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Flotex Colour: tre enskilda mönster 
i ett stort urval av färger som ger dig 
möjlighet att välja just de nyanser 
du vill ha.

Flotex Vision: ett överväldigande 
utbud av mer än 500 digitala tryckta 
mönster för att passa alla smaker 
och behov, inklusive ett alternativ 
för beställning av önskad färg.

Flotex Linear: representerar ett 
omfattande utbud av 5 linjära 
mönster med olika färgställningar 
som passar i kontorsmiljöer, men 
som också ger lekfulla effekter i 
fritidsanläggningar, hotell och 
butiker.
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Flotex 
bionic flooring performance
Bionik är kompetensen som lär av biologiska 
metoder och system i naturen och förenar det med 
produkter och processer som har skapats av 
människan. Denna tekniköverföring från levande 
fauna och flora hjälper till att skapa optimerade och 
ytterst effektiva produkter. Klassiska exempel på 
bionisk teknik är utveckling av vatten- och 
smutsavstötande ytor som också kan ses på 
lotusblommans blad. Flotex är varken en matta eller 
ett halvhårt golv, och dess unika konstruktion 
kombinerar det bästa av båda världarna, passande 
för kommersiella miljöer, hur krävande förhållandena 
än är.

Omkring 80 miljoner mikroskopiska fibrer av nylon 
6.6 (flock) ger samma styrka som en 
bambukonstruktion, med samma komfort som en 

mossyta. De mycket exakta trycktekniker som 
används för att tillverka Flotex återspeglar i minsta 
detalj den rika färgpalett som finns i naturen. 
Halksäkerhet i både vått och torrt tillstånd (R13), är 
en imitation av funktionen hos geckoödlans fötter. 
På samma sätt som ett honungsbi samlar och sprider 
pollen när det flyger mellan blommorna, fångar 
Flotex yta upp fint damm och allergener ur luften 
och frigör dem helt vid enkel, grundläggande 
rengöring. 

Detta gör Flotex till en tekniskt avancerad matta med 
bionisk prestanda, tillgänglig som matta och som 
plattor.

Daglig dammsugning av Flotex avlägsnar dubbelt så mycket allergener jämfört med vanliga mattor. 
Detta är goda nyheter för alla allergiker och det är orsaken till att Flotex har British Allergy Foundations 
godkännande.



Flotex 
Ett val, inte en kompromiss

Flotex är en tekniskt avancerad matta som kombinerar de viktigaste 
egenskaperna hos vinylgolv och textila mattor i en enda produkt. Det har allt 
du väntar dig av en innovativ golvlösning.

Hållbart och bekvämt
Upptäck tåligheten och hållbarheten hos Flotex – ett resultat av 80 
miljoner fibrer av nylon 6.6 per kvadratmeter – samtidigt som du 
upplever den tystnad och komfort som normalt bara associeras 
med textila golv, tack vare det dämpande underskiktet.

Tyst men hygienisk
Nylonfibrerna gör inte bara golvet ljuddämpande och skönt att gå 
på. De fångar även upp allergener och fina dammkorn i luften som 
de sedan lätt släpper ifrån sig vid vanlig rengöring på såväl vått som 
torrt. Tack vare sin konstruktion är Flotex skyddad mot mögel och 
lukt, samtidigt som den behåller sitt utseende. Efter varje rengöring 
återfår det sitt ursprungliga skick. 

Varmt och tvättbart
Enkel dammsugning varje dag avlägsnar smuts och damm som 
fastnat i den täta nylonytan. Även ångrengöring och djupare 
mekanisk rengöring kan användas vid kraftig nedsmutsning, 
med minimala mängder rengöringsmedel. Redan enkla 
rengöringsåtgärder återställer Flotex till originalskick. Det breda 
utbudet av färger och mönster som Flotex finns i förblir lika levande 
som den dag golvet lades.

