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Flotex Colour: viser tre individuelle 
designer i et vell av farger som gir 
deg mulighet til å finne akkurat den 
detaljen og nyansen du er ute etter.

Flotex Vision: et overveldende 
utvalg av over 600 digitalt trykte 
designer for enhver smak eller 
ethvert behov, farger kan til og med 
fås på forespørsel.

Flotex Linear: representerer et 
omfattende utvalg av fem lineære 
designer i forskjellige fargeskalaer 
som passer i kontormiljøer, men 
som også skaper lekne effekter i 
fritids-, hotell- og restaurantmiljøer.
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Flotex 
bionisk gulvytelse
Med bionisk teknologi kombineres biologiske 
metoder og systemer som finnes i naturen, med 
menneskeskapte produkter og prosesser. Denne 
teknologioverføringen fra den levende faunaen og 
floraen bidrar til å skape optimale og svært effektive 
produkter. Klassiske eksempler på bionisk teknologi 
er utviklingen av vann- og smussavstøtende 
overflater, et fenomen som også kan observeres på 
bladene til lotusblomsten. Flotex er hverken et ekte 
tekstilbelegg eller et gulvbelegg. Den unike 
konstruksjonen kombinerer det beste fra begge 
verdener og er godt egnet for bruk i kommersielle 
miljøer, uansett hvor krevende forholdene er.

Rundt 80 millioner bitte små 6,6-nylonfibrer er like 
sterke som en bambussammensetning, og gir 
samtidig samme komfort som en mosedekt 

overflate. Gulvet er sklihemmende under både våte 
og tørre forhold (R13) og imiterer funksjonene til 
gekkoens føtter. På samme måte som en honningbie 
samler inn og sprer pollen på stilkene mens den 
kretser rundt mellom blomstene, fanger Flotex-
overflaten fine støvpartikler og allergener fra luften 
for så å frigjøre dem ved vanlig rengjøring. Den 
nøyaktige trykketeknologien som benyttes til å 
fremstille Flotex, etterligner naturens brede 
fargepalett ned til minste detalj. 

Flotex er dermed det høyteknologiske 
tekstilbelegget som tilbyr bionisk ytelse, og fås i både 
banebelegg og fliser.
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Flotex 
et valg, ikke et kompromiss

Flotex er et høyteknologisk tekstilbelegg som forener de beste egenskapene 
fra gulvbelegg og tepper i ett og samme produkt og som gi deg alt du kan 
forvente av en innovativ gulvløsning.

Holdbart og komfortabelt
Finn ut hvor robust og holdbart Flotex har blitt, som følge av de 80 
millioner 6,6-nylonfibrene per kvadratmeter, og nyt stillheten og 
komforten som vanligvis bare forbindes med et teppe, og som 
skyldes den vanntette baksiden med trinnlydsdemping.

Stille og samtidig hygienisk
Nylonfibrene bidrar ikke bare til lyddemping og komfort, de fanger 
også allergener og fine støvpartikler fra luften og frigjør dem 
deretter ved vanlig tørr- eller våtrengjøring. Flotex-belegget har en 
konstruksjon som beskytter det mot mugg og lukt og samtidig 
opprettholder utseendet, i og med at gulvet gjenopprettes til 
førsteklasses stand etter hver rengjøring.

Varm og vaskbar
Enkel daglig støvsuging fjerner smuss og støv som er fanget i den 
tette nylonoverflaten. Damprengjøring eller grundigere mekanisk 
rengjøring med minimalt behov for tradisjonelle rengjøringsmidler 
er også metoder som kan benyttes ved kraftig nedsmussing. Enkelt 
renhold gir Flotex-belegget tilbake sitt opprinnelige utseende. Det 
brede utvalget av farger og designer som tilbys for Flotex, holder 
seg like livfulle og innbydende som da gulvet ble installert.

Sikkert, og god lyddemping
Flotex gir både lav trinnlyd i rom (klasse A) og god støydemping
(> 20 dB), altså et stille rom og en stille bygning. Flotex oppfyller 
også HMS-klassifiseringen for sklisikring under våte og tørre forhold 
ved bruk på gulvflater og ramper. 

