waardoor deze vloer perfect past in een gastvrije omgeving.
En doordat de vloer extra snel geïnstalleerd kan worden is hij naast mooi ook heel praktisch.

1995 | 1988 | 1987

114 Allura Flex 0.55

canyon hybrid

malachite hybrid

nero marble

silt concrete

carbon concrete

1967 - 75 cm x 50 cm

oyster marble

1945 - 80 x 80 cm / 1944 - 50 x 50 cm

sky marble

1954 - 50 cm x 50 cm

blanco marble

1968 - 75 cm x 50 cm

1969 - 75 cm x 50 cm

1948 - 80 cm x 80 cm / 1947 - 50 x 50 cm

1942 - 80 cm x 80 cm / 1941 - 50 x 50 cm

1956 - 75 cm x 50 cm / 1955 - 50 x 50 cm

1953 - 50 cm x 50 cm

1958 - 75 cm x 50 cm / 1957 - 50 cm x 50 cm

PROJECTVINYL

allura® flex 0.55
stone

1953 | 1955 | 1957

natural concrete

meteor hybrid

Allura Flex 0.55 115

wood

smoked rough oak

116 Allura Flex 0.55

chalked rough oak

blond rough oak

classic rough oak

1914 - 150 cm x 28 cm

1915 - 150 cm x 28 cm

1911 - 150 cm x 28 cm

1912 - 150 cm x 28 cm

1972 | 1973 | 1974 | 975 | 1976 | 1977

1913 - 150 cm x 28 cm

Luxe vinyltegels & - stroken

allura® flex 0.55

burned rough oak

smoke solid oak

earth solid oak

1977 dark green pine

seaweed solid oak

light grey pine
petrol oak

dark grey pine

eggplant solid oak

1975 - 120 cm x 20 cm

1974 - 120 cm x 20 cm

1997 - 100 cm x 20 cm

1998 - 100 cm x 20 cm

roasted oak

1987 - 100 cm x 20 cm

denim oak

1973 - 120 cm x 20 cm

berry oak

1972 - 120 cm x 20 cm

pure oak

1986 - 100 cm x 20 cm

light green pine
1999 - 100 cm x 20 cm

1996 - 100 cm x 20 cm

weathered oak

1984 - 100 cm x 20 cm

shadow oak

1977 - 120 cm x 20 cm

1976 - 120 cm x 20 cm

bleached oak

1988 - 100 cm x 20 cm

1985 - 100 cm x 20 cm

steamed oak

light blue pine

dark blue pine

charcoal solid oak
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PROJECTVINYL

1993 - 100 cm x 20 cm

1994 - 100 cm x 20 cm

1995 - 100 cm x 20 cm

1992 - 100 cm x 20 cm

1991 - 100 cm x 20 cm

allura® flex 0.55

Luxe vinyltegels & - stroken

allura® colour
Allura Colour valt op door haar unieke uitstraling en heldere en solide kleuren. De kleuren zijn extra sprekend,
doordat het homogene vinyltegels zijn. Dit zorgt voor een opvallende look. De PUR finish zorgt er daarnaast voor
dat de vloer eenvoudig te onderhouden is. De tegels zijn ideaal voor kantoren, winkels en bijvoorbeeld in de zorg.
De collectie is beschikbaar in 24 kleuren, van heldere accentkleuren, tot subtiele steenachtige kleuren. Het formaat
van de tegels is 61x61 cm en de dikte 2,0 mm. Kijk op pagina 121 voor technische informatie.

c68014

c68011 chalk

c68020 champagne

c68012 pearl grey

c68014 cafe au lait

c68019 light grey

c68013 cement

c68030 slate green

c68015 dark lead

118 Allura Colour

c68018 faded brown

c68026 cool grey

c68027 olive black

c68036 charcoal

allura® colour

PROJECTVINYL

Homogene vinyltegels

c68019, c68031

c68024 pale green

c68025 chartreuse

c68022 acid yellow

c68021 curry

c68031 orange

c68032 signal red

c68029 pale jade

c68023 light blue

c68028 lavender

c68035 marine blue

c68033 raspberry

c68034 burgundy

Allura Colour 119

s62584 | oblique marble

Technische specificaties
allura

;

Allura 0.55

Allura 0.40

Click

Flex 1.0

Flex 0.55

Allura Colour

Totale dikte

EN-ISO 24346

2,5 mm

2,5 mm

2 mm

5,0 mm

5,0 mm

4,0 mm

2,0 mm

Dikte slijtlaag

EN-ISO 24340

0,70 mm

0,55 mm

0,4 mm

0,55 mm

1 mm

0,55 mm

2,00 mm

112

112

48

38

43

43

Collectie omvang
Particulier gebruik

EN-ISO 10874

23

23

23

23

23

23

Commercieel gebruik

EN-ISO 10874

34

33

32

33

34

33

34

Licht industrieel gebruik

EN-ISO 10874

43

42

41

42

43

42

43

Afmetingen tegel

EN-ISO 24342

50 x 50 cm /
75 x 50 cm

50 x 50 cm /
75 x 50 cm

61 x 61 cm

100 x 15 cm /
120 x 20 cm /
150 x 28 cm /
180 x 32 cm
3,0 m2 (12 st) /
3,75 m2 (10 st)
3,0 m2 (20 st) /
2,9 m2 (12 st) /
4,2 m2 (10 st) /
4,6 m2 (8 st)

100 x 15 cm /
120 x 20 cm /
150 x 28 cm /
180 x 32 cm
3,0 m2 (12 st) /
3,75 m2 (10 st)
3,0 m2 (20 st) /
2,9 m2 (12 st) /
4,2 m2 (10 st) /
4,6 m2 (8 st)

< 400 mm < 0,25
mm
> 400 mm < 0,35
mm

Afmetingen strook

EN-ISO 24342

Aantal tegels per doos

Aantal stroken per doos

.
[
s
g
3
>
5
2

Allura 0.70

50 x 50 cm

60 x 31,7 cm

50 x 50 cm

50 x 50 cm

100 x 15 cm /
120 x 20 cm /
150 x 28 cm /
180 x 32 cm

121,2 x 18,7 cm /
150,5 x 23,7 cm

100 x 20 cm /
120 x 20 cm /
150 x 28 cm

100 x 20 cm /
120 x 20 cm /
150 x 28 cm

3,0 m2 (12 st)

1,90 m2 (10 st)

2,5 m2 (10 st)

3,0 m2 (12 st) /
2,25 m2 (6 st)

3,0 m2 (20 st) /
2,9 m2 (12 st) /
4,2 m2 (10 st) /
5.76 m2 (10 pcs)

1,81 m2 (8 st) /
2,14 m2 (6 st)

2,0 m2 (10 st) /
2,4 m2 (10 st) /
2,52 m2 (6 st)

2,8 m2 (14 st) /
2,88 m2 (12 st) /
4,2 m2 (10 st)

< 400 mm < 0,25
mm
> 400 mm < 0,35
mm

< 400 mm < 0,25
mm
> 400 mm < 0,35
mm

< 400 mm < 0,25
mm
> 400 mm < 0,35
mm

< 400 mm < 0,25
mm
> 400 mm < 0,35
mm

≤ 400 mm: ≤ 0.25
mm
≥ 400 mm: ≤ 0.35
mm

ca 3600 g/m2

ca 3400 g/m2

ca 2850 g/m2

8300 g/m2

ca 6550 g/m2

ca 5200 g/m2

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

R10

R10

R10

R9

Haaksheid en rechtheid

EN-ISO 24342

Totaalgewicht

ISO 23997

Gehalte bindmiddel
in de slijtlaag

EN-ISO 10582

Slipweerstand

DIN 51130

R10

R10

R10

Slijtweerstand

EN 660-2

Klasse T

Klasse T

Klasse T

Klasse T

Klasse T

Klasse T

M

14 dB

14 dB

3 dB

6 dB

6 dB

5 dB

7 dB / 15 dB in
combinatie met
Forbo underlay

ISO 4918

Superieur

Zeer goed

Zeer goed

Goed

Superieur

Zeer goed

Goed

Indrukbestendigheid

ISO 24343-1

~ 0,04 mm

~ 0,04 mm

~ 0,04 mm

~ 0,05 mm

~ 0,11 mm

~ 0,04 mm

~ 0,04 mm

Kleurechtheid

ISO 105-B02

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

VOC emissies

ISO 16000-9

≤ 100 µg/m3

≤ 100 µg/m3

≤ 100 µg/m3

≤ 160 µg/m3

≤ 110 µg/m3

≤ 110 µg/m3

Chemische bestendigheid

EN-ISO 26987

Zeer goed

Zeer goed

Zeer goed

Zeer goed

Zeer goed

Zeer goed

Uitstekend

Dimensiestabiliteit (na
blootstelling aan warmte)

EN-ISO 23999

≤ 0,05%

≤ 0,05%

≤ 0,05%

≤ 0,05%

≤ 0,05%

≤ 0,05%

≤ 0,05%

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Contactgeluidreductie (∆Lw)

EN ISO 717-2

Geschikt voor bureaustoelen

Allura voldoet aan de eisen van EN 14041

R
Z
e
L

Brandgedrag

EN 13501

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Slipweerstand

EN 13893

DS - μ > 0,30

DS - μ > 0,30

DS - μ > 0,30

DS - μ > 0,30

DS - μ > 0,30

DS - μ > 0,30

DS - μ > 0,50

Geschikt voor
vloerverwarming

Geschikt voor
vloerverwarming

Geschikt voor
vloerverwarming

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

Warmteweerstand

EN 12524

Geschikt voor
vloerverwarming

Geschikt voor
vloerverwarming

Geschikt voor
vloerverwarming

Geschikt voor
vloerverwarming
zonder underlay

Statische electriciteit

EN 1815

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

ISO 9001
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Allura en Allura Click voldoen aan de eisen van EN-ISO 10582 / Allura Flex voldoet aan de eisen van EN 651

ETERNAL
13122 | 44852

Maak kennis
met de unieke
vinylvloeren van de
Eternal collectie

Authentiek
Alle dessins in Eternal zijn uniek. Ze zijn
ontworpen door de designers van Forbo en
sluiten aan op klassieke, eigentijdse en
moderne interieurs.

PROJECTVINYL

Gezondheidszorg
Eternal is de ideale vloer voor de gezond
heidszorg: het waarborgt de hygiëne en is
eenvoudig schoon te maken en te
onderhouden.

Onderwijs
Juist in het onderwijs is de vraag groot naar
een onderhoudsvriendelijke, sterke vloer die
er jarenlang mooi uit blijft zien. Eternal sluit
daar perfect op aan.

Kantoren
Een kantoor dat niet alleen bedoeld is om te
werken, maar tegelijkertijd inspireert tot
grootse ideeën. Met Eternal creëert u een
unieke sfeer.

13122 | grey painted wood

De Eternal collectie van Forbo combineert
de uitstraling van natuurlijke materialen met
kleurrijke designs en exclusieve, digitaal geprinte
dessins. Het is de perfecte vloer voor een uitge
breid scala aan toepassingsgebieden, zoals in de
gezondheids- en ouderenzorg, het onderwijs, maar
ook voor gebruik in kantoren, retail en natuurlijk
hospitality & leisure.
Tijdens de ontwikkeling van deze collectie zijn we
uitgegaan van de ‘Compliance-Plus’-filosofie; dit houdt
in dat er bij de productie op het gebied van milieu
eisen meer gedaan is dan wettelijk noodzakelijk.
Eternal bestaat uit heterogeen projectvinyl dat met
de meest vooruitstrevende, ftalaatvrije technieken is
geproduceerd.

Hospitality & Leisure
Eternal biedt u een enorme keuze in
inspirerende, kleurrijke en abstracte dessins.
Perfect om uw eigen stempel op het interieur
te drukken.

Ouderenzorg
Een Eternal vloer geeft iedere ruimte een
natuurlijke en huiselijke uitstraling. Of het nu
gaat om bewonerskamers,
gemeenschappelijke ruimtes, de receptie of
het restaurant.

Retail
Of het nu gaat om een complete winkelvloer
of een shop-in-shop concept, met de Eternal
collectie heeft u alle keuze voor een
indrukwekkend winkelinterieur.

Eternal 123

12942 |indigo woven

Productopbouw Eternal

Eternal colour
(exclusief Gradient)

PUR Pearl finish – R10
Gekleurde, compacte slijtlaag van 0,7
mm met ingestrooide deeltjes (Slate
zonder instrooiing)
Geïmpregneerd glasvlies
Gekalanderde rug met 50%
gerecycled materiaal

Eternal wood, material
(exclusief Slate)

PUR Pearl of PUR Wood Pearl finish
– R10
Transparante, compacte slijtlaag van
0,7 mm (bij Eternal Stone met
ingestrooide deeltjes)
Printlaag
Geïmpregneerd glasvlies
Gekalanderde rug met 50%
gerecycled materiaal

PUR Pearl en PUR Wood Pearl
Eternal is voorzien van de bewezen PUR Pearl of PUR Wood Pearl finish.
Deze is gelijkmatig aangebracht over het gehele oppervlak, waardoor
u verzekerd bent van een sterke vloer die lang mooi blijft. Nieuw in
de collectie zijn 8 items die een speciale PUR Wood Pearl embossing
(reliëf ) hebben gekregen, waardoor de prestaties en de uitstraling een
extra dimensie krijgen. Ook bij deze items is schoonmaak en onderhoud
uitermate eenvoudig.
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PROJECTVINYL

Eternal dankt haar hoge dimensiestabiliteit onder andere aan de glasvliesdrager. De gekalanderde rug zorgt
ervoor dat Eternal een sterke, maar ook flexibele en installatievriendelijke vloer is. Bovendien bevat deze rug 50%
gerecycled materiaal, wat resulteert in een nog beter milieuprofiel. Eternal behoudt haar mooie uitstraling door
de unieke PUR Pearl toplaag met innovatief reliëf. Door deze toplaag is een Eternal vloer ook eenvoudig schoon
te maken.

Algemeen toepasbaar projectvinyl

DE VERTROUWDHEID
VAN ETERNAL WOOD
Eternal Wood bestaat uit realistische en natuurgetrouwe houtdessins. Van modern tot klassiek en van grote planken
tot verschillende breedtes in één dessin. Vernieuwend is het dessin 'Patchwood' dat vintage planken in diverse
breedtes combineert tot een spannende maar zeer toepasbare vloer.

xxx

10982 | original patchwood

126 Eternal Wood

**

eternal wood

PROJECTVINYL

R10

Unieke PUR Wood
Pearl embossing:
natuurgetrouwe look,
eenvoudig schoon
te houden

xxx | real timber
11042

10232 | dark walnut

10362 | warm chestnut

10962 | coal patchwood

10972 | grey-blue patchwood

10982 | original patchwood

11032 | brushed timber

11042 | real timber

11052 | smoked timber

10972 | grey-blue patchwood

11162 | tropical beech

11212 | |natural pine

** in 1 richting installeren | Kijk op pagina 140 voor technische informatie.
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Algemeen toepasbaar projectvinyl

eternal wood

11952 | steamed oak

11222 white pine

11962 | limed oak

11632 | light oak

11642 | cerusé oak

11652 | vintage oak

11232 | stone pine

11442 | washed beech

11542 | traditional oak

11912 | whitewashed oak

11952 | steamed oak

11962 | limed oak

Kijk op pagina 140 voor technische informatie.

128 Eternal Wood

PROJECTVINYL

eternal wood

11222 | white pine

12802 | elegant oak

12832 | natural oak

13112 | white painted wood

13122 | grey painted wood

13422 | black oak

13972 | natural colourful oak

13982 | blue colourful oak

13112 | white painted wood

13402 | aged oak

13412 | shadow oak

Kijk op pagina 140 voor technische informatie.
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DE DIVERSITIEIT
VAN ETERNAL MATERIAL

Eternal Material omvat
diverse dessins. Van een stoer beton
tot een zacht en warm textieldessin en
Onder Eternal Material valt een veelheid
robuuste metaallooks.
aan dessins en kleuren. Van stoere
betondessins tot warme en tactiele
Nieuw
textieldessins. De kleuren lopen van intens
Slate met een
zwart tot warm grijs en helder wit.
gekleurde toplaag: voor een extra
diepe en solide kleur voor een
Extra diepe kleuren door de gekleurde
echte leisteenlook.
toplaag van de Slatedessins.

42292 | charcoal slate

130 Eternal Material

*

eternal Material

PROJECTVINYL

R10

11392 | silver stripe

11342 | frost stripe**

13002 | silver concrete

11392 | silver stripe**

11372 | bamboo stripe**

11382 | anthracite stripe**

42322 | smoke slate

13022 | beton concrete

13032 | anthracite concrete

13082 | gravel concrete

13712 | brushed chrome

42632 | concrete slate

13762 | brushed bronze

13772 | brushed aluminium

42252 | mercury slate

42292 | charcoal slate

* stortend installeren ** in 1 richting installeren | Kijk op pagina 140 voor technische informatie.

Eternal Material 131

Algemeen toepasbaar projectvinyl

*

eternal Material

R10

12612 | linen textile

12012 | quartz stone

12612 | linen textile**

12032 | coal stone

12042 | granite stone

12092 | neutral stone

12252 | white stone

12622 | sisal textile**

12932 | grey woven

12942 | indigo woven
* stortend installeren ** in 1 richting installeren | Kijk op pagina 140 voor technische informatie.

132 Eternal Material
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eternal Material

10012 | pebble stucco

10012 | pebble stucco

12422 | grey textured concrete

10042 | graphite stucco

12432 | light textured concrete

10022 | loam stucco

10032 | |fossil stucco

12442 | warm textured concrete

13762 | brushed bronze

Kijk op pagina 140 voor technische informatie.

Eternal Material 133

DE INTENSITEIT
VAN ETERNAL
COLOUR

44852 | violet-mint gradient, 44842 | mint-turquoise gradient, 43982 | petrol sparkle

134 Eternal Colour

PROJECTVINYL

Eternal Colour biedt een inspirerende keuze
aan kleuren en dessins. Van echt wit tot
sprekende, heldere kleuren. Bij Eternal Sparkle
heeft u de keuze uit 20 tinten met een kleine
flonkering
die diepte
geeft
aan uw vloer.
Eternal Colour
bestaat
uit intense,
opvallende en unieke
vloeren. De gradient
NIEUW
heeft
een buitengewoon
verloop over
de
gradients
met een kleurverloop
over
de volle
breedte
van
de
baan.
De
sparkle
de volle breedte van de baan.
items worden gevormd door een intens
gekleurde, uni toplaag met een instrooiing
die zorgt voor een kleine flonkering. En
neem ook zeker eens een kijkje bij het
Rainbow dessin. Een kleurrijke regenboog
van maar liefst 10 meter lang!
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Algemeen toepasbaar projectvinyl

eternal colour

R10

*

Deze Gradient dessins hebben een kleurverloop over de volle breedte van de baan. Dit betekent
dat de baan links een andere kleur heeft dan rechts. Kijkt u bijvoorbeeld naar kleur 44842, dan
heeft deze aan de ene kant een mintkleur en aan de andere kant een turquoise tint.
Kleur 44822 en 44832 bestaan uit zwart, wit en grijstinten en zijn voorzien van een instrooiing.
De andere kleuren hebben geen instrooiing.
De mogelijkheden van de gradients zijn eindeloos. Zo kunt u ze onderling combineren,
waardoor u bijvoorbeeld een kleurverloop van maar liefst 8 meter breed kunt maken!

40542 | earth palette, 44832 | grey-black shaded space

44822 | black-white shaded space

44842 | mint-turquoise gradient

44832 | grey-black shaded space

44852 | violet-mint gradient

44872 | turquoise-eggplant gradient

44862 | eggplant-violet gradient
* stortend installeren ** in 1 richting installeren | Kijk op pagina 140 voor technische informatie.

136 Eternal Colour

**

*

eternal colour

PROJECTVINYL

R10

43982 | petrol sparkle

40292
40252 | mercury palette

40292 | charcoal palette

41002 | snow contrast

43132 | tender sparkle

40322 | smoke palette

40542 | earth palette

41252 | mercury contrast

41292 | charcoal contrast

41322 | smoke contrast

43002 | fog sparkle

43172 | cream sparkle

43212 | mouse sparkle

43232 | night sparkle

43292 | charcoal sprakle

43382 | carbon sparkle

43432 | espresso sparkle

43482 | dragon sparkle

43492 | red sparkle

43592 | turquoise sparkle

43602 | plum sparkle

43692 | mint sparkle

43702 | jungle sparkle

43722 | bubblegum sparkle

43742 | honey sparkle

43812 | taupe sparkle

43952 | eggplant sparkle

43982 | petrol sparkle

43992 | violet sparkle

* stortend installeren | Kijk op pagina 140 voor technische informatie.
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Algemeen toepasbaar projectvinyl

DIGITAAL GEPRINT
ETERNAL UW VLOER
OP MAAT
Een deel van de Eternalcollectie bestaat uit
digitaal geprinte dessins. Deze hebben precies
dezelfde kwaliteit als de rest van de collectie,
alleen het ontwerp verschilt. De 0,7 mm dikke
slijtlaag garandeert dat de vloer extra lang
mooi blijft.
De geavanceerde printtechniek geeft onze ontwerpers
hele nieuwe mogelijkheden in dessins en kleuren.
Van een subtiel kleurverloop en een kleurrijke
regenboog met een lengte van maar liefst 10 meter
tot spectaculaire geodes. Maar dit zijn niet de enige
mogelijkheden. Zelfs een vloer geheel op maat is
een optie, en dat al vanaf 24 m2. Zo geeft u een
vergaderruimte, winkel of bijvoorbeeld restaurant een
écht persoonlijk tintje.

44932 | petrified bark, 40525 | earth palette

138 Eternal Colour

Rainbow
Rainbow toont het verloop van een regenboog. Het
dessin is 10 meter lang en 1,95 meter breed en is
zo ontworpen dat de rollen naast elkaar gebruikt
kunnen worden. Zo creëert u een regenboog van elke
wenselijke breedte en lengte. Vrijwel elke centimeter
van Rainbow is uniek en de kleuren zijn fenomenaal.
Magnified Nature
Geodes van enorme proporties, dat is Magnified
Nature. De effecten van edelstenen en versteend hout
vormen een blikvanger in vrijwel iedere ruimte. Elk
van de drie ontwerpen kan in vele formaten geleverd
worden, tot bijna 4 meter breed. Hierdoor is Magnified
Nature perfect als echte eyecatcher op de vloer. De
Eternal Magnified Nature designs worden geleverd
als inzet die in alle vloeren uit de Eternal collectie
geïnstalleerd kan worden.

Colourful Geode

Maximum
395 cm

Minimum
195 cm
521 cm

257 cm

44912 | colourful geode
43982 | petrol sparkle

43982 | petrol sparkle

43232 | night sparkle

43592 | turquoise sparkle

43482 | dragon sparkle

Natural Geode

Maximum
395 cm

Minimum
195 cm
450 cm

222 cm

Dit item combineert mooi met:

44922 | natural geode
43002 | fog sparkle

43132 | tender sparkle

43812 | taupe sparkle

40322 | smoke palette

43212 | mouse sparkle

Maximum
395 cm
Minimum
195 cm
450 cm

222 cm

Dit item combineert mooi met:

44932 | petrified bark
43002 | fog sparkle

43002 | fog sparkle

40542 | earth palette

43432 | espresso sparkle

43992 | violet sparkle

Kijk op pagina 140 voor technische informatie.
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PROJECTVINYL

Dit item combineert mooi met:

Technische specificaties

Technische specificaties
Eternal voldoet aan de eisen van EN-ISO 10582

Eternal
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Totale dikte

EN-ISO 24346

2,0 mm

Dikte slijtlaag

EN-ISO 24340

0,7 mm

Collectie omvang

96

Commercieel gebruik

EN-ISO 10874

34

Industrieel gebruik

EN-ISO 10874

43

Rolbreedte

EN-ISO 24341

2m

Rollengte

EN-ISO 24341

± 25 m

Totaalgewicht

EN-ISO 23997

2,8 kg/m2

Dimensiestabiliteit

EN-ISO 23999

< 0,1 %

Indrukbestendigheid

EN-ISO 24343-1

Slijtweerstand

EN 660-2

T

Geschikt voor bureaustoelen

ISO 4918 / EN 425

Ja

Kleurechtheid

ISO 105-B02

≥6

Flexibiliteit

EN-ISO 24344

ø 10 mm

Weerstand tegen chemicaliën

EN-ISO 26987

zeer goed

Slipweerstand

DIN 51130

Elektrische weerstand

EN 1081

Geschikt voor vloerverwarming

≤0,05

R10
R1 > 1·10 9 Ω
Ja

Eternal voldoet aan de eisen van EN 14041
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Brandgedrag

EN 13501-1

Bfl-s1

Slipweerstand

EN 13893

DS - µ ≥ 0,30

Statische elektriciteit

EN 1815

≤ 2 kV

Warmtegeleidingscoëfficient

EN 12524

0,25 W/m·K

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.
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PROJECTVINYL
44752 | rainbow

FORBO
IDENTITY EEN
PERSOONLIJKE
VLOER

Eén van de oneindige mogelijkheden die met Forbo Identity gerealiseerd kan worden.
Architect/ vloerdesign: Niko Hoebe. Lokatie: Zeeburghuis, Amsterdam. Uitwerking: MyFour.

Forbo Identity
digitaal geprint vinyl

Met Forbo Identity, digitaal geprint vinyl, is vrijwel
elk vloerontwerp mogelijk. Van een landkaart in
een klaslokaal, een luchtfoto in een hotelkamer,
champagnebubbels in een slijterij tot een hinkelbaan in
een speellokaal; al uw ideeën worden werkelijkheid.
Het vinyl waarop we uw ontwerp printen is van
hoogwaardige kwaliteit. De print wordt ingesloten
tussen de stabiele rug en de 0,7 mm dikke toplaag.
Hierdoor blijft de uitstraling van uw ontwerp
gedurende de hele levensduur behouden en zal de
kleurintensiteit vrijwel altijd gelijk blijven. Forbo Identity
is beschikbaar op circa 2 of 4 meter breed. De minimale
bestelhoeveelheid bedraagt slechts 24 m2, waardoor u
dit product ook voor kleinere ruimtes kunt gebruiken.

Eternal voldoet aan de eisen van ISO 10582 / EN 649
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ISO 24346 / EN 428

2,0 mm

ISO 24340 / EN 429

0,7 mm

ISO 10874 / EN 685

34/43

ISO 23999 / EN 434

< 0,1 %

ISO 24341/ EN 426

variabel

ISO 24341 / EN 426

± 25 m

ISO 24343-1 / EN 433

≤ 0,05 mm

EN 660-2

Groep T

DIN 51130

R10

PROJECTVINYL

Zoekt u een vloer waarmee u zich kunt
onderscheiden? Een vloer die volledig voldoet aan
uw wensen en die u helemaal zelf kunt ontwerpen?

7

Eternal voldoet aan de eisen van EN 14041

EN 14041

EN 13501-1

B fl-s1

EN 13893

DS: - μ ≥ 0,30

EN 1815

≤ 2 kV

Wilt u meer weten van dit unieke product?
Neem dan contact op met uw Forbo Accountmanager,
kijk op www.forbo-flooring.nl/forbo-identity of
bel 075 647 78 80.

Forbo Identity 143

SPHERA
EEN NIEUWE
STANDAARD
IN HOMOGEEN
VINYLVLOEREN
50051 | 50053

Innovatief en hoogwaardig
homogeen vinyl

Traditioneel en eigentijds met een modern tintje. Dat is Sphera
Element. Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst
evenwichtig en modern kleurenpalet. Het aanbod uit de Element
collectie bestaat uit duidelijke en algemeen toepasbare vloeren die
goed passen bij de eigentijdse kleuren van moderne ruimtes zoals
zorginstellingen, openbare gebouwen en scholen.
Sphera Energetic is een opvallende collectie die homogeen vinyl
een totaal andere look geeft. Het biedt een intrigerend palet van
haast uni vloeren en vloeren met opvallende details. De toevoeging
van transparante chips zorgt voor diepte en vuilverhullende
eigenschappen. Dit maakt het een voorbeeldige vloer voor zowel
moderne interieurs als klassieke toepassingen.
Sphera Energetic omvat 41 uni kleuren en 11 bijpassende vloeren
met kleurrijke highlights. Deze 11 ‘vivid’ vloeren bestaan uit 3 kleuren
van de rest van het palet. Zo is Vivid elephant opgebouwd uit
Elephant, Denim en Mandarin. Hierdoor zijn prachtige combinaties
mogelijk.
Sphera is synoniem aan een veilige en hygiënische vloer die
bijdraagt aan een gezond binnenklimaat. Sphera vloeren zijn 100%
ftalaatvrij, hebben een extreem lage emissie en worden gemaakt
in een omgeving die volledig op groene energie draait en waar
productieafval niet aan de orde is.

Forbo’s unieke homogeen vinyl-techniek

Precieze
embossing
voor unieke
prestaties

100% ftalaat-vrij
& extreem lage
emissiewaarden

Vlek- en
krasbestendige
SMART top
PUR finish

Geproduceerd in
‘zero waste
environment’

Hoge tot zeer
hoge
lichtreflectiewaardes (LRV)
en verzadigde
tinten

Sphera Element 145

PROJECTVINYL

Sphera is de naam van de collectie hoogwaardig homogeen vinyl
van Forbo. Ontworpen en ontwikkeld door het ontwerpteam van
Forbo, gemaakt met ultramoderne technologie in een geavanceerde
‘greenfield’ omgeving, resulterend in homogeen vinyl van extreem
hoge kwaliteit en zónder richting.

Algemeen toepasbaar projectvinyl

sphera® element

50001 | 50008

50000 | white

LRV 72%

50001 | black

LRV 6%

50004 | mid neutral grey

LRV 36%

50005 | dark neutral grey

LRV 24%

50002 | white neutral grey

LRV 63%

50006 | anthracite

LRV 15%

50003 | light neutral grey

LRV 53%

50007 | grey sky

LRV 63%

146 Sphera Element

50008 | silver grey

LRV 47%

50009 | lead

LRV 27%

50010 | iron

LRV 17%

50011 | steel

LRV 10%

PROJECTVINYL

sphera® element

50044

50012 | mist

LRV 66%

50017 | ivory

LRV 62%

50013 | smog

LRV 43%

50018 | mortar

LRV 49%

50014 | smoke

LRV 27%

50015 | basalt

LRV 19%

50016 | ash

LRV 15%

50022 | shell

50024 | stone

50019 | clay

LRV 70%

50027 | fog

LRV 65%

50023 | sand

LRV 53%

50028 | greige

LRV 47%

50029 | taupe

LRV 34%

LRV 38%

50020 | silt

LRV 23%

50025 | earth

LRV 23%

50030 | moleskin

LRV 21%

LRV 36%

50021 | truffle

LRV 15%

50026 | mud

LRV 15%

50031 | coal

LRV 15%

Sphera Element 147

Algemeen toepasbaar projectvinyl

sphera® element

50037 | 50033 | 50032

50032 | soft lilac

LRV 56%

50036 | water

50033 | dimgray

LRV 20%

50037 | china blue LRV 36%

50034 | amethyst

148 Sphera Element

LRV 13%

LRV 60%

50040 | azur

LRV 58%

50041 | pacific

LRV 24%

50045 | jade

LRV 40%

50038 | blueberry

LRV 19%

50035 | purple heart LRV 13%

50042 | cerulean

LRV 13%

50044 | turquoise

LRV 60%

50046 | teal

LRV 16%

50039 | navy

LRV 10%

50043 | cloud

LRV 64%

PROJECTVINYL

sphera® element

50049

50048 | pistachio

LRV 64%

50049 | yellow greenLRV 47%

50053 | sun

LRV 62%

50050 | olive

50054 | amber

LRV 42%

LRV 30%

50047 | pale green LRV 69%

50058 | carmine

50051 | butter

LRV 67%

50055 | powder

LRV 65%

50052 | custard

LRV 69%

50056 | cedar

LRV 43%

50059 | sahara

LRV 46%

50057 | tangerine

LRV 33%

50060 | terra

LRV 22%

LRV 11%

50061 | saddle brown

LRV 14%

Sphera Element 149

Algemeen toepasbaar projectvinyl

sphera® energetic

50214 | 51215

+

50200 | snow

+

50204 | deep sea

+

50202 | concrete

+

+

50221 | linen

50238 | seagreen

50212 | elephant

50237 | mushrooom

50210 | mandarin

50215 | ebony

50207 | denim

50213 | spring

150 Sphera Energetic

51212 | vivid elephant

=

50214 | lime

+

50227 | safflower

51211 | vivid stone

=

+

+

51202 | vivid concrete

=

+

+

51200 | vivid snow

=

+

+

50216 | pigeon

50205 | inox

50225 | masala

50211 | stone

=

51215 | vivid ebony

=

50231 | rosebud

51216 | vivid pigeon

PROJECTVINYL

sphera® energetic

50207 | 50210 | 51212

+

50221 | linen

+

50208 | almond

+

50222 | lace

+

+

50221 | linen

50215 | ebony

50229 | morning dew

50216 | pigeon

50232 | eggplant

51226 | vivid mirror

=

50230 | polar

+

50235 | deep emerald

51222 | vivid lace

=

+

+

51221 | vivid linen

=

+

+

50236 | thyme

50212 | elephant

50220 | mineral

50226 | mirror

=

51229 | vivid morning dew

=

50239 | ice

51236 | vivid thyme

Sphera Energetic 151

Algemeen toepasbaar projectvinyl

sphera® energetic

50213 | 51215

50201 | yellow

50203 | pitch black

50206 | bark

50219 | dolphin

50223 | frost

50224 | fossil

50233 | Swedish grey

50240 | Yves Klein blue

152 Sphera Energetic

50209 | nutmeg

50217 | mystic blue

50228 | burgundy

50234 | lilac

50218 | spearmint

PROJECTVINYL
50207 | 51210 | 50212

Technische specificaties
sphera® element / energetic

1

Sphera Element voldoet aan de eisen van EN-ISO 10581

Bindmiddelgehalte

EN-ISO 10581

typ 1; bindmiddel > 55%

Totale dikte

EN-ISO 24346

2.0 mm

Toplaag

SMART top

Collectie omvang
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62 / 52

Commercieel gebruik

EN-ISO 10874

34 zeer zwaar

Industrieel gebruik

EN-ISO 10874

43 zwaar

Rolbreedte

EN-ISO 24341

2m

Rollengte

EN-ISO 24341

≤ 25 m

Totaalgewicht

EN-ISO 23997

2.9 kg/m2

Dimensiestabiliteit

EN-ISO 23999

≤ 0.2 %

Indrukbestendigheid
Gemiddelde waarde

≤ 0.10 mm
˜ 0.03 mm

EN-ISO 24343-1

Slijtweerstand

EN 660-2

Geschikt voor bureaustoelen

ISO 4918 / EN 425

Kleurechtheid

ISO 105-B02

≥6

Flexibiliteit

EN-ISO 24344

0 10 mm

Weerstand tegen chemicaliën

EN-ISO 26987

zeer goed

Slipweerstand

DIN 51130

groep T
ja

R9

Geschikt voor natte ruimtes

ja

Geschikt voor vloerverwarming

ja

TVOC na 28 dagen

ISO 16000-6

≤ 10 µg/m3

7

Sphera Element voldoet aan de eisen van EN 14041

R
Z
L
e

EN 14041

Brandklasse

EN 13501-1

Bfl-s1

Slipweerstand

EN 13893

DS - µ ≥ 0.30

Statische elektriciteit

EN 1815

≤ 2 kV

Warmtegeleidingscoëfficient

EN 12524

0.25 W/m·K

De kwaliteitsmangamentsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

ISO 9001

154 Technische specificaties Sphera

50045

PROJECTVINYL

SURESTEP
VEILIGHEID
DESIGN
VERTROUWEN

Step anti-slipvinyl:
een veelzijdige vloer

Maar de echte parel vormt de top van het product.
De PUR finish zorgt voor een matte uitstraling en
voor eenvoudiger onderhoud. Zelfs onder zeer zware
omstandigheden behoudt de vloer haar uitstraling
én haar antislipwaardes. De unieke PUR Pearl finish is
oersterk en biedt bescherming tegen vlekken, krassen
en andere invloeden.
Voor elk dessin is een passend reliëf gevonden. Zo
hebben veel producten een subtiele Pearl embossing,
wat zorgt voor een natuurlijk matte uitstraling. De
wetroom dessins Safestep Aqua en Surestep Laguna
zijn voorzien van een meer geprononceerd en
organisch reliëf, wat de hygiënische eigenschappen
optimaal balanceert met de benodigde antislipwaardes.
De instrooiing van de unieke Step Crystals – die in veel
dessins gebruikt worden – dragen bij aan de frisse en
heldere uitstraling van de vloeren. Daarnaast bestaan de
Step Crystals uit gerecycled materiaal.
Veel dessins zijn voorzien van een door-en-door
gekleurde slijtlaag, waardoor de kleuren extra helder en
solide overkomen.