Säkert men ljudabsorberande
Flotex ger både stegljudsklass A och god stegljudsdämpning 
(> 20dB), vilket ger ett tyst rum och en tyst byggnad. Flotex 
uppfyller också HSE:s klassificering av halksäkerhet i torrt och vått 
tillstånd vid användning på plana ytor och på ramper.



Flotex,  
den tekniskt avancerade mattan

Flotex är ett helt unikt textilgolv som kombinerar slitstyrkan 

och hållbarheten hos ett vanligt vinylgolv med den varma 

känslan och komforten hos en textil matta. Flotex har en 

solid vinylförstärkt bas, med tät, flockad yta av fibrer av 

nylon 6.6, fast förankrade i basskiktet. Flotex är extremt 

dimensionsstabil och ser ut som en heltäckningsmatta, 

men har samma funktionalitet och hållbarhet och är  enkel 

att rengöra som ett vinylgolv. Flotex finns både som rullvara 

och som plattor

Armering
av glasfibernät

Flocklim

Glasfiber nonwoven

PVC-skumskikt 1
med slutna celler

Lugg nylon 6.6

PVC-skumskikt 2 
med slutna celler

Kompakt PVC-skikt 1
skikt 2

Baksida av återvunnen PVC Flotex platta

Flotex rullvara



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
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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
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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
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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



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
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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

BrickAshlar BroadloomChequerboard

Läggningsmetoder



s270003 sisalt570003

s270001 sulphurt570001

s270006 rubyt570006

s270002 vanillat570002
s270007 mintt570007

s270008 onyxt570008
s270004 fossilt570004

s270014 eclipset570014

s270005 sapphiret570005

s270015 stormt570015

colour | linear | vision

BrickAshlar BroadloomChequerboard

Läggningsmetoder



flotex

Flotex visions
digitala värld

Tack vare att Flotex har upp till 80 miljoner fibrer per 

kvadratmeter erbjuder den en unik yta för tryckning. Detta 

innebär att levande mönster och naturtrogna bilder kan tryckas 

med hög fotokvalitet. Alla önskade nyanser och toner kan 

återges.

Med Flotex Vision erbjuder Forbo en unik kollektion av 

högupplösta, digitalt tryckta mönster

Fantastiska effekter
Digitalt tryck erbjuder ett oändligt 
antal designmöjligheter, från det 
abstrakta med intrikata färgspektra 
till realistiska bilder av gräs, sand eller 
vatten, eller vilken bild som helst, 
projicerad på golvet. Skapa 3D
-djup eller en trompe d’oeil-effekt 
på ditt golv. För in naturen i rummet 
genom att skapa en stenig strand eller 
en mosstäckt yta på ditt golv.

Oändliga designmöjligheter
Digitalt tryck passar också bra för 
kollektioner som kräver visuella 
detaljer och effekter som är svåra att 
åstadkomma med konventionellt 
tryck. Flotex vision omfattar fler än 
500 individuella artiklar, från 
traditionella till moderna, inklusive 
många med brett utbud av 
färgställningar.

Välj din egen färg eller designa 
ditt golv
Tycker du om mönstret, men hittar 
inte den färg du vill ha, eller vill du 
anpassa ett mönster till ditt företags 
färgskala? Flotex vision erbjuder ett 
stort antal mönster som kan ställas 
om med de färger du väljer. Om du 
inte ser någonting som du tycker om, 
eller om du har egna idéer om vad 
du vill ha på golvet, så kan vi också 
erbjuda designtjänster på beställning.
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Som i alla andra bibliotek kan du i Flotex digitala bibliotek bläddra och fundera över de många alternativ 

som Flotex golvbeläggningar med digitalt tryck erbjuder.

 Vi hjälper också gärna till med vägledning och erbjuder en logisk väg som hjälper dig att hitta det mönster 

du föredrar.