4



Flotex,  
høyteknologiske tekstilbelegget

Flotex gulv er et helt unikt tekstilgulv som kombinerer 

slitestyrken og holdbarheten til et vinylbelegg med 

kvaliteten, varmen og komforten til et teppe. Flotex består 

av et bunnlag i solid, forsterket vinyl og en overflate av tett 

velurisert nylon (6,6) som er godt forankret i bunnlaget. 

Flotex er ekstremt dimensjonsstabilt og har utseendet til et 

tekstilgulv, samtidig som det er like funksjonelt, holdbart og 

rengjøringsvennlig som et hvilket som helst vinylbelegg. 

Flotex er tilgjengelig både i banebelegg og fliser.

Glassfiber

lim til fibre

Glassfiber

PVC skum nr. 1

Nylon 6,6-fibre

PVC skum nr. 2

PVC-sjikt nr. 1
sjikt nr. 2

Resirkulert PVC-bakside Flotex flis

Flotex
banebelegg
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s246001  indigot546001

s246005  nimbust546005

s246009  peppert546009

s246013  ambert546013

s246017  berryt546017

s246025  tangerinet546025

s246029  trufflet546029

s246034  lilact546034

s246033  emeraldt546033
s246002  tempestt546002

s246006  greyt546006

s246014  concretet546014

s246018  mineralt546018

s246026  redt546026
s246030 cinnamont546030

s246035 pinkt546035

s246003  melont546003

s246007  asht546007

s246011  pebblet546011

s246015  cocoat546015

s246023  horizont546023

s246027  burgundyt546027

s246031  cherryt546031
s246036  goldt546036

s246004  gullt546004

s246008  anthracitet546008

s246012  sandt546012
s246016  grapet546016

s246020  lagoont546020

s246024  carbont546024

s246028  jadet546028

s246032  petrolt546032

s246037  applet546037

flotex

0 /
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s246021  mosst546021

s287001  flamet587001
s287003  electrict587003

s287005  graphict587005

s287007  acidt587007

s287002  zestt587002

s287004  splasht587004
s287006  shockt587006

s287008  lavat587008

s246010  chocolatet546010

s246022  evergreent546022
s246019  citrust546019
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s482001  anthracitet382001
s482005  smoket382005

s482009  mineralt382009

s482013  berryt382013

s482017  nimbust382017

s482021  silvert382021

s482025  forestt382025
s482114 chocolatet382114

s482002  concretet382002
s482006  saget382006

s482010  evergreent382010

s482014  coppert382014

s482018  bamboot382018

s482022  ambert382022
s482026  neptunet382026

s482073 brickt382073

s482044 gullt382044
s482116 azuret382116

s482003  citrust382003

s482007  zinct382007

s482011  sapphiret382011

s482015  beiget382015
s482019 gingert382019

s482023  duskt382023

s482031  asht382031

s482075  flaxt382075

s482004  mercuryt382004

s482012  redt382012

s482016  coralt382016

s482020  shalet382020

s482024 purplet382024

s482037  greyt382037

s482108  peppert382108

s482008  tempestt382008

flotex

0 /
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s290001  skyt590001

s290005  smoket590005

s290009  mosst590009

s290013  caramelt590013

s290017  crystalt590017

s290021    aquat590021

s290025  Rivierat590025

s290002  greyt590002

s290006  Saharat590006

s290010  asht590010

s290014  limet590014
s290018 fossilt590018

s290022    condort590022

s290026  linent590026

s290030 spat590030

s290029 salmont590029

s290003  redt590003

s290007  suedet590007

s290011  quartzt590011

s290015  azuret590015

s290019 carbont590019

s290023    expressot590023

s290027  ambert590027

s290031  cherryt590031

s290004 mentholt590004

s290008  saffront590008

s290012  cementt590012

s290016  applet590016

s290020  toffeet590020

s290024   firet590024
s290028  gingert590028

colour | linear | vision

0 /
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t550004
navy

t350004
navy

t550001
grey

t550006
marine

t550002
steel

t550007
blue

t550003
charcoal

t550008
forest

t550009
taupe

t550005
cognac

t550010
straw

t350001
grey

t350006
marine

t350011
leaf

t350007
blue

t350012
granite

t350003
charcoal

t350008
forest

t350002
steel

t350009
taupe

t350005
cognac

t350010
straw

flotex

/

/
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s262001 Piccadillyt565001

s262007 Covent Gardent565007
s262002 Cavendisht565002

s262008 Sohot565008

s262003 Westminstert565003

s262009 Mayfairt565009

s262004 Buckinghamt565004

s262010 Hyde Parkt565010

s262005 Kensingtont565005

s262006 Oxford Circust565006

s262011 Paddingtont565011

s262012 Baker Streett565012

colour | linear | vision
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s242001 sulphurt540001