PROJECTVINYL

De verschillende lagen in alle Step producten, zorgen
samen voor uitstekende prestaties. De compacte,
gekalanderde rug zorgt er voor dat hoge belastingen
geen probleem zijn en de indrukbestendigheid
zeer goed is. Deze rug bestaat uit 70% gerecycled
materiaal, wat zorgt voor een goed milieuprofiel. De
glasvliesdrager vormt het hart van het product en
geeft Step haar hoge dimensiestabiliteit.

Loop zeker en veilig op Step:
1.		Vloeren met een gegarandeerde
antislipwerking gedurende de
gehele levensduur van de vloer.

2.		De breedste collectie antislipvinyl
vloeren in de markt, waarbij het
design niet onderdoet voor
de functionele aspecten.

3.		Elk deel van de collectie is een
perfecte combinatie tussen een
aantrekkelijk design en een
hoge slipvastheid. De collectie
omvat vrijwel het hele gamma aan
antislipklasses: van R10 tot en met R12.

4.		Unieke en aantrekkelijke oplossingen

Step is:
• een multi-toepasbare en duurzame antislipvloer…
• die goed te onderhouden is…
• met een flexibele drager voor een extra hoge dimensie
stabiliteit…
• en een matte afwerking, voor een natuurlijke uitstraling…
• met een breed kleurenpalet, voor creatieve ontwerpen…
• die perfect gecombineerd kunnen worden met andere
vloeren van Forbo Flooring.

speciaal voor natte ruimtes. Zowel
een vloer speciaal voor blootvoets
gebruik (Safestep Aqua) als een
vloer voor zowel blote voeten als
schoeisel (Surestep Laguna).

5. Instrooiing van de unieke Step Crystals
die zorgen voor een helder en fris
design, een hoge slipvastheid en
eenvoudiger onderhoud.

Step 157

Antislipvinyl

Met Step biedt
Forbo een complete
collectie die aan
alle relevante
standaarden voldoet.
Vloeren die gegarandeerd duurzaam en levenslang
presteren. De instrooiing vindt plaats door de volledige
slijtlaag van het product, waardoor de gehele
Stepcollectie voldoet aan de belangrijkste norm voor
antislipvloeren: EN 13845.
Om een vloer te beoordelen op haar slipvastheid,
wordt vaak de ‘R-schaal’ van Din 51130 gebruikt.
De slipvastheid wordt gemeten op een helling die
bedekt is met olie. Hoe hoger de hoek van de helling,

hoe hoger de R-waarde. Step biedt vloeren van R10
tot en met R12, waardoor het voor vrijwel iedere
antisliptoepassing geschikt is.
Om vloeren te testen waarop vooral met blote voeten
gelopen wordt, gebruikt men DIN 51097. De methode
lijkt erg op die van Din 51130, alleen wordt hier gebruik
gemaakt van een water- en zeepoplossing in plaats van
olie. Ook voor blootvoets gebruik biedt Step relevante
vloeren.

Antislipnormen

35˚

C

ESf

R12

24˚

ESb

20˚

B

27˚

18˚

R11

15˚

A

19˚

R10

12˚

10˚

EN13845
Water & zeep

Alle Step vloeren

158 Step

Surestep Laguna
Safestep Aqua

DIN51097
Water & zeep

Surestep Laguna
Safestep Aqua
		
		
		
		
		

DIN51130
Olie

Alle Surestep R10
Safestep R11 + R12
Safestep Aqua

PROJECTVINYL

REDUCEER
HET GEVAAR
VAN UITGLIJDEN

Antislipvinyl

surestep original
Dankzij het sprankelende dessin een goed alternatief
voor de gangbare antislipvloer. Voorzien van een
duurzame, gekleurde 100% PVC slijtlaag. Kortom, een
vloer met een frisse en heldere uitstraling. Een uitgebreid
palet van 24 kleuren met veel variatie in intensiteit,
verzadiging en helderheid.

171442

160 Surestep Original

17108 snow

17113 blanco

17184 pistachio

17153 sun

17151 oyster

17122 dune

17136 clay

17133 violet

17130 pale

17171 sky

17142 trout

17103 smoke

17144 jade

17126 umber

17173 storm

17160 plum

17181 taupe

17195 elephant

17156 pepper

17128 dragon

17164 cloudy

17178 night

17196 steel

17199 charcoal

Surestep voldoet aan de eisen van ISO 10582 / EN 649 / EN 13845
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ISO 24346 / EN 428

2,0 mm

ISO 24340 / EN 429

0,7 mm

EN 426

2,00 m

EN 426

20-27 m

ISO 10874 / EN 685

Klasse 34/43

DIN 51130

R10

EN 13845 Annex C

ESf

ISO 24343-1 / EN 433

≤ 0,05 mm

Surestep voldoet aan de eisen van EN 14041 
EN 13501-1

Bfl-s1

EN 13893

DS ≥ 0,30

EN 1815

< 2 kV

EN 12524

0,25 W/m.K

7
EN 14041

* stortend installeren

Surestep Original 161

*

PROJECTVINYL

R10

Antislipvinyl

surestep star

R10

*

Innovatief, rustig en stijlvol. De holografische chips
voegen kleur toe aan de natuurlijke en neutrale tinten
uit de reeks. Eigentijdse kleurschakeringen met een
zweempje grijs. Voor een verfijnde uitstraling. 100% PVCslijtlaag, met grote holografische chips. Door de nieuwe
Step Crystals krijgt dit dessin een frissere uitstraling.
Hedendaagse neutrale en natuurlijke tinten, beschikbaar
in 13 kleuren.
Kijk op pagina 169 voor technische informatie.

176082

176082 snow

17695 mercury

17692 concrete

17636 clay

17642 trout

17603 smoke

17607 pewter

17669 mouse

17627 raisin

17626 umber

17641 forest

17628 dragon

17698 carbon

* stortend installeren

162 Surestep Star

surestep mineral

*

R10

Een bijzondere vloer die grote ruimtes een monumentale
uitstraling geeft dankzij het subtiele spikkeleffect. Een
uniek dessin met een geheel nieuwe look. De chips in
de transparante slijtlaag zorgen voor een verrassende
dieptewerking en maken de vloer stijlvol.

PROJECTVINYL

Kijk op pagina 169 voor technische informatie.

8991 opal

8992 cloud

8993 sepia

8998 shadow

89982
8995 grape

* stortend installeren

Surestep Mineral 163

Antislipvinyl

surestep texture
Een trendy en elegant dessin dat de indruk wekt
van een zacht, bijna textielachtig oppervlak met een
uitnodigende look & feel. De textielstructuur prikkelt de
zintuigen en geeft de vloer een vriendelijke uitstraling.
De collectie bevat natuurlijke kleuren en de slijtlaag is
ingestrooid met Step Crystals wat de vloer opvallend,
functioneel en veilig maakt.
Kijk op pagina 169 voor technische informatie.

89012

164 Surestep Texture

**

PROJECTVINYL

R10

8902 cotton

8909 indigo

8903 linnen

8901 leather

8908 felt

** in 1 richting installeren

Surestep Texture 165

Antislipvinyl

surestep wood

R10

**

Natuurlijke, realistische dessins voor een warme en
uitnodigende sfeer. De prachtige houtstructuur heeft
meer nadruk gekregen en de nagenoeg onzichtbare
Step Crystals maken de vloer stroef en daardoor veiliger.
Daarnaast zijn er nu ook abstracte houtdessins voor
zowel zeer kleine ruimtes (pantry’s) als grotere vertrekken.
Deze dessins passen goed bij de andere Forbo hout- en
steendessins die leverbaar zijn in banen, stroken of tegels.
Kijk op pagina 169 voor technische informatie.

18942

18542 white seagrass

18802 elegant oak

18552 natural seagrass

18462 middle beech

18242 sunny beech

18942 natural oak

18932 rustic oak

18362 chestnut

18562 grey seagrass

18662 pear

18792 dark oak

18572 black seagrass

** in 1 richting installeren

166 Surestep Wood

surestep stone

R10

*

Realistische steendessins voor een moderne, eigentijdse
inrichting. U kunt kiezen uit een robuust betondessin
of een eigentijds granietdessin in zwart- en wittinten.
Surestep Stone heeft de krachtige en massieve uitstraling
van steen. De vloer is leverbaar in ongecompliceerde
steenkleuren, donker en licht, warm en zakelijk, en is
verrijkt met carborundum of Step Crystals voor een
realistisch uiterlijk.

PROJECTVINYL

Kijk op pagina 169 voor technische informatie.

17112

17092 white stone

17122 cool concrete

17112 sand concrete

17132 blue concrete

17142 warm concrete

17072 anthracite

17162 grey concrete

17172 black concrete

* stortend installeren

Surestep Stone 167

Antislipvinyl

surestep®laguna

R10

*

Dit product heeft uitstekende antislipeigenschappen,
bij gebruik zowel met als zonder schoenen. Speciaal
voor gebieden waar zowel blootvoets als op schoenen
gelopen wordt, zoals kleedkamers. De subtiele,
vuilverbergende instrooiing is perfect geïntegreerd in het
ontwerp, waardoor een frisse en heldere vloer ontstaat.
Kijk op pagina 169 voor technische informatie.

181232

181182 tender

181012 misty

181152 smoke

18132 jade

181202 oyster

181262 trout

181292 pale

181052 slateblue

181232 taupe

181092 elefant

181122 charcoal

18135 steel

* stortend installeren

168

Safestep Laguna

safestep®aqua

*

R10

PROJECTVINYL

Een modern, organisch dessin met een volkomen nieuwe
reliëfstructuur die speciaal is ontwikkeld voor blootsvoets
gebruik. De vloer kan door zijn flexibiliteit perfect worden
geïnstalleerd in de ruimtes waar hij voor bedoeld is. Maar
de belangrijkste eigenschap is dat Safestep Aqua een
vloer is die in de hoogste klasse valt voor natte ruimtes.
De moderne en heldere collectie sluit naadloos aan
op de hygiënische en specifieke eisen die gelden voor
dergelijke vertrekken, zoals doucheruimtes en rondom
zwembaden.

Safestep voldoet aan de eisen van ISO 10582 / EN 649 / EN 13845
R10
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ISO 24346 / EN 428

2,0 mm

ISO 24340 / EN 429

0,7 mm

EN 426

2,00 m

EN 426

20-27 m

ISO 10874 / EN 685

Klasse 34/43

ISO 24343-1 / EN 433

≤ 0,05 mm

DIN 51130

R10

EN 13845 Annex C

ESb (Laguna
ESb/ESf )

7

Safestep voldoet aan de eisen van EN 14041
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180012

180182 tender

180012 misty

180152 smoke

180292 pale new

180052 slateblue

180232 taupe

* stortend installeren

180322 jade

180092 elefant

EN 14041

EN 13501-1

Bfl-s1

EN 13893

DS ≥ 0,30

EN 1815

< 2 kV

EN 12524

0,25 W/m.K

180202 oyster

180262 trout

180122 charcoal

180352 steel

Safestep Aqua vereist een specifieke schoonmaakaanpak. Op onze website vindt u meer informatie.

Safestep Aqua

169

175032

*

In ruimtes waar een verhoogd sliprisico is door een
continue vervuiling van de vloer, is Safestep de
oplossing. Juist in deze gebieden is morsen vrijwel niet
te voorkomen, doordat er bijvoorbeeld gewerkt wordt
met vloeistoffen. Het gebruik en de gebruiksintensiteit
bepaalt welke Safestep vloer voor uw situatie het meest
geschikt is.

safestep R11

174362 clay

174262 umber

174032 smoke

174952 elephant

174642 cloudy

174962 steel

174562 pepper

174992 charcoal

PROJECTVINYL

safestep®R11 & R12

Safestep voldoet aan de eisen van ISO 10582 / EN 649 / EN 13845

174262

safestep R12

175032 smoke

175952 elephant

*
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R12

ISO 24346 / EN 428

2,0 mm

2,0 mm

ISO 24340 / EN 429

0,7 mm

0,7 mm

EN 426

2,00 m

2,00 m

EN 426

20-27 m

20-27 m

ISO 10874 / EN 685

Klasse 34/43 Klasse 34/43

ISO 24343-1 / EN 433

≤ 0,05 mm

≤ 0,05 mm

DIN 51130

R11

R12

EN 13845 Annex C

ESf

ESf

7

Safestep voldoet aan de eisen van EN 14041

R
Z
L
e
175962 steel

R11

EN 14041

EN 13501-1

Bfl-s1

Bfl-s1

EN 13893

DS ≥ 0,30

DS ≥ 0,30

EN 1815

< 2 kV

< 2 kV

EN 12524

0,25 W/m.K

0,25 W/m.K

175992 charcoal

* stortend installeren

Safestep R11, R12 171

PROJECTVINYL
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ESD-/Cleanroomvloeren

Colorex ESD &
cleanroomvloeren
Een vloer bepaalt voor een groot deel de sfeer in het
interieur. Bij sommige toepassingen kan de keuze
echter niet alleen hierop worden gebaseerd. De
eisen die worden gesteld aan vloeren in technische
ruimtes worden bijvoorbeeld steeds hoger.
Zeker van uw zaak
Forbo Flooring heeft ervaring met elk type vloer. U
kunt er zeker van zijn dat u de juiste keuze maakt als
het om Colorex gaat. Het is al ruim 35 jaar de juiste
keuze voor ESD-ruimtes en cleanrooms. Alle Colorex
vloeren voldoen aan de meest voorkomende eisen.
Colorex heeft het TNO keur behaald, wat de veiligheid
in ziekenhuizen garandeert.

ESD-vloeren

Milieuprofiel
Vanuit het milieubeleid van Forbo zoeken we
voortdurend naar verbeteringen, die verder gaan dan
elke vorm van officiële regelgeving. Onze Colorex
collectie bestaat dan ook voor 15% uit gerecycled
postindustrieel materiaal. We voegen geen schadelijke
chemicaliën toe aan onze producten. De gehele
collectie is daarnaast 100% ftalaatvrij.

Vloeren in de gezondheidszorg

Colorex in de operatiekamer
Wilt u Colorex in een operatiekamer toegepast zien, dan kunt
u een afspraak maken met uw accountmanager om onze
volledig operationele demo-operatiekamer te bezoeken.

Cleanroomvloeren

Industriële vloeren

174 ESD-/Cleanroomvloeren

Highperformance

Beschrijving

Toepassingen

Colorex EC plus

Permanent geleidend

Permanent geleidend

Permanent geleidende vloer, tegels
verbonden door geleidende lijm
en geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand
persoon/schoeisel/vloersysteem
conform eisen.

Permanent geleidende vloer, tegels
verbonden door zwaluwstaartverbindingen en
geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand persoon/
schoeisel/vloersysteem conform eisen.

ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische
laboratoria en productielocaties.

Renovaties van ESD-ruimtes, cleanrooms,
farmaceutische laboratoria en productielocaties.
Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is
of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.

3
PROJECTVINYL

1
2

Functionaliteit

Colorex EC

Performance

1
2

Functionaliteit
Beschrijving

Toepassingen

Colorex SD

Colorex SD plus (alleen op verzoek)

Permanent statisch dissipatief

Permanent statisch dissipatief

Permanent statisch dissipatieve vloer, tegels
verbonden door geleidende lijm en geaard
d.m.v. koperstrips.

Permanent statisch dissipatieve vloer, tegels
verbonden door zwaluwstaartverbindingen en
geaard d.m.v. koperstrips.

Laboratoria, cleanrooms, farmaceutische
laboratoria, productielocaties en operatiekamers.

Renovaties van laboratoria, cleanrooms,
farmaceutische laboratoria en productielocaties.
Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is
of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.

3

Standard

1
2

Functionaliteit
Beschrijving

Toepassingen

Colorex Basic (alleen op verzoek)

Colorex Basic plus (alleen op verzoek)

Belastbaar / herstelbaar

Belastbaar / herstelbaar

Uitstekende chemische weerstand, vloer
kan onzichtbaar worden gerepareerd bij
zware beschadigingen.

Uitstekende chemische weerstand, vloer
kan onzichtbaar worden gerepareerd bij
zware beschadigingen.

Winkels, warenhuizen. Zwaar belopen ruimtes
en ruimtes die dagelijks intensief worden
gereinigd.

Winkels, warenhuizen. Zwaar belopen ruimtes en
ruimtes die dagelijks intensief worden gereinigd.
Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is
of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.

De 7 zekerheden
van Colorex
Colorex staat voor speciaal ontwikkelde vloeren
met de juiste eigenschappen voor ESD-ruimtes,
cleanrooms, de farmaceutische industrie,
operatiekamers, industrie en datacentra.

3

R11 plus
Anti-slip
Vuilverbergende vloer met verhoogde slipweerstand.
Industriële ruimtes, garages, warenhuizen.
Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij een hoog vochtgehalte
in de ondervloer.

3

Wat betekent dit?
1 Aan alle normen voor ESD-ruimtes en cleanrooms wordt ruimschoots voldaan
2 Een levenslange zekerheid van geleiding
3 Volledige herstelbaarheid en vlekverwijdering
4 De hoogste hygiënische eigenschappen zijn haalbaar; hoge dichtheid en poriënvrij
5 Geen hygiëneproblemen door unieke dimensiestabiliteit
6 Een laag gehalte aan weekmakers, en dus een extreem lage emissie
7 Bestand tegen zware belasting

ESD-/Cleanroomvloeren 175
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colorex®SD/EC
Colorex vloertegels beschikken over consistente en unieke eigenschappen. Ze worden zodanig
opgebouwd dat emissie, krimp en verslechtering van geleidende eigenschappen geen kans krijgen.
Tegels kunnen vaak sneller en eenvoudiger worden geïnstalleerd dan vloeren in banen en het
snijverlies is veel kleiner. Vooral in kleine en middelgrote ruimtes of kamers met een onregelmatige
vorm.
Dankzij het unieke productieproces is Colorex van superieure kwaliteit. Het eenvoudig schoon te
maken oppervlak is volkomen gesloten. Dit maakt de vloer geschikt voor ruimtes waar een optimale
hygiëne noodzakelijk is, dus ook voor gecertificeerde cleanrooms.

1
Stap 1: Snijden en geleidende coating
Vinylbanen worden versneden tot kleine
chips die vervolgens worden voorzien van
een geleidende coating.

Voordelen
• Door de opbouw uit geleidende chips ontstaan de unieke
geleidende eigenschappen.
• De chips garanderen jarenlange geleiding, ongeacht de
luchtvochtigheid en temperatuur.

Stap 2: Productie onder hoge druk
De gecoate chips worden onder zeer
hoge druk en bij een hoge temperatuur
samengedrukt tot een compact en
homogeen blok.

Voordelen
• In het halffabrikaat vormt de geleidende coating op de chips een
dicht netwerk van zwarte aders.
• Deze zogenaamde geleiderpaden maken veilige elektrostatische
ontlading mogelijk door de gehele dikte van de vloerbedekking.

2
3
Stap 3: Splitsing en
oppervlaktebehandeling
De samengeperste blokken worden
versneden tot tegels.

176 Colorex SD/EC

Voordelen
• Met de tegels is eenvoudig te werken, wat een snelle installatie
(zelfs zonder stilstandtijd) mogelijk maakt.
• Het eenvoudig schoon te maken oppervlak is volkomen gesloten.
Dit maakt de vloer geschikt voor ruimtes waar een optimale
hygiëne noodzakelijk is, dus ook voor gecertificeerde cleanrooms.
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Functionality: Permanently conductive
Description:
between tiles through conductive adhesive
and connected to earth through copper
requirement.
Application ESD facilities, cleanrooms, pharmaceutical
areas: laboratories, production sites and operating
theatres.

colorex SD Perform
Colorex SD zorgt voor een veilige elektrostatische ontlading door de gehele dikte van de tegel.
Het geleidende Colorex vormt een dicht netwerk van minuscule zwarte aders.

Functionaliteit: Permanent statisch dissipatief
Beschrijving: Permanent statisch dissipatieve vloer, tegels
verbonden door geleidende lijm en geaard door
middel van koperstrips.
Toepassing: Laboratoria, cleanrooms, farmaceutische laboratoria,
productielocaties en operatiekamers.
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Functionality: Permanently static dissipative
Description:

colorex EC Highperform

connection between tiles through
Colorex EC worden
conductive adhesive andBijconnected
to statische ladingen veilig afgevoerd via een dicht netwerk van geleidende aders
over de gehele dikte van de tegel. De elektrostatische lading wordt door de geleidende lijm veilig
earth through copper strip.
via de koperstrip afgevoerd. Het is een volledig natuurlijk principe, zonder toevoeging van vluchtige,
antistatische chemische additieven. De luchtvochtigheid heeft volstrekt geen invloed op de geleiding.

Application New built laboraties clean rooms,
areas: pharmaceutical laboratories, production sites
Functie: Permanent geleidend
and operating theatres.

Beschrijving: Permanent geleidende vloer, tegels verbonden
door geleidende lijm en geaard door middel
van koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/
vloersysteem conform eisen.
Toepassing: ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische
laboratoria, productielocaties en operatiekamers.

Functionality: Permanently conductive
Description:
between tiles through conductive adhesive
and connected to earth through copper
requirement.
Application ESD facilities, cleanrooms, pharmaceutical
areas: laboratories, production sites and operating
theatres.
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colorex®SD/EC
Deze homogene vinylvloer heeft de juiste geleidende
eigenschappen en een zeer lage emissie voor in
cleanrooms. Hierdoor is deze vloer de perfecte keuze
voor toepassingen waar hygiëne essentieel is. Een
uitmuntend vloersysteem met een lange levensduur en
constante hoge kwaliteit – hoe lastig de toepassing ook is.

178 Colorex SD/EC

Colorex voldoet aan de eisen van ISO 10582 / EN 649
		SD/EC
ISO 10874 / EN 685

ISO 24342 / EN 427
			
IEC 61340-4-1
EN 1081 (100 V)
ANSI/ESD 7.1		
IEC 61340-4-5		
			
SD STM 97.1

2
5
g
3
[
R
Z
L

Klasse 34/43
615 x 615 mm
615 x 1230 mm*
106 ≤R≤108 Ω, (SD)
5x04≤R≤106 Ω (EC)
n.v.t. (SD)
R < 3,5x107Ω(EC)

ISO 2399/EN434

≤ 0,05%

ISO 26787 / EN 423

√

EN 4918 / EN 425

√

ISO 24343-1 / EN 433 0,035 mm
DIN 51130 		

R9

7

Colorex voldoet aan de eisen van EN 14041

EN 14041

EN 13501-1		

Bfl-s1

EN 13893		

μ = 0,60

EN 1815**		

SD: 40 V/EC: 20 V

* op aanvraag ** Met de juiste ESD-schoenen

SD150201 EC250201 everest

SD150205 EC250205 adula

SD150221 EC250221 pacific

SD150225 EC250225 kiwi

SD150213 EC250213 sahara

SD150203 EC250203 kilimanjaro

SD150206 EC250206 moonstone

SD150222 EC250222 niagara

SD150234 EC250234 twilight

SD150215 EC250215 oasis

SD150202 EC250202 ivory

SD150207 EC250207 quartz

SD150223 EC250223 atlantic

SD150236 EC250236 jade

SD150219 EC250219 assuan

SD150204 EC250204 montblanc

SD150208 EC250208 granite

SD150224 EC250224 cobalt

SD150232 EC250232 musk

SD150212 EC250212 lux

SD150240 EC250240 etna

SD150235 azzurro

SD150233 fuego

SD150237 amazonas

SD150231 sole

Colorex SD/EC 179
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colorex® EC plus, basic plus, R11 plus
Colorex Plus is een homogene vinyltegel die los kan worden gelegd op vrijwel elke ondervloer,
ongeacht de staat daarvan. Een specifieke behandeling of voorbereiding is dus niet nodig. Oude,
vieze, broze of eenvoudigweg versleten vloerbedekking hoeft niet meer te worden verwijderd.
De honingraatstructuur aan de onderzijde van de Colorex Plus tegels zorgt voor een eenvoudige
en snelle installatie op elk soort oppervlak. Hiermee bespaart u dus veel tijd en geld.

colorex EC plus
Highperform
De renovatie van een industriële vloer is vaak erg duur en arbeidsintensief. Door onder andere
stilstandtijd en werkzaamheden aan de ondervloer lopen de kosten vaak al hoog op nog voordat de
vloer geïnstalleerd is. Colorex EC Plus is een hoogwaardig vloersysteem dat bestaat uit los te leggen
tegels. De vloer kan worden geïnstalleerd zonder onderbrekingen en is direct beloopbaar, speciale
voorbereidingen of behandelingen van de ondervloer zijn niet nodig. De tegels zijn met elkaar
verbonden door een uniek zwaluwstaartsysteem dat verborgen blijft. Natuurlijk heeft deze vloer het
kenmerkende Colorex oppervlak, met zijn bewezen eigenschappen en voordelen.

Functie: Permanent geleidend
Beschrijving: Permanent geleidende vloer, tegels verbonden
door zwaluwstaartverbindingen en geaard door
middel van koperstrips. Weerstand persoon/
schoeisel/vloersysteem conform eisen.
Toepassing: Renovatie van ESD-ruimtes, cleanrooms,
farmaceutische laboratoria en productielocaties.
Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij
veel vocht in de ondervloer.

colorex basic plus
Colorex Basic plus is een loslegtegel zonder geleidende eigenschappen. Met de Colorex afwerking
heeft deze vloer alle voordelen van Colorex, zoals een hoge dichtheid, eenvoudige herstelbaarheid
en vlekbestendigheid. Het biedt echter ook de voordelen van een loslegtegel voor zwaar gebruik.
Colorex Basic Plus is alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Functie: Belastbaar / herstelbaar
Beschrijving: Uitstekende chemische bestendigheid, vloer
kan onzichtbaar worden gerepareerd bij zware
beschadigingen.
Toepassing: Winkels, warenhuizen. Zwaar belopen ruimtes en
ruimtes die dagelijks intensief worden gereinigd.

Colorex R11 plus
R11 plus heeft een sterk oppervlak met noppenstructuur en verhoogde slipweerstand
om aan de veiligheidseisen te voldoen.

Functie: Antislip
Beschrijving: Vuilverbergende vloer met verhoogde slipweerstand.
Toepassing: Industriële ruimtes, garages, magazijnen. Geschikt
als lage stilstandtijd cruciaal is of bij veel vocht in de
ondervloer.

180 Colorex Plus

colorex® plus
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Colorex Plus, een unieke vloeroplossing. De vloer kan snel
worden geïnstalleerd met eenvoudige hulpmiddelen en
is direct beloopbaar.

Colorex voldoet aan de eisen van ISO 10582 / EN 649

D
F
/

ISO 10874 / EN 685 Klasse 34/43
ISO 24342 / EN 427 608 x 608 mm
IEC 61340-4-1

EC Plus: 2,5x104≤R: R<106

EN 1081 (100 V)

Basic plus/R11 plus: n.v.t.

ANSI/ESD 7.1

5

IEC 61340-4-5

EC plus: R < 3,5x107Ω

ESD STM 97.1

Basic plus / R11 plus: n.v.t.

ISO 26787 / EN 423 √
DIN 51130

		

EC plus / Basic plus: R9
R11 plus: R11

Colorex voldoet aan de eisen van EN 14041

R

7
EN 14041

EN 13501-1

Bfl-s1

EN 13893

EC plus / Basic plus: µ=0,60

		

R11 plus: n.v.t.

L

EN 1815

EC plus: 20 V.

IEC 61340-4-5
ESD STM97.2

Basic plus / R11 plus: 2 kV

*

* Met de juiste ESD-schoenen

EC plus 621004
basic plus 611004  montblanc

EC plus 621005
basic plus 611005

adula

EC plus 621022
basic plus 611022

niagara

EC plus 621007
basic plus 611007

quartz

EC plus 621013
basic plus 611013

sahara

R11 plus 601060

Colorex Plus 181

FLOTEX

Flotex Dutch Design | Still

FLOTEX

FLOTEX
BIONISCHE
VLOERPRESTATIES

565007

Een unieke
constructie

Flotex is geen echt textiele vloerbedekking, maar
ook geen echt vlakke veerkrachtige vloerbedekking.
Het is een unieke constructie die het beste uit twee
werelden combineert en daarmee zeer geschikt is
voor gebruik in zakelijke omgevingen, ongeacht de
veeleisendheid van de omgeving. Ongeveer 80 miljoen
minuscule 6,6 polyamide vezels (flock) zijn zo sterk als
een bamboe constructie, maar bieden het comfort
van zacht mos. Daarnaast is het anti-slip in zowel natte
als droge omstandigheden, gelijkend op de lamellen
onder een gekko’s pootje. En net zoals een honingbij
stuifmeel verzamelt en op het juiste moment weer
afgeeft op een nieuwe bloem, zo vangt Flotex (fijn)stof
en allergenen uit de lucht op en geeft deze af tijdens
de periodieke schoonmaakbeurt. Een rijk kleurenpalet
dat de natuur op verschillende manieren biedt, van de
paradijsvogelbloem tot een vlinder, wordt nagebootst
door precisiedruktechnologieën.
Dit maakt Flotex, verkrijgbaar in zowel banen als tegels,
de hightech textiele vloerbedekking die werkelijk
bionische prestaties levert.

FLOTEX

Bionica is het onderzoek naar de werking van
systemen in de natuur en de technologische
toepassing daarvan. Het combineert biologische
methoden en systemen die in de natuur
functioneren met kunstmatige door de mens
ontworpen producten en processen. Deze
technologische vertaling van de levende flora
en fauna is de basis voor het creëren van
geoptimaliseerde producten. Een klassiek voorbeeld
van bionische technologie is de ontwikkeling van
een water- en vuilafstotend oppervlak, zoals gezien
kan worden bij de zelfreinigende eigenschappen
van de bladeren van de lotusbloem.

Frisse lucht:
• 80 miljoen vezels
vangen het fijnstof.
• Compact oppervlak,
reinigt als vlakke vloer.
• Sanitized® geeft
bacteriën geen kans.