Flotex digitalt bibliotek

Floral
Ett urval av 8 olika blomstermönster, 
från abstrakta, grafiska blommotiv till 
romantiska bilder av rosor och fjärilar, 
eller blommönster som passar utmärkt 
på förskolor och liknande. Var och en av 
de åtta mönstertyperna finns i ett antal 
färgställningar.

Pattern 
Ett intrikat spel av nätverk och mönster 
som ger texturerade golv med 
riktningsfritt mönster. Varje mönster kan 
fås i ett antal färgställningar.

Linear
8 randiga mönster med egen karaktäristik, 
från enkla till mycket komplexa i flera 
färger.

Image 
I den här delen av biblioteket finns 
ett brett utbud av fotografiska bilder, 
överförda till golv med intressanta teman. 
Gräs, sand, vattendroppar, knappar och 
stadskartor finns bland de spännande 
alternativen.

Shape 
En kollektion av organiska former och 
motiv som resulterar i vacker, heltäckande 
mönsterupprepning, från moderna till 
traditionella mönster.

Naturals 
Golvmönster som ger intryck av material 
som trä, sten, keramik eller kork. Denna 
mönsterteknik producerar realistiska 
och verklighetstrogna golv med en extra 
knorr, som träplankor som ger god akustik 
och är bekväma att gå på.

Vi har skapat 6 initiala poster i biblioteket, som var och en representerar en designriktning som kanske passar din 
smak. Utöver posterna i biblioteket finns det ytterligare några alternativ för vissa mönster, där du kan välja din egen 
färgkombination. Dessutom finns möjlighet att specialbeställa unika mönster, som inte ingår i biblioteket, men som 
du kan diskutera med Forbos försäljningsrepresentant.

Mönstren i biblioteket är alltid aktuella och nya poster läggs regelbundet till. För närvarande innehåller biblioteket 
500 olika mönster och färgställningar.

Nedanstående poster finns i biblioteket:



Besök vår webbplats och upptäck fler än

500 mönster för ditt golv

Hitta ditt mönster i 4 enkla steg...
1. Gå till www.flotexvision.com
2. Välj önskad mönstertyp i biblioteket (1 av 6 alternativ) 
3. Välj en kollektion 
4. Välj den färg du vill ha ... och beställ ditt prov på nätet 

Anpassa mönster för att passa ditt 
företags profil.

Vissa mönster kan till och med i detalj 
anpassas efter din smak eller till företagets 
egna kulörer 

Se hur rummet blir när du
kan välja mellan hundratals
olika golvutseende 

På webbplatsen kan du också utforska 
möjligheten att specialanpassa dina 
golvmönster  

www.flotexvision.com



s287002  zestt587002

Skolor är platser för både inlärning och 

fritidsverksamhet – här ryms alla typer av 

kreativa verksamheter som till exempel 

matematik eller sport. Det finns många 

olika typer av utrymmen i skolan – bibliotek, 

klassrum, idrottshall, läsrum, kafé, korridorer 

osv. Alla kräver olika material vad gäller 

egenskaper för färg och mönster. Flotex och 

andra produkter från Forbos produktportfölj 

är perfekta för att skapa moderna, glädjerika 

och lugnande miljöer. På den här sidan 

hittar du några exempel på färger och 

material för skolor, universitet, mediecenter 

och bibliotek.

Flotex i skolan



s482003  citrust382003

t550007
blue

t550008
forest

Ren luft ger bättre skolresultat
Användning av Flotex i klassrum har positiv inverkan på luftens renhet, eftersom 

damm fångas in mellan fibrerna och lösgörs vid dammsugning. Flotex är 

godkänt av British Allergy Foundations.



t350003
charcoal

Flotex i butiker

Alla butiker är måna om att vårda sitt 

varumärke idag. Flotex och Forbos 

produktportfölj har förmodligen 

marknadens bredaste urval av färger 

att kombinera, vilket ger funktioner och 

mönster som matchar ditt företags identitet 

och stil. Allt är möjligt! På den här sidan ser 

du några exempel på kombinationer och 

material.