s242008 onyxt540008
s242015 stormt540015

s242009 marinat540009
s242010 horizont540010

s242011 leathert540011

s242012 walnutt540012
s242013 lavat540013

s242014 eclipset540014

s242002 vanillat540002
s242003 sisalt540003

s242004 fossilt540004
s242005 sapphiret540005

s242006 rubyt540006
s242007 mintt540007

flotex

0 /

MursteinForbant HeldekkendeSjakkmønster

Monteringsmetoder
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s270003 sisalt570003
s270001 sulphurt570001

s270006 rubyt570006

s270002 vanillat570002

s270007 mintt570007

s270008 onyxt570008
s270004 fossilt570004

s270014 eclipset570014

s270005 sapphiret570005

s270015 stormt570015

colour | linear | vision

0 /

MursteinForbant HeldekkendeSjakkmønster

Monteringsmetoder
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flotex

Den digitale verden
med Flotex Vision

Med Flotex Vision tilbyr Forbo en unik kolleksjon av HD digitalt trykte 

design. Takket være det faktum at Flotex har opptil 80 millioner 

fibre per kvadratmeter gir det en unik høy tetthet når mønsteret 

blir trykket på Flotex. Ved hjelp av trykk med en høy fotografisk 

oppløsning gir dette levende design og naturtro grafikk. Alle 

ønskede fargenyanser og toner kan oppnås med denne teknikken. 

Med Flotex Vision kan Forbo tilby en unik kolleksjon av 

digitalt trykte designer

Fantastiske effekter
Digitalt trykk tilbyr et uendelig 
antall av design som spenner fra 
abstrakte med intrikate fargespekter 
til realistiske bilder av gress, sand eller 
vann, eller andre bilder som du ønsker 
å ha på gulvet. Lag 3D effekter eller 
illusjoner på gulvet. Få naturen inn 
på rommet ditt ved å lage en strand 
av stein eller en overflate av mose på 
belegget. 

Uendelige designmuligheter 
Digitaltrykk er godt egnet for disse 
kolleksjonene som krever visuelle 
detaljer og effekter som det er 
vanskelig å produsere med vanlig 
trykk. Flotex Vision inneholder over 
600 forskjellige elementer, alt fra 
tradisjonelle til moderne, inkludert et 
bredt utvalg av fargekombinasjoner. 

Design og fargesett ditt eget gulv
Liker du designen, men ikke fargen? 
Flotex Vision tilbyr et stort antall av 
design som kan spesialfarges ved å 
velge de fargene du selv ønsker å 
benytte. Hvis du ikke ser noen du liker, 
eller du har din egen idé om hva du 
ønsker, kan vi tilby en skreddersydd 
designservice på forespørsel. 
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I likhet med andre biblioteker, gir Flotex digitale bibliotek deg muligheten til å studere og undre deg over 

de mange mulighetene Flotex med digitalt trykk gir deg. Vi vil også gjerne gi deg litt

veiledning og tilbyr deg en logisk designbane til elementene som passer din smak eller dine ønsker.

Flotex digitalt bibliotek

Floral
Et utvalg av åtte forskjellige 
blomsterdesigner, med alt fra abstrakte, 
grafiske blomstermotiver til romantiske 
bilder av roser og sommerfugler, eller 
blomsterdesigner som for eksempel 
passer godt i barnehager. Hver av de 
åtte designtypene leveres i et utvalg av 
fargeskalaer.

Pattern 
Et intrikat spill av nettverk og mønstre 
som gir teksturbelagte gulv med et 
klart og ikke retningsspesifikt visuelt 
uttrykk. Hver design kan velges i en rekke 
fargeskalaer.

Linear
Åtte linje- eller stripedesigner med sine 
egne karakteristikker, fra helt enkelt til 
svært komplisert og flerfarget.

Image 
Denne delen av biblioteket inneholder 
et bredt spekter av fotografier som kan 
overføres til et interessant temagulv. 
Blant de interessante alternativene finner 
du blant annet gress, sand, vanndråper, 
knapper og gatekart.