Er zijn vier hoofdcollecties, namelijk: Flotex Colour,
Flotex Linear, Flotex Vision en Flotex Planks. Colour
bestaat uit een uitgebreide kleurenreeks van bijna
effen kleuren. Linear weerspiegelt het zakelijke leven
in diverse streepdessins. En de meer dan 600 items
in de Flotex Vision bibliotheek vormen een bijna
onuitputtelijke bron van HD geprinte vloerdesigns.
Flotex planks biedt 6 totaal nieuwe dessins in stroken
van 25 x 100cm Waarbij zowel een kamerbreed uiterlijk
als speels vloerenplan kan worden gecreëerd.
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Flotex Vision

De hightech textiele
vloerbedekking
Wasbare kleuren
Stofzuigen verwijdert vuil en het tussen de
vezels gevangen (fijn)stof. Reinigen met stoom of
mechanische dieptereiniging is effectief bij zware
vervuiling, daarbij is slechts water of een geringe
hoeveelheid schoonmaakmiddel nodig. Een
eenvoudige schoonmaakbeurt herstelt Flotex en laat
het er weer als nieuw uitzien. Het brede scala aan
kleuren en designs zijn en blijven zo levendig als de
eerste dag dat de vloer geïnstalleerd is.

Flotex is een hightech product dat de product
eigenschappen van zowel textiele als vlakke
veerkrachtige vloerbedekkingen samenbrengt en
daarmee een unieke vloeroplossing is.
Duurzaam comfort
Ontdek de kracht en de duurzaamheid van Flotex die
het resultaat zijn van bijna 80 miljoen 6,6 polyamide
vezels per vierkante meter. Ervaar de rust en het
comfort, die vaak geassocieerd worden met tapijt,
door de zachte, veerkrachtige rug die de basis vormt.

Stille veiligheid
Flotex geeft een goede geluidsabsorptie (klasse A) en
een goede contactgeluid-reductie (> 20dB), hetgeen
rust en stilte in een kamer en gebouw mogelijk
maakt. Daarnaast biedt Flotex veiligheid door een
zeer hoge slipvastheid (R13).

FLOTEX

Frisse zuiverheid
De nylon vezels absorberen niet alleen het geluid
en geven een prettig gevoel van comfort, ze sluiten
ook (fijn)stof en allergenen in die anders blijven
zweven in de lucht. Met een natte of droge reiniging
zijn deze snel en eenvoudig te verwijderen. Door de
bijzondere constructie is Flotex beschermd tegen
schimmel en nare luchtjes. Flotex blijft mooi, na goed
reinigen ziet Flotex er weer als nieuw uit.

Een doordachte constructie, geen compromis
• Rechte 6,6 polyamide vezels (flock) sluiten (fijn)stof en
allergenen in, die vervolgens bij het stofzuigen worden
opgezogen.

• De waterdichte rug maakt Flotex geschikt voor machinaal nat
reinigen.
• Het dubbelsterke glasvezelvlies resulteert in een uitstekende
maatvastheid.

• Circa 80 miljoen vezels per vierkante meter garanderen een
uiterst sterk en anti-slip oppervlak.
• De zachte, veerkrachtige rug biedt naast comfort een goede
akoestiek.

• Zowel het banenmateriaal als de tegels bevatten tot 67%
hergebruikt en gerecycled materiaal.

Polyamide 6,6 vezels
Flock lijmbed
Nonwoven glasvlies
PVC-foam met gesloten
celstructuur nr.1

Flotex
2 meter breed
PVC-foam met
gesloten celstructuur nr.2

Versterkt glasvlies

Compacte PVC-laag nr. 1
laag nr. 2
Gerecyclede PVC-rug

Flotex tegel
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Een gezondere
omgeving
De antibacteriële Sanitized® behandeling van de
Flotex rug garandeert een continue bescherming
tegen bacteriën als MRSA en E.coli, maar ook
tegen bijvoorbeeld voetschimmel. Het middel is
geïntegreerd in het rugmateriaal van Flotex, waardoor
de antibacteriële prestaties behouden blijven. Zelfs
na nat reinigen en stofzuigen. Dit maakt Flotex
de ideale vloeroplossing voor zorginstellingen als
verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Bovendien is het
bewezen effectief tegen huisstofmijt. Onafhankelijke
tests tonen aan dat een huismijtpopulatie aangebracht
op een Flotex vloer over een periode van acht weken
afneemt met gemiddeld 86%. Flotex is dus een
zeer goede keuze voor mensen met een allergie.
Bij dagelijks stofzuigen worden tweemaal zoveel
allergenen verwijderd als bij conventioneel
tapijt. Dit komt door de unieke vezelconstructie van
Flotex die het vuil in een enkele reinigingsactie loslaat.
Daarom mag Flotex het keurmerk voeren van de Britse
Allergy Foundation.

Langer schoon
Tapijt met het gemak van vinyl. Dat is de unieke
eigenschap van Flotex. Als de voorgeschreven
reinigingsprocedures worden opgevolgd, overtreft
het uiterlijk van Flotex iedere andere textiele
vloerbedekking. Met de borstelstofzuiger kan het vuil
eenvoudig en snel van de gladde rechtopstaande
nylon vezels worden verwijderd. Er zijn geen lussen
of ruwe vezelranden waar vuil in kan gaan zitten.
De stofzuiger komt tot aan de basis van de vezel en
verwijdert al het loszittende vuil. De vinylrug en de
nylon polyamide vezels van Flotex maken reiniging
met water eveneens mogelijk.

188 Flotex

CleanAir
Diverse factoren zoals temperatuur, daglicht en
luchtkwaliteit hebben invloed op het binnenklimaat.
Juist met deze laatste factor is het steeds vaker
slecht gesteld. Eén van de oorzaken is de isolatie
van gebouwen, waarbij een goede klimaatinstallatie
dit zou moeten corrigeren. Het binnenmilieu raakt
vaak verontreinigd door onder andere fijnstof en
biologische agentia zoals huisstofmijt en schimmel.
De specifieke eigenschappen van Flotex helpen
de lucht in een ruimte fris te houden. Hierbij
spelen vanzelfsprekend niet alleen specifieke
producteigenschappen een rol, maar met name
ook hoe er met schoonmaak en onderhoud van de
vloerbedekking wordt omgegaan. Juist daar zit de
kracht van Flotex.
Flotex is een textiele vloerbedekking en is opgebouwd
uit vezels. Deze vezels sluiten (fijn)stof en allergenen
in, die anders in de lucht blijven zweven. Belangrijk
daarbij is dat tijdens het stofzuigen deze stofdeeltjes
eenvoudig weggenomen kunnen worden. Dit kan
al met een goede, standaard borstelstofzuiger.
Vlakke vloeren worden gezien als een type vloer dat
eenvoudig schoon te maken is. Flotex biedt als textiele
vloerbedekking juist deze eigenschappen van een
vlakke vloer, dat wil zeggen dat schoonmaak met
water of stoom eenvoudig te realiseren is. Standaard
is Flotex daarnaast voorzien van Sanitized®. Dit is
een antibacterieel die schimmels en bacteriën geen
kans geeft. Zo neemt bijvoorbeeld de hoeveelheid
huistofmijt in acht weken af met gemiddeld 86% en
biedt Flotex ook bescherming tegen bijvoorbeeld
MRSA en E-coli bacteriën.

FLOTEX

FLOTEX
MAAKT SCHOON
ALS EEN VLAKKE
VLOER

EN HET
VOELT ALS
TAPIJT
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FLOTEX PLANKS
151001 | black wood
151002 | grey wood
151003 | silver wood

FLOTEX

192

flotex®colour

	Drie individuele dessins in een 'rhapsody of colour’ die een brede
selectie van kleuren en nuances biedt. Verkrijgbaar in tegels en
banen van 2 meter breed.

200

flotex®linear

	Een uitgebreide keuze van vijf lineaire dessins in verschillende
kleurcombinaties. Alle dessins zijn verkijgbaar in tegels, daarnaast
zijn drie dessins ook beschikbaar in 2 meter brede banen.

208

flotex®vision

	Een overweldigende keuze van meer dan 600 High Definition
prints. Voor elk wat wils, met zelfs een optie voor het creëren van
dessins met eigen kleuren.

232

flotex®planks

240

FLOTEX

	Geraffineerd en stijlvol! Met 6 unieke ontwerpen in
plankafmetingen van 100 x 25 cm ontwerpt u prachtige,
hedendaagse vloeren.

flotex®Dutch Design

	Zes Nederlandse ontwerpers hebben op verzoek van Forbo een
vloerpatroon ontworpen voor Flotex. Elke ontwerper heeft zijn
eigen visie en hanteert zijn eigen vormtaal. Met als resultaat zes
verrassende vloeren, die aansluiten bij het eerdere werk van iedere
ontwerper.

250

flotex®Inspired by Van Gogh

	De Flotex Van Gogh collectie bestaat uit 6 dessins. Dessins die
door onze designers zijn ontwikkeld met elementen uit bekende
schilderijen van Vincent van Gogh.

258

flotex®sottsass

	Een collectie van vier subtiele dessins, speciaal voor Forbo
ontworpen door de Italiaanse designstudio Sottsass Associati.

Flotex 191

Flotex Colour

flotex®colour
Flotex Colour bestaat uit drie collecties die passen in ieder segment; Metro en Metro
Neon, Calgary en Penang. De Flotex dessins worden op het vlakke vezeloppervlak
gedrukt. Dit levert een scala aan kleurlijnen en dessins op.
Warmte, veerkracht en schoonheid
De basiskleur van Flotex Colour wordt voorzien van een bijpassend veelkleurig grafisch
ontwerp waardoor elk dessin een eigen expressie krijgt.
De Flotex Colour dessins worden gekenmerkt door subtiele kleurnuances en geometrische
patronen die de vloer een rustige en ruimtelijke uitstraling verlenen. Ze zijn ideaal voor
zakelijke toepassingen als kantoren, scholen en zorginstellingen.

382024

192 Flotex Colour

flotex® metro neon
Flotex Metro Neon biedt acht sprankelende opvallende
neon kleuren. Ideaal om te combineren met de andere
kleuren van de Metro-collectie. Metro is leverbaar in
tegels en in 2 meter brede banen.

FLOTEX

Kijk op pagina 195 voor technische informatie.

287002

s287005
t587005

graphic

s287002
t587002

zest

s287006
t587006

shock

s287004
t587004

splash

s287008
t587008

lava

s287007
t587007

acid

s287001
t587001

flame

s287003
t587003

electric
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Flotex Colour

flotex®metro
Flotex Metro biedt een warme textiele uitstraling die de
vloer luxe en rust geeft. Het uni-achtige dessin geeft deze
collectie een design uitstraling gecombineerd met de
vele praktische voordelen van Flotex. Metro is de ideale
vloer voor ruimten waar men op zoek is naar een rustige
uitstraling. Flotex Metro is leverbaar in tegels en in banen.

246012
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Flotex voldoet aan de eisen van EN 1307
tegels / banen

1
G
.
2
/
g
p
,
9
t
s

ISO 1765

5.3 mm / 4.3mm

EN 685

33 / 33

ISO 8543

4.5 kg/m2 / 1,8 kg/m2

ISO 2551

< 0.2% / < 0.2%

Tegelformaat

50x50 cm

EN 985

r = ≥ 2,4 / r = ≥ 2,4

EN ISO 105 B-02

≥6 / ≥6

s246012
t546012

sand

s246032
t546032

petrol

s246018
t546018

mineral

s246023
t546023

horizon

s246024
t546024

carbon

s246020
t546020

lagoon

s246001
t546001

indigo

s246037
t546037

apple

s246004
t546004

gull

s246002
t546002

tempest

s246033
t546033

emerald

s246028
t546028

jade

s246016
t546016

grape

s246027
t546027

burgundy

s246011
t546011

pebble

s246009
t546009

pepper

2,00 m
30 m
EN 1963

EN ISO 717-2
		
ISO 354

< 35 g poolverlies
contactgeluid ΔLw = 17 dB /
20 dB
geluiddemping = 0,10 / 0,10

R
Z
L
e

EN 13501-1

Bfl-s1 / Bfl-s1

EN 13893

DS: > 0,30 / DS: > 0,30

ISO 6356

< 2kV / < 2kV

ISO 8302

0.040 m 2 K/W / 0,048 m2 K/W

éénrichting

s246021
t546021

moss

s246022
t546022

evergreen

s246003
t546003

melon

s246017
t546017

berry

s246014
t546014

concrete

s246029
t546029

truffle

s246019
t546019

citrus

s246026
t546026

red

s246013
t546013

amber

s246008
t546008

anthracite

s246015
t546015

cocoa

s246010
t546010

chocolate

s246025
t546025

tangerine

s246031
t546031

cherry

s246007
t546007

ash

s246030
t546030

cinnamon

s246005
t546005

nimbus

s246034
t546034

lilac

s246036
t546036

gold

s246035
t546035

pink

s246006
t546006

grey
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FLOTEX

Flotex voldoet aan de eisen van EN 14041

Flotex Colour

flotex®calgary
Het patroon van Flotex Calgary is opgebouwd uit diverse
lagen. Dit zorgt voor diepte en karakter, en verbergt
vuil. Een fraaie en praktische oplossing die geschikt is
voor een veelheid aan toepassingen. Flotex Calgary is
verkrijgbaar in tegels en in banen van twee meter breed.
Kijk op pagina 195 voor technische informatie.

590023, 590026

s290001
t590001

sky

196 Flotex Calgary

s290029
t590029

salmon

s290011
t590011

quartz

s290007
t590007

suede

s290006
t590006

sahara

s290005
t590005

melon

s290026
t590026

linen

s290023
t590023

expresso

s290020
t590020

toffee

amber

s290022
t590022

condor

s290015
t590015

azure

s290013
t590013

caramel

s290018
t590018

fossil

s290021
t590021

aqua

s290016
t590016

apple

s290014
t590014

lime

s290004
t590004

menthol

s290009
t590009

moss

s290017
t590017

crystal

s290012
t590012

cement

s290019
t590019

carbon

s290002
t590002

grey

s290010
t590010

ash

s290031
t590031

cherry

s290025
t590025

riviera

s290030
t590030

spa

s290028
t590028

ginger

s290008
t590008

saffron

s290024
t590024

fire

s290003
t590003

red
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FLOTEX

s290027
t590027

Flotex Colour

flotex®penang
Flotex Penang biedt een verrassende uitstraling voor
iedere moderne omgeving. Deze tegel creëert een fijn
lineair effect en is leverbaar in een aantal volle, moderne
tinten. Flotex Penang is leverbaar in tegels en in banen
van twee meter breed.
Kijk op pagina 195 voor technische informatie.

482017, 482024

s482023
t382023

dusk

s482073
t382073

brick

s482014
t382014

copper

s482016
t382016

coral

s482022
t382022

amber

s482006
t382006

sage

s482015
t382015

beige

s482019
t382019

ginger

s482013
t382013

berry

s482012
t382012

red

s482002
t382002

concrete

s482003
t382003

citrus
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purple

s482026
t382026

neptune

s482021
t382021

silver

s482018
t382018

bamboo

s482037
t382037

grey

s482020
t382020

shale

s482004
t382004

mercury

s482005
t382005

smoke

s482011
t382011

sapphire

s482001
t382001

anthracite

s482116
t382116

azure

s482008
t382008

tempest

s482044
t382044

gull

s482031
t382031

ash

s482007
t382007

zinc

s482017
t382017

nimbus

s482009
t382009

mineral

s482010
t382010

evergreen

s482025
t382025

forest

s482114
t382114

chocolate

s482108
t382108

pepper

s482075
t382075

flax
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FLOTEX

s482024
t382024

Flotex Linear

flotex® linear
Flotex Linear bestaat uit vijf collecties die passen in ieder segment, maar door de
zakelijke patronen passen zij bijzonder goed in kantoren. De lineaire patronen worden
op het compacte vezeloppervlak gedrukt. Dit levert een scala aan kleurlijnen en
dessins op.
Flexibiliteit, creativiteit en schoonheid
Alle collecties zijn in tegelvorm leverbaar. Dat biedt een enorme creatieve vrijheid. Naast het
combineren van verschillende dessins, kunnen er door verschillende installatiemethodes
geheel verschillende vloerdesigns worden gecreëerd.
Integrity2 en Complexity zijn gemaakt om met elkaar te combineren, evenals Cirrus en Stratus.
Flotex Linear levert flexibele vloerdesigns die de creativiteit prikkelen en bovenal mooi zijn.

550002

200 Flotex Linear

flotex®pinstripe

half steens

om-en-om

Pinstripe is afgeleid van een veelvoorkomend motief
in de kledingindustrie. De 12 zakelijke kleuren doen
het goed in commerciële omgevingen. Het is zowel in
banen als tegels leverbaar. Daarbij kunnen de tegels
op meerdere wijzen worden geïnstalleerd, waardoor er
verschillende vloerdesigns ontstaan.

FLOTEX

Kijk op pagina 195 voor technische informatie.

565007

s262009
t565009

Mayfair

s262004
t565004

Buckingham

s262003
t565003

Westminster

s262007
t565007

Covent Garden

s262002
t565002

Cavendish

s262001
t565001

Piccadilly

s262008
t565008

Soho

s262005
t565005

Kensington

s262006
t565006

Oxford Circus

s262011
t565011

Paddington

s262012
t565012

Baker Street

s262010
t565010

Hyde Park
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Flotex Linear

flotex®complexity

half steens

Complexity is ontworpen om een perfecte match te
maken met Integrity2. Met 10 verschillende kleuren
combinaties biedt dit zeer veel designmogelijkheden.
De verschillende legmethodes van de tegels, die
verschillende vloerbeelden geven, voegen een extra
dimensie toe.
Kijk op pagina 195 voor technische informatie.

550007
t550004
navy

t550009
taupe

t550008
forest

t550010
straw

t550005
cognac
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t550007
blue

t550001
grey

t550002
steel

t550006
marine

t550003
charcoal

om-en-om

flotex®integrity

2
om-en-om

Flotex Integrity2 past perfect in kantoren en andere
zakelijke omgevingen. Het is geschikt voor grote en
minder grote vertrekken die vragen om een rustige
moderne sfeer. De basiskleuren van Flotex Integrity
plus de subtiele krijtstreep zorgen voor een smaakvol
geheel in een professionele omgeving.

FLOTEX

Kijk op pagina 195 voor technische informatie.

550004, 350004

t350010
straw

t350011
leaf

t350006
marine

t350012
granite

t350001
grey

t350004
navy

t350009
taupe

t350005
cognac

t350008
forest

t350007
blue

t350003
charcoal

t350002
steel
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Flotex Linear

flotex®cirrus

om-en-om

éénrichting

ashlar

10 Heldere kleurencombinaties vormen de Cirrus
collectie. Het lineaire geometrische patroon geeft de
vloer een opvallend uiterlijk en is prima te combineren
met Stratus. Verkrijgbaar in zowel tegels als in twee meter
brede banen.
Kijk op pagina 195 voor technische informatie.

270003

s270007
t570007

mint
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s270008
t570008

onyx

s270004
t570004

fossil

s270002
t570002

vanilla

s270006
t570006

ruby

s270003
t570003

sisal

s270005
t570005

sapphire

s270014
t570014

eclipse

s270015
t570015

storm

s270001
t570001

sulphur

halfsteens

flotex®stratus

om-en-om

éénrichting

ashlar

halfsteens

De diverse installatiemethodes die mogelijk zijn met
Stratus geven designers veel vrijheid in het creëren van
geraffineerde vloerbeelden. Het patroon van Stratus is
ideaal te combineren met die van de Cirrus collectie.
In combinatie of zelfstandig zeer goed toe te passen in
zakelijke interieurs.

FLOTEX

Kijk op pagina 195 voor technische informatie.

540008, 570008
540008, 570008

s242003
t540003

sisal

s242004
t540004

fossil

s242005
t540005

sapphire

s242007
t540007

mint

s242009
t540009

marina

s242010
t540010

horizon

s242011
t540011

leather

s242001
t540001

sulphur

s242002
t540002

vanilla

s242008
t540008

onyx

s242012
t540012

walnut

s242013
t540013

lava

s242014
t540014

eclipse

s242015
t540015

storm

s242006
t540006

ruby
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Flotex Linear

flotex®artline
Flotex Artline is geschikt voor de Flotex Colour collectie. Met Artline maakt u borders, fraaie insnijdingen en lijnen
tussen twee kleuren of zelfs tussen twee verschillende dessins. Artline is beschikbaar in 11 of 22cm breedte en
past bij de basiskleuren van de verschillende Flotex dessins.

200003 | tangerine

200044 | nimbus

200110 | tempest

200007 | petrol

200090 | acid

200088 | evergreen

200085 | citrus

200008 | red

200091 | pink

200094 | cinnamon

200092 | sapphire

200100 | lilac

200016 | indigo

200050 | anthracite

200083 | berry

200081 | cocoa

206 Flotex Artline

200087 | moss

200099 | gold

200046 | grey

200114 | chocolate

200076 | pebble

200072 | melon

200093 | truffle

200031 | ash

200073 | brick

200096 | electric

FLOTEX

DE DIGITALE
WERELD
VAN FLOTEX VISION

Met Flotex Vision biedt Forbo een
unieke collectie van High Definition
digitaal geprinte ontwerpen

Fantastische effecten
Digitale print maakt een oneindig aantal ontwerpen
mogelijk, variërend van abstracte dessins met een
complex kleurenverloop tot realistische afbeeldingen
van bijvoorbeeld gras, zand of water. Elke foto kan
dienen als basis voor een nieuw ontwerp. Met de
haarscherpe druktechnieken creëert u 3D- of ‘trompe
l’oeil’-effecten of haalt u de natuur naar binnen met
uw eigen zandstrand of grasveld.

Eindeloze ontwerpmogelijkheden
Digitaal printen is uitermate goed geschikt voor die
collecties met visuele details en effecten die
niet zo eenvoudig met conventionele drukmethodes
te bereiken zijn. Flotex Vision bevat meer dan 600
verschillende items, variërend van traditioneel tot
eigentijds, veel dessins zijn beschikbaar in diverse
kleurstellingen.
Ontwerp uw eigen vloer
Als u een passend ontwerp gevonden heeft, maar
nog niet in de juiste kleurstelling, dan is het mogelijk
om het Flotex Vision ontwerp aan te passen naar
de gewenste kleuren. Kunt u net niet de juiste
kleurstelling vinden of wilt u uw eigen idee uitwerken,
dan bieden wij een op maat gemaakte ontwerpservice.
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Door de bijna 80 miljoen vezels per vierkante
meter biedt Flotex een oppervlak met een unieke
dichtheid; de ideale ondergrond om te bedrukken.
Daardoor kunnen alle mogelijke dessins en
levensechte visuals worden afgedrukt in hoge
resoluties. Alle gewenste kleurschakeringen,
kleurtonen en kleurtinten kunnen worden bereikt.

Flotex Vision

De Flotex
Vision Digitale
Bibliotheek
Een biblioteek biedt de mogelijkheid
te onderzoeken, te studeren en te
inspireren. Dezelfde functie heeft de
Flotex Vision digitale bibliotheek ook.
Het toont de mogelijkheden die er met
digitaal geprinte vloerbedekking mogelijk
zijn. Daarbij houden wij een logische
structuur aan om het zo overzichtelijk
mogelijk te presenteren. Een logische
route kan gevolgd worden om uiteindelijk
bij het dessin van uw keuze uit te komen.
Zes ontwerprichtingen vormen de start van
de bibliotheek. Onder elk van de ontwerpen
zijn diverse collecties te vinden. Bij enkele
collecties is het zelfs mogelijk uw eigen
kleurencombinaties te bepalen. Ook kunt u
uw eigen digitaal geprinte vloerbedekking
ontwerpen, dit kan niet via de bibliotheek.
Neem daarvoor contact op met uw Forbo
accountmanager.
De ontwerpen in de bibliotheek zijn altijd
up-to-date en nieuwe items zullen op
regelmatige basis worden toegevoegd.
Op dit moment bevat de bibliotheek 600
verschillende items.
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De ontwerprichtingen zijn:

Bloemen

Lijnen

Een selectie van acht
verschillende bloemendessins,
van abstract en grafisch tot
romantische afbeeldingen van
rozen en vlinders. Elk van de
acht dessins wordt in diverse
kleuren aangeboden.

Acht gestreepte patronen die elk
hun eigen karakteristieken
hebben. Van eenvoudige effen
streepdessins tot complexe
meerkleurige varianten.

Patronen

Vormen

Het ingewikkelde spel van
netwerken en patronen die
geweven kleden voorzien van een
duidelijk richtingloos patroon. Elk
motief kan in diverse kleuren
worden gekozen.

Organische vormen en motieven
vormen de basis van deze
ontwerprichting waarin zowel
traditionele als trendy collecties
zijn te vinden.

Afbeeldingen

Natuurlijk

Dit gedeelte van de bibliotheek
bevat allerlei fotografische beelden
die vertaald zijn in thematische
vloeren. Gras, zand, waterdruppels,
knopen of wegenkaarten behoren
tot de interessante mogelijkheden.

Vloerbeelden die materialen zoals
hout, steen, keramiek of kurkvloeren
weerspiegelen. De verfijnde
druk-technologie creëert een zeer
realistisch optisch beeld. Het geeft
een leuke draai aan een houten
vloer, die zacht is, zeer comfortabel
om op te lopen en vrijwel zonder
contactgeluid.

Ga online en ontdek de meer dan
600 mogelijkheden voor uw vloer
Vind uw ontwerp in
4 eenvoudige stappen...

Bekijk honderden
mogelijke
vloerdesigns in
diverse interieurs.
Ontdek de mogelijkheden om uw
eigen vloer te ontwerpen.

Gepersonaliseerde
patronen passend
bij uw huisstijl.
Sommige collecties kunnen zelfs
geheel aan uw eigen smaak of aan
de huisstijlkleuren worden
aangepast.
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1. Ga naar www.flotexvision.com;
2. Kies uit de bibliotheek uw
ontwerprichting (1 van de 6 opties);
3. Kies de gewenste collectie;
4. Kies de gewenste kleur en bestel
direct uw staal online.

Flotex Vision

flotex®vision

IMAGE

000348 | cobblestone

000369 | grass

000368 | riverbed

000428 | illusion

000426 | chromatic

000422 | vertigo

000450 | woodchip

000458 | buttons

000534 | corks

000535 | lace

000540 | helix wave

000541 | helix mirror

000544 | large spectrum

000545 | large matrix
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000548 | large tension

000510 | pebbles

000532 | red leaves

000533 | keyboard white

000537 | bubbles

000538 | multifloral

000539 | pencils

000542 | large fullstop

000402 | zebra

000410 | pink floral

000543 | large chevron

000546 | large ring pull

000547 | keyboard black

000430 | shamrock

000434 | energy

000509 | autumn leaves | green

000536 | knit

flotex®vision

FLORAL
640002 | truffle

640001 | moss

640006 | vanilla

AUTUMN
640005 | cloud

640004 | mineral

640011 | walnut

640012 | mulberry

640007 | heath

FLOTEX

640003 | smoke

640008 | stream

640009 | moor

640010 | shore

620003 | tropicana

620011 | paprika

BLOSSOM
620002 | candy

620001 | breeze

620006 | crush

620004 | lava

620005 | shadow

620009 | lime

620008 | carnival

620012 | blueberry
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FLORAL

BOTANICAL
840006 | cyclamen

840001 | magnolia

840002 | camelia

840005 | iris

840003 | orchid

840004 | poppy

670003 | orchid

670002 | camelia

670004 | poppy

FLORET
670001 | magnolia
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670005 | iris

670006 | cyclamen

flotex®vision

FLORAL
660002 | shadow

660001 | berry

660003 | flax

FIREWORK
660004 | ginger

660005 | brandy

660006 | seagrass

660011 | sienna

660013 | crush

FLOTEX

660014 | tide

660007 | rosewood

660008 | monsoon

660009 | amethyst

660010 | wax

660012 | lagoon

650001 | glacier

650002 | clay

650005 | blueberry

650006 | moss

650011 | steel

650012 | berry

650004 | linen

SILHOUETTE
650003 | mint

650008 | heath

650009 | neptune

650010 | mineral

650007 | mocha
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FLORAL

FIELD
500008 | lemon

500001 | spring

500002 | crush

500005 | cocoa

500012 | tide

500003 | mineral

500004 | amber

500006 | moss

500007 | neptune

500009 | lagoon

500010 | marina

500013 | pumpkin

500014 | cloud

500015 | quartz

500016 | smoke

500017 | grape

500018 | cranberry

500019 | truffle
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500011 | juniper

500020 | carnival
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FLORAL
630002 | cypress falls

630001 | yellowstone

630003 | glacier bay

JOURNEYS

FLOTEX

630009 | mesa verde

630004 | black hills

630006 | sequoia

630007 | joshua tree

630008 | laurentian mount

630010 | everglades

630005 | green mountain

630011 | grand canyon

630012 | acadia

630013 | wheat sheaf

630014 | harvest

630015 | lilac

630016 | spa

630017 | russet

630018 | haystack
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LINEAR

710003 | dew

710002 | sand

CHEVRON
710004 | shadow

710005 | dusk

710006 | storm

520001 | candy

520003 | tropicana

520004 | grape

520005 | cement

520006 | tide

520007 | ginger

520008 | lagoon

520009 | blueberry

710001 | shore

CORD
520002 | sky

520010 | denim

520011 | jet

520012 | forest

520013 | steel

520014 | cranberry

520015 | toffee

520016 | pebble

520017 | lime

520018 | orange

520019 | crush

520020 | berry

520021 | concrete

520022 | fossil

520023 | quartz

520024 | coffee
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520025 | aqua
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LINEAR
680002 | leather

680001 | nickel

680003 | aubergine

ETCH
680004 | pacific

680005 | sapphire

680009 | flint

680010 | liquerice

680012 | crimson

510002 | flax

510003 | seagrass

510005 | dusk

510008 | lagoon

510009 | denim

510011 | night

510013 | smoke

510014 | storm

510018 | spray

510019 | linen

510020 | caramel

510023 | mink

510024 | espresso

510025 | silver

680006 | amazon

FLOTEX

680011 | ink

680007 | mocha

680008 | storm

PULSE
510001 | steel

510015 | spice

510016 | chocolate

510021 | anthracite

510022 | mocha

510017 | moss
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LINEAR

700001 | shadow

700002 | bluestone

700003 | nutmeg

700004 | sherbet

700005 | lichen

SPECTRUM
700006 | spring

700007 | seagrass

580001 | sand

580006 | steel

700008 | rock

580005 | lime

580004 | jet

580007 | glass

580008 | denim

580012 | pepper

580014 | suede

580015 | night

TRACE
580003 | moonstone

580009 | seagrass

580010 | paprika

580017 | quartz

580019 | slate

580020 | storm

580021 | ebony

580018 | cloud

580022 | mink

580023 | onyx

580024 | nutmeg

580025 | desert

580026 | camel
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LINEAR
690002 | crous

690003 | lava

690004 | viola

690001 | marina

TRANSIT
690005 | candy

690007 | thistle

690008 | spice

540002 | orange

540003 | tropicana

540004 | juice

540005 | lime

540006 | denim

540007 | chocolate

540008 | jet

540009 | glass

540011 | crush

540001 | blueberry

540013 | quartz

540014 | grape

540015 | concrete

540017 | aubergine

540018 | lagoon

540019 | toffee

540020 | forest

540022 | birch

540023 | marine

540024 | grape

FLOTEX

690006 | oasis

VECTOR
540012 | alloy

540010 | berry

540016 | night

540021 | pine
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PATTERN
610002 | moss

610003 | lagoon

610005 | brandy

610009 | mint

610011 | pimento

610012 | crush

610013 | heather

610014 | flint

610015 | lichen

COLLAGE
610001 | cement

600005 | riviera

600004 | cedar

600006 | steel

CUBE
600014 | tide

600007 | storm

600013 | jet

600017 | silver

600018 | graphite

600019 | sienna

600021 | lagoon

600022 | cocoa

600023 | sand

600024 | onyx
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600011 | night

600020 | teal

600012 | chocolate
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PATTERN
570002 | linen

570001 | leather

570004 | glass

GRID
570005 | rust

570007 | steel

570015 | smoke

570016 | mud

570008 | stone

FLOTEX

570011 | sapphire

570010 | concrete

570013 | onyx

570014 | haze

560002 | rust

560003 | bronze

NETWORK
560001 | carbon

560009 | glass

560010 | petrol

560013 | graphite

560005 | concrete

560007 | steel

560008 | steam

560014 | ebony

560015 | sable

560016 | desert
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PATTERN
730003 | crush

730002 | breeze

730004 | tropicana

730005 | amazon

730006 | fossil

HELIX
730001 | solar

750001 | berry

750002 | monsoon

750004 | spring

750005 | spice

750003 | dune

MATRIX
750008 | mirage

750007 | flint

750006 | glass

720001 | slate

720002 | monsoon

720004 | powder

720005 | mohair

720006 | shingle

720007 | neptune

TANGENT
720008 | kelp
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720003 | mirage
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PATTERN
590003 | clay

590005 | quartz

590002 | glacier

PLAID
590009 | steel

590013 | berry

590014 | denim

590018 | steam

590019 | peat

590020 | seagrass

FLOTEX

590001 | rust

590015 | cement

590016 | glass

590017 | pebble

590025 | tweed

590021 | iris

590022 | heather

590023 | fern

590024 | sorbet

740002 | honey

740003 | dusk

740004 | thistle

740005 | riviera

740006 | emerald

740007 | breeze

TENSION
740001 | chalk

740008 | sap
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SHAPE
800002 | quartz

800001 | marina

800003 | spice

CONTOUR
800014 | liquerice

800004 | mineral

800008 | berry

800007 | denim

800009 | tungsten

800011 | pepper

800005 | caramel

800006 | tide

800010 | sorbet

800012 | neptune

800013 | moss

820003 | lichen

820002 | carbon

FULL STOP
820001 | licorice
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820005 | slate

820006 | moss

820004 | flint
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SHAPE
770002 | polar

770001 | desert

770003 | ocean

GLOBE
770005 | tundra

FLOTEX

770008 | glacier

770007 | dune

770009 | volcano

770010 | everglade

770004 | canyon

770006 | moorland

810003 | juniper

810001 | spring

810004 | toffee

ORBIT
810002 | marina

810008 | sorbet

810009 | flint

810010 | lagoon

810005 | berry

810006 | ginger

810011 | everglade

810012 | shingle

810007 | leaf
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SHAPE
830002 | lichen

830001 | ink

830003 | mineral

RING PULL
830008 | sherbet

830004 | sable

830006 | zest

830005 | everglade

830007 | citrus

780002 | pepper

780001 | marina

780003 | leather

780004 | tawny

780005 | carbon

SWIRL
780009 | neptune

780006 | jade

780007 | sapphire
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780008 | rosewood
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SHAPE
530002 | berry

530001 | lime

530003 | crush

SPIN
530023 | sable

530004 | cranberry

FLOTEX

530020 | steel

530007 | orange

530008 | lemon

530009 | peanut

530010 | chocolate

530011 | coffee

530012 | caramel

530013 | forest

530014 | apple

530015 | tropicana

530016 | denim

530019 | jet

530021 | pewter

530022 | hessian

530017 | lagoon

790006 | wicker

790002 | rosewood

790005 | ink

790003 | kernal

530018 | tide

530005 | pumpkin

SIGNATURE
790004 | mohair

790001 | tapestry
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NATURALS
010037 | blackened oak

010035 | distressed oak

010040 | antique pine

LINEAR PLANK
010034 | pear wood

010056 | stained pine

010055 | chestnut

010057 | cedar

010042 | steamed beech

010012 | light elm

010003 | mixed wood antique

010040 | antique pine

010036 | american oak

010038 | white oak

010039 | european white wood

010002 | reclaimed pine

010020 | dark elm

010021 | reclaimed oak

010013 | mixed wood rose

010001 | dark oak

010031 | anthracite wood
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010033 | english oak

010058 | titanium oak
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NATURALS
010018 | linear walnut

010019 | end grain

010014 | teak

010011 | parquet

010004 | cork sienna

010006 | maple

010045 | farmhouse tile

010022 | terracotta slate

RANDOM PLANK
010054 | walnut parquet

010032 | oak herringbone

010017 | cork amber

FLOTEX

010007 | herringbone

010009 | linear elm

010016 | limestone

010015 | flagstone

010044 | quarry tile

010023 | grey slate

CERAMICS
010008 | dark slate

010046 | china black

010029 | limestone slate

010030 | amber slate

010047 | limestone pavement

010052 | welsh slate

010005 | grey granite

010010 | pink granite

010043 | cornerstone

010050 | salt glaze

010049 | charcoal glaze

010051 | lava stone

010048 | roman spa

010025 | mosaic sapphire

010026 | mosaic tiger’s eye

010024 | mosaic emerald

010027 | mosaic aqua marine

010028 | mosaic jet
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PLANKS
139001 | 139002 | 139003

Modulariteit is een belangrijke trend in vloeren. Om nog beter in
te spelen op die trend zijn naast de Flotex tegels nu ook Flotex
planken van 100x25cm verkrijgbaar. Zes geheel nieuwe dessins in
vele kleurvarianties. Drie met een natuurlijke uitstraling en drie met
de uitstraling van textiele vloerbedekking.