s246013  ambert546013
s246017  berryt546017

s246003  melont546003
s246027  burgundyt546027

Butiker, butiker, butiker ...
Forbo Flotex har mönster som passar för 

butiker för allt från mode, elektronik och 

livsmedel till böcker, eller för varuhus.



s287006  shockt587006

s246007  asht546007

s270008 onyxt570008
s242008 onyxt540008

s242013 lavat540013

Flotex på kontoret

Kontor kan se ut på olika sätt - 

det kan vara enskilda rum eller 

öppna kontorslandskap, tysta rum, 

konferensrum, reception eller lunchrum. 

Miljöns funktionella och visuella kvalitet 

hjälper människor att koncentrera 

sig och får dem att må bra. Forbos 

produktportfölj och Flotex är en perfekt 

kombination vad gäller färg, mönster 

och funktionalitet. På den här sidan 

hittar du några exempel på hur du kan 

kombinera färg och mönster för kontor.



t550004
navy

t350004
navy

s262011 Paddingtont565011

s262001 Piccadillyt565001

Lätt att lägga Flotex-plattor
Plattor är en golvprodukt som traditionellt associeras med kontor. Detta beror 

bland annat på den enkla läggningen och på användningen av upphöjda golv. 

De flesta av våra Flotex-kollektioner finns både som rullvara och som plattor, så 

att du kan välja det som passar dig bäst.



s482017  nimbust382017
s482024 purplet382024

s290026  linent590026
s290023    expressot590023

Flotex i hotell/fritidsanläggningar 

Hotell, restauranger och konferensrum 

bör inte bara kännas välkomnande, 

utan även ha en egen stil. Flotex, med 

sina många mönster och färger, blir 

den perfekta basen för en personlig 

touch. På den här sidan hittar du några 

exempel på effektfulla kombinationer av 

färgmaterial och mönster.



s246010  chocolatet546010

s246019  citrust546019

s482009  mineralt382009

s482020  shalet382020

s290002  greyt590002

Atmosfär och karaktär med Flotex
Perfekt matchning för hotell och fritidsanläggningar. Å ena sidan 

värmen hos en textilprodukt och å andra sidan enkel rengöring 

av spill som förekommer i dessa miljöer. Det idealiska valet utan 

kompromiss.



s482037  greyt382037

Flotex inom sjukvård, äldrevård
och stödboende

Vårdmiljöer är vårdande och stillsamma. 

Färg och design används för att skapa 

en trygg miljö som får patienterna att 

må bra och ger den kliniska miljön en 

omhändertagande känsla. På den här sidan 

visas några möjligheter att kombinera Flotex 

med andra produkter från Forbos portfölj.



s482014  coppert382014

s242004 fossilt540004
s270004 fossilt570004

Hemkänsla utan nackdelar
I vårdmiljö måste omgivningen upplevas så komfortabel 

som möjligt, för att bidra till en läkande miljö. Inom 

äldrevård och i stödboenden är hemkänslan nyckeln till 

att skapa den rätta atmosfären för alla boende.



Linoleum
Som ledande inom linoleumgolv på 

världsmarknaden kan Forbo erbjuda ett 

enormt utbud av naturliga golvbeläggningar 

av linoleum, liksom linoleum för möbler och 

väggbeklädnad. Mer än 100 års erfarenhet 

och moderna tillverkningstekniker ger idag 

marknadens mest tåliga och hållbara halvhårda 

golvbeläggningar. Linoleum, som tillverkas av 

linolja, harts, trämjöl och kalksten, är en verkligt 

naturlig produkt som kan användas i många 

olika kommersiella miljöer och bostadsmiljöer.

LVT - designplattor
LVTplattor har utvecklats till en ny golvkategori 

som vinner mark inom alla marknadssegment. 