Shape 
En samling organiske former og motiver 
som resulterer i vakre mønstre i alt fra 
moderne til tradisjonell stil

Naturals 
Gulvbilder som forestiller materialer 
som tre, stein, keramikk eller korkgulv. 
Designteknologien skaper ekte og 
livaktige gulv, med en vri. For eksempel 
treplanker som er akustiske og 
komfortable å gå på.

Vi har opprettet seks startoppføringer i biblioteket, og hver av dem representerer en designretning som kan passe 
for deg. I tillegg til elementene i biblioteket finnes det også tilleggsalternativer for noen designer, hvor du kan 
velge din egen fargekombinasjon. Det er også mulighet for skreddersydde, unike designer, som ikke er en del av 
biblioteket, men som kan diskuteres med din Forbo salgsrepresentant.

Designene i biblioteket oppdateres stadig, og nye elementer legges til jevnlig. For øyeblikket inneholder biblioteket 
600 forskjellige designer og fargeskalaer. 

Slik er oppføringene i biblioteket:
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Gå på Internett og finn over 600 designer til gulvet ditt

Finn din design med 4 enkle trinn ... 
1. Gå inn på www.forbo-flooring.no
2. Velg din design i biblioteket (1 av 6 alternativer)
3. Velg kolleksjonen du liker best
4. Velg farge… og så bestiller du prøven online

Tilpass mønstre bedriftens 
forretningsprofil. 

Noen designer kan og med tilpasses til 
farger du velger, eller farger som tilhører et 
varemerke 

Se på bilder hvordan gulvene 
vil se ut i et rom.

www.forbo-flooring.no
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s287002  zestt587002

Skoler er steder for læring og rekreasjon, 

for undervisning og fritid, for matematikk 

og idrett, for utdanning og kreativitet. 

De mange områdene på en skole – 

biblioteket, klasserommet, gymsalen, 

lesesalen, kafeteriaen og korridorene – 

krever forskjellige materialer i koordinerte 

farger og design. Flotex og Forbos øvrige 

produktportefølje er ideelt utstyrt til å 

gi deg moderne, glade og stille miljøer. 

Denne siden viser eksempler på farger 

og materialer som kan brukes på skoler, 

universiteter, mediesentre og biblioteker.

Flotex og undervisning
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s482003  citrust382003

t550007
blue

t550008
forest

Ren luft gir bedre skoleresultater
Bruk av Flotex i klasserommene har positiv innvirkning på luftkvaliteten 

siden støv fanges mellom fibrene og frigjøres ved støvsuging. Det britiske 

allergiforbundet har gitt Flotex sitt kvalitetsmerke.

19



t350003
charcoal

Flotex og butikk

Det finnes ikke en eneste butikk 

eller forretning i dag som kan være 

foruten sin “branding”. Flotex og Forbos 

produktportefølje har kanskje det bredeste 

spekteret av koordinerte farger i bransjen, 

og kan tilby funksjonelle gulver med en 

design som passer bedriftens identitet og 

stil. Alt er mulig! På denne siden kan du se 

eksempler på materialkombinasjoner.
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s246013  ambert546013
s246017  berryt546017

s246003  melont546003
s246027  burgundyt546027

Butikker, butikker, butikker ...
Forbo Flotex har en design som passer, 

uansett om det er en motebutikk, 

elektronikkforretning, gavebutikk, 

bokhandel eller et varemagasin.
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s287006  shockt587006

s246007  asht546007

s270008 onyxt570008
s242008 onyxt540008

s242013 lavat540013

Flotex og kontor

Kontorområder kommer i mange 

varianter; individuelle rom eller 

åpne landskap, møteområder, 

presentasjonsområder, resepsjon og 

lunsjområder. Miljøets funksjonelle 

og visuelle kvalitet hjelper folk med 

å konsentrere seg og øker trivselen. 