Lava

Concrete

Seagrass

Wood

Box Cross

Triad
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De ontwerpen zijn:

Flotex Planks

flotex planks® lava

145002 | 145007 | 145010 | 145014

145007 | Pinatubo

145001 | Vesuvius

145002 | Tambora

145010 | Thera

145014 | Pelee

145003 | Etna

234 Flotex Planks Lava

145013 | Elbrus

145006 | Nikko

145004 | Aqua

145005 | Madeira

145012 | Vuisini

145009 | Trident

145011 | Krakatoa

145018 | Malos

145015 | Fayal

145016 | Ebeko

145017 | Fuji

145008 | Koro

FLOTEX

flotex planks® concrete

139001 | 139002 | 139003

139002 | thunder

139003 | smoke

139004 | storm

139001 | cloud
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flotex planks® seagrass

111001 | 111002 | 111003 | 111004 | 111006

111001 | pearl

236 Flotex Planks Seagrass

111002 | cement

111003 | almond

111004 | charcoal

111006 | liquorice

FLOTEX

flotex planks® wood

151001 | 151002 | 151004 | 151006

151004 | american wood

151001 | black wood

151003 | silver wood

151005 | red wood

151006 | antique wood

151002 | grey wood
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flotex planks® triad

131013

131001 | red

131005 | platinum

131002 | blue

131004 | amber

131003 | green

131011 | red line

131007 | steel

131008 | shadow

131012 | blue line

131014 | amber line

131013 | green line

131010 | taupe

131017 | anthracite

131006 | silver

131018 | navy

131009 | bronze

131016 | mint

131015 | stone
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flotex planks® box-cross

133002 | 133007 | 133011

133007 | granite

133011 | anthracite

133008 | blueberry

133002 | pearl

133004 | biscuit

133005 | linen

133010 | seal

133003 | ocean

133006 | lagoon

133012 | purple

133001 | amber

133009 | petrol

133014 | forest

133013 | mulberry

133015 | gold
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FLOTEX
DUTCH
DESIGN

WELCOME
TO JUPITER
ROP VAN MIERLO

Zes opvallende
ontwerpen

Welkom to Jupiter

Tulpenveld

Starwalk

Still

Composition with
pink lines

Arrow
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Begin 2016 gingen we op zoek naar Nederlandse ontwerpers.
Geprezen designtalenten, die nog niet eerder met vloeren gewerkt
hadden. We vroegen hen een vloerpatroon te ontwerpen voor de
Flotex-vloerbedekkingen. Flotex is een combinatie tussen tapijt en
een harde vloer, die bij veel mensen relatief onbekend is. Met deze
zes opvallende ontwerpen willen we daar verandering in brengen.
Elke ontwerper heeft zijn eigen visie en hanteert zijn eigen
vormtaal. Met als resultaat zes verrassende vloeren, die aansluiten
bij het eerdere werk van iedere ontwerper.
Kijk voor het complete collectie-overzicht op www.forbo-flooring.nl/
flotexdutchdesign

TULPENVELD
HILDE KOENDERS

FLOTEX

STARWALK
NIENKE SYBRANDY

STILL
MAE ENGELGEER

FLOTEX

COMPOSITION
WITH PINK LINES
SIGRID CALON

ARROW
ANTOINE PETERS

FLOTEX

FLOTEX
MEETS
TIBOR

Flotex
meets Tibor

Tibor Ltd, het bedrijf dat hij in 1946 oprichtte, werd
een toonaangevend merk in de ‘50 en ‘60-er jaren.
Textuur was zijn handelskenmerk in zijn
textielontwerpen. Naast zijn beroemde Deep
Texture wevingen, produceerde hij gezeefdrukte
gordijnstoffen, bekend als Texture Prints.
Veel van de door Forbo gebruikte ontwerpen maken
deel uit van de baanbrekende Fotexur collectie, die
in 1957 gelanceerd werd. ‘Fo’ verwijst naar fotografie,
terwijl ‘Texur’ refereert aan textuur, beide wezenlijke
aspecten van zijn ontwerpen. Gedrukt in deze
levendige kleuren op Forbo Flotex bieden zijn in het
oog springende ontwerpen een tijdloze uitstraling,
inclusief een klein vleugje vintage.
Er zijn acht dessins: Onyx, Tweedy, Ziggurat, Quartz,
Arbor, Tessello, Mosaic en Atomic.
Het complete overzicht is te vinden op www.forboflooring.nl/tiborreich

Quartz

Onyx

Atomic

Tessello

Ziggurat

Tweedy

Mosaic

Arbor

FLOTEX

Tibor Reich was een pionier voor textiel ontwerp
en was een van de meest prominente personen
in de Britse na-oorlogse textiel industrie, een
begaafd kunstenaar en dynamisch ondernemer.
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FLOTEX
INSPIRED
BY VINCENT
VAN GOGH
941 | Grasgrond

Van schilderij
naar vloerdessin

Na zijn dood groeide zijn reputatie en tot de dag
van vandaag biedt zijn werk aan veel mensen inspi
ratie. 2015 was het jaar van Van Gogh. Maar het zijn
de evenementen, die zijn georganiseerd ten ere
van dit “jubileum-jaar”, die onze designers hebben
geïnspireerd en hebben aangemoedigd om iets met
het werk van Van Gogh te doen.
In samenwerking met het Kröller Muller museum
en het Van Gogh museum is een kleine collectie
samengesteld. De basis van de verschillende dessins
zijn elementen uit bekende schilderijen van Van
Gogh. Schilderijen die zeker de moeite waard zijn
om te bezoeken in genoemde musea.
Inspired...laat u inspireren
Hopelijk kunnen wij u inspireren met onze vertaling
van de schilderijen naar vloerdessins. Bent u geïn
spireerd door andere kunstenaars of heeft u eigen
ontwerpen dan kunnen die, onder bepaalde voor
waarde, voor projectmatig gebruik ook op Flotex
geprint worden. Neem hiervoor contact op
uw accountmanager. De getoonde dessins zijn
verkrijgbaar vanaf 6m2.
De collectie
De collectie bestaat uit 6 dessins. Dessins die door
onze designers zijn ontwikkeld met elementen uit
bekende schilderijen. Door de hoge dichtheid van
de polen is Flotex ideaal te bedrukken en levert dit
schilderachtige vloeren op. Flotex is sterk en slijtvast,
dus ondanks dat het intensief gebruikt kan worden
blijven de prints zichtbaar en mooi.

939 | Amandelbloesem

Amandelbloesem
Van Gogh schilderde dit sprankelende stilleven
van de amandelbloesem tegen een
helderblauwe lucht voor zijn pasgeboren neefje
Vincent Willem. Als symbool voor het jonge
leven koos Van Gogh de takken van de aman
delboom, een vroegbloeiende boomsoort, die
al in februari de lente aankondigt. Voor het
onderwerp, de scherpe omlijningen en de
plaatsing van de boom in het beeldvlak liet hij
zich inspireren door de Japanse prentkunst. De
witte bloesemknoppen op het schilderij waren
oorspronkelijk meer roze. Delen van takjes met
bloesem zijn samengevoegd tot een patroon
dat de basis vormt voor de vloerbedekking.

940 | Zonnebloemen

Zonnebloemen
Dit is een bijzonder bloemstilleven. Van Gogh
schildert hier geen verse bloemen in een vaas
of pot, geen boeket van diverse bloemen, geen
entourage en geen achtergrond; alleen een
paar afgesneden, uitgebloeide zonnebloemen.
De bloemen zijn op ware grootte geschilderd
en vullen het hele doek. In dit schilderij bereikt
hij wat hij zoekt: warme en koele kleuren in
contrasterende tonen.
De combinatie daarvan met de
wervelende penseelstreken die alle richtingen
opgaan, maar ook de ondefinieerbare ruimte
waarin de zonnebloemen zich bevinden,
maken dit schilderij tot een hoogtepunt uit
zijn Parijse periode. De zonnebloemen zijn de
basis voor het vloerdessin en vormen een
warme kleurcombinatie.
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Vincent Willem van Gogh werd op 30 maart
1853 in Zundert geboren en overleed in Auverssur-Oise op 29 juli 1890. Van Gogh wordt
tegenwoordig gezien als een van de grote
schilders van de 19e eeuw. Helaas voor hem kwam
de erkenning pas na zijn dood. Tijdens zijn leven
werd er waarschijnlijk maar één schilderij verkocht.
Hij is ongeveer 10 jaar zeer productief geweest en
heeft in de periode ook het meeste van zijn werk
geschilderd en getekend. Dit voordat hij ziek werd
en naar men aanneemt zelfmoord pleegde.

Flotex Van Gogh

flotex® Inspired by Van Gogh

944 | Terras bij Nacht

943 | Postbezorger

Terras bij nacht

Postbezorger

Van Gogh wil al een tijd lang een nachtschilderij
maken. En dan niet éen op de conventionele
manier, in zwarte en grijze tonen, maar juist met
een veelheid van kleuren. Al net zo onconventioneel is dat hij dit door een gaslantaarn verlichte
caféterras in Arles ter plekke en in het donker
schildert, omdat kleuren zich overdag anders
voordoen dan ’s nachts.
Aan zijn zus Wil schrijft hij: 'Ik heb er enorm
plezier in ’s nachts ter plekke te schilderen.’ Dat hij
goed kijkt, blijkt ook uit later sterrenkundig
onderzoek. Hij heeft de sterrenconstellatie
precies geschilderd zoals die er in de nacht van
16 of 17 september 1888 uitzag. De sterren
spelen in onze vloerbedekking de hoofdrol.

Joseph Roulin werkt als postbeambte op het
station van Arles. Van Gogh komt daar vaak om
schilderijen op te sturen naar zijn broer Theo in
Nederland en ze raken innig bevriend. In een
brief aan Theo typeert hij hem als ‘een man die
niet bitter, niet somber, niet volmaakt, niet
gelukkig, en ook niet altijd onberispelijk eerlijk
is. Maar zo’n goeierd, zo wijs en zo gevoelig en
zo gelovig.’ Tussen augustus 1888 en april 1889
schildert Van Gogh achtereenvolgens zes
portretten van Joseph, waarvan drie met
bloemen op de achtergrond. Op dit kleurrijke
schilderij kiest hij voor zomerse bloemen. De
klaprozen, korenbloemen, margrieten en
roosjes zijn vrij precies geschilderd, in
tegenstelling tot Josephs gezicht en volle baard
met de gestileerde krullen. De precies
geschilderde klaprozen, korenbloemen,
margrieten en roosjes zijn de basis voor dit
vloerontwerp.

941 | Grasgrond

942 | Slaapliedje

Grasgrond

Slaapliedje (La Berceuse)

In Parijs ziet Vincent voor het eerste het werk
van impressionisten. Hij beseft dat zijn palet
donker en ouderwets is en gaat experimenteren
met lichtere kleuren en nieuwe schildertechnieken. Dit is te zien op dit doek en schildert het
gras met veel detail en verfijning in een licht en
kleurrijk palet.
Het doek waarop hij dit schildert heeft hij eerder
gebruik om een vrouwenhoofd te met een
kapje te schilderen. Dat blijkt uit röntgenanalyses. Het laat daarmee de snelle ontwikkeling
zien die hij als schilder doormaakt. Die
stijlverandering wordt belichaamd met dit
schilderij.
Dat was voor onze designers een belangrijke
reden dit schilderij te kiezen voor het vloerdessin.

Van Gogh schilderde Augustine Roulin, de
echtgenote van Joseph Roulin, in vet,
overdreven kleuren tegen een levendige
achtergrond; het touw in haar handen is
verbonden met de wieg waardoor ze die kan
laten schommelen. "La Berceuse," betekent
zowel “slaapliedje” als "zij die de wieg schommelt." Hij heeft haar verschillende malen
geschilderd in een andere setting. Van dit
schilderij heeft hij vijf versies geschilderd. Wij
kozen de achtergrond, het behang van het
schilderij zoals die in het Kröller Muller museum
te bewonderen is.
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Wat gebeurt er wanneer je de nieuwste
digitale printtechniek van het functionele
product Flotex combineert met leidend
design? Dan ontstaat de Sottsass collectie,
een exclusieve serie eigentijdse Flotex
dessins ontworpen in samenwerking met de
wereldberoemde ontwerpers Ettore Sottsass
en Christopher Redfern van Sottsass Associati
in Milaan.

De Flotex Sottsass collectie bestaat uit vier
ontwerpen: Terrazzo, Wool, Bacteria en Kasuri.
Stuk voor stuk dessins die onregelmatig en
willekeurig lijken te zijn en zijn opgebouwd uit
organische vormen. Ze worden gekenmerkt door
'optische' eigenschappen die speels omgaan
met schaalgrootte. Omdat Flotex zo eenvoudig
bedrukt kan worden, is vrijwel elk ontwerp
mogelijk. De collectie is leverbaar in een groot
aantal kleurstellingen en bevat ook trendy
modekleuren in sterk contrasterende combinaties.

Bacteria

Wool

In Flotex Bacteria heeft Redfern
gebruik gemaakt van een van de
bekendste dessins van Ettore
Sottsass dat hij met een
vooruitziende blik ontwierp aan het
eind van de jaren 70. Het is een
voorloper van het huidige moderne
tijdperk van nanotechnologie en
genetische technologie. Een
optische verrassing. Zo kunnen we
dit ontwerp rustig noemen. Van
dichtbij lijken het bewegende
amoebes, van veraf een constellatie
van sterrenstelsels. Bacteria is
leverbaar in twintig kleurstellingen,
onder andere op een achtergrond
van zwart, wit of lichtgrijs.

Flotex Wool heeft een sterk
impressionistisch effect. Er lijken
werkelijk wollen draden over de
vloer te lopen. Je voelt als het ware
de structuur van dit natuurlijke
materiaal. Onregelmatige strengen
vormen een lineair (en zwervend)
patroon. Van een afstand bekeken,
geeft dit ontwerp een compleet
nieuwe inhoud aan het begrip
perspectief en een compleet nieuw
karakter aan de ruimte.

FLOTEX

'Wij waren vooral geïntrigeerd door de unieke
samenstelling van Flotex en de mogelijkheden
daarvan', zegt Christopher Redfern. 'Met de
introductie van digitaal printen, hadden we
de mogelijkheid om kleuren, texturering en
concepten toe te passen om een serie eigentijdse
dessins te maken die wereldwijd zullen
aanspreken.'

Terrazzo
Kasuri
Flotex Kasuri is gebaseerd op de
traditionele Japanse weefkunst,
waaraan de vloer ook zijn naam
dankt. Redfern gebruikt de digitale
pixel om in dit ontwerp de link te
leggen tussen eigentijds en
traditioneel.

Flotex Terrazzo geeft een
eigenwijze 'draai' aan de
traditionele Italiaanse terrazzovloer,
die bestaat uit flinters steen,
marmer of glas in beton die na het
polijsten zijn zo kenmerkende
uiterlijk bereikt. Van dichtbij blijken
die flinters in Flotex Terrazzo te
bestaan uit snippers papier. Elk
met zijn eigen verhaal.
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flotex®bacteria

990102

990101

990103

990104

990105

990201

990202

990304

990401

990106

990302

990203

990301

990303

990501

990402

990403

990404

990502

990503



flotex®wool

990601

990602

990603

990604

990605

990606

990607

990608

990609

990610

990611

990612

Rapport: 150 x 200 cm
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flotex®terrazzo

990701

990708

990710

990709

990711

990703

990704

990705

990706

990712

990713

990707

FLOTEX

990702



flotex®kasuri

990802

990807

990808

990813

990814

Rapport grote kasuri:
50 x 46 cm

Rapport kleine kasuri:
33,31 x 55,69 cm

990801

990804

990803

990811

990809

990810

990815

990805

990806

990812

990816
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TAPIJT
TEGELS &
NAALDVILT

MAAK KENNIS
MET TAPIJTTEGELS
& NAALDVILT
1800, 1805, 1809, 1811, 1813

Unieke collecties met
specifieke eigenschappen

De tapijttegelconstructies
Onze collecties bestaan uit verschillende structuren
die elk hun specifieke eigenschappen met zich mee
brengen. Deze structuren ontstaan door het tuften,
het maken van lusjes van garen op een gronddoek. De
volgende poolconstructies zijn te vinden in de Tessera
collectie.

Lussenpool
Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de
tapijttgels met een standaard lussenpool constructie
het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor
een hele lange duur behouden. Zeer geschikt voor
gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde
lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere
uitstralingen dan de vlakke standaard lussenpolen.

kantooromgevingen. Daar waar comfort, maar
zeker ook uitstraling gewenst is, zijn de Tessera
gesnedenpool collecties de oplossing.
Westbond
Een unieke productiemethode is van toepassing op
de Westbondtapijttegels. De vezels worden als het
ware in de ondergrond geïnjecteerd. Hierdoor ontstaat
een zeer dicht oppervlak dat wellicht de meest rijke
uitstraling geeft die er in tegeltapijt te verkrijgen is.
Daarnaast biedt het alle zachtheid en comfort die bij
dit exclusieve tapijt hoort.
Naaldvilt
Naaldvilt is een ijzersterke textielvloer, een functionele
en allesomvattende vloeroplossing. Forbo Naaldvilt
is beschikbaar in drie verschillende kwaliteiten die
allemaal voldoen aan de Europese standaard. De
comfortabele vloeren leveren goede prestaties in elke
professionele omgeving. De collecties zijn leverbaar in
(gemengde) monochrome kleuren, met aansprekende
eigentijdse dessins, zoals de Showtime collectie laat
zien.
TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

Tapijttegels
De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten
flexibel zijn, denk maar aan kantoortuinen en
flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op
aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel.
Tapijttegels kunnen snel geïnstalleerd worden, maar
ook snel worden verwijderd of aangepast aan de
nieuwe omstandigheden.
Daarbij worden, tegen lage aanpassingskosten, de
werkzaamheden van collega's minimaal onderbroken.

Combinatie van gesneden en lussenpool
Ook hier gaan sterkte en esthetiek hand in hand. Veelal
zijn dit technisch hoogstandjes. Het is een hybride van
sterke lussenpolen voor een robuust tapijt en de rijke
uitstraling van gesneden polen die in vele ruimtes tot
hun recht zullen komen.

Gesneden pool
Voor de mooiste vloeren met de rijkste uitstraling
komt men terecht bij gesneden polen. Deze worden
veelal geïnstalleerd in directieruimten of de betere
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Westbond iBond

TAPIJTTEGELS

270

tessera

	Aantrekkelijke en slijtvaste getufte tapijttegels in verschillende
pool-samenstellingen en texturen. Collecties met specifieke
esthetische eigenschappen en superieure prestaties.

296

synergy

	Synergy combineert Tessera tapijttegels met Allura Flex vinyltegels.
Er zijn drie ontwerpen beschikbaar, het lineaire 'Seagrass', het
levendige 'Hybrid' en het statige 'Marble'. Deze elementen
mengen zich uitstekend met de pure kleuren van Tessera Clarity.

304

westbond®

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

	Exclusieve en luxueuze tapijttegels in uw eigen kleur vanaf 1m2.
Westbond tapijttegels zijn synoniem aan flexibiliteit - de
kleurmogelijkheden zijn ongekend. Fusion-bonding is een
geavanceerde technologie voor het maken van tapijttegels en
garandeert een extreem compact en luxueus product.
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NAALDVILT

316

showtime®

	De collectie biedt een breed pallet van 20 heldere effen
kleuren die een aanwinst zullen zijn in veel interieurs. Indien
gecombineerd met de Showtime Experience collectie levert het
een bijzonder aansprekende vloer op.

338

forte

	Een hoogwaardige naaldvilt vloerbedekking die met een
poolgewicht van ca. 750 g/m2 een optimaal comfort biedt.

340

forte graphic

	Graphic is ontwikkeld met een zeefdruktechniek die is toegepast
op de collecties Forte en Markant die van 100% polyamide zijn.
Forte is de basis voor de Rice en Reef dessins.

342

markant

	Markant heeft een grove weefselstructuur en is daardoor
uitermate duurzaam. Deze vloer bestaat uit 100% polyamide
vezels en is zeer geschikt voor intensief gebruikte ruimten.
Markant heeft een poolgewicht van ca. 600 g/m2.

markant graphic

	Deze moderne, gedrukte variant op de Markant accentueert de
pure lijnen in het interieur. Het klassieke ruitenpatroon komt vooral
bij grote vloeroppervlakken goed tot zijn recht. Acht kleurvariaties
geven de ruimte een moderne uitstraling

344

akzent

	Een collectie met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Met een
geluidreductie van 20 dB in dertien eigentijdse kleuren maakt
Akzent de naaldviltcollectie van Forbo compleet.
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343

TESSERA
ONGEKENDE
ONTWERP
MOGELIJKHEDEN
1600

Healthy Indoors
welkom in de wereld van tessera
In de wereld van Tessera draait alles om aangenaam werken & verblijven. Omdat wanneer
mensen zich prettiger voelen dat invloed heeft op hun welzijn, stemming en productiviteit.
Ze zijn aangenaam gezelschap voor zichzelf en voor hun collega’s. Ze zijn productiever,
slapen beter en ze zijn gezonder.

50%+

basis

magnetische
rug

is beschikbaar
met magnetische rug

meer dan

10 miljoen m2

30
25

• Extra comfort
• Betere thermische
& akoestische isolatie
• Langere levensduur
• Tot 28 dB reductie

20
15
10
5

SOFTbac®

gerecycled
materiaal

SOFTBAC®
Zachte rug uit
gerecycled materiaal

Bitumen

verkocht

is beschikbaar in 4
productconstructies

vlakke lussenpool

0

Impact Sound Improvement Index (dB)

hoog laag lussenpool

Installatiemethodes
gecombineerde lussenen gesneden pool

Tenminste
ashlar

richtingloos

70% recycled materiaal

in de rug van

tapijttegels

Geen
voorraad
nodig
met batchless collecties
(Circulate & Mix)

random lay batchless
Circulate & Mix
Een economische keuze,
snijafvalbesparing 2-5%

enkele gesneden pool

100% post consumer
gerecycled garen
Pionier in de
gecombineerde lussenen gesneden pool

10
JAAR
Bestelde stalen binnen
2 dagen in huis!

Unieke langlopende
garantie
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éénrichting om-en-om halfsteens

Tapijttegels

TESSERA
DESIGNS

Barcode
De kleuren uit de Tessera Barcode collectie zijn
opgebouwd uit 5 individuele kleurtonen die
contrasteren. De kleuren vloeien harmonieus in
elkaar over en voldoen aan alle eisen van een
modern interieur. Barcode is een veelzijdige
vloerbedekking die in elk interieur kan worden
toegepast. De tegels kunnen zowel in
halfsteensverband, en éénrichting als
om-en-om worden geïnstalleerd.

Format

Mix

Met een karakteristieke textuur en verfijnd
kleurenpalet van 18 eigentijdse en commercieel
aantrekkelijke kleurtinten, heeft Tessera Format
een nieuwe dimensie toegevoegd aan lage
luspool tapijttegels. Deze duurzame tapijttegel
is geschikt voor intensief gebruik en is geprodu
ceerd met de nieuwste hightech tuftmachines.
De combinatie van een rijke textuur met dich
tbij elkaar staande lage lussen zorgt voor een
superieure esthetische aantrekkingskracht en
biedt met recht meerwaarde.

Tessera Mix is een innovatieve tapijttegel met
een aantal zeer aantrekkelijke en praktische
voordelen: de collectie kan zowel batchless als
random gelegd worden. De naden van deze
tapijttegels zijn niet zichtbaar. Met zijn zachte
geometrische vormen heeft Tessera Mix een
aantal zeer aantrekkelijke kleuren die goed
toepasbaar zijn in vele omgevingen, zelfs op
plekken met zwaar rollend verkeer.
Mix tapijttegels kunnen eenvoudig en zonder
problemen gemengd worden. Dit maakt
installatie van de Mix tapijttegels zeer een
voudig. Daarnaast zijn kleurverschillen niet
zichtbaar en daardoor is vervanging van
tapijttegels mogelijk zonder dat dit opvalt.

Inline
Basis
Tessera Basis is geschikt voor alle soorten
commerciële toepassingen en kan in het hele
gebouw worden gebruikt, overal waar een
aantrekkelijke en duurzame modulaire
vloerbedekking vereist is. Met 18 semi-effen
kleurlijnen biedt Basis een buitengewoon
gevarieerd kleurenpalet. De klassieke en
eigentijdse tinten passen prachtig in elk
kantoorinterieur.

Tessera Inline is een nieuwe generatie tegels
met dichtbij elkaar staande luspolen en een
slimme textuur. Deze collectie geeft het
concept lineair design een volledig nieuwe
wending. De ‘onderbroken lineariteit’ en de
combinatie van hoge en lage lussen zorgt voor
een visueel interessante achtergrond voor elk
commercieel interieurontwerp. Inline is verkrijgbaar in 11 zachte tinten en is beïnvloed
door internationale ontwerpen en texturen.
De collectie past perfect in moderne kantoor
ruimtes.

Aligment
Aligment is een stijlvol en slim getextureerde
combinatie van gesneden en luspool tapijt,
ontworpen om de meest eigentijdse com
merciële interieurs aan te vullen. Wisselende
poolhoogtes geven deze karakteristieke
tapijttegel een hoogwaardige thematiek,
afgewisseld met blokken en aantrekkelijke
gesneden polen. Het subtiele kleurverloop en
de variatie in de texturering geven de vloer
bedekking een kamerbreed uiterlijk met een
lineair design dat eenvoudigweg niet bereikt
kan worden met enig andere tapijttegel.

Lay-out, outline
Teviot
Teviot is geschikt voor elk type kantoor en kan
zonder aarzelen en met vertrouwen
gespecificeerd worden. Het geeft het gebouw
een aantrekkelijk uitstraling en is bijzonder
slijtvast zoals u van een modulaire
vloerbedekking van Forbo mag verwachten.
Vervaardigd uit 100% Aquafil polyamide, en is
zeer geschikt voor het gebruik van
bureaustoelen, want zowel in testen als in de
praktijk laat Teviot zijn veerkracht en sterkte zien
die nodig is in een druk belopen commerciële
omgeving.
Verkrijgbaar in 36 gemêleerde kleurstellingen.
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Met een palet van 32 kleuren en 8
streeppatronen bieden deze collecties diverse
mogelijkheden voor een creatief ontwerp. Het
dynamische kleurpalet van Layout breng een
grote diversiteit in keuze van moderne neutrale
kleuren in combinatie met heldere kleuren.
Deze kleuren kunt u gebruiken als enkele kleur
of combineren met andere kleuren voor
geweldige resultaten.
Outline is een bouclé voorzien van een subtiel
liniair patroon met een perfecte kleurovergang
tussen twee Layout kleuren.
Combinaties van Layout en Outline geven u de
volledige vrijheid om connecties, highlights en
overgangen te maken in het ontwerp.

Contour
Door de diversiteit in installatiemethode en de
10 beschikbare kleuren kan Contour diverse
gezichten vertonen. Van het rustige kamerbreed
effect tot het levendige om-en-om effect,
Contour biedt het allemaal. Het gecombineerde
organische en grafische dessin biedt een
prachtige optiek dat in elke kantoor omgeving
niet zal misstaan. De kleuren zijn zo samen
gesteld dat zij een natuurlijke uitstraling geven
van donkere naar lichtere tinten met een goede
lichtreflectiewaarde. Deze waarde en de
hoeveelheid gerecycled content maken
Contour ook een duurzame keuze.

Diffusion

Arran

Een uitzonderlijk flexibele reeks van 18
commerciële kleurstellingen. Create Space 1 is
geschikt voor elke commerciële omgeving,
groot of klein. Gestyled voor de interieurs van
vandaag. Create Space 1 leent zich voor het
installeren van diverse kleurencombinaties, van
eenvoudige twee kleurencombinaties tot
complexe combinaties in vloerenplannen.
Daarbij is dit tegeltapijt speciaal ontworpen
voor gebruik in druk belopen ruimten.
De Create Space collectie biedt meer. De
volledige ontwerpmogelijkheden zijn nog
verder vergroot door de combinatiemogelijkhe
den met Create Space 2, het gestreepte dessin
of Create Space 3, het luxe fluwelen streep
dessin. Creëer uw eigen omgeving.

Tessera Diffusion weerspiegelt een evolutie naar
zachtere, meer organische geometrie, zoals
deze wordt waargenomen in de natuur.
Geïnspireerd door kristalstructuren, de gebro
ken vormen lenen zich uitstekend voor het
creëren van een aantrekkelijke en eigentijdse
ruimte. Tessera Diffusion biedt een breed
spectrum van 16 verse kleuren, variërend van
zeer donker tot zeer bleek, waarmee een hoge
LRV kan worden bereikt.

Tessera Arran is een klassieke design tapijttegel
in een nieuw jasje. Deze luxueuze vloer,
voornamelijk toegepast in kantoren, heeft een
sterk, golvend patroon met onregelmatige
pieken. Arran dankt zijn natuurlijke, bijna
ambachtelijke verschijning aan de complexiteit
van verschillende poolhoogten. Dit creëert een
tactiel lineair dessin met een warme uitstraling.
De éénrichting-installatie geeft een rustige,
kalme en subtiele kamerbrede structuur.

Weave

Circulate

Een uiterst veelzijdige getextureerd tegeltapijt.
Combineert vorm en functie op een mooie
wijze met elkaar; praktisch en slijtvast. Weave
toont een subtiele lineaire draad die verrijkt is
met een contrasterende multi-twist garen, die
een unieke textuur bieden. Uitermate goed
geschikt voor kantoren, horeca en publieke
ruimten en heeft een kleurenaanbod van 19
kleuren en is op verschillende wijze te instal
leren, waaronder in éénrichting dat een
kamerbreed effect biedt.