I butiker, fritidsanläggningar, hotell, kontor 

och lokaler för utbildning och hälsovård 

betraktas LVT som en lättlagd och lättskött 

golvbeläggning, som ser ut och känns som 

sina naturliga motsvarigheter, antingen det är 

trä, sten eller något abstrakt material. Forbos 

Allura LVT håller i många år, med unikt mönster 

som skapats utifrån naturligt ursprung, med 

så raffinerade fibrer och texturer att det blir 

en verklighetstrogen kopia, som i sig själv kan 

betraktas som ett original.

FleR
KOlleKTIOneR
AV FORBO-GOlV

linoleum designplattor



Textilplattor
Vår kollektion av textilplattor innehåller allt 

från produkter med skuren eller öglad lugg 

till mycket exklusiva plattor med skuren lugg 

och Fusion Bonding och finns i fler än 180 

färger och färgkombinationer. Kollektioner 

av textilplattor passar i såväl kontor som 

fritidsanläggningar och hotell.

Våra textilplattor finns i många olika 

kollektioner, från slumpmässig läggning till 

läggning som ser ut som heltäckningsmatta.

Entrémattor
Processen att skapa bättre miljö börjar 

redan vid entrén till en byggnad. En bra 

golvbeläggning i entrén är en god första 

försvarslinje för att undvika att vatten, sand, 

lera och grus dras in i själva byggnaden. Coral 

och Nuways entrégolv är utformade för att 

absorbera fukt och lösgöra smuts från skor och 

hjul som kommer in i en byggnad. Entrégolv 

kan bidra till lägre kostnader för rengöring och 

underhåll och gör att golven inne i byggnaden 

behåller sitt utseende.

Projektvinyl
Utöver LVTplattor erbjuder Forbo ett utbud 

av vinylgolv på rulle med specifika tekniska 

egenskaper, som halksäkra golvbeläggningar, 

elledande golvbeläggningar, akustiska 

golvbeläggningar och vanliga homogena och 

heterogena vinylgolv, i många olika färger 

och mönster. Vi på Forbo har noga sett till att 

våra kollektioner matchar i fråga om färg och 

mönster, för att göra det möjligt att kombinera 

olika produkter i samma installation.

entrémattor projektvinyldesignplattor textilplattor



en HÅLLBAR koLLektion

Flotex är uppbyggt kring två 

separata strukturer av glasfiberduk, 

vilket säkerställer mycket god 

dimensionsstabilitet och hög 

produktkvalitet. Spill och avfall 

förekommer inte.

Flotex tillverkas med fibrer av nylon 
6.6. Alla färger och bläck som används 
i Flotex-mönstren är vattenbaserade. 
Inga ytterligare kemiska processer 
förekommer, utöver ångbehandling vid 
hög temperatur för att fixera färgerna. 
Maskinerna i våra fabriker drivs med 
grön el och genererar minimala mängder 
avfall, som återförs till produkten. Flotex 
utnyttjar också avfall från Forbos andra 
produktionsanläggningar, vilket används 
i produkternas baksida. Upp till 67 % av 
baksidan på Flotex består av återvunnet 
material. 

Den största fördelen med att använda 
Flotex är produktens extrema prestanda, 
med produktlivslängd som är upp till 
6 gånger längre än för vanliga mattor. 
Produkten kan rengöras med vatten och 
enkla rengöringsmedel. För de flesta 
fläckar räcker det med vanlig hushållstvål 
för att rengöra produkten, medan andra 
rengöringsmedel avlägsnar bläck, olja och 
svårare fläckar. Efter livstidens slut kan 
produkten återvinnas och återföras till 
tillverkningsprocessen.

Forbos tillverkning av Flotex i Storbritannien och Frankrike säkerställer produkter av hög kvalitet, framställda med 

grön elektricitet och minimalt avfall, som helt och hållet återvinns i produkten.
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Sverige
Forbo Flooring AB
Box 9046
SE-400 91 GÖTEBORG
SWEDEN
Besöksadress: 
August Barks gata 26, Högsbo
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se