Forbos produktportefølje og Flotex 

kan tilby et produkt som passer perfekt 

i farge, design og funksjonalitet. På 

denne siden kan du se noen eksempler 

på fargekoordinasjon og design til 

kontormiljøer.
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t550004
navy

t350004
navy

s262011 Paddingtont565011

s262001 Piccadillyt565001

Enkel montering med Flotex-fliser
Fliser er tradisjonelt et gulvprodukt som forbindes med kontorer. Den 

enkle monteringen og bruk av hevet gulv bidrar til dette. De fleste Flotex-

kolleksjonene vi tilbyr leveres både i banevare og fliser, slik at du kan velge 

hvilken som passer deg best. 23



s482017  nimbust382017
s482024 purplet382024

s290026  linent590026
s290023    expressot590023

Flotex og fritid og hotell 

Hoteller, restauranter og konferanserom 

skal ikke bare få deg til å føle deg 

velkommen, de har også sin egen 

signaturstil. Flotex med sine mange 

design- og fargemuligheter gir deg 

det perfekte utgangspunktet for en 

personlig tilnærming. På denne siden 

kan du se eksempler på slående farge-, 

material- og designkombinasjoner for 

alle typer fritidsmiljøer.
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s246010  chocolatet546010

s246019  citrust546019

s482009  mineralt382009

s482020  shalet382020

s290002  greyt590002

Atmosfære og karakter med Flotex
Det perfekte alternativet for fritid og hotell. På den ene siden får du 

varmen fra et tekstilprodukt, på den andre siden får du et gulv som 

er enkelt å rengjøre ved søling. Det ideelle valget, uten kompromiss.
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s482037  greyt382037

Flotex og helsesektor

Helseinstitusjoner karakteriseres ved 

pleiende, rolige miljøer. Farge og design 

skaper et støttende miljø som øker 

pasientenes trivsel og gir det kliniske miljøet 

et mer behagelig preg. På denne siden kan 

du se noen mulige kombinasjoner av Flotex 

med andre produkter fra Forbo-porteføljen.
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s482014  coppert382014

s242004 fossilt540004
s270004 fossilt570004

En hjemlig følelse uten ulemper
En helseinstitusjon krever omgivelser som føles så 

komfortable som mulig, slik at det kan bidra til et 

helbredende miljø. I eldreomsorgen og på pleiehjem er 

hjemmefølelsen viktig for at beboerne skal få den riktige 

atmosfæren.

27



Linoleum
Som verdensleder innen linoleum tilbyr 

Forbo et enormt utvalg av naturlige 

linoleumsbelegg samt overflatelinoleum til 

møbler. Med over 100 års erfaring og moderne 

produksjonsteknikker kan vi i dag skape det 

mest slitesterke og bærekraftige belegget på 

markedet. Linoleum er et ekte naturprodukt, 

fremstilt av linolje, harpiks, tremel og kalkstein, 

og kan brukes i en rekke miljøer, både 

kommersielt og privat.

Designvinylfliser
Designvinylflisene har blitt til en ny 

gulvkategori som vinner terreng i alle typer 

markedssegmenter. Designvinylflisene 

er kjent for å være et gulvbelegg som er 

enkelt å installere og vedlikeholde, har høy 

ytelse og føles og ser ut som sine naturlige 

motparter, enten det er tre, stein eller et 

abstrakt materiale. De passer like bra enten de 

brukes i butikk, i hotellbransjen, på kontorer, 

undervisningssteder eller i helsevesenet. 

Forbos Allura designvinylfliser vil vare i 

årevis, med en unik design som er skapt ut 

fra naturens originale form til en raffinert 

sammensetning av struktur og tekstur som gir 

en realistisk kopi.

FlERE 
GUlVKollEKSJonER 
FRA FoRBo

linoleum designvinylfliser
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Teppefliser
Teppefliskolleksjonene varierer fra produkter 

med knyttede løkker og skåret luv til svært 

eksklusive fliser. Utvalget består av 180 farger 

og fargekombinasjoner. Teppefliskolleksjonene 

passer både til kontorer og hotellmiljøer.

Våre teppefliser leveres i et bredt utvalg.

Gulv til inngangspartier
Veien til et bedre miljø starter ved inngangen 

til bygningen. Et godt gulv ved inngangen kan 

hindre vann, sand, gjørme og grus i å komme 

inn i bygningen. Coral-gulv til inngangspartier 

er laget for å absorbere fuktighet og skrape 

skitt fra sko og hjul som er på vei inn i en 

bygning. Gulvet ved inngangen kan senke 

rengjørings- og vedlikeholdsutgiftene og gi 

gulvene inne i bygningen lengre levetid.