Vertrouwd en uniek. Circulate vertegenwoor
digd een frisse optiek binnen de collecties
willekeurig te installeren tegeltapijt.
Het vervangen van een tegel naar een lange
tijd valt niet op. Het patroon en kleuren maken
Circulate daarin uniek. De geometrische
vormgeving brengt leven in elk interieur of het
nu groot of klein is. Smalle gangen of grote
open werkplekken, het maakt voor Circulate
niet uit. De random installatiemethode maakt
het snijverlies minimaal.
De acht items binnen deze reeks bieden frisse
levendige kleuren die heel erg eenvoudig met
het sfeervolle en rijke Westbond N9000
gecombineerd kunnen worden. Samen bieden
ze een reeks die in elk kantoor of directieruimte
passend is.

Create Space 2
De 15 kleuren van Create Space 2 laten een
veelzijdige geometrisch en tijdloos
streeppatroon zien en zal daarmee een stijlvolle,
zakelijke maar zeker ook creatieve vloer
opleveren. Doordat Create Space 2 in
verschillende legpatronen geïnstalleerd kan
worden, biedt het enorm veel mogelijkheden.
Eenzelfde tapijttegel kan met een andere
legmethode een geheel ander vloerbeeld
opleveren.

Ethos

Create Space 3
Een luxueus gestreept patroon dat in veel
kantooromgevingen herkenbaar is. De
combinatie van lussenpolen en gesneden
polen maakt dit product onderscheidend van
veel andere gelinieerde dessins. De 15 kleuren
geven een natuurlijke en zeer moderne, statige
uitstraling. De verschillende legmethoden
maken Create Space 3 heel flexibel en kunnen
het interieur een geheel andere optiek geven,
van kamerbreed tot om-en-om.

Een gestructureerde bouclé tapijttegel met
deels geschoren polen voor een luxe uiterlijk.
Ethos heeft een perfecte structuur om naden te
verbergen en een mooi kamerbreed uiterlijk te
bewerkstelligen.
De sterke constructie is zeer goed bestand
tegen intensief gebruik, bijvoorbeeld in een
drukke kantooromgeving. Het diffuse dessin in
de 13 kleuren ontstaat door een samenspel van
uniek solution-dyed garens die door de tijd
heen hun kleur blijven behouden, ook na
intensieve reiniging. De natuurlijke kleuren
zorgen voor een match met vrijwel elk interieur.
En geven de werkplek een extra luxe tintje mee.
Na installatie zal een prachtig kamerbreed
tegeltapijt ontstaan.

Tessera 273

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

Create Space 1

Tapijttegels

tessera® basis*

354

351 | Jet

352 | Navy

354 | Dark Grey

355 | Dark Blue

357 | Mid Grey

358 | Light Grey

359 | Light Blue

362 | Red

364 | Brown

366 | Yellow

367 | Olive

368 | Beige

369 | Ice

370 | Khaki

372 | Seal

373 | Skyblue

374 | Rasperry

376 | Mercury

377 | Vanilla

378 | Malt

379 | Suede

380 | Blackcurrant

381 | Duck Egg

382 | Mandarin

383 | Emerald

384 | Sable

385 | Neptune

388 | Meadow

387 | Butterscotch

386 | Foliage

* Tessera Basis en Tessera Teviot zijn identieke producten, waarbij Basis het Europese
kleurenassortiment vertegenwoordigt en Teviot de kleuren uit het Verenigd Koninkrijk.

274 Tessera Basis

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

tessera® teviot*

Barcode 301 | Format 604 | Basis 351

103 | Steel

104 | Charcoal

108 | Granite

116 | Amaranth

120 | Gunmetal

121 | Saxe Blue

124 | Cool Blue

131 | Tundra

109 | Bronze

111 | Sienna

114 | Crimson

132 | Arctic Green

122 | Night Sky

123 | Midnight Blue

* Tessera Basis en Tessera Teviot zijn identieke producten, waarbij Basis het Europese
kleurenassortiment vertegenwoordigt en Teviot de kleuren uit het Verenigd Koninkrijk.

Tessera Teviot 275

Tapijttegels

tessera®barcode

Barcode 301 | Format 604 | Basis 351

311 | double yellow line

314 | time line

318 | goal line

313 | fishing line

310 | story line

301 | pipe line

316 | picket line

307 | colour line

304 | main line

308 | sky line

305 | chorus line

302 | border line

303 | punch line

306 | chat up line

309 | party line

315 | branch line

312 | starting line

317 | dotted line

276 Tessera Barcode

609

612 | deep space

610 | jet stream

601 | blue grass

611 | sky dive

605 | mange tout

618 | natural calico

602 | aloe vera

609 | marine dream

604 | lead pipe

613 | chimney sweep

607 | stone wash

608 | blue monday

603 | stepping stone

615 | peanut shell

614 | mocha choca

606 | granite peak

616 | wind swept

617 | china clay

* Dit is een M-t-O product; vraag onze afdeling Customer Services
naar de minimale bestelhoeveelheden.

Tessera Format 277

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

tessera® format*

Tapijttegels

tessera® inline

852

858 | golf

851 | romeo

855 | uniform

852 | alpha

857 | lima

861 | echo

853 | bravo

856 | kilo

854 | oscar

859 | sierra

860 | zulu

862 | tango

278 Tessera Inline

tessera® layout, outline

3107 | bubblegum

3100 | plasmatron

2112 | frosting

3102 | soda

3104 | souffle

3101 | cola bottle

2113 | nougat

2109 | shard

2108 | calcium

2104 | alloy

2105 | aniseed

2101 | graphine

2100 | mono

2121 | bubble

2125 | tonic

2117 | surf

2122 | drench

2130 | icepop

2118 | oceanis

2128 | custard

2131 | mango

2123 | candy

2127 | flambe

2119 | maraschino

2126 | purplexed

2115 | sherbet

2124 | pinacolada

2111 | gherkin

2120 | apple

2129 | menthe

2116 | kryptonine

2114 | powder

2110 | fudge

2106 | humbug

2107 | brulee

2102 | brownie

2103 | balsamic

Tessera Layout, Outline 279

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

3106 | fruit salad

3105 | macaroon

3103 | ripple

Tapijttegels

tessera® mix

Basis 370 | Basis 378 | Barcode 314 | Mix 952

952 | bone

953 | canyon

955 | grit

966 | sahara

960 | iron

964 | stone

280 Tessera Mix

954 | woodash

958 | lazuli

963 | obsidian

965 | ruby

961 | gravel

967 | husk

970 | jade

968 | amethyst

969 | glacier

Technische specificaties
tessera

Tessera voldoet aan de eisen van EN-ISO 1307
Tessera Basis

;
1
:
G

Getufte
wlussenpool

Afmetingen

50cm x 50cm

50cm x 50cm

Totale dikte

5.7mm ± 10%

Poolhoogte

2.8mm ± 0.5mm

Gebruiksintensiteit

Tessera Outline

Tessera Layout Tessera Barcode

Tessera Inline

Getufte lage
lussenpool

Getufte lage
lussenpool

Getufte lage
lussenpool

Getufte hoog-laag
lussenpool

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

5.8mm ± 10%

5.9mm ± 10%

5.8mm ± 10%

5.8mm ± 10%

6.0mm ± 10%

6.5mm ± 10%

3.0mm ± 0.5mm

3.1mm ± 0.5mm

2.9mm ± 0.5mm

2.9mm ± 0.5mm

3.0mm ± 0.5mm

3.9mm ± 0.5mm

EN 1307

Klasse 33, geschikt voor zwaar commercieel gebruik.
100% Aquafil
polyamide 6

Verfmethode

100% Aquafil
polyamide 6

100% space dyed

100% Invista
Antron®
100% Alto chroma
100% polyamide 6 100% polyamide 6
100% polyamide 6
Lumena polyamide
polyamide 6
6.6

80% solution dyed,
100% solution dyed 100% solution dyed 100% solution dyed 100% solution dyed 100% solution dyed
20% space dyed

Steekdichtheid

200,940 per m2
± 10%

252,520 per m2
± 10%

200,600 per m2
± 10%

193,060 per m2
± 10%

193,060 per m2
± 10%

169,420 per m2
± 10%

198,374 per m2
± 10%

Poolgewicht

520 gsm ± 10%

525 gsm ± 10%

650 gsm ± 10%

580 gsm ± 10%

580 gsm ± 10%

580 gsm ± 10%

605 gsm ± 10%

3,835 gsm ± 10%

4,040 gsm ± 10%

4,165 gsm ± 10%

3,895 gsm ± 10%

3,895 gsm ± 10%

3,895 gsm ± 10%

4,120 gsm ± 10%

≥6

≥5

≥5

27dB

22dB

25dB

Totaal gewicht
Ruguitvoering

g
>
2
s

Tessera Mix

Getufte hoog-laag Getufte hoog-laag
lussenpool
lussenpool

44 kleurstellingen | 13 kleurstellingen | 15 kleurstellingen | 8 kleurstellingen | 30 kleurstellingen | 17 kleurstellingen | 7 kleurstellingen |
5m2 per doos
5m2 per doos
5m2 per doos
5m2 per doos
5m2 per doos
4m2 per doos
4m2 per doos

Collectie omvang

Poolsamenstelling

.

Tessera Format

Omschrijving

Bitumen met polyester vlies. Verkrijgbaar in SOFTbac® uitvoering.

Geschikt voor bureaustoelen BS EN 985:2001
Kleurechtheid

BS EN ISO 105 B02

Dimensiestabiliteit

BS EN 986

Contactgeluidreductie

ISO 10140-3 (ΔLw)

Minimum R waarde: ≥2.4
≥5

≥5

≥5

≥6
≤0.2%

22dB

22dB

24dB

27dB

Creating Better Environments
Alle Tessera tapijttegels worden gemaakt met 100% electriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Gerecycled materiaal

Bevat meer dan 50% gerecycled materiaal.

Luchtkwaliteit binnen

Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de 01350 Indoor Air Quality standard.

Ska

Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de M12 zachte vloerbedekking voor kantoren en retail normen.

Installatiemethode

Willekeurig

Dambord
(om-en om)
Halfsteens

Kamerbreed
(éénrichting)
Dambord
(om-en om)
Halfsteens

Dambord
(om-en om)
Halfsteens

Kamerbreed
(éénrichting)
Dambord
hhhh(om-en om)

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

Kamerbreed
(éénrichting)
Dambord
(om-en om)

Kamerbreed
(éénrichting)
Dambord
(om-en om)

BfI-s1
DS: ≥0.30

Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041

T
Z
L

Brandgedrag

EN 13501-1

Slipweerstand

EN 13893

Statische elektriciteit

BS ISO 10965
& EN1815

<1 x 109 Ω: Statisch dissipatief. < 2kV levenslange bescherming door permanente anti-statisch garen en rug.

Kleuren kunnen per batch variëren. Controleer de tegels op kleur voor installatie. Kleuren uit verschillende batches dienen niet in één ruimte te worden geïnstalleerd.
De uitzondering hierop is Tessera Mix.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.
Tessera tapijttegels worden in SA8000 gecertificeerde productielocaties geproduceerd, de standaard in sociaal verantwoord ondernemen.

ISO 9001

Techniche specificaties Tessera 281

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

Duurzame elektriciteit

Tapijttegels

tessera® alignment

Diffusion 2008 | Diffusion 2015 | Alignment 221 | Alignment 222

204 | horizon

210 | climate

207 | ozone

211 | prism

206 | corona

213 | astral

205 | earthbound

201 | ion

215 | stellar

282 Tessera Alignment

209 | celcius

214 | nocturn

203 | cyclone

202 | elixer

208 | nucleus

212 | proton

216 | stratus

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

tessera® contour

Create Space I 1806 | Diffusion 2007 | Contour 1903

1900 | painted bark

1901 | volcanic brick

1908 | classic cloud

1903 | white spruce

1904 | lava core

1907 | deep loch

1906 | rising ash

1905 | smokey quartz

1902 | neutral buff

1909 | stoney creek

Tessera Contour 283

Tapijttegels

tessera® create space 1

1800 | 1805 | 1809 | 1811 | 1813

1800 | ebonite

1801 | feldspar

1815 | hematite

1813 | nickel

1811 | cerulean

1805 | peridot

1812 | iolite

1803 | celeste

1810 | ultramarine

1806 | goldstone

1807 | tawny

1809 | persimmon

1802 | ashen

1816 | lithium

1804 | opal

1814 | byzantine

1817 | violetta

1808 | bistre

284 Tessera Create space 1

2805 | 1805

2810 | indigo

2803 | purbeck

2808 | burnet

2807 | alder

2813 | periwinkle

2801 | argent

2814 | heliotrope

2804 | greige

2802 | tavertine

2806 | sandstone

2811 | quartz

2805 | olivaceous

2809 | cinnabar

2800 | licorice

2812 | celadon

Tessera Create space 2 285

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

tessera® create space 2

Tapijttegels

tessera®create space 3*

Create space I 1803 | Create space I 1811 | Create space III 2810 | Create space III 3811

3800 | agate

3801 | platinum

3802 | zinnober

3804 | flagstone

3812 | azurline

3813 | aurora

3803 | columbine

3808 | arabica

3810 | prussian

3806 | saffron

3805 | serpentine

3809 | carnelian

3807 | nankeen

3811 | verdigris

3814 | tyrian

* Dit is een M-t-O product; vraag onze afdeling Customer Services
naar de minimale bestelhoeveelheden.

286 Tessera Create space 3

tessera®diffusion

2000 | space quest

2001 | magnetic flux

2004 | pivotal movement

2008 | forrest trail

2012 | flight transfer

2002 | paradigm shift

2005 | nomadic journey

2009 | continental drift

2006 | passing place

2010 | pendulum swing

2013 | ocean cruise

2003 | glacial flow

2014 | skyfall

2007 | perpetual motion

2011 | border crossing

2015 | arctic voyage

Tessera Diffusion 287

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

2014

Tapijttegels

tessera® weave*

1700

1701 | orbit

1700 | eclipse

1716 | quasar

1702 | cluster
1717
satellite

1709 | meridian

1711 | solar

1714 | crater

1715 | galaxy

1706 | zenith

1708 | lunar

1707 | moon

1712 | burst

1718 | comet

1704 | meteor

1703 | planet

1705 | universe

1713 | nova

1710 | nebular

* Dit is een M-t-O product; vraag onze afdeling Customer Services
naar de minimale bestelhoeveelheden.

288 Tessera Weave

Technische specificaties
tessera

;
1
:
G

Tessera voldoet aan de eisen van EN-ISO 1307
Tessera Contour

Tessera Alignment

Tessera Diffusion

Tessera
Create Space 1

Tessera
Create Space 2

Tessera
Create Space 3

Omschrijving

Getufte hoog-laag
gecombineerde
lus en gesneden pool

Getufte gecombineerde lus en
gesneden pool

Getufte hoog-laag
lussenpool

Getufte lage
lussenpool

Getufte
lussenpool

Getufte hoog-laag
gecombineerde
lus en gesneden pool

Afmetingen

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

Totale dikte

6.6mm ± 10%

6.2mm ± 10%

6.5mm ± 10%

5.5mm ± 10%

5.7mm ± 10%

5.7mm ± 10%

Poolhoogte

3.5mm ± 0.5mm

3.5mm ± 0.5mm

3.7mm ± 0.5mm

2.7mm ± 0.5mm

3.1mm ± 0.5mm

3.0mm ± 0.5mm

10 kleurstellingen |
4m2 per doos

23 kleurstellingen |
4m2 per doos

15 kleurstellingen |
4m2 per doos

17 kleurstellingen |
5m2 per doos

10 kleurstellingen |
5m2 per doos

10 kleurstellingen |
4m2 per doos

Collectie omvang
Gebruiksintensiteit

EN 1307

Poolsamenstelling

100% Universal
100% Universal
100% Invista Antron®
FibersSM RefreshTM
FibersSM
Lumena polyamide 6.6
polyamide 6.6
Refresh™ polyamide 6.6

Verfmethode

100% solution dyed

Steekdichtheid

100% solution dyed

100% Aquafil ECONYL®/Alto chroma regenerated polyamide 6

100% solution dyed

100% solution dyed

100% solution dyed

100% solution dyed

255,053 per m2 ± 10% 217,488 per m2 ± 10% 217,120 per m2 ± 10% 212,760 per m2 ± 10% 245,440 per m2 ± 10% 236,000 per m2 ± 10%

Poolgewicht

.
g
>
2
s

Klasse 33, geschikt voor zwaar commercieel gebruik.

Totaal gewicht

580 gsm ± 10%

700 gsm ± 10%

570 gsm ± 10%

500 gsm ± 10%

570 gsm ± 10%

595 gsm ± 10%

4,095 gsm ± 10%

4,195 gsm ± 10%

4,085 gsm ± 10%

3,815 gsm ± 10%

4,085 gsm ± 10%

4,110 gsm ± 10%

Ruguitvoering

Bitumen met polyester vlies. Verkrijgbaar in SOFTbac® uitvoering.

Geschikt voor bureaustoelen BS EN 985:2001
Kleurechtheid

BS EN ISO 105 B02

Dimensiestabiliteit

BS EN 986

Contactgeluidreductie

ISO 10140-3 (ΔLw)

Minimum R waarde: ≥2.4
≥5
≤0.2%
23dB

23dB

22dB

21dB

23dB

23dB

Creating Better Environments
Alle Tessera tapijttegels worden gemaakt met 100% electriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Gerecycled materiaal

Bevat meer dan 50% gerecycled materiaal.

Luchtkwaliteit binnen

Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de 01350 Indoor Air Quality standard.

Ska

Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de M12 zachte vloerbedekking voor kantoren en retail normen.

Installatiemethode

Kamerbreed
(éénrichting)
Dambord (om-en om)
Willekeurig

Kamerbreed
(éénrichting)
Dambord
(om-en om)

Kamerbreed
(éénrichting)
Dambord
(om-en om)

Kamerbreed
Kamerbreed
Kamerbreed
(éénrichting)
(éénrichting)
(éénrichting)
Dambord (om-en om) Dambord (om-en om)
Dambord (om-en om)
Willekeurig
Willekeurig

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041

T
Z
L

Brandgedrag

EN 13501-1

Slipweerstand

EN 13893

Statische elektriciteit

BS ISO 10965 & EN1815

<1 x 109 Ω: Statisch dissipatief. < 2kV levenslange bescherming door permanente anti-statisch garen en rug.

Kleuren kunnen per batch variëren. Controleer de tegels op kleur voor installatie. Kleuren uit verschillende batches dienen niet in één ruimte te worden geïnstalleerd.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.
Tessera tapijttegels worden in SA8000 gecertificeerde productielocaties geproduceerd, de standaard in sociaal verantwoord ondernemen.

ISO 9001

Technische specificaties Tessera 289

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

Duurzame elektriciteit

Tapijttegels

tessera® arran*

Arran 1510 | Arran 1513 | Arran 1516 | Acrobat 1325 | Barcode 301

1506 | rice

1503 | barley

1500 | olive

1507 | java

1504 | kiwi

1501 | hessian

1508 | mineral

1505 | spa

** 1502 | danube

** 1515 | latte

** 1512 | dove

** 1509 | noir

1516 | damask

1513 | thistle

1510 | heather

1517 | umber

1514 | espresso

1511 | coffee

* Dit is een M-t-O product; vraag onze afdeling Customer Services naar de minimale bestelhoeveelheden.
** Dessin 1509 | noir, 1512 | dove, 1515 | latte en 1502 | danube zijn zonder minimale afname te bestellen.

290 Tessera Arran

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

tessera® circulate*

Circulate 1600 | Acrobat 1304

1600 | turbine

1604 | pirouette

1601 | gyroscope

1605 | centrifuge

1606 | whirlpool

1607 | roundabout

1602 | windmill

1603 | kaleidoscope

* Dit is een M-t-O product; vraag onze afdeling Customer Services
naar de minimale bestelhoeveelheden.

Tessera Circulate 291

Tapijttegels

tessera® ethos

Ethos 568 | Ethos 569 | Acrobat 1309

562 | charcoal

553 | biscuit

568 | herb

572 | chestnut

569 | aegean

570 | pecan

571 | truffle

575 | cranberry

552 | mist

573 | spa

574 | blackberry

556 | moonlight

559 | blueberry

* Dit is een M-t-O product; vraag onze afdeling Customer Services
naar de minimale bestelhoeveelheden.

292 Tessera Ethos

Acrobat 1322 | Helix 808

2810 | indigo

2803 | purbeck

2800
2801 | licorice
argent

2802 | tavertine

2806 | sandstone

2812 | celadon

2808 | burnet

2807 | alder

2814 | heliotrope

2804 | greige

2811 | quartz

2805 | olivaceous

2813 | periwinkle

2809 | cinnabar

Tessera Helix 293

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

tessera® helix

Tapijttegels

tessera® rippleweave 2*

1103

1101 | sand

1102 | cobblestone

1104 | clay

1105 | mica

1103 | barnstone

1107 | shale

1106 | steel

* Dit is een M-t-O product; vraag onze afdeling Customer Services
naar de minimale bestelhoeveelheden.

294 Tessera Rippleweave 2

Technische specificaties
tessera
Tessera
Circulate

Tessera
Rippleweave

Tessera Helix

Tessera Arran

Tessera Ethos

Omschrijving

Getufte hoog-laag lussenpool

Getufte hoog-laag lussenpool

Getufte hoog-laag lussenpool

Getufte hoog-laag lussenpool

Getufte gecombineerde lus
en gesneden pool

Afmetingen

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

50cm x 50cm

Totale dikte

6.5mm ± 10%

7.5mm ± 10%

6.9mm ± 10%

7.0mm ± 10%

6.4mm ± 10%

Poolhoogte
Collectie omvang
Gebruiksintensiteit

3.9mm ± 0.5mm

4.0mm ± 0.5mm

3.3mm ± 0.5mm

11 kleurstellingen | 4m2
per doos

18 kleurstellingen | 4m2
per doos

12 kleurstellingen | 4m2
per doos

Klasse 33, geschikt voor zwaar commercieel gebruik.
100% Universal FibersSM
RefreshTM polyamide 6.6

Verfmethode
Steekdichtheid
Poolgewicht
Totaal gewicht

100% Aquafil Alto Chroma
polyamide 6

100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6

100% solution dyed

100% solution dyed

100% solution dyed

100% solution dyed

100% solution dyed

254,880 per m2 ± 10%

160,480 per m2 ± 10%

219,480 per m2 ± 10%

202,960 per m2 ± 10%

202,960 per m2 ± 10%

520 gsm ± 10%

950 gsm ± 10%

740 gsm ± 10%

950 gsm ± 10%

800 gsm ± 10%

4,035 gsm ± 10%

4,465 gsm ± 10%

4,255 gsm ± 10%

4,255 gsm ± 10%

4,270 gsm ± 10%

Bitumen met polyester vlies. Bitumen met polyester vlies. Bitumen met polyester vlies. Bitumen met polyester vlies.
Bitumen met polyester vlies. Verkrijgbaar in SOFTbac®
Verkrijgbaar in SOFTbac®
Verkrijgbaar in SOFTbac®
Verkrijgbaar in SOFTbac®
uitvoering.
u itvoering.
u itvoering.
uitvoering.

Ruguitvoering
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4.3mm ± 0.5mm
7 kleurstellingen | 4m2
per doos

EN 1307

Poolsamenstelling

.

3.7mm ± 0.5mm
8 kleurstellingen | 4m2
per doos

Geschikt voor bureaustoelen

BS EN 985:2001

Kleurechtheid

BS EN ISO 105 B02

Dimensiestabiliteit

BS EN 986

Contactgeluidreductie

ISO 10140-3 (ΔLw)

Minimum R waarde: ≥2.4
≥5

≥5

≥6

≥5

≥6

23dB

23dB

≤0.2%
22dB

27dB

Creating Better Environments
Duurzame elektriciteit

21dB

Alle Tessera en Westbond tapijttegels worden gemaakt met 100% electriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Gerecycled materiaal

Bevat meer dan 50% gerecycled materiaal.

Luchtkwaliteit binnen

Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de 01350 Indoor Air Quality standard.

Ska

Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de M12 zachte vloerbedekking voor kantoren en retail normen.

Installatiemethode

Willekeuring

Halfsteens,
Dambord (om-en-om)

Dambord (zom-en-om)

Kamerbreed (éénrichting)
Dambord (om-en-om)

Kamerbreed (éénrichting)
Dambord (om-en-om)

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

BfI-s1

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

DS: ≥0.30

Tessera en Westbond voldoen aan de eisen van EN 14041

T
Z
L

Brandgedrag

EN 13501-1

Slipweerstand

EN 13893

Statische elektriciteit

BS ISO 10965 & EN1815

<1 x 109 Ω: Statisch dissipatief. < 2kV levenslange bescherming door permanente anti-statisch garen en rug.

Kleuren kunnen per batch variëren. Controleer de tegels op kleur voor installatie. Kleuren uit verschillende batches dienen niet in één ruimte te worden geïnstalleerd.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.
Tessera tapijttegels worden in SA8000 gecertificeerde productielocaties geproduceerd, de standaard in sociaal verantwoord ondernemen.

ISO 9001
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Tessera voldoet aan de eisen van EN-ISO 1307

SYNERGY
COLLECTIE

3 ontwerpen, 3 vormen, 3 texturen.
Een alomvattende collectie voor
de werkomgeving.
Synergy Marbled 7910114 / 1453 / 3209

Synergy
een harmonieuze
collectie voor
moderne kantoren.
Forbo Synergy biedt een uitgebreide collectie
om fantastische vloerontwerpen te maken
dankzij haar modulariteit, de verschillende
functionaliteiten, geweldige texturen en elegante
kleuren.

Er komt meer kijken bij Synergy dan de innovatieve
texturen en formaten. De collectie biedt ook de
benodigde variëteit voor moderne kantoren. Tessera
tegeltapijt is de duidelijke keuze waar akoestiek
en comfort benodigd zijn. Combineer dit met de
onderhouds- en duurzame eigenschappen van Allura
Flex vinyl tegels, ideaal voor gebieden waar soms
eten en drinken worden gemorst of waar uni veel
bureaurolstoelen gebruikt worden.
Alle Synergy producten zijn gemakkelijk te installeren
met dezelfde fixeer en kunnen direct naast elkaar
worden geplaatst zonder overgangstrips, extra
profielen of een onhandige en dure aanpassingen van
de ondervloer. De collectie is tegelijkertijd gemakkelijk
en prachtig.
Synergy overtreft de standaarden in luchtkwaliteit en
is gemaakt in SA8000 gecertificeerde Forbo-fabrieken,
dit in lijn met het Committed to the Health of One
programma van Forbo.

Synergy Collectie 297

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

De collectie bestaat uit drie ontwerp elementen
gecombineerd met textuur, kleur en specifieke
vormen. Van het lineaire ‘Seagrass’ in plank formaat
tot het levendige ‘Hybrid’, verkrijgbaar in langwerpige
tegel, of ‘Marble’, verkrijgbaar in tegel formaat,
Forbo Synergy opent een nieuwe wereld van
ontwerpmogelijkheden. Elk van deze drie elementen
wordt gecomplementeerd met de volle effen kleuren
uit de Tessera Clarity range.

Synergy Hybrid 7910117 / 1428 / 3205

Synergy Seagrass

7910118 / 1642 / 3201

allura® flex seagrass

tessera® clarity

3201 | indigo seagrass

1647 | white seagrass

7910118 | stormcloud

3202 | black seagrass

1640 | indigo seagrass

7910120 | cannonball

3200 | white seagrass

3203 | oyster seagrass

1644 | oyster seagrass

1642 | black seagrass

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

tessera® seagrass

7910122 | ermine

Synergy Seagrass 299

Tapijttegels

Synergy Hybrid

7910121 | 1428 | 3205

tessera® hybrid

allura® flex hybrid

tessera® clarity

3206 | meteor hybryd

1429 | sapphire hybrid

7910121 | ink

3204 | umber hybrid

1426 | umber hybrid

7910117 | tourmaline

3205 | topaz hybrid

300 Synergy Hybrid

3207 | sapphire hybrid

1428 | topaz hybrid

1427 | meteor hybrid

7910115 | peacock

Synergy Marble

7910116 | 1453 | 3209

allura® marble

tessera® clarity

3209 | sky marble

1457 | bianco marble

7910116 | boysenberry

3210 | ambergris marble

1454 | nero marble

7910114 | brown ochre

3211 | nero marble

3208 | bianco marble

1453 | sky marble

1455 | ambergris marble

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

tessera® marble

7910119 | quince

Synergy Marble 301

Technische specificaties
Allura Flex voldoet aan de eisen van EN-ISO 10581 - Type 1
Tessera is gemeten volgens de richtlijnen van EN-ISO 1307

Synergy
Omschrijving
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Tessera Seagrass
Tapijttegel met getufte
hoog-laag lussenpolen

Tessera Hybrid
Tapijttegel met getufte
hoog-laag lussenpolen

Tessera Marble
Tapijttegel met getufte
hoog-laag lussenpolen

Tessera Clarity
Tapijttegel met fusion
bonded gesneden polen

Totale dikte

EN-ISO 24346

5,00 mm

6,6 mm ± 10%

7,1 mm ± 10%

6,6 mm ± 10%

8,7 mm ± 10%

Dikte van de toplaag

EN-ISO 24340

1,00 mm

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3,8 mm ± 0,5 mm

4,0 mm ± 0,5 mm

3,0 mm ± 0,5 mm

5,1 mm ± 0,5 mm

12

4

4

4

Pool hoogte
Collectie omvang

Slijt classificatie

EN-ISO 1307
EN-ISO 10874:
Zwaar commercieel gebruik
Licht industrieel gebruik

Tegelmaat

EN-ISO 24342

Plankmaat
Rechtheid en haaksheid
Dimensiestabiliteit

EN-ISO 23999 / EN986

n/a

Class 33

n/a

EN-ISO 24342

100x20 cm

100x20 cm

EN-ISO 24342

≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm
≥ 400 mm: ≥ 0,35 mm
≤ 0,05%

9
Class 32

n/a

Class 34
Class 43
50x50 cm
75x50 cm

75x50 cm

50x50 cm

50x50 cm

n/a
n/a

≤ 0,2%

≤ 0,4%

≤ 0,2%

≤ 0,1%

Poolsamenstelling

n/a

100% Antron Lumena Polyamide 6,6

100% Polyamide 6,6

Verfmethode

n/a

100% Solution Dyed

Hank Dyed

Steekdichtheid

n/a

212.760 per m² ± 10%

208.032 per m² ± 10%

236.400 per m² ± 10%

204.000 per m² ± 10%

Poolhoogte

n/a

752 gr/m² ± 10%

978 gr/m² ± 10%

875 gr/m² ± 10%

712 gr/m² ± 10%

ca, 6550 gr/m²

4267 gr/m² ± 10%

4493 gr/m² ± 10%

4390 gr/m² ± 10%

Totale gewicht

EN-ISO 23997

Ruguitvoering

n/a
50 x 50 cm: 2,5 m² = 10 st.
75 x 50 cm: 2,25 m² = 6 st.
100 x 20 cm: 2,0 m² = 10 st.

Verpakt per doos: tegels of planken
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Allura Flex
Vinyl loslegtegel
& -strook

100x20cm: 3 m² = 15 pcs

75x50cm: 4,5 m² = 12 pcs

50x50cm: 4 m² = 16 pcs

Slijtweerstand

EN 660-2

Slipweerstand

DIN 51130 / EN 13893

Contactgeluidreductie

EN-ISO 717-2 / ISO 10140-3

Groep T

n/a

R10

DS: ≥ 0,3

Geschikt voor bureaustoelen

EN 425 / EN 985

Indrukbestendigheid

ISO 24343-1 / EN 433

Kleurechtheid

EN-ISO 105-B02

Weerstand tegen chemicaliën

EN-ISO 26987

Hitteweerstand

EN 12664

Warmteafvoer

DIN 52614

W1:37 / W10:230

n/a

14 dB

28 dB

26 dB

2400 gr/m² ± 10%
100% gerecycled polyester
softback

Bitumen met polyester vlies

29 dB

Geschikt

Minimum R waarde: ≥ 2.4

≤ 0,12 mm

n/a

≥6

>5

Goed

n/a

0,02 m² K/W

n/a

50x50cm: 4,5 m² = 18 pcs

28 dB

Allura Flex wordt
geproduceerd met 100%
Alle Tessera en Westbond tapijttegels worden gemaakt met 100% electriciteit uit hernieuwbare bronnen
groene energy
Allura Flex bevat 22%
Clarity bevat meer dan 12,5%
Tessera Seagrass, Hybrid en Marble bevatten meer dan 50% gerecycled materiaal
gerecycled materiaal
gerecycled materiaal
Allura Flex en Tessera Seagrass, Hybrid en Marble voldoen aan de 01350 Indoor Air Quality standard
n/a

Creating better environments

Installatiemethode

Willekeurig

Halfsteens Visgraat

Eénrichting Halfsteens

Eénrichting Om-en-om

Eénrichting On-en-om

Allura Flex and Tessera meet the requirements of EN 14041

RT
Z
e
L

Brandgedrag

EN 13501-1

Bfls1

Bfls1

Bfls1

Bfls1

Cfls1

Slipweerstand

EN 13893

DS: ≥ 0,3

DS: ≥ 0,3

DS: ≥ 0,3

DS: ≥ 0,3

DS: ≥ 0,3

EN 12524

0,25 W (m,K)

n/a

EN 1815 / EN-ISO 10965

< 2,0 kV

<1 x 109 Ω: Statisch dissipatief. < 2kV levenslange bescherming door permanente anti-statisch garen en rug.

Warmtegeleidingcoëfficiënt
Statische elektriciteit

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.
Tessera tapijttegels worden in SA8000 gecertificeerde productielocaties geproduceerd, de standaard in sociaal verantwoord ondernemen.

ISO 9001
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7910118 | 1642 | 3201
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WESTBOND
VERFIJNDE
FLEXIBILITEIT

9484 | 9490 | 9488 | 910054 | 910055

Kies uw eigen
kleuren en
combineer die tot
een unieke vloer
Westbond tapijttegels zijn synoniem aan
flexibiliteit en klasse. Bij de productie van
Westbond wordt gebruik gemaakt van de
hoogwaardige fusion-bonded technologie,
waarbij verschillende soorten garens
worden gecombineerd. Elke kleur, passend
bij uw specifieke wens en zonder minimale
ordergrootte.
U kunt zelf een stijlvolle en unieke tapijttegel
ontwerpen met een uitzonderlijk hoog poolgewicht.
Een vloerbedekking voor de meest prestigieuze
projecten. Fusion-bonding is een geavanceerde
productiemethode voor tapijttegels. Afzonderlijke
polen van garen worden aangebracht op de rug
van het materiaal waarmee een extreem compact
en luxueus product wordt gemaakt.
Elke tuft staat op zich en een groot gedeelte van het
garen is verwerkt in de slijtlaag waardoor een mooie
tapijttegel ontstaat met een prachtige kamerbrede
uitstraling.

westbond® ibond

westbond® natural
Westbond Natural is een bijzondere collectie
commerciële tapijttegels die gemaakt is van pure en
natuurlijke ongeverfde wol. De collectie is het perfecte
antwoord op het hedendaagse milieuvraagstuk.
De kleuren van deze collectie zijn afgeleid van
schapenvachten van zeven verschillende schapen
rassen (Herdwick, Swaledale, Shetland, The Derbyshire
Gritstone, The Jacob, Dales Bred en Cheviotwat) wat
resulteert in een warm kleurenpalet waaronder taupe,
crème, beige en omber. Deze unieke tapijttegel heeft
weinig impact op het milieu omdat de rug is gemaakt
van tot 74% gerecycled materiaal en de wol duurzaam,
natuurlijk en hernieuwbaar is.
Gerecyclede rug
De rug van de tegel is gemaakt van tot 74%
gerecycled productieafval om zo de impact op het
milieu te beperken. Het proces verwerkt PVC-afval uit
een aantal van onze fabrieken en uit fabrieken van
onze concurrenten binnen de vloerenindustrie. Hierbij
wordt de hoeveelheid afval, die anders gestort zou
worden, aanzienlijk verlaagd. Westbond is eveneens
verkrijgbaar met een Softbac® rug.

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

De collectie Westbond Ibond is leverbaar in elke
gewenste kleur in vier verschillende kwaliteiten. Met
de kleuren uit de Ibond collectie kunt u naar hartenlust
combineren. Deze pagina's tonen een inspiratie van de
mogelijkheden van Westbond Ibond. Vanaf 1 m2 kiest
u uw eigen kleur. Onze inspirerende collectie van maar
liefst 160 frisse en prachtige kleuren en tinten brengen
u op nieuwe ideeën. Westbond Ibond is leverbaar in
twee kwaliteiten; nylon Invista Antron of wol.

westbond® flex
Bent u op zoek naar een unieke uitstraling op de
vloer? Dan is de Flex tapijttegel de ideale oplossing.
Ontwerp simpelweg uw eigen tapijttegel door kleuren
te combineren. Aan de hand van een staal kunt u
het resultaat van uw creativiteit snel en eenvoudig
vooraf bekijken. Op basis van onze kennis en ervaring
hebben we een kerncollectie van 30 combinaties
ontwikkeld die uw creativiteit vast en zeker stimuleert!
De Westbond tapijttegel is een uiterst flexibel en
creatief made-to-order product. U kunt kleuren kiezen
uit het palet van 144 kleuren, of zelf een kleur creëren.
Op www.forbo-flooring.nl/westbond kunt u uw eigen
kleur samenstellen.

9239 bottle green

WF152134 cut grass
Groot scala aan afgestemde
kleurencombinaties
9429 linden

Westbond 305

Tapijttegels

westbond® naturals

9834 | quail egg

9398 | silvermink

9741 | metal

9854 | dolphin

9482 | slate

9481 | blackpepper

9152 | merry grey

9846 | silverfox

9740 | moonstone

9488 | dove

9846 | silverfox

9760 | iron

9485 | vapour

9489 | battleship

9218 | fiord

9490 | gunmetal

9428 | bluesteel

9742 | ivy

9858 | egg shell

9856 | marshmallow

9734 | fawn

9841 | fallow

9570 | flint

9441 | sepia

9859 | lemon drop

9210 | yellow fever

9446 | mellow buff

9388 | straw

9219 | sandman

9763 | flax

9842 | creme caramel

9836 | ground coffee

306 Westbond Naturals

9226 | tiger

9248 | sunset gold

9398 | silvermink

9444 | harvest

9395 | caraway

9442 | acorn

9445 | honey

9397 | toasted almond

9443 | cognac

9736 | woodland

9484 | jet

9017 | charcoal

westbond® reds

9409 | rouge

9572 | tea rose

9016 | maroon

9412 | redwood

9731 | ruby

9407 | pompadour

9577 | valentine

9413 | claret

9215 | cocoa

9094 | mushroom

9733 | prune

9414 | aubergine

9408 | mauvemist

9578 | poppy

9415 | bilberry

9410 | cerise

9532 | douglas pink

9411 | mulberry

9601 | oyster

9857 | dutch orange

9404 | woodsmoke

9567 | misty day

9840 | dixie plum

9402 | shell

9568 | flamenco

9220 | sunstroke

9094 | mushroom

9406 | cameo

9393 | bisque

9392 | tiger lily

9389 | putty

Tessera Basis

9225 | blush

9399 | spice

9569 | coral

9405 | brickdust

9396 | paprika

Westbond Reds 307
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9283 | library red

Tapijttegels

westbond® greens

9234 | grasshopper

9435 | saladdays

9432 | pistachio

9429 | linden

9239 | bottle green

9440 | thyme

9433 | lichen

9439 | spruce

9761 | neptune

9437 | viridian

<Geen kruisende koppeling>

9224 | tundra

9194 | deepaqua

9845 | nimbus

9735 | pewter

9762 | botanic

9838 | rainy day

9847 | gosling

9212 | galecloud

9430 | citrus

9835 | Cannon grey

9839 | aluminium

9171 | greyhound

9597 | pastorale

9599 | smoke

9600 | ash

9848 | bay leaf

9623 | myrtle

308 Westbond Greens

9844 | cashew

9837 | tarragon

9431 | pinefrost

9228 | evergreen

9613 | jade

9738 | olive grey

9153 | speedy grey

9565 | lime

9596 | cactus

9594 | savannah

9238 | curry

9391 | turmeric

westbond® blues

9420 | wedgwood

9179 | deepsea

9580 | atlantic

9728 | ming blue

9424 | delft

9573 | azure

9317 | navy

9423 | blueheather

9385 | deeppurple

9583 | Hyacinth

9855 | kingfisher

Tessera Basis

9425 | royal

9584 | clearwater

9843 | blue chill

9002 | darkblue

9591 | dustblue

9850 | lavender

9585 | crystal

9849 | forget me not

9582 | moodyblue

9236 | bluemoon

9586 | lapis

9363 | purple

9587 | midnight

9421 | bluebird

9419 | violet

9581 | marine

9592 | iris

9853 | paradise blue

9422 | petroldrop

9579 | ocean

9227 | prestigeblue

9211 | blues

9417 | glacier

9574 | danube

9327 | capriblue

9851 | tiber

9418 | pearlblue

Westbond Blues 309
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9427 | deepwater

Tapijttegels

westbond® flex

NF92141 | orange peel

NF92146 | oaked claret

NF92078 | goldcup

NF92082 | cinnamon

NF92145 | Valentine´s day

NF92152 | walnut whip

NF92118 | chocolate orange

NF92148 | cocoa liquer

WF152163 | ocean rain

WF152164 | indian ink

310 Westbond Flex

NF92153 | curry spice

NF92149 | dark woodland

NF92147 | midnight ruby

WF152154 | granite stone

NF92144 | pink splash

NF92165 | tutti frutti

NF92150 | deep ruby

NF92151 | africa slate

WF152093 | star cloud

WF152093 | star cloud

WF152157 | artic circle

WF152159 | gulf stream

WF152160 | jet grahite

WF152162 | deepwater tint

WF152121 | blue john stone

WF152134 | cut grass

WF152161 | capri foam

WF152155 | gale force

WF152156 | spruce forest

WF152158 | fossil stone

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

westbond® natural

W12790U

W12921U | tussock

W12791U | hampshire

W12797U | honiton

W12790U | masham

W12789U | manx

W12795U | dorset

W12794U | rutland

Tessera Natural 311

Technische specificaties
Westbond
Westbond Ibond

G
/
1
.

Westbond Flex

Westbond Natural

Nylon

Wol

Nylon

Wol

EN 1307

Klasse 33*

Klasse 32*

Klasse 33*

Klasse 32*

Klasse 32*

EN 994

50x50cm

50x50cm

50x50cm

50x50cm

50x50cm

ISO 1765

8,1mm

10/11/14mm

8,1mm

10/11/14mm

8,1 mm/ 14,0 mm ±10%

Poolmateriaal

100% polyamide

80% wol, 10% polyamide,
10% polyester

100% polyamide

80% wol, 10% polyamide,
10% polyester

80% ongeverfde Britse wol /
10% polyamide / 10% polyester

Totaalgewicht, ISO 8543
Poolgewicht, ISO 8543

4.000 g/m2
950 g/m2

4500 / 4800 / 5400 g/m2
1500 / 1800 / 2400 g/m2

4.000 g/m2
950 g/m2

4500 / 4800 / 5400 g/m2
1500 / 1800 / 2400 g/m2

4.300 / 5.400 g/m2
1.200 / 2.400 g/m2

7

Westbond voldoet aan de eisen van EN 14041

R

EN 13501-1

Bfl-s 1

* geschikt voor elke toepassing met zware belastin1

éénrichting

WF152164

312 Technische specificaties Westbond

EN 14041

Bfl-s 1

Bfl-s 1

Bfl-s 1

Bfl-s 1

Bijschrift!_Bijschrift!

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

SLIJTVAST
EN VEELZIJDIG
NAALDVILT

IJzersterke
eigenschappen

De naaldviltcollectie van Forbo Flooring is leverbaar in
aantrekkelijke kleuren en in vier kwaliteiten: Showtime,
Forte, Markant en Akzent. Daarnaast bevat de collectie
drie geprinte dessins waaronder de nieuwste variant,
het opvallende Reef dessin. Al meer dan veertig jaar
maakt Forbo deze hoogwaardige naaldviltvloeren met
de grootste zorg. Forbo verwerkt alleen hoogwaardige
vezels die zo zijn gemaakt dat ze extra bescherming
bieden tegen vuil. Hierdoor is het product eenvoudiger
te reinigen en ziet het er lang mooi en verzorgd uit.
Onze kwaliteiten bieden de maximale, slijtvaste
prestaties die horen bij de classificatie extreem sterk
(Klasse 33) conform EN 1470. Het geluidsniveau ligt
tussen de 20 dB en 22 dB wat wijst op een uitstekende
contactgeluidreductie. Naaldvilt is daarom ideaal voor
gebruik in ruimten waar rust en concentratie belangrijk
is. Naaldvilt is bovendien perfect voor gebruik in
situaties waar het gebruik van zwenkwielen aan de
orde van de dag zijn. Naaldvilt van Forbo gaat daarnaast
heel goed samen met vloerverwarming dankzij de
uitstekende warmtedoorlaatbaarheid.

De naaldviltcollectie bestaat uit vijf varianten die aan
verschillende eisen voldoen. De collectie bevat een
breed scala aan moderne dessins en u kunt kiezen uit
ontelbare kleuren.

showtime®
is een design naaldviltcollectie die alleen in banen
verkrijgbaar is. Een uni-collectie die perfect te
combineren is met diverse monochrome prints.

forte
is het topproduct in onze Naaldviltcollectie. Dankzij
het poolgewicht van ca. 750 g/m² biedt het een
optimaal comfort.

markant
 eeft een grove weefselstructuur en een hoge kwaliteit.
h
Markant bestaat uit 100% polyamide vezels en is
uitermate geschikt voor intensief gebruikte ruimten.
Markant heeft een poolgewicht van ca. 600 g/m2.

akzent
is het voordelige alternatief. Deze vloerbedekking
bestaat uit 80% polyamide vezels en 20% polypropyleen
vezels en kan veel verdragen qua belastbaarheid
(poolgewicht van 500 g/m2). Desondanks is deze vloer
zeer slijtvastheid.

graphic
is ontwikkeld met een zeefdruktechniek die is toegepast op de productlijn van Forte en Markant. De
collectie is verkrijgbaar in drie verschillende versies:
Forte is de basis voor de Rice en Reef dessins, en
Markant voor de City dessins.

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

De sterke, slijtvaste eigenschappen van naaldvilt
maken het ideaal voor toepassing in ruimten met
intensief verkeer of waar stoelen met zwenkwieltjes
worden gebruikt, zoals kantoren en winkels. De
textiele uitstraling en het kenmerkende gemêleerde
kleureffect passen perfect bij elk interieur. Naaldvilt
heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in
veelbelopen ruimten. Het is een vloerbedekking die
zowel praktisch als duurzaam is. Forbo maakt gebruik
van hoogwaardige polyamide vezels.

Productopbouw
Toplaag
Showtime, Forte en Markant: 100% polyamide
Akzent: 80% polyamide, 20% polypropyleen

Geleidende vezels voor
antistatische prestaties

Volledige latex impregnatie

Onderlaag 100% gerecycled polyester
Extra dichte structuur

Naaldvilt 315

Naaldvilt

showtime® nuance
De collectie biedt een breed palet van heldere effen kleuren die een
aanwinst zullen zijn in veel interieurs. Indien gecombineerd met de
experience collectie, levert het een bijzonder aansprekende vloer op,
die u in staat stelt de juiste ambiance te creëren.
De hoge lichtreflectiewaarden zorgen voor een minimale absorptie
van licht. Dit betekent dat de lichtbronnen minder vermogen nodig
hebben, wat prima past bij de hedendaagse duurzaamheidseisen.
De 20 kleuren zijn leverbaar in banen van 2 meter breed, maar ook in
plintvorm. De plinten kunnen aan de bovenzijde worden afgewerkt
met fraai stiksel.
Kijk op pagina 317 voor technische informatie.

900202

Beige - 900203

Rouge - 900216

Gris moyen - 900202

Kaki - 900218 

Rose indien - 900206

Olive - 900208

Perle - 900200

Souris - 900201 

Fauve - 900214

Taupe - 900244

Anthracite - 900212

Emeraude - 900228

Camel - 900204

Grège - 900213

Chocolat - 900224

Cacao - 900234

Carbone - 900209

Bleu canard - 900207

Indigo - 900217

Violet - 900227

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport in de lengte.

316 Showtime Nuance

showtime® experience wonderlab
De trendcollectie WonderLab bestaat uit vier reeksen die zijn
ontworpen om perfect aan te sluiten bij de heldere en effen kleuren
van de Showtime nuance collectie. Wonderlab brengt een ode aan
high-tech en de digitale wereld wat tot uiting komt in 4 aantrekkelijke
grafische dessins.

Showtime voldoet aan de eisen van EN 1307

1
G
.
y
,
9
g
s

ISO 1765

±6.5 mm

EN 685

32

Totaal gewicht ISO 8543 750 g/m2
Samenstelling

100% polyamide

Rug

100% gerecycled polyester

Volledig geïmpregneerd
EN 426

2 m1

EN 426

circa 40 m1

EN 985

√

ISO 140-8

19 dB

EN ISO 354

ªw= 0,15 (H)

Showtime voldoet aan de eisen van EN 14041

922207

T
Z
L
e

EN 13501-1

Cfl-s 1

EN 13893

DS: ≥ 0.30

ISO 6356

≤ 2kV

ISO 12524

0,06 m2 K/W

7
EN 14041

Showtime Experience Wonderlab 317
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De sterke polyamide vezels dragen zorg voor een sterke en slijtvaste
vloerbedekking. De kleuren en het dessin zullen een waardevolle
aanvulling vormen in elke hotelkamer of loungeruimte.
Van elk dessin zijn twee items uit voorraad leverbaar. 36 andere
kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400m2.

Naaldvilt

WONDERLAB 01

922200 

(Op voorraad)

922207 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

922207

WON 01-1

WON 01-2		

WON 01-3

WON 01-4

WON 01-5

WON 01-6

WON 01-12

WON 01-11

WON 01-10

WON 01-9

WON 01-8

WON 01-7

WON 01-13

WON 01-14

WON 01-15

WON 01-16

WON 01-17

WON 01-18

WON 01-24

WON 01-23

WON 01-22

WON 01-21

WON 01-20

WON 01-19

WON 01-25

WON 01-26

WON 01-28

WON 01-29

WON 01-30

WON 01-31

WON 01-38

WON 01-37

WON 01-36

WON 01-35

WON 01-33

WON 01-32

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport in de lengte.

318 Showtime Experience Wonderlab 01

WONDERLAB 02

(Op voorraad)

923228 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

923200

WON 02-1

WON 02-2

WON 02-3

WON 02-4

WON 02-5

WON 02-6

WON 02-12

WON 02-11

WON 02-10

WON 02-9

WON 02-8

WON 02-7

WON 02-13

WON 02-14

WON 02-15

WON 02-16

WON 02-17

WON 02-18

WON 02-24

WON 02-23

WON 02-22

WON 02-21

WON 02-20

WON 02-19

WON 02-25

WON 02-26

WON 02-28

WON 02-29

WON 02-30

WON 02-31

WON 02-38

WON 02-37

WON 02-36

WON 02-35

WON 02-34

WON 02-32

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport in de lengte.
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923200 

Naaldvilt

WONDERLAB 03

924202 

(Op voorraad)

924206 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

924206

WON 03-1

WON 03-2

WON 03-3

WON 03-4

WON 03-5

WON 03-6

WON 03-12

WON 03-11

WON 03-10

WON 03-9

WON 03-8

WON 03-7

WON 03-13

WON 03-14

WON 03-15

WON 03-16

WON 03-17

WON 03-18

WON 03-24

WON 03-23

WON 03-22

WON 03-21

WON 03-20

WON 03-19

WON 03-25

WON 03-26

WON 03-27

WON 03-28

WON 03-29

WON 03-31

WON 01-38

WON 01-36

WON 03-35

WON 03-34

WON 03-33

WON 03-32

320 Showtime Experience Wonderlab 03

WONDERLAB 04

(Op voorraad)

925216 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

925200

WON 04-1

WON 04-2

WON 04-3

WON 04-4

WON 04-5

WON 04-6

WON 04-12

WON 04-11

WON 04-10

WON 04-9

WON 04-8

WON 04-7

WON 04-13

WON 04-14

WON 04-15

WON 04-16

WON 04-17

WON 04-18

WON 04-24

WON 04-23

WON 04-22

WON 04-21

WON 04-20

WON 04-19

WON 04-25

WON 04-26

WON 04-28

WON 04-29

WON 04-30

WON 04-31

WON 04-37

WON 04-36

WON 04-35

WON 04-34

WON 04-33

WON 04-32

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport in de lengte en de breedte.
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925200 

Naaldvilt

showtime® experience metropolis
De trendcollectie Metropolis brengt een ode aan high-tech en de
digitale wereld. Dit is vertaald in een viertal aantrekkelijke dessins, die
prima te combineren zijn met de effen kleuren van Showtime Nuance.
De sterke polyamide vezels dragen zorg voor een sterke en slijtvaste
vloerbedekking. De kleuren en het dessin zullen een waardevolle
aanvulling vormen in menig hotelkamer of loungeruimte.
Van elk dessin zijn twee items vanuit voorraad leverbaar. 36 andere
kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400m2.
Kijk op pagina 317 voor technische informatie.

918216

322 Showtime Experience Metropolis

METROPOLIS

(Op voorraad)

918216 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

918216

MET 01-1

MET 04-2

MET 04-3

MET 01-4

MET 01-5

MET 01-6

MET 01-12

MET 01-11

MET 01-10

MET 01-9

MET 01-8

MET 01-7

MET 01-13

MET 01-14

MET 01-15

MET 01-16

MET 01-17

MET 01-18

MET 01-24

MET 01-23

MET 01-22

MET 01-21

MET 01-20

MET 01-19

MET 01-25

MET 01-26

MET 01-28

MET 01-29

MET 01-30

MET 01-31

MET 01-37

MET 01-36

MET 01-35

MET 01-34

MET 01-33

MET 01-32

Rollen installeren in één richting of willekeurig.
Patroonrapport in de lengte.
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918200 

01

Naaldvilt

METROPOLIS

919202 

(Op voorraad)

919227 

02

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

919227

MET 02-1

MET 02-2

MET 02-3

MET 02-4

MET 02-5

MET 02-6

MET 02-12

MET 02-11

MET 02-10

MET 02-9

MET 02-8

MET 02-7

MET 02-13

MET 02-14

MET 02-15

MET 02-16

MET 02-17

MET 02-18

MET 02-24

MET 02-23

MET 02-22

MET 02-21

MET 02-20

MET 02-19

MET 02-25

MET 02-26

MET 02-27

MET 02-28

MET 02-29

MET 02-31

MET 02-38

MET 02-36

MET 02-35

MET 02-34

MET 02-33

MET 02-32

Rollen installeren in tegengestelde richting (stortend).
Patroonrapport in de lengte.

324 Showtime Experience Metropolis 02

METROPOLIS

(Op voorraad)

920217 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

920217

MET 03-1

MET 03-2

MET 03-3

MET 03-4

MET 03-5

MET 03-6

MET 03-12

MET 03-11

MET 03-10

MET 03-9

MET 03-8

MET 03-7

MET 03-13

MET 03-14

MET 03-15

MET 03-16

MET 03-17

MET 03-18

MET 03-24

MET 03-23

MET 03-22

MET 03-21

MET 03-20

MET 03-19

MET 03-25

MET 03-26

MET 03-27

MET 03-28

MET 03-30

MET 03-31

MET 03-38

MET 03-37

MET 03-36

MET 03-34

MET 03-33

MET 03-32

Rollen installeren in één richting of willekeurig.
Patroonrapport in de lengte.
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920201 

03

Naaldvilt

METROPOLIS

921244 

(Op voorraad)

921200 

04

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

uni 900244
design 921244

MET 04-1

MET 04-2

MET 04-3

MET 04-4

MET 04-5

MET 04-6

MET 04-12

MET 04-11

MET 04-10

MET 04-9

MET 04-8

MET 04-7

MET 04-14

MET 04-15

MET 04-16

MET 04-17

MET 04-18

MET 04-19

MET 04-25

MET 04-24

MET 04-23

MET 04-22

MET 04-21

MET 04-20

MET 04-26

MET 04-28

MET 04-29

MET 04-30

MET 04-31

MET 04-32

MET 04-38

MET 04-37

MET 04-36

MET 04-35

04-34

MET 04-33

MET

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport in de lengte.

326 Showtime Experience Metropolis 04

showtime® experience ecosystems
De naam zegt het al, de trendcollectie Ecosystems gaat over
de natuurlijke systemen, met name bloemen, planten en de
onderwaterwereld. De dessins zijn ontworpen om te combineren met
de effen kleuren van Showtime Nuance.
De sterke polyamide vezels dragen zorg voor een sterke en slijtvaste
vloerbedekking. De kleuren en het dessin zullen een waardevolle
aanvulling vormen in menig interieur.
Van elk dessin zijn twee items vanuit voorraad leverbaar. 36 andere
kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400m2.

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT

Kijk op pagina 317 voor technische informatie.

914208

Showtime Experience Ecosystems 327

Naaldvilt

ecosystems 01
914204 

(Op voorraad)

914208 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

914208

ECO 01-1

ECO 01-2

ECO 01-3

ECO 01-4

ECO 01-5

ECO 01-7

ECO 01-13

ECO 01-12

ECO 01-11

ECO 01-10

ECO 01-9

ECO 01-8

ECO 01-14

ECO 01-15

ECO 01-16

ECO 01-17

ECO 01-18

ECO 01-19

ECO 01-25

ECO 01-24

ECO 01-23

ECO 01-22

ECO 01-21

ECO 01-20

ECO 01-26

ECO 01-27

ECO 01-28

ECO 01-29

ECO 01-30

ECO 01-32

ECO 01-38

ECO 01-37

ECO 01-36

ECO 01-35

ECO 01-34

ECO 01-33

Rollen installeren in tegengestelde richting (stortend) of willekeurig.
Patroonrapport in de lengte.

328 Showtime Experience Ecosystems 01

ecosystems 02
(Op voorraad)

915200 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

915213

ECO 02-1

ECO 02-2

ECO 02-3

ECO 02-4

ECO 02-5

ECO 02-6

ECO 02-12

ECO 02-11

ECO 02-10

ECO 02-9

ECO 02-8

ECO 02-7

ECO 02-13

ECO 02-14

ECO 02-15

ECO 02-17

ECO 02-18

ECO 02-19

ECO 02-25

ECO 02-24

ECO 02-23

ECO 02-22

ECO 02-21

ECO 02-20

ECO 02-26

ECO 02-28

ECO 02-29

ECO 02-30

ECO 02-31

ECO 02-32

ECO 02-38

ECO 02-37

ECO 02-36

ECO 02-35

ECO 02-34

ECO 02-33

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport in de lengte.
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915213 

Naaldvilt

ecosystems 03
916214 

(Op voorraad)

916208 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

uni 900208
design 916208

ECO 03-1

ECO 03-2

ECO 03-3

ECO 03-4

ECO 03-5

ECO 03-6

ECO 03-13

ECO 03-12

ECO 03-11

ECO 03-10

ECO 03-9

ECO 03-7

ECO 03-14

ECO 03-15

ECO 03-16

ECO 03-17

ECO 03-18

ECO 03-19

ECO 03-25

ECO 03-24

ECO 03-23

ECO 03-22

ECO 03-21

ECO 03-20

ECO 03-26

ECO 03-28

ECO 03-29

ECO 03-30

ECO 03-32

ECO 03-32

ECO 03-38

ECO 03-37

ECO 03-36

ECO 03-35

ECO 03-34

ECO 03-33

Rollen installeren in tegengestelde richting (stortend) of willekeurig.
Patroonrapport in de lengte.
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ecosystems 04
(Op voorraad)

917207 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

917207

ECO 04-1

ECO 04-2

ECO 04-3

ECO 04-4

ECO 04-5

ECO 04-6

ECO 04-12

ECO 04-11

ECO 04-10

ECO 04-9

ECO 04-8

ECO 04-7

ECO 04-13

ECO 04-14

ECO 04-15

ECO 04-16

ECO 04-17

ECO 04-18

ECO 04-24

ECO 04-23

ECO 04-22

ECO 04-21

ECO 04-20

ECO 04-19

ECO 04-25

ECO 04-26

ECO 04-28

ECO 04-29

ECO 04-30

ECO 04-31

ECO 04-38

ECO 04-37

ECO 04-36

ECO 04-35

ECO 04-33

ECO 04-32

Rollen installeren in tegengestelde richting (stortend) of willekeurig.
Patroonrapport in de lengte.
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917200 

Naaldvilt

showtime® experience heritage
Traditie en trend, een eerbetoon aan tijdloze ontwerpen, dat is de
basis van de Heritage collectie. De klassieke dessins zijn ontworpen
om te combineren met de effen kleuren van Showtime Nuance.
De sterke polyamide vezels dragen zorg voor een sterke en slijtvaste
vloerbedekking. De kleuren en het dessin zullen een waardevolle
aanvulling vormen in menig interieur.
Van elk dessin zijn twee items vanuit voorraad leverbaar. 36 andere
kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400m2.
Kijk op pagina 317 voor technische informatie.

910201

332 Showtime Experience Heritage

HÉRITAGE 01

(Op voorraad)

910201 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

910201

HER 01-1

HER 01-2

HER 01-3

HER 01-4

HER 01-6

HER 01-7

HER 01-13

HER 01-12

HER 01-11

HER 01-10

HER 01-9

HER 01-8

HER 01-14

HER 01-15

HER 01-16

HER 01-17

HER 01-18

HER 01-19

HER 01-25

HER 01-24

HER 01-23

HER 01-22

HER 01-21

HER 01-20

HER 01-26

HER 01-27

HER 01-29

HER 01-30

HER 01-31

HER 01-32

HER 01-38

HER 01-37

HER 01-36

HER 01-35

HER 01-34

HER 01-33

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport in de lengte.
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910204 

Naaldvilt

HÉRITAGE 02

911214 

(Op voorraad)

911200 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

911200

HER 02-1

HER 02-2

HER 02-3

HER 02-4

HER 02-6

HER 02-7

HER 02-13

HER 02-12

HER 02-11

HER 02-10

HER 02-9

HER 02-8

HER 02-14

HER 02-15

HER 02-16

HER 02-17

HER 02-18

HER 02-19

HER 02-25

HER 02-24

HER 02-23

HER 02-22

HER 02-21

HER 02-20

HER 02-26

HER 02-27

HER 02-29

HER 02-30

HER 02-31

HER 02-32

HER 02-38

HER 02-37

HER 02-36

HER 02-35

HER 02-34

HER 02-33

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport 16 cm.

334 Showtime Experience Heritage 02

HÉRITAGE 03

(Op voorraad)

912244 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

912244

HER 03-1

HER 03-2

HER 03-3

HER 03-4

HER 03-5

HER 03-7

HER 03-14

HER 03-12

HER 03-11

HER 03-10

HER 03-9

HER 03-8

HER 03-15

HER 03-16

HER 03-17

HER 03-18

HER 03-19

HER 03-20

HER 03-26

HER 03-25

HER 03-24

HER 03-23

HER 03-22

HER 03-21

HER 03-27

HER 03-28

HER 03-29

HER 03-30

HER 03-31

HER 03-32

HER 03-38

HER 03-37

HER 03-36

HER 03-35

HER 03-34

HER 03-33

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport 10,7 cm.
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912204 

Naaldvilt

HÉRITAGE 04

913216 

(Op voorraad)

913227 

(Op voorraad)

De items zoals hieronder gepresenteerd
zijn leverbaar vanaf 400m2.

913227

HER 04-1

HER 04-2

HER 04-3

HER 04-4

HER 04-5

HER 04-6

HER 04-12

HER 04-11

HER 04-10

HER 04-9

HER 04-8

HER 04-7

HER 04-13

HER 04-14

HER 04-15

HER 04-16

HER 04-17

HER 04-18

HER 04-24

HER 04-23

HER 04-22

HER 04-21

HER 04-20

HER 04-19

HER 04-25

HER 04-26

HER 04-27

HER 04-28

HER 04-29

HER 04-30

HER 04-37

HER 04-35

HER 04-34

HER 04-33

HER 04-32

HER 04-31

Rollen installeren in één richting.
Patroonrapport in de lengte en de breedte.

336 Showtime Experience Heritage 04

915213

Showtime 337
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Naaldvilt

forte
Met een totale dikte van 6,5 mm, een 100% polyamide
vezelstructuur en een poolgewicht van ongeveer
750 g/m² is Forte de beste kwaliteit van onze
Naaldviltcollectie. Het is leverbaar is 24 aantrekkelijke
kleuren. De extra dichte textuur garandeert een
prachtige uitstraling en een hoge slijtvastheid voor
ruimten met intensief verkeer.

96003

338 Forte

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 1307
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±6.5 mm
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Totaal gewicht ISO 8543 1500 g/m2
Poolgewicht slijtlaag ±750 g/m2
Samenstelling slijtlaag 100% polyamide
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y
,
9
g
p
s

96047

96037

96027

96017

96007

96002

96001

96000

96009

96019

96012

96008

96018

96028

96026

96025

96016

96015

96006

96005

96003

96004

96013

96014

100% gerecycled polyester

Volledig geïmpregneerd
EN 426

2 m1

EN 426

circa 30 m1

EN 985

√

EN ISO 105 B-02

>6

ISO 140-8

22 dB

EN ISO 354

ªw= 0,20 (H)
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EN 13501-1

Bfl-s1

EN 13893

DS: ≥ 0.30

ISO 6356

≤ 2kV

ISO 8302

0,07 m2 K/W
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Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 14041

Forte 339

Naaldvilt

forte graphic reef
Forte vormt de basis voor dit nieuwe, geprinte dessin.
De kleurcontrasten vormen een harmonisch geheel.
De verschillende grijstinten dienen als basis voor acht
prachtige kleurvarianten.
97007

97011

97002

97012

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 1307
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ISO 1765

±6,5 mm

EN 685

33

97001

Totaalgewicht ISO 8543 1500 g/m2
Poolgewicht slijtlaag 750 g/m2
Samenstelling slijtlaag 100% PA
Rug
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100% gerecycled PES

Volledig geïmpregneerd
EN 985

√

EN 426

2 m1

EN 426

circa 30 m1

EN ISO 105 B-02

>6

ISO 140-8

22 dB

EN ISO 354

ªw= 0,20 (H)

97004

97006

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 14041

97006
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EN 13501-1

Bfl-s1

EN 13893

DS: ≥ 0.30

ISO 6356

≤ 2kV

ISO 8302

0,07 m2 K/W
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97016

340 Forte Graphic Reef

forte graphic rice
Forte Graphic Rice heeft een fijn rijstmotief dat zorgt voor
een uitgesproken en textielachtig karakter. Het is leverbaar
in acht aantrekkelijke kleuren.