Prosjektvinyl
I tillegg til designvinylfliser kan Forbo tilby 

en rekke vinylgulv med spesifikke tekniske 

funksjoner, f.eks. sklihemmende gulv, ledende 

gulv, akustiske gulvbelegg og alminnelige 

vinylgulv som leveres i en rekke farger og 

designer. I noen tilfeller velges banebelegg 

som et alternativ til designvinylfliser. Hos 

Forbo passer vi på at kolleksjonene passer 

sammen i farge og design slik at det er mulig 

å kombinere forskjellige produkter i én og 

samme installasjon.

gulv til inngangspartier prosjektvinyldesignvinylfliser teppefliser
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s290030 spat590030

En BÆREKRAFTIG KollEKsjon

Flotex er bygget rundt to separate 

glassfiberkonstruksjoner som 

sikrer en svært høy grad av 

dimensjonsstabilitet og et produkt 

av høy kvalitet. Søl og avfall 

forekommer ikke.

Flotex produseres med 6,6-nylonfibre. 
Alle fargestoffer og alt blekk som 
brukes til å skape Flotex-designene, 
er vannbasert. Det forekommer ingen 
ytterligere kjemiske prosesser utover 
dampbehandling ved høy temperatur for 
å feste fargene. Maskinene på fabrikken 
vår kjører på grønn elektrisitet, og det 
genereres minimale avfallsstrømmer som 
mates tilbake i produktet. Flotex tar også 
i bruk avfallsstrømmer fra andre Forbo-
produksjonsanlegg. Disse omdannes til 
bakstykker til produktene. Flotex’ baksider 
består av opptil 67 % resirkulert innhold.

Den virkelige fordelen ved å bruke 
Flotex er produktets ekstreme ytelse, 
med en produktlevetid som er hele seks 
ganger bedre enn levetiden til vanlige 
tekstiler. Produktet kan rengjøres med 
vann og vanlig rengjøringsmiddel. 
De fleste flekker kan vaskes bort med 
vanlig husholdningssåpe, men andre 
rengjøringsmidler vil være nødvendig ved 
mer alvorlige flekker fra f.eks. blekk eller 
olje. Etter bruk kan produktet resirkuleres 
inn i produksjonsprosessen igjen.

Forbos produksjon av Flotex i Storbritannia og Frankrike sikrer produkter av høy kvalitet, produsert med grønn 

elektrisitet og minimale avfallsstrømmer som alle resirkuleres i produktet.
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Flotex oppfyller kravene i  EN 1307

Teknisk informasjon

Banevare Flis

1 Total tykkelse ISO 1765 4.3 mm 5.3 mm

G Offentlig - kraftig EN 685 Klasse 33 Klasse 33

, Rullbredde 2.0 m -

9 Rullengde 30 m -

Dimensjoner flis - 50 x 50 cm

Forpakning flis - 12 (3m2)

. Total vekt ISO 8543 1.8 kg/m2 4.5 kg/m2

2 Dimensjonsstabilitet ISO 2551 / EN 986 < 0.2 % < 0.2 %

t Slitasjestyrke EN 1307  annex F >1000 omdreininger >1000 omdreininger

g Rullende stolhjul EN 985 r = ≥ 2.4 kontinuerlig belastning r = ≥ 2.4 kontinuerlig belastning

> Lysbestandighet EN-ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

[ Sklihemmende egenskaper UK SRG pendulum
Tørr - meget gode sklihemmende egenskaper
Våt - gode sklihemmende egenskaper

Tørr - meget gode sklihemmende egenskaper
Våt - gode sklihemmende egenskaper

s
Akustikk

EN-ISO 717-2 Trinnlydsforbedring ∆lw = 20 dB Trinnlydsforbedring ∆lw = 19 dB

q ISO 354 Lydabsorpsjon = 0.10 Lydabsorpsjon = 0.10

b Vanntett EN 1307 annex G Godkjent Godkjent

Flotex oppfyller kravene I EN 14041

R Brannegenskaper EN 13501 B
fl
-s1 B

fl
-s1

Z Sklihemmende egenskaper EN 13893 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30

L Generering av kroppsspenning ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Varmeledningsevne ISO 8302 0.048 m2 K/W 0.040 m2 K/W
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Norge
Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7
1383 Asker
T: 66 77 12 00
F: 66 77 12 40
info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no