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 1307
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6,5 mm

EN 685

33

Totaalgewicht ISO 8543 1500 g/m2
Poolgewicht slijtlaag 750 g/m2
Samenstelling slijtlaag 100% PA
Rug

Volledig geïmpregneerd
EN 426

2 m1

EN 426

circa 30 m1

EN 985

√

EN ISO 105 B-02

>6

ISO 140-8

22 dB

EN ISO 354

ªw= 0,20 (H)

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 14041
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EN 13501-1

Bfl-s1

EN 13893

DS: ≥ 0.30

ISO 6356

≤ 2kV

ISO 8302

0,07 m2 K/W
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97117

97106

97117

97116

97137

97112

97111

97105

97109

Forte Graphic Rice 341
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100% gerecycled PES

Naaldvilt

markant
De hoge kwaliteit van Markant is te danken aan de
100% polyamide vezels in de toplaag. Het product heeft
een poolgewicht van 600 g/m² en een totale dikte van
5,5 mm. Deze Naaldviltserie met een grove structuur is
leverbaar in 16 zeer moderne kleuren en voldoet aan alle
relevante classificatieparameters van Klasse 33.

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 1307
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ISO 1765

5,5 mm

EN 685

33

Totaalgewicht ISO 8543 1200 g/m2
Poolgewicht slijtlaag ±600 g/m2
Samenstelling slijtlaag 100% polyamide
Rug
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11117

100% gerecycled polyester

Volledig geïmpregneerd
EN 426

2 m1

EN 426

circa 30 m1

EN 985

√

EN ISO 105 B-02

>6

ISO 140-8

21 dB

EN ISO 354

ªw= 0,20 (H)

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 14041
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EN 13501-1

Bfl-s1

EN 13893

DS: ≥ 0.30

ISO 6356

≤ 2kV

ISO 8302

0.06 m2 K/W

11108

11118

11116

11100

11126

11112

11103

11113

11105

11115

11109

11107

11117

11127

11137

11119

342 Markant
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markant graphic city
Deze tijdloze, gedrukte variant op de Markant accentueert
de pure lijnen van het interieur. Het klassieke ruitpatroon
komt vooral bij grote vloeroppervlakken goed tot zijn
recht. Acht kleurvarianten geven de ruimte een moderne
uitstraling.

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 1307
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ISO 1765

6,5 mm

EN 685

33

Totaalgewicht ISO 8543 1500 g/m2
Poolgewicht slijtlaag 750 g/m2
Samenstelling slijtlaag 100% PA
Rug

Volledig geïmpregneerd
EN 426

2 m1

EN 426

circa 30 m1

EN 985

√

EN ISO 105 B-02

>6

ISO 140-8

22 dB

EN ISO 354

ªw= 0,20 (H)

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 14041
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Bfl-s1

EN 13893

DS: ≥ 0.30

ISO 6356

≤ 2kV

ISO 8302

0,07 m2 K/W
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11609

11606

11607

11605

11609

11616

11608

11619

11603

Markant Graphic City 343
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100% gerecycled PES

Naaldvilt

akzent
Akzent bestaat voor 80% uit polyamide vezels en voor
20% uit polypropyleen vezels. Het heeft een totale dikte
van 5,0 mm en een poolgewicht van ca. 500 g/m². Met 13
eigentijdse kleuren maakt deze serie de naaldviltcollectie
van Forbo compleet. De contactgeluidreductie van 20 dB
komt de akoestiek binnen een ruimte ten goede.

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 1307
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ISO 1765

±5,0 mm

EN 685

33

Totaalgewicht ISO 8543 1000 g/m2
Poolgewicht slijtlaag ±500 g/m2
Samenstelling slijtlaag 80% PA/ 20% PP
Rug
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100% gerecycled PES

Volledig geïmpregneerd
EN 985

√

EN 426

2 m1

EN 426

circa 30 m1

EN ISO 105 B-02

>6

ISO 140-8

20 dB

EN ISO 354

ªw= 0,20 (H)

Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 14041
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10709

EN 13501-1

Bfl-s1

EN 13893

DS: ≥ 0.30

EN 1815

≤ 2kV

EN 12524

0,05 m2 K/W

10709

10707

10717

10737

10700

10712

10719

10718

10726

10703

10713

10714

10715

344 Akzent
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EN 14041

De Bulb, Showtime nuance

TAPIJTTEGELS EN NAALDVILT
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WAAROM ELKE
ENTREE CORAL
NODIG HEEFT
TOT 95% OPVANG VAN VUIL EN VOCHT
TOT 65% B
 ESPARING OP
VLOERONDERHOUDSKOSTEN

Bescherm uw vloer,
uw bezoekers en uw
interieur

Verlaag uw
schoonmaakkosten
en voorkom schade
aan de vloer

Kent u dat trotse en gelukzalige gevoel van het
lopen op een nieuwe en schone vloer?
Er is een manier om dit vast te houden. Uw vloer
blijft er jarenlang representatief uitzien en is veilig
schoon voor bezoekers en medewerkers. Hoe?
Door te kiezen voor een slim en goed doordacht
schoonloopsysteem.

De hoeveelheid vuil en vocht die mensen onder
hun schoenen het gebouw in meenemen is niet
alleen slecht nieuws voor uw vloer maar ook voor
uw portemonnee. Dit betekent namelijk vaak hoge
schoonmaak- en herstelkosten.
Cleaning Research International kwam tot de
conclusie dat 86% van de levensduurkosten van een
vloer bestaan uit onderhoudskosten. Daarbij wordt
onderhoud voor 90% veroorzaakt door binnengelopen
vuil en vocht. Een goed ontworpen schoonloopzone
is zeer effectief en eigenlijk onmisbaar als we het
over besparing van onderhoudskosten hebben.
Doordat Coral er voor zorgt dat tot 95% van het
binnengelopen vuil en vocht de achterliggende
vloer niet bereikt, kan Coral tot 65% op
vloeronderhoudskosten besparen en bovendien de
levensduur van uw vloer verlengen. Beide percentages
kan Forbo onderbouwen met een onafhankelijke
rapportage.

Coral levert superieure prestaties, zelfs onder extreem
zware omstandigheden. Of er nu sprake is van regen,
sneeuw, zand of modder: Coral houdt het vuil buiten.
De entreematten van Coral zijn uiterst functioneel
en vormen dankzij de talloze ontwerpmogelijkheden
altijd een integraal onderdeel van uw gebouw.
Coral is al ruim veertig jaar internationaal marktleider
op het gebied van textiele schoonloopsystemen
en heeft meer mogelijkheden dan ooit tevoren. De
producten in de collectie zijn ontworpen om elke
mate van vervuiling aan te pakken. Elke entree is
immers anders

65% Besparing mogelijk op
vloeronderhoudskosten
3 x reinigen zonder een Coral mat
1 x reinigen met een Coral mat

100%
1,5

90%
80%
70%
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1,0

60%
50%

3

Stops % soiling

40%

2

0,5

30%

1

Brandveiligheid
20%

Meter

Vuil

Elke entree is tevens een vluchtweg in geval
10%
van nood. Het is goed om te weten dat alle
Coral
0%producten in de hoogste klasse van
brandveiligheid
0
1 vallen.
2
3
4
5

1

6

Tijd (dagen)

25

50

60

Schoonloopsystemen 349

EEN SCHOONLOOPSYSTEEM
BEGINT BUITEN EN EINDIGT BINNEN
1

2

3
2

1

3

3

2

1

Wanneer u uw gebouw schoon en veilig wilt houden, is het belangrijk goed
na te denken over de looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat
dagelijks het gebouw binnenkomt en verlaat. Op die manier kunt u de
verschillende schoonloopzones in kaart brengen. De tabel hiernaast helpt u
te bepalen welk Coral product het beste past bij elke zone.
De effectiviteit van een entreemat wordt voor een groot deel bepaald door
de gebruikte garens en de productiemethode. Het ene garen zorgt voor een
verhoogde vochtopname, het andere voor een goede vuilafschraping. Onze
productontwikkelaars combineren de garens tot bijvoorbeeld een extra effectieve
schoonloopmat (Duo) of een chique droogloopmat (Luxe). Want het hangt
helemaal van de toepassing af welke mat het meest geschikt is. Onderstaande
symbolen helpen u een keuze te maken. Ze zeggen iets over de vochtopname, het
vuil dat tegengehouden wordt en het gebruikte garen.

350 Schoonloopsystemen

3
ZONE

BUITEN
Een buitenmat is de eerste verdedigingslinie tegen
grof vuil. De mat schraapt het vuil en de viezigheid
al van de schoenzolen voor ze de drempel overgaan.
Of u nu gaat voor Coral Grip of een Nuway
profielmat.

ZONE

BINNENKOMST
Bij binnenkomst is de volgende taak van de mat
het fijne vuil en vocht te verwijderen, zodat alle
schoenzolen schoon naar binnen gaan.

ZONE

CIRCULATIEZONES
Ook andere ruimtes binnen een gebouw, zoals
recepties, gangen, liften, trappen en andere ruimtes
hebben te lijden onder vuil en vocht van buiten. De
speciaal ontwikkelde Coral schoonloopmat biedt ook
hier de beste bescherming.

1
2
3

Vochtopname

Vuilafschraping

1+2

●●●●

●●●●

●●●●

X

1+2

●●●●

●●●●

●●●●

X

2

●●●●

●●●●

●●●●

X

2+3

●●●●

●●●●

●●●●

X

2+3

●●●●

●●●●

●●●●

X

2+3

●●●●

●●●●

●●●●

X

2+3

●●●●

●●●●

●●●●

-

2+3

●●●●

●●●●

●●●●

-

Toepassing

coral®grip MD
coral®grip HD
coral®duo
coral®brush
coral®welcome
coral®classic
coral®luxe
coral®logo
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Schoonloopzones

Coral

Coral Classic
De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie
Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat wanneer iemand
twee stappen op Coral Classic zet, al de helft van het vuil en
vocht onder schoenen wordt verwijderd. Dit zou anders in
het gebouw worden meegenomen. Nog een paar stappen
meer op deze schoonloopmat en vrijwel al het vuil en vocht
wordt gestopt.
De voordelen hiervan liggen voor de hand. De achterliggende
vloeren blijven langer mooi, schoon en droog. Daardoor
vermindert het risico op uitglijden op gladde en natte
vloeren en kunt u ook nog eens besparen op schoonmaaktijd.
Onafhankelijke testen laten zien dat Coral Classic zijn prestaties
en uitstraling door de jaren heen behoudt, mede door het
gebruik van pigment gekleurd (solution dyed) garen.

De gehele Coral Classic collectie is ook
beschikbaar in tegels.

Eigenschappen
• Maximale vochtabsorptie
• Aantrekkelijke eigentijdse kleuren
• Maximale kleurechtheid
• Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
• Geschikt voor zwaar commercieel gebruik en licht industrieel gebruik
• Ideaal voor binnenentree en circulatiezones
• Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

4701
352| anthracite
Schoonloopsystemen

coral®classic

4730 | raven black

4721 | mouse grey

4753 | bright red

4759 | old rose

4701 | anthracite

4751 | silver grey

4764 | taupe

4758 | olive

4750 | warm black

SCHOONLOOPSYSTEMEN

4730 | raven black

4727 | navy blue

4744 | espresso

4756 | bronzetone

4774 | khaki

Coral Classic 353

Coral

Coral Luxe
De chique droogloopmat
Een bewezen effectieve mat met een luxe uitstraling,
zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit? Coral
Luxe biedt het allemaal. Door de zwarte basis en kleurrijke
highlights is de schoonloopmat goed te combineren met
andere textiele en vlakke vloerbedekkingen.
Naast een elegante uitstraling voelt Coral Luxe ook zacht en
comfortabel aan. Coral Luxe is een functionele mat die geschikt
is voor entrees, gangen, recepties en andere ruimtes waar vuil
en vocht van buiten naar binnen worden gelopen. Coral Luxe
absorbeert vocht en houdt het binnengelopen vuil vast in de
pool.

Eigenschappen
• Luxe en elegant
• Comfortabel en zacht
• Droogt snel op dus maximale functionaliteit
• Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
• Geschikt voor licht industrieel gebruik
• Ideaal voor circulatiezones en particuliere toepassingen
• Geproduceerd met ftalaatvrije technieken.

2905
354| topaz
Coral

Classic

coral®luxe

2902 | citrine

2901 | diamond

2905 | topaz

2907 | sapphire

2906 | garnet

2910 | onyx

Coral Luxe 355
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2901 | diamond

Coral

Coral Welcome
De duurzame, design
schoonloopmat
Met zijn moderne lineaire design en rijke poolhoogte heeft
Coral Welcome de uitstraling van een luxe design tapijt.
Door de extra schraapgarens is de collectie nog effectiever
geworden. Hierdoor maakt het een onmiskenbaar schone
statement in elke entreeruimte.
Daarnaast is Coral Welcome onze duurzaamste entreemat. De
garens en het tuftdoek zijn gemaakt van gerecyclede materialen
en het productieproces in onze geavanceerde fabriek kent
nauwelijks afval.

Eigenschappen
• Gemaakt met Econyl® 100% gerecycled garen
• Tuftdoek gemaakt van gerecyclede PET-flessen
• Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
• De enige schoonloopmat ter wereld met een
BRE A+ duurzaamheidsrating
• Houdt vuil en vocht buiten
• Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
• Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
• Ideaal voor binnenentree en circulatiezones

3208
356| matrix
Coral

Luxe

coral®welcome

3201 | silver shadow

3202 | desperado

3205 | blue lagoon

3207 | blue velvet

3208 | matrix

3210 | black magic

SCHOONLOOPSYSTEMEN

3207 I blue velvet

3206 | volcano

3219 | colour purple

Coral Welcome 357

Coral

Coral Brush
De perfecte all-round
schoonloopmat
Coral Brush is geschikt voor alle type entrees; het
verwijdert effectief vuil en neemt vocht op. De prachtige
solide basiskleuren passen bij elk interieur. Ze kunnen
worden toegepast als eye-catcher of juist in dezelfde kleur
als onderdeel van een groter vloerontwerp.
Coral Brush is gemaakt van drie soorten garens, met ieder zijn
eigen unieke voordeel. Het vuil wordt op eenvoudige wijze
tussen de garens opgeslagen, waar het blijft zitten totdat de
mat gestofzuigd wordt.

De gehele Coral Brush collectie is ook
beschikbaar in tegels.

Eigenschappen
• Gemaakt met 100% Econyl® gerecycled garen
• Houdt vuil en vocht buiten
• Aantrekkelijke, haast uni kleuren die bij elke vloer passen
• Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
• Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
• Ideaal voor binnenentree en circulatiezones
• Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

5767
blue Welcome
358| slateCoral

coral®brush

5764 | petrified grey

5754 | straw brown

5767 | slate blue 

5716 | masala brown 

5741 | cannon grey 

5750 | aztec black 

5715 | charcoal grey 

5724 | chocolate brown 

5714 | shark grey

5723 | cardinal red 

5706 | brick red 

5727 | stratos blue 

5730 | vulcan black 

5722 | cornflower blue 

5709 | royal purple 

5705 | Bondi blue

5721 | hurricane grey 

5710 | asphalt grey

Coral Brush 359
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5705 | Bondi blue

Coral

Coral Duo
De meest effectieve
schoonloopmat
Een korte entree vraagt om een extra effectieve entreemat.
Coral Duo is daarvoor ideaal. Deze schoonloopmat biedt
maximale vuilverwijdering en vochtopname, zelfs op een
korte afstand.
Onderzoek toont aan dat Coral Duo juist in de eerste meters
10% meer vuil afschraapt dan elke andere schoonloopmat in de
markt. Dit feit maakt deze mat de ultieme oplossing voor korte
entrees.
Heeft u een grotere entree? Dan kunt u Coral Duo perfect
combineren met Coral Brush of Coral Classic.

Eigenschappen
• De ideale oplossing voor korte entrees
• Voor 75% gemaakt van Econyl® 100% gerecycled garen
• Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
• Ongeëvenaarde prestaties voor vuil en vocht
• Voldoet aan de hoogste klasse voor brand-veiligheid: Bfl-s1
• Geschikt voor zwaar commercieel gebruik

9727
blue Brush
360| Volga
Coral

coral®duo

9724 | cafe supreme 

9730 | black diamond

9710 | luna pearl

9723 | African red 

9721 | dark steel

9714 | Sicilian sand

9725 | cafe bahia
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9723 | African red

9727 | Volga blue 
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Coral

Coral Grip
De ideale mat tegen
grover vuil voor buiten
én binnen
De beste start van een schoon interieur? Begin buiten
in plaats van binnen: schraap het ergste vuil al van de
schoenen van uw bezoekers nog voordat zij uw gebouw
binnenstappen.
Coral Grip is een non woven schraapmat die in twee kwaliteiten
verkrijgbaar is: medium duty (MD) en heavy-duty (HD). De mat
is standaard beschikbaar zonder rug, maar is tevens te verkrijgen
met rug waardoor hij waterdicht wordt. Wanneer er sprake is
van zware omstandigheden dan kan Coral Grip HD worden
toegepast. Dit beschikt over een gepatenteerd reliëf wat voor
extra effectieve vuilafschraping zorgt.

Eigenschappen
• Maximale antislip dankzij toevoeging van uniek granulaat
• Verwijdert het ergste vuil al voordat het binnen komt
• Beschermt de representatieve uitstraling van uw gebouw
• Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
• Ideaal voor binnen en buiten
• Beschikbaar met rug en zonder rug
• Met rug voldoet Coral Grip aan de hoogste klasse voor brandveiligheid:
Bfl-s1

6143
362| wine
Coral

Duo

coral®grip

6950 | ink (MD)

6150 | ink (HD)

6945 | lead (MD)

6145 | lead (HD)

6941 | ash (MD)

6141 | ash (HD)

6943 | wine (MD)

6143 | wine (HD)

SCHOONLOOPSYSTEMEN

6145 | lead

6942 | salt (MD)

6142 | salt (HD)
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Coral

Coral Logo
Maak een goede eerste
indruk
Verwelkom uw bezoekers met uw eigen logo in uw
entree. Coral Logo bestaat uit schoonloopmatten waarin
uw logo verwerkt is. U kunt kiezen tussen een geprinte
mat met frisse kleuren of een laser-gesneden mat met de
aantrekkelijke kleuren uit de uitgebreide Coral collectie.
Coral Logo wordt gemaakt van de hoogste kwaliteit garen wat
ervoor zorgt dat de mat er jarenlang representatief uit blijft zien
en ondertussen effectief het vuil en vocht stopt bij uw entree.

Eigenschappen
Geprinte logomat
• Uitstekende printkwaliteit met heldere en aantrekkelijke kleuren
• Perfect voor complexe ontwerpen en bij veel kleurgebruik
• Elke Pantone en RAL kleur is mogelijk, dus naadloos aansluitend op uw
huisstijl
• Blijft mooi vlak op de vloer liggen dankzij de kwalitatieve vinylrug
• Duurzaam en goed bestand tegen zonlicht
• Goede vuilafschraping
• Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
Laser-gesneden logomat
• Geschikt voor zwaar gebruik en situaties die specifieke functionaliteiten
vereisen
• Keuze uit de gehele Coral collectie voor de achtergrond en het logo
• Perfecte functionaliteit door het gebruik van de verschillende Coral
collecties
• Kan toegepast worden als onderdeel van een grotere Coral installatie
• Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

E
364 Coral Grip

Technische specificaties

Technical specifications
Coral® logo
Coral
Logo (43xx)
Coral Logo
(43xx)*

1
G
,
9

1
E
,

Total thickness

ISO 1765
Totale dikte

ISO 1765

Ca. 8 mm

Wear classification

EN1307
Gebruiksclassificatie

EN 1307

31

Colour

Kleuren

Available sizes
(all sizes are approx.)
Roll sizes with 2,5cm
edge each side

9

Mat sizes with 2,5cm
edge all sides

Leveringsprogramma
(alle afmetingen zijn circa)
Rolbreedte is inclusief
2,5 cm stootrand

Approx. 8 mm

33, commercial heavy

38

Unlimited
elke kleur mogelijk

Standaard
mat maten
Standard mat sizes (sizes
with edges)

04

03

02

01

(maten zonder randen)

any width,
any
length up to 200cm wide
elke
breedte,

55 x 90 cm

elke lengte

09

105 x 155, 105105
x 300
x 155 cm

Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom

05

matenwithout edges)
SpecialSpeciale
sizes (sizes

(maten zonder randen)

55 x 90

39

07

08

35

11

12

22

23

36

13

37

24

14

16

41

19

40

20

15

17

18

27

21

06

25

43

44

34

32

31

30

29

28

33

45

38

39

05

04

03

02

09

07

08

35

11

12

23

36

13

37

24

14

41

19

40

20

15

17

27

21

06

25

43

32

31

30

29

28

105 x 300 cm

155 x 205, 155155
x 300
x 197 cm

155 x 300 cm

205 x 205, 205 x 300

g

Suitability for castor chairs

197 x 197 cm
197 x 300 cm

EN 985

tot 192 cm breed

Castor chair continuous use r=2,5

Kleurechtheden:
Colour fastness ratings:
Light

>

Rubbing

Licht

EN ISO 105/B02

>5

Wrijven

EN ISO 105/X12

4-5

Water

EN ISO 105/E01

4-5

EN ISO 105/B02
EN ISO 105/X12

Water

EN ISO 105/E01

7

Fabricagemethode/type

Waterstains

5

Poolmateriaal

High Twist
Nylon 100%
polyamide
Hi-definition
custom
print

Pile material

Tuftdrager

Non-woven
polyester
100%
polyamide-BCF

Tuft base

Ruguitvoering ftalaatvrij vinyl

EVERFORTNon-woven
vinyl
polyester

Total weight

.
=

Pile installation weight
Pile thickness

Number of tufts

Totaalgewicht

ISO 8543

EVERFORT vinyl
Ca. 3350 gram/m²

ISO 8543
Poolinzetgewicht

ISO 8543

Approx. 4000 gram/m²
Ca. 680 gram/m²

ISO 8543
Pooldikte

ISO 1766

Ca. 5 mmApprox. 1200 gram/m²

ISO 8543

0.113 gram/cm³

ISO 1766

Pooldichtheid

Pile density

i
m

Hi-definition
op maat geprint
Tufted, 5/32” cut-pile

Designs

Backing

=

45

Getuft, 1/8” gesneden pool

EN 1307 annex G

Dessin
Manufacturing method/type

.

45

ISO 8543

Aantal noppen

l

Suitability for stairs

ISO 1763

Comfortklasse

0,186 gram/cm³

ISO 1763

Ca. 110.000/m²

EN 1307

LC2

EN 1963

Approx. 91500/m²
Yes

Vuil opslagcapaciteit: 600 g/m2
Vochtabsorptie capaciteit: 3-4 l/m2
ProductietolerantieLC3
van 5% op formaat en kleur

Extra informatie

Comfort class

Approx. 5 mm

EN 1307

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041,
uitgezonderd losliggende matten en karpetten

All Coral products meet the requirements of EN 14041, excluding loose-laid mats and rugs.

R
Z

Fire behaviour
Slip resistance

R
Z
L

EN 13501-1
Brandgedrag

EN 13501-1

Bfl-s1

EN 13893
Slipweerstand

EN 13893

DS

Statische oplading

ISO 6356

< 2 kV

BFL-s1

&&

DS

Technische specificaties Coral Logo 365
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>
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Technische specificaties
Coral®

1
1

E
G
H
,
9

Coral Luxe
(29xx)

Coral Welcome
(32xx)

Coral Brush
(57xx)

Totale dikte

ISO 1765

Ca. 8,5 mm

Ca. 9 mm

Ca. 9 mm

Totale dikte Coral tegels

ISO 1765

-

-

Ca. 9 mm

Gebruiksclassificatie

EN 1307

31

33

33

Toepassingsgebied

34

34

34

Kleuren

6

8

18

Leveringsprogramma
(alle afmetingen zijn circa)
Rolbreedte is inclusief
2,5 cm stootrand

Rollen

Matten

Rollen

Matten

Rollen

Matten

105 cm

105 x 155 cm

205 cm

105 x 155 cm

105 cm

55 x 90 cm

205 cm

135 x 205 cm

155 cm

90 x 155 cm

205 cm

135 x 205 cm

Rollengte
ca. 27.5 m

Rollengte
ca. 27.5 m

205 x 300 cm

n.v.t.

n.v.t.

Ja. Formaat 50 x 50 cm
(12 tegels in een doos = 3 m2)

Rollengte ca. 20 m

Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom
Verkrijgbaar in tegels

Kleurechtheden:

>

.
.
=
lm

Licht

EN ISO
105/B02

8

7

>5

Wrijven

EN ISO
105/X12

4-5

5

5

Water

EN ISO
105/E01

4-5

4-5

4-5

Zout water

EN ISO
105/E02

4-5

4-5

4-5

Watervlekken

EN 1307
annex G

5

5

5

Shampoo

BS 1006

4

4-5

4-5

Organische
oplosmiddelen

EN ISO
105/X05

4-5

4-5

Fabricagemethode/type

Getuft, 5/32” gesneden pool

Getuft, 5/32” gesneden pool

Getuft, 5/32” gesneden pool

Dessin

Uni, meerkleurig

Meerkleurig lineair dessin

Uni en meerkleurig gedessineerd

Poolmateriaal

100% polyamide

100% gerecycled Econyl®
polyamide BCF

100% gerecycled Econyl®
polyamide BCF

Tuftdrager

Non-woven polyester

100% recycled non-woven PET//Econyl®

Non-woven polyester

Ruguitvoering ftalaatvrij vinyl

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

Totaalgewicht

ISO 8543

Ca. 4100 gram/m²

Ca. 3950 gram/m²

Ca. 4050 gram/m²

Totaalgewicht Coral tegels

ISO 8543

-

-

Ca. 4700 gram/m²

Poolinzetgewicht

ISO 8543

Ca. 1000 gram/m²

Ca. 750 gram/m²

Ca. 920 gram/m²

Pooldikte

ISO 1766

Ca. 5,5 mm

Ca. 6,3 mm

Ca. 7 mm

Pooldichtheid

ISO 8543

0,140 gram/cm³

0,111 gram/cm³

0,105 gram/cm³

Aantal noppen

ISO 1763

Ca. 93000/m²

Ca. 79300/m²

Ca. 58000/m²

Comfortklasse

EN 1307

LC3

LC3

LC3

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, uitgezonderd losliggende matten en karpetten

R
Z
L
e

Brandgedrag

EN 13501-1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Slipweerstand

EN 13893

DS

DS

DS

Statische oplading

ISO 6356

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

Warmteweerstand

ISO 8302

-

-

0,118 m² K/W
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Coral Classic
(47xx)

Coral Duo
(97xx)

Coral Grip HD
(61xx)

Coral Grip MD
(69xx)

Ca. 9 mm

Ca. 9 mm

Met rug ca. 17 mm
Open structuur ca. 16 mm

Met rug ca. 12 mm
Open structuur ca. 11 mm

Ca. 9 mm

-

-

-

33

33

33

33

34

34

34

34

13

8

5

5

Rollen

Matten

Rollen

Matten

Rollen

Matten

Rollen

Matten

105 cm

55 x 90 cm

205 cm

Geen matten

open 122 cm,
met rug 127 cm

60 x 90 cm

open 122 cm,
met rug 127 cm

60 x 90 cm

155 cm

90 x 155 cm

205 cm

135 x 205 cm

Rollengte
ca. 27.5 m

205 x 300 cm

Matten alleen met open
structuur

Matten alleen met open
structuur

Rollengte ca. 27.5 m
Rollengte
ca.. 10 m

Rollengte
ca.15 m

Ja. Formaat 50 x 50 cm
(12 tegels in een doos = 3 m2)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7-8

>5

7

7-8

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

5

5

4-5

5

5

5

4-5

5

5

5

4-5

4-5

5

5

4-5

4-5

4-5

4-5

Non woven schraapmat

Getuft, 5/32” gesneden pool

Getuft, 5/32” gesneden pool

Meerkleurig

Rib structuur

100% polyamide-BCF
pigment gekleurd

100% polyamide waarvan 75%
gerecycled Econyl®

Non-woven polyester

Non-woven polyester

EVERFORT vinyl

EVERFORT vinyl

Open structuur of met
EVERFORT® vinyl rug

Open structuur of met
EVERFORT® vinyl rug

Ca. 4000 gram/m²

Ca. 3800 gram/m²

Met rug: ca. 8100 gram/m2
Open structuur: ca. 5500 gram/m2

Met rug: 6500 gram/m2
Open structuur: ca. 3500 gram/m2

Ca. 4700 gram/m²

-

-

-

Ca. 870 gram/m²

Ca. 670 gram/m²

-

-

Ca. 7 mm

Ca. 6 mm

-

-

0,100 gram/cm³

0,095 gram/cm³

-

-

Ca. 61500/m²

Ca. 32000/m²

-

-

LC3

LC2

-

-

Bfl-s1

Bfl-s1

Met rug: Bfl-s1

Met rug: Bfl-s1

DS

DS

DS: μ0,78

DS: μ0,82

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

0,15 m² K/W

0,131 m² K/W

-

-

driedimensionaal gebonden
monofilamenten
100% vinyl
Pigment gekleurd

&
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Non Woven schraapmat met
reliëf dessin
driedimensionaal gebonden
monofilamenten
100% vinyl
Pigment gekleurd
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DE PROFESSIONELE
PROFIELMATTEN
VAN NUWAY

Nuway

Bescherm uw vloer
Elke dag wordt er onnoemelijk veel vuil en vocht
door schoenen verplaatst van de ene naar de
andere locatie. Schoenen nemen vuil en vocht mee
uw gebouw in en maken de vloer vies en glad. Een
goed en professioneel entreesysteem houdt uw
interieur langer representatief.
Nuway bestaat uit professionele en sterke
profielmatten. Ze vormen een betrouwbare barrière
tegen vuil en vocht, waardoor uw achterliggende
vloer langer schoon en mooi blijft. Zo kunt u besparen
op schoonmaak- en onderhoudskosten; de grootste
kostenpost van een interieur.

86

%

van de totale kosten van een
commerciële vloer bestaat
uit onderhoud*

Onderhoudskosten
van gebouwen
Sanitair
25%
Vloer
60%

Interieur
15%

90

%

van de onderhoudskosten
van een vloer wordt veroorzaakt door
ingelopen vuil & vocht.

*Ga naar www.forbo-flooring.nl/lcc om de levenscycluskosten
van uw vloer te berekenen.

370 Nuway

Welke entreemat moet ik kiezen?

2

3
1

2

3

3

2
1

Toepassing
1 Buiten
De buitenmat schraapt grof vuil
onder de schoenzolen vandaan
vóór binnenkomst.
2 Binnen
In de entree verwijdert de
binnenmat het overige grove vuil
én fijner vuil van de schoenzolen.
3 Circulatie zones
Maar ook na de entree is het
goed om een mat toe te passen.
Denk aan recepties, gangen, liften,
trappen etc. In deze gebieden zorgt
een textiele Coral mat voor een
goede en veilige opname van vuil
en vocht.

• Denk aan de gebruiksintensiteit - het aantal
mensen dat naar binnen en
buiten gaat.
• Houd rekening met de
looproutes
• Start buiten om zo effectief
mogelijk te zijn.
• Behoud de uitstraling door
een entreemat te kiezen die
effectief én esthetisch is.
• Over losse matten kan men
eenvoudig struikelen, een
Nuway mat verwerkt u
verdiept of voorzien van
profielen.

Open of gesloten?
Diverse Nuway matten zijn beschikbaar in een
open en een gesloten constructie. Wat is voor uw
situatie het beste?
Bij een open constructie valt het afgeschraapte vuil tussen
de mat door in een opvangput. Het daarin verzamelde
vuil is eenvoudig te verwijderen door de mat op te tillen
of in het geval van Nuway Connect zelfs op te rollen.
Een open constructie is dan ook ideaal wanneer het niet
mogelijk is om het vuil dagelijks te verwijderen.
Bij een gesloten constructie blijft het vuil op de mat
liggen, waardoor het eenvoudig en snel te verwijderen
is. Dit dient wel vaker te gebeuren dan bij een open
constructie.
Dus welke constructie geschikt is voor uw entree hangt
geheel af van uw wensen. Natuurlijk helpen wij u graag
bij het maken van en keuze.
Mail naar adviezen@forbo.com voor meer informatie.

SCHOONLOOPSYSTEMEN

1

Tips voor een
effectieve
entree

Nuway 371

Nuway

nuway®profielmatten
Toepassing

Binnen of
buiten?

Dubbelzijdig?

DUBBEL

DUBBEL

BINNEN

BUITEN

De locatie, het
gebruikstype en
-niveau bepalen
welk Nuway systeem het meest
geschikt is.

Prijsniveau

€€
€€

Een profielmat
Dubbelzijdige matbuiten vormt de
ten kunt u aan
eerste bescherbeide zijden geming tegen grover
bruiken.
vuil. Binnen is de
Hierdoor
mat de volgende
verdubbelt de
barrière tegen
levensduur van
fijner vuil en vocht.
de mat.

ller
Tuftiguard
Classic

BINNEN

Zeer zwaar & intensief
gebruik

Tuftiguard
Design

Tuftiguard HD
Design

DUBBEL

€€
€€

ENKEL

€€

ENKEL

€€

BINNEN

Zeer zwaar en
intensief gebruik.
Extra hoge, maximale
statische belasting
van 900 kg/cm²

BUITEN

BINNEN

BINNEN

Connect

BUITEN

Zeer zwaar gebruik

Afhankelijk van gekozen inlage

BINNEN

Grid

BUITEN

Zeer zwaar gebruik

372 Nuway

€€
€

BINNEN

Tuftiguard HD
Classic

Tuftiguard HD
Plain

BUITEN

DUBBEL

DUBBEL

Tuftiguard
Plain

DUBBEL

tse
Bes

Afhankelijk van gekozen inlage

Uitvoering

Vochtopname

Voordelen

Garantie
GARANTIE

Schraapstrips

Wisserstrips
TOT
JAAR

Forbo biedt een brede keuze in
wisserstrips en in schraapstrips.
Zo past een Nuway profielmat bij
vrijwel ieder ontwerp.

Schraapstrips

Wisserstrips

Deze schrapen
het vuil van
de schoenzolen.

Hoogwaardig rubber en
polyamide vezels verwijderen
vocht en fijner vuil.

Hoe hoger de
vochtopname
van een mat,
hoe lager het
uitglijdrisico.

Elke Nuway
profielmat heeft
zo zijn eigen
opties en
voordelen.

*Kijk voor de
installatievoorwaarden op
www.forbo-flooring.nl/
nuway

Enkel of dubbel
Aluminium,
zwart geanodiseerd
en bamboe

Grijze vezels, extra vuilverhullend

Tuftiguard Classic is de
internationale bestseller.
Deze is niet alleen in mat
geanodiseerd
aluminium beschikbaar,
maar ook met zwarte
schraapstrips en zelfs van
bamboe. Voor
*
een eigentijds
én
duurzaam design.

Enkel of dubbel

Aluminium

Rubber, specifiek voor
buitengebruik
Enkel of dubbel

Aluminium,
zwart geanodiseerd
en bamboe

GARANTIE

*

TOT
JAAR

Keuze uit 9 kleuren
polyamide vezels

Dubbel
Grijze vezels, extra vuilverhullend. Dubbele strips voor
extra vochtabsorptie.
Tuftiguard HD is zelfs
bestand tegen
pallettrucks en
vorkheftrucks.
Daardoor is het de
ideale oplossing voor de
meest intensief
gebruikte entrees.

Dubbel
Gepatenteerd
aluminium profiel

Rubber, specifiek voor
buitengebruik

GARANTIE

*

*

TOT
JAAR

Dubbel

Profielen

Inlages

Gepatenteerd krimpsysteem
dat inlages gegarandeerd op
hun plek houdt.

Brede keuze aan inlages;
van rubber tot 6 kleuren
Coral Classic.

GARANTIE

Alle keuze in inlages,
inclusief borstels en
Ultragrip Rubber.

Aluminium
Bij Coral Classic inlages

Aluminium

Bij Coral Classic
of Brush inlages

De brede keuze aan Coral
inlages, zorgt voor een
excellente vochtopname.

*

*

TOT

JAAR

GARANTIE

*

SCHOONLOOPSYSTEMEN

Keuze uit 9 kleuren
polyamide vezels

*

TOT

JAAR

Nuway 373

Nuway

nuway®
BEST

DUBBEL

De bestseller profielmat van Nuway.
Aan beide zijden te gebruiken, dus
met een extra lange levensduur.

DUBBEL

SELLER

Tuftiguard
plain

Tuftiguard
classic

Tuftiguard
design

Schraapstrips

Wisserstrips

Diktes

12mm

17mm

Typen

Enkele wisserstrip

Dubbele wisserstrip

Gesloten constructie

Open constructie

Enkelzijdige, oprolbare
profielmat met vele inlage opties.
Van borstels tot Coral Classic.

ENKEL
Inlages

Coral Classic

4 rij borstelharen

Ultragrip

Constructie

Open

Gesloten

10mm

17mm

Diktes

22mm

Bij de 10 mm hoogte is meer van de aluminium schraper zichtbaar

Coral
Classic

4701 anthracite

374 Nuway

4730 raven black

4727 navy blue

4764 taupe

4744 espresso

4750 warm black

Voor zeer zwaar en intensief gebruikte entrees. Statische
belasting maximaal 900 kg/cm2.

DUBBEL

DUBBEL

Tuftiguard HD
plain

Tuftiguard HD
classic

Tuftiguard HD
design

Schraapstrips

(gepatenteerd design)

Wisserstrips

Diktes

12mm

17mm

Typen

Alleen beschikbaar in gesloten
constructie met dubbele wisserstrips

Enkelzijdige profielmat met keuze uit
13 verschillende inlages. Inclusief het
unieke Ultragrip Rubber voor extra antislip.

ENKEL
Grid textiel

Diktes

12mm

17mm

4701 anthracite

4730 raven black

4727 navy blue

4764 taupe

4744 espresso

4750 warm black

5710 asphalt grey

5714 shark grey

5721 hurricane grey

5724 chocolate brown

5727 stratos blue

5730 vulcan black

SCHOONLOOPSYSTEMEN

Coral
Classic

Coral
Brush

Ultragrip
Rubber

Ultragrip rubber

Nuway 375

Nuway

nuway®tuftiguard

Nuway Tuftiguard is de meest gebruikte mat. De
mat is duurzaam, sterk en blijft mooi in ruimten met
intensief verkeer, waar veel vuil van schoenzolen en
wielen moet worden opgevangen. Doordat de mat
aan beide zijden gebruikt kan worden, gaat deze
dubbel zo lang mee.
• De sterke staaldraden zorgen voor een oersterke
constructie.
• Tuftiguard matten kunnen worden toegepast in
een uitsparing of opliggend met aanloopprofielen.
• Speciaal voor entrees met meerdere looprichtingen
is Tuftiguard op aanvraag beschikbaar in tegels van
50x50 cm.
• Tuftiguard is beschikbaar in een open en een gesloten
constructie.
• Speciaal voor extra vochtabsorptie of entrees van
minder dan 3 meter, kunt u kiezen voor dubbele
wisserstrips.

• Tuftiguard is beschikbaar in 12 mm en 17 mm dik,
waardoor het in vrijwel iedere uitsparing past.
• De schraapstrips verwijderen het vuil van de
schoenzolen.
• Wisserstrips nemen het vocht en fijne vuil op. Deze
zijn beschikbaar in rubber (‘Plain’), met grijze vezels
(‘Classic’) en met gekleurde vezels (‘Design’).
• Tuftiguard is ook beschikbaar in een extra zwaar
belastbare variant: Tuftiguard HD.

Tuftiguard Bamboo
De duurzame keuze

Tuftiguard Black Anodised Voor
een extra stijlvolle entree

De kwaliteit van Tuftiguard, nu met duurzame bamboe
schraapstrips.
• Bamboe is een duurzame grassoort
• Tuftiguard Bamboo gebruikt MOSO high Density, wat perfect
functioneert in de zwaarst gebruikte entrees.
• Tuftiguard Bamboo past perfect bij natuurlijke en duurzame
interieurs.

Een profielmat van zwart geanodiseerd aluminium.
• Extra strak en modern.
• De top van de zwart geanodiseerde schraapstrips hebben
een aluminium kleur voor een extra consistente look.

376 Nuway Tuftiguard

nuway®connect

nuway®grid

Nuway Connect is een zeer veelzijdig en oprolbaar
enkelzijdig entreesysteem dat eenvoudig ter
plaatse op maat te maken is. Hierdoor is het ideaal
voor entreematten in diverse maten en vormen.

Nuway Grid is een eigentijds en voordelig
alternatief voor Nuway Tuftiguard entreematten
en is een ideale oplossing voor entrees waar
zeer veel verkeer is en waar de uitstraling erg
belangrijk is.
• Door te kiezen voor Coral inlages, kunt u perfecte
combinaties maken van een Nuway Grid profielmat
en een Coral textiele mat.
• U kunt kiezen uit diverse inlages Coral Classic en
Brush Pure (alleen voor binnengebruik).
• Op verzoek is het ook mogelijk om andere Coral
items als inlage te gebruiken (tegen een meerprijs).
• In combinatie met de Ultragrip Rubber inlages is
Nuway Grid perfect voor buitengebruik.
• Beschikbaar in 12 mm en 17 mm dik, en daardoor in
vrijwel iedere matuitsparing toe te passen.
• Dankzij het unieke zwaluwstaartsysteem is de mat
eenvoudig passend te maken op locatie.

Ultragrip Rubber
voor een extra veilige mat

Nuway
Serviceteam

De Ultragrip Rubber inlages bieden zekerheid, zelfs onder
natte omstandigheden.
• Het is ideaal voor entrees met meerdere looprichtingen; de
slipvastheid geldt voor alle richtingen.
• Ultragrip Rubber is uniek van Forbo, het is comfortabel,
verwijdert vuil en vocht en is zeer brandveilig.

Forbo Flooring installeert al jaren Nuway profielmatten.
Wilt u dat wij ook uw Nuway profielmat installeren? Kijk
op www.forbo-flooring.nl/nuwayserviceteam voor meer
informatie, of neem contact met ons op:
E contact@forbo.com
I www.forbo-flooring.nl/nuwayserviceteam
T: 075-647 78 80

Nuway Connect | Nuway Grid 377
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• Eén systeem voor binnen en buiten: Ultragrip
Rubber of borstels voor buiten en Coral Classic
inlages voor binnen.
• U kunt zelfs combinaties maken van Coral,
borstels en Ultragrip Rubber om het gewenste
entreesysteem te creëren dat geheel aan uw
behoeften voldoet.
• De inlages kunnen ter plaatse vervangen worden,
zodat de mat nog langer meegaat.
• Indien u kiest voor een open constructie, dan
kan een Connect mat opgerold worden voor een
eenvoudige schoonmaak.
• Het gepatenteerde design zorgt ervoor dat de mat
alleen naar binnen toe opgerold kan worden. Zo
weet u zeker dat de mat ook na het uitrollen weer
vlak blijft liggen.
• Beschikbaar in 10 mm, 17 mm en 22 mm dik, en
daardoor in vrijwel iedere matuitsparing toe te
passen.

ACCESSOIRES

Accessoires voor Linoleum
Installatieproducten en accessoires
Forbo Flooring biedt een uitgebreid assortiment
artikelen voor een complete installatie van uw
linoleumvloer.
Ergonomisch installeren
Om de lichamelijke belasting van de installateur te
minimaliseren kunnen veel activiteiten beter staand in
plaats van knielend uitgevoerd worden. Forbo Flooring
levert een set gereedschappen om vlakke, elastische
vloerbedekkingen op een meer ergonomische manier
te installeren. De installateur kan hiermee staand
egaliseren, lijmen, afschrijven, snijden en lassen.
Daarnaast biedt Forbo de training ergonomisch
installeren aan.
Ondervloeren – Forbo QuickFit systeem
Forbo QuickFit is een uniek los te leggen ondervloersysteem met Forbo Foam voor linoleum en vinyl.
Houten of stenen ondervloeren kunnen eenvoudig
en snel worden geëgaliseerd. Een ideale oplossing,
aangezien een vlakke ondervloer essentieel is voor
een perfect geïnstalleerde vloer.
Voordelen:
– Geluiddempend.
– Snel en eenvoudig te installeren.
– Uitstekend vochtscherm.
– Eenvoudig te verwijderen.
– Verbeterde contactgeluidisolatie.
Plinten
Dankzij de vormgeving is onze collectie plinten zowel
een functionele als aantrekkelijke verbinding tussen
vloer en wand. De plinten zijn leverbaar in diverse
kleuren en materialen waarmee u praktische en
esthetische ontwerpen kunt creëren.

Profielen
Profielen zorgen voor een veilige en functionele
aansluiting van verschillende vloerbedekkingen. Ze
zijn leverbaar in een aantrekkelijk kleurenpalet. De
praktische accessoires garanderen een professionele
afwerking.
Trapprofielen
Dankzij het gebruik van trapprofielen bent u verzekerd
van een veilige trap. Daarnaast verlengen de profielen
de levensduur van de vloer en kunnen ze worden
toegepast als duidelijk zichtbaar en aantrekkelijk
designelement.
Lasdraden
Bij een aantal toepassingsgebieden is het gebruik van
lasdraden noodzakelijk. Lasdraden staan garant voor
een hoge mate van hygiëne omdat er geen vocht in
de naden van de vloerbedekking kan komen. Door
meerdere kleuren te gebruiken, zijn lasdraden niet
alleen praktisch maar ook decoratief. Lasdraden zijn
voor alle kleuren uit de Linoleum collectie beschikbaar
in bijpassende kleuren. Niet lassen is ook een optie en
kan soms zelfs esthetischer zijn.
Marmoweld MC: een unieke meerkleurige lasdraad
Deze lasdraad maakt naden onzichtbaar omdat ze
nauwelijks te onderscheiden zijn van de bijbehorende
Forbo linoleumvloerbedekking. Bijpassende meerkleurige lasdraden zijn verkrijgbaar voor kleuren
binnen de collecties Marmoleum Real, Marmoleum
Vivace en Marmoleum Graphic.
Marmoweld: uni lasraad
Voor vrijwel elke kleur uit de collectie is een
bijpassende uni lasdraad beschikbaar.

Marmoweld
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Marmoweld MC

Lassen of niet lassen?
Die keuze is aan u. Tegenwoordig is het heel
gebruikelijk dat veerkrachtige vloeren worden gelast.
De eerste veerkrachtige vloeren hadden namelijk de
neiging te krimpen na installatie. Vandaag de dag is
in de meeste gevallen lassen niet noodzakelijk. Er zijn
zorginstellingen waar lassen wegens hygiëne-eisen
verplicht wordt gesteld.
Om esthetische redenen wordt steeds vaker besloten
om Marmoleum niet te lassen. Prima, want ervaren
installateurs kunnen perfecte aansluitingen maken
zonder daarbij een lasdraad te gebruiken. Als
Marmoleum goed wordt geïnstalleerd, kan de vloer
zonder problemen nat worden gereinigd. Om dit
te bewijzen, hebben we een testvloer 72 uur onder
water gezet. De vloer doorstond de test zonder enige
schade. Lassen of niet lassen? De keuze is aan u.

3727 | 3730
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Plinten en Hoeken
MarmoForm SW
MarmoStrip W

MarmoForm SW

MarmoForm S Plinten

MarmoForm S Hoeken

Marmoform S en Marmoform SW zijn sterke en

Deze voorgevormde Marmoleum plint geeft uw vloer

Binnen- en buitenhoeken voor de Marmoform plinten

eenvoudig te plaatsen holplinten die vuilophoping

net dat beetje extra. De plint zorgt voor een hygiënische

worden op verzoek geproduceerd. Deze hebben

tegengaan. De nieuwe Marmoform SW heeft een

en waterdichte vloer. De bovenste rand kan worden

dezelfde hoogte en breedte als de bestelde S-plinten.

elegante designafwerking. Standaard verkrijgbaar in 8

afgewerkt met een WA-overgangsprofiel voor

kleuren. (3030, 3038, 3048, 3139, 3164, 3173, 3407, en

hygiënische en esthetische doeleinden.

Lengte op de wand:

zorgt voor een hygiënische, praktische en elegante

Lengte:

Bestelaantal voor standaardafmetingen (alle diktes):

afwerking.

Standaardafmeting:	50 mm voet x 100 mm hoog,

3607). Overige kleuren op aanvraag. De Marmostrip W

2x ca. 140 mm (binnenhoek)
2x ca. 100 mm (buitenhoek)

2,4 m
overige afmetingen op verzoek.

Bestelaantal:

per 7 stuks
Kleuren: 	alle Marmoleum kleuren.

bij 2,0 en 3,2 mm: per 13 lengtes
bij 2,5 mm: per 1 lengte

Kleuren: 	Alle kleuren uit het assortiment
Real en Fresco zijn leverbaar;
overige kleuren op verzoek.

Flexibele plint, 104 mm hoog.

Flexibele plint, 75 mm hoog.

Flexibele plint, 60 mm hoog.

Artikelaanduiding:

PX

Artikelaanduiding:

PY

Artikelaanduiding:

PZ

Lengte:

50 m

Lengte:

50 m

Lengte:

50 m

Aantal per doos:

1

Aantal per doos:

1

Aantal per doos:

1

Minimum afname speciale kleuren: 1000 m

Minimum afname speciale kleuren: 1000 m

Minimum afname speciale kleuren: 1000 m

Kleuren:

Kleuren:

Kleuren:

01 11 14 17

01 11 14 17

01 11 14 17 21

Profielen

Overgangsprofiel tussen veerkrachtige vloeren en

Overgangsprofiel tussen tapijt, tapijttegel of entreemat en Overgangsprofiel tussen tapijt, tapijttegel of

tapijt. Kan ook worden gebruikt als decoratieve en

veerkrachtige vloeren. Dankzij de horizontale flexibiliteit en

hygiënische afwerking voor holplinten of Marmoform

afmetingen tevens geschikt voor het vormen van gebogen

plinten.

overgangsstroken.

entreemat en veerkrachtige vloeren.
Artikelaanduiding:

WX

Lengte:

2,3 m
20

Artikelaanduiding:

WA

Artikelaanduiding:

WB

Aantal per doos:

Lengte:

50 m

Lengte :

50 m

Minimum afname speciale kleuren: 1000 m

Aantal per doos:

1

Aantal per doos:

1

Kleuren:

Minimum afname speciale kleuren: 3000 m

Minimum afname speciale kleuren: 3000 m

Kleuren:

Kleuren:

01 11 12 13 17
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01 12 17

01 11 12 17

Quickfit

Een doorgetrokken profiel met een radius van
30 mm voor gebruik bij linoleum vloerafwerkingen.

Artikelaanduiding:

PS

Lengte:

2,3 m

Aantal per koker:

20

Afmeting: 60x120cm
Dikte (excl. Forbo faam): 7 mm (onderplaten 3 mm, boven platen 4 mm)
Inhoud: 3,6 m2 per pak, 36 m2 per pallet
Forbo faam: 25 m x 100 cm, dikte 4 mm, met zelfklevende rand

Minimumafname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:

01

Trapprofielen

Algemeen toepasbaar trapprofiel

Algemeen toepasbaar trapprofiel (groot),

(standaardafmeting), met geribbelde bovenzijde voor

met geribbelde bovenzijde voor verbeterde

verbeterde antislip-eigenschappen en veiligheid.

antislip-eigenschappen en veiligheid.

Artikelaanduiding:

TA

Artikelaanduiding:

TF

Artikelaanduiding:

TJ

Lengte:

2,3 m

Lengte:

2,3 m

Lengte:

4,5 m

Aantal per koker:

10

Aantal per koker:

10

Aantal per koker:

5

Trapprofiel voor zwaar gebruik

Minimum afname speciale kleuren: 500 m

Minimum afname speciale kleuren: 500 m

Minimum afname speciale kleuren: 250 m

Kleuren:

Kleuren:

Kleuren:

01 11 14 16 17 21

01 11

01

Kleuren

01 Black

11 Slate Blue

12 Moth Brown

16 Ivory

17 Light Grey

21 Metallica

13 Brick Red

14 Caramel
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Accessoires
voor Projectvinyl
Installatieproducten en accessoires
Forbo Flooring biedt een uitgebreid assortiment
artikelen voor een complete installatie van uw vloer.
Ergonomisch installeren
Om de lichamelijke belasting van de installateur te
minimaliseren kunnen veel activiteiten beter staand in
plaats van knielend worden uitgevoerd. Forbo Flooring
levert een set gereedschappen om vlakke, elastische
vloerbedekkingen op een meer ergonomische manier
te installeren. De installateur kan hiermee staand
egaliseren, lijmen, afschrijven, snijden en lassen.
Daarnaast biedt Forbo de training ergonomisch
installeren aan.
Ondervloeren – Forbo QuickFit systeem
Forbo QuickFit is een uniek los te leggen ondervloersysteem met Forbo Foam voor vinyl en linoleum.
Houten of stenen ondervloeren kunnen eenvoudig
en snel worden geëgaliseerd. Een ideale oplossing,
aangezien een vlakke ondervloer essentieel is voor een
perfect geïnstalleerde vloer.
Voordelen:
– Geluiddempend.
– Snel en eenvoudig te installeren.
– Uitstekend vochtscherm.
– Eenvoudig te verwijderen.
– Verbeterde contact-geluidreductie.
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Plinten
Dankzij de vormgeving is onze collectie plinten zowel
een functionele als aantrekkelijke verbinding tussen
vloer en wand. De plinten zijn leverbaar in diverse
kleuren en materialen waarmee u praktische en
esthetische ontwerpen kunt creëren.
Profielen
Profielen zorgen voor een veilige en functionele
aansluiting van verschillende vloerbedekkingen. Ze
zijn leverbaar in een aantrekkelijk kleurenpalet. De
praktische accessoires garanderen een professionele
afwerking.
Trapprofielen
Dankzij het gebruik van trapprofielen bent u verzekerd
van een veilige trap. Daarnaast verlengen de profielen
de levensduur van de vloer en kunnen ze worden
toegepast als duidelijk zichtbaar en aantrekkelijk
design-element.
Lasdraden
Banen projectvinyl en de Colorex tegels dienen
thermisch te worden gelast. Door meerdere kleuren
of een contrasterende kleur lasdraad te gebruiken,
krijgt de vloer bovendien een extra decoratief accent.
Lasdraden zijn voor alle kleuren uit onze projectvinyl
collectie (m.u.v. de Allura collecties) beschikbaar in
bijpassende kleuren.

Plinten en Hoeken

Flexibele plint, 104 mm hoog.
Artikelaanduiding:
PX
Lengte:
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:
01 11 14 17

Flexibele plint, 75 mm hoog.
Artikelaanduiding:
PY
Lengte:
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:
01 11 14 17

Profielen

Flexibele plint, 60 mm hoog.
Artikelaanduiding:
PZ
Lengte:
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:
01 11 14 17 21

Holplinten, hoeken en
stroken
Geïntegreerd holplintsysteem Colorex
zorgt voor een perfecte overgang tussen
vloer en wand in het kenmerkende
Colorex materiaal. Naast profielen en plintstroken zijn tevens voorgevormde inwendige en uitwendige hoeken beschikbaar.

Kwartrond profiel met een radius van 25 mm voor
gebruik bij vinyl vloerafwerkingen.
Artikelaanduiding:
PR
Lengte:
2,3 m
Aantal per koker:
20
Minimum afname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:
01

Overgangsprofiel tussen veerkrachtige vloeren en tapijt.
Kan ook worden gebruikt als decoratieve en hygiënische
afwerking voor holplinten.
Artikelaanduiding:
WA
Lengte:
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 3000 m
Kleuren:
01 11 13 17

Overgangsprofiel tussen tapijt, tapijttegel of entreemat
en veerkrachtige vloeren.
Artikelaanduiding:
WX
Lengte:
2,3 m
Aantal per doos:
20
Minimum afname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:
01 11 12 17

Overgangsprofiel tussen tapijt, tapijttegel of entreemat
en veerkrachtige vloeren. Dankzij de horizontale
flexibiliteit en afmetingen tevens geschikt voor het
vormen van gebogen overgangsstroken.
Artikelaanduiding:
WB
Lengte :
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 3000 m
Kleuren:
01 17
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Trapprofielen

Algemeen toepasbaar trapprofiel (standaardafmeting),
met geribbelde bovenzijde voor verbeterde antislipeigenschappen en veiligheid.
Artikelaanduiding:
TA
Lengte:
2,3 m
Aantal per koker:
10
Minimum afname speciale kleuren: 500 m
Kleuren:

Algemeen toepasbaar trapprofiel (groot),
met geribbelde bovenzijde voor verbeterde
antislipeigenschappen en veiligheid.
Artikelaanduiding:
TF
Lengte:
2,3 m
Aantal per koker:
10
Minimum afname speciale kleuren: 500 m
Kleuren:

01 11 14 16 17 21

Trapprofiel voor zwaar gebruik
Artikelaanduiding:
TJ
Lengte:
4,5 m
Aantal per koker:
5
Minimum afname speciale kleuren: 250 m
Kleuren:
01

01 11

Kleuren

01 Black

11 Slate Blue

16 Ivory

17 Light Grey

12 Moth Brown

21 Metallica

Allura strips
f63491 | white

f63487 | black

f62416 | grigio concrete

f61255 | natural seagrass

f61257 | timber seagrass

f60074 | black rustic oak

f63624 | silver metal brush
Verkrijgbaar in 2,5 mm dik met een 0.7 mm toplaag én in 2,2 mm dik met een 0.55 mm toplaag.
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13 Brick Red

14 Caramel

Accessoires voor Flotex
Installatieproducten en accessoires
Forbo Flooring biedt een uitgebreid assortiment artikelen voor
een complete installatie van uw vloer.
Plinten
Dankzij de vormgeving is onze collectie plinten zowel een
functionele als aantrekkelijke verbinding tussen vloer en wand.
De plinten zijn leverbaar in diverse kleuren en materialen
waarmee u praktische en esthetische ontwerpen kunt creëren.

Profielen
Profielen zorgen voor een veilige en functionele aansluiting
van verschillende vloerbedekkingen. De praktische accessoires
garanderen een professionele afwerking.
Trapprofielen
Dankzij het gebruik van trapprofielen bent u verzekerd van een
veilige trap. Daarnaast verlengen de profielen de levensduur van
de vloer en kunnen ze worden toegepast als duidelijk zichtbaar
en aantrekkelijk design-element.

Plinten

104 mm hoog.
Artikelaanduiding:
PX
Lengte:
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:
01 11 14 17

75 mm hoog.
Artikelaanduiding:
PY
Lengte:
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:
01 11 14 17

60 mm hoog.
Artikelaanduiding:
PZ
Lengte:
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:
01 11 14 17 21

Profielen

tussen tapijt, tapijttegel of entreemat en veerkrachtige
vloeren.
Artikelaanduiding:
WX
Lengte:
2,3 m
Aantal per doos:
20
Minimum afname speciale kleuren: 1000 m
Kleuren:
01 11 12 17

tussen veerkrachtige vloeren en tapijt.
Kan ook worden gebruikt als decoratieve en hygiënische
afwerking voor holplinten.
Artikelaanduiding:
WA
Lengte:
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 3000 m
Kleuren:
01 11 12 17

tussen tapijt, tapijttegel of entreemat en veerkrachtige
vloeren. Dankzij de horizontale flexibiliteit en afmetingen
ook geschikt om te buigen.
Artikelaanduiding:
WB
Lengte :
50 m
Aantal per doos:
1
Minimum afname speciale kleuren: 3000 m
Kleuren:
01 12 17

Trapprofielen

(standaardafmeting), met geribbelde bovenzijde voor
verbeterde antislipeigenschappen en veiligheid.
Artikelaanduiding:
TA
Lengte:
2,3 m
Aantal per koker:
10
Minimum afname speciale kleuren: 500 m
Kleuren:
01 11 14 16 17 21

(groot), met geribbelde bovenzijde voor verbeterde
antislipeigenschappen en veiligheid.
Artikelaanduiding:
TF
Lengte:
2,3 m
Aantal per koker:
10
Minimum afname speciale kleuren: 500 m
Kleuren:
01 11

Trapprofiel voor zwaar gebruik
Artikelaanduiding:
TJ
Lengte:
4,5 m
Aantal per koker:
5
Minimum afname speciale kleuren: 250 m
Kleuren:
01
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Kleuren

01 Black

11 Slate Blue

16 Ivory

17 Light Grey

12 Moth Brown

13 Brick Red

14 Caramel

21 Metallica

Accessoires voor tapijttegels
Profielen
Profielen zorgen voor een veilige en functionele aansluiting
van verschillende vloerbedekkingen. Ze zijn leverbaar in een
aantrekkelijk kleurenpalet. De praktische accessoires garanderen
een professionele afwerking.

Profielen

Kleuren

Overgangsprofiel
tussen veerkrachtige vloeren en tapijt. Kan
ook worden gebruikt als decoratieve en
hygiënische afwerking voor holplinten of
Marmoform plinten.

Overgangsprofiel
tussen tapijt, tapijttegel of entreemat en
veerkrachtige vloeren. Dankzij de horizontale
flexibiliteit en afmetingen tevens geschikt voor
het vormen van gebogen overgangsstroken.

Artikelaanduiding: WA
Lengte: 50 m
Aantal per doos: 1
Minimumafname
speciale kleuren: 3000 m
Kleuren:

Artikelaanduiding: WB
Lengte: 50 m
Aantal per doos: 1
Minimumafname
speciale kleuren: 3000 m
Kleuren:

01 11 12 17
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01 12 17

01 Black

11 Slate Blue

13 Brick Red

12 Moth Brown

17 Light Grey

Accessoires voor tapijttegels
Profielen
Profielen zorgen voor een veilige en functionele aansluiting van verschillende
vloerbedekkingen. Ze zijn leverbaar in een aantrekkelijk kleurenpalet. De praktische
accessoires garanderen een professionele afwerking.

Profielen

Overgangsprofiel
tussen veerkrachtige vloeren en tapijt. Kan
ook worden gebruikt als decoratieve en
hygiënische afwerking voor holplinten of
Marmoform plinten.

Overgangsprofiel
tussen tapijt, tapijttegel of entreemat en
veerkrachtige vloeren. Dankzij de horizontale
flexibiliteit en afmetingen tevens geschikt voor
het vormen van gebogen overgangsstroken.

Artikelaanduiding: WA
Lengte: 50 m
Aantal per doos: 1
Minimumafname
speciale kleuren: 3000 m
Kleuren:

Artikelaanduiding: WB
Lengte: 50 m
Aantal per doos: 1
Minimumafname
speciale kleuren: 3000 m
Kleuren:

01 11 12 17

01 12 17

Kleuren

01 Black

17 Light Grey

13 Brick Red

12 Moth Brown

11 Slate Blue
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creating better environments

Onze voetafdruk
Hoe het wordt gemaakt

100%

43%
gerecycled
materiaal in

van het
trimafval wordt
hergebruikt in de UK

is gemaakt van

97%

natuurlijke materialen

67%

hergebruikt materiaal in
tegels

gerecycled materiaal
in de rug van
tapijttegels

65%

Alle

fabrieken zijn

gecertificeerd

tot
besparing mogelijk
op vloeronderhoudskosten met

gerecyclede inhoud
in alle
tapijttegels

utrasonische
messen reduceren
afval met

80%

Levenscyclusanalyse (LCA) als
meetbaar en
onafhankelijk
instrument

Duurzaamheid gaat over
de dingen die je niet
kunt zien.

GEMAAKT IN

van het vuil en
vocht wordt
tegengehouden
met

Onze innovatieve
tapijttegels kunnen vrij
en zonder richting gelegd
worden, het installatieafval
is dan minder dan

minder CO2 uitstoot
met
dan bij andere
verende vloeren

snijafval en
rollen worden
teruggenomen
en hergebruikt in
nieuwe producten
in Schotland
en Nederland

3
NL >800
fabrieken werknemers

heeft één van
de meest lage cost
of ownership

is de
enige gevlokte vloerbedekking met een
BREEAM waardering

Onze
verpakking is

100%
gerecycled
materiaal

2%

50%

100%

van
tapijtsnijafval wordt
gerecycled in de
Engelse fabriek

op
maakt het minder
noodzakelijk om
met chemicaliën
te werken

Tot

95%

Tuftiguard Bamboo
De eerste profielmat
met bamboe, de
snelst groeiende
plant ter wereld.

50+%

zijn
hernieuwbaar en groeien
binnen 10 jaar weer
aan

creating better
environments

ISO 14001
en SA8000

rug is gemaakt
van gerecyclede
kunststof
PET-flessen

van de natuurlijke
materialen van

Alle
producten worden
gemaakt met
gebruik van
100% groene
energie

natuurlijke tapijttegels
gemaakt van
ongeverfde wol van
Britse schapen

garen
gemaakt van
aangespoelde
visnetten

72%

van het gebruikte
aluminium in
is gerecycled

>70%
PATRON: HRH THE PRINCE OF WALES

100%

<60%

recyclede inhoud in de rug
van onze vinyl collecties.
Voldoen bovendien aan de
hoogste REACH normen voor
chemische bestanddelen

matten zijn aan beide
zijden te gebruiken,
daarmee verdubbelt
dus de levensduur

tegels kunnen
eenvoudig worden
verwijderd en gerecycled aan het einde
van hun levensduur

heeft een natuurlijke
bacteriostatische
werking en voorkomt
daarmee de groei
van MRSA, C Difficile
en andere bacteria

vloeren zijn
100% waterdicht
en kunnen worden
gereinigd met
weinig water en
een neutraal
reinigingsmiddel

Uw voetafdruk
Hoe het presteert

www.forbo-flooring.nl/creating-better-environments

en
zijn ideaal
voor mensen met
allergieën en beide
goedgekeurd door
het Britse Allergyfund

is mede-oprichter
van Vinyl Plus, met als
doel meer PVC-afval in
Europa te recyclen

100%

producttransparantie
met milieuproductverklaringen

138699 / 032017

Forbo Flooring
Postbus 13
1560 AA KROMMENIE
Tel: (075) 647 7880
Fax: (075) 628 3771
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

creating better environments

Volg ons ook op

