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by MAC STOPA

“Jako architekt, projektant wnętrz i projektant form transmisyjnych stworzyłem
kolekcję inspirowaną moimi doświadczeniami, obserwacjami i fascynacjami z
różnych dziedzin wzornictwa. Pomysły te zostały zaprezentowane we współpracy
z Forbo Flooring w wysokiej rozdzielczości druku cyfrowym na podłożach
tekstylnych i winylowych. Każdy z nich ma swoje unikalne cechy nawiązujące do
mojego stylu. Kolekcja powstała w oparciu o ideę architektonicznej modułowości
i chęć architektonicznego zaaranżowania przestrzeni wokół nas. Realizuje się
to poprzez zastosowanie powtarzających się form geometrycznych, takich jak
heksagony, trapezy czy plecione struktury, które stanowią podstawę kolekcji. Moje
doświadczenie w projektowaniu wnętrz zainspirowało mnie do połączenia tych
struktur ze strukturami klasycznych materiałów wnętrzarskich, takich jak drewno,
tkaniny, metal i skóra. Jako projektant form przemysłowych fascynują mnie struktury
organiczne, ale także nowe technologie związane z drukowaniem 3D. Łącząc te
motywy z geometrycznymi kształtami, moje projekty osiągają jakość miękkości i
trójwymiarowości. Kiedy projektuję, lubię eksperymentować, obserwować piękno
przyrody i zjawiska fizyczne, które nas otaczają. Często staje się to inspiracją dla
nowych projektów. Unikalna interpretacja artystyczna. Przez całą kolekcję przewija
się powtarzający się motyw oparty na zmiennych kolorach sąsiednich modułowych
kształtów. W naturze wiąże się to z załamaniem i pochłanianiem refleksów
świetlnych. Użyłem go jako narzędzia do projektowania, które nadaje każdemu
wzorowi wymiar i subtelność, co w połączeniu z tradycyjną znajomością wzoru
modułowego tworzy ekscytujące połączenie klasycznej formy i technologii XXI
wieku. ”

MAC STOPA MOJE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ ZAINSPIROWAŁO
MNIE DO WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW TAKICH JAK DREWNO, TKANINY, METAL I SKÓRA
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FLOWER

360027E | knit

Geometryczny, a jednocześnie organiczny wzór Flower łączy elementy, które rzucają wyzwanie i uspokajają w sposób,
który skłania do refleksji i dyskusji oraz rozmywa przestrzeń między naturą a designem.
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CREATED BY MAC STOPA

Jak poprawnie złożyć zamówienie :
F
360010
= 360010F
Numer koloru Rodzaj wykładziny*

360004 | grey jeans

360005 | stripes

360006 | linear beige

360007 | linear grey

360008 | woven

360009 | jute

360010 | flannel

360011 | indigo jeans

360027 | knit

360029 | stripes XL

360010 | flannel

360028 | indigo jeans XL

360030 | light wood

360031 | honey wood
Numer produktu jest różny w zależności od wybranego typu wykładziny.
*Znajdź prawidłowy kod i opis produktu na stronie 12.
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TRAPEZOID

360012F | metal plate 360016E | metal weave

Mechaniczne i powtarzalne kształty trapezu łączą się z rozpoznawalnymi powierzchniami materiału, z których każda gra
wymiarem i percepcją kształtu w kontekście wzorca.
6

CREATED BY MAC STOPA

Jak poprawnie złożyć zamówienie :
F
360012
= 360012F
Numer koloru Rodzaj wykładziny*

360012 | metal plate

360013 | grey pleated

360014 | jeans

360016 | metal weave

360017 | braided

360018 | tweed

360016 | metal weave

360017 | braided

360018 | tweed

360012 | metal plate

360025 | brown leather

360015 | ink pleated

360014 | jeans

Numer produktu jest różny w zależności od wybranego typu wykładziny.
*Znajdź prawidłowy kod i opis produktu na stronie 12.
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WICKER

360023F | jeans grey XS 360026E | jeans blue

Opierając się na tradycyjnej strukturze tkanej formy, wzór Wicker przewyższa zwyczajność, przyjmując zestaw tekstur,
które choć znajome, stają się ekscytujące i niezwykłe w kontekście tego zestawienia.
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CREATED BY MAC STOPA

Jak poprawnie złożyć zamówienie :
F
360020
= 360020F
Numer koloru Rodzaj wykładziny*

360019 | graphic wood

360020 | weave

360021 | denim

360022 | canvas XS

360023 | jeans grey XS

360024 | jeans blue XS

360033 | canvas

360032 | tropical wood

360026 | jeans blue

360034 | grass

360020 | weave

360021 | denim
Numer produktu jest różny w zależności od wybranego typu wykładziny.
*Znajdź prawidłowy kod i opis produktu na stronie 12.
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HEXAGON

CREATED BY MAC STOPA

Jak poprawnie złożyć zamówienie :
F
360003
= 360003F
Numer koloru Rodzaj wykładziny*

360003 | fur cool

360001 | blue anemone

360003 | fur cool

360001 | blue anemone

360002 | fur warm

Flotex naturals 010078F | shaded oak 360001F | blue anemone

Pozornie dziwaczna synergia konwencjonalnej formy z nieoczekiwanym zwrotem akcji, wzór Hexagon jest w wyjątkowy
sposób zarówno ciekawy, jak i dziwnie wciągający.
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Numer produktu jest różny w zależności od wybranego typu wykładziny.
*Znajdź prawidłowy kod i opis produktu na stronie 12.
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CREATED BY MAC STOPA
DRUK CYFROWY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w druku cyfrowym w wysokiej rozdzielczości oferujemy kolekcję wysokiej jakości wykładzin podłogowych dostosową
do Twoich potrzeb. Bez względu na segment lub obszar zastosowań, ta kolekcja ożywi każde wnętrze!

by MAC STOPA

WYBIERZ WYKŁADZINĘ ODPOWIEDNIĄ DO TWOJEGO PROJEKTU
Wszystkie informacje techniczne dotyczące konstrukcji tych produktów znajdują się na naszej stronie internetowej www.forbo-flooring.pl/macstopa

WYKŁADZINA DYWANOWA

Flotex jest unikalną wykładziną łączącą zalety elastycznego, trwałego i
trudnościeralnego materiału podłogowego z ciepłem i wygodą, jakie daje
wykładzina dywanowa. Odkryj trwałość i wytrzymałość Flotexu dzięki budowie z
80 milionów gęsto flokowanych włókien nylonowych o gęstości 6.6 na m2, które
tworzą gładką, pochłaniającą dźwięki wykładzinę o właściwościach podobnych do
dywanu.

NA ZAMÓWIENIE

w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
się z naszym przedstawicielem

Aby złożyć zamówienie na Flotex, do numeru koloru należy
na końcu dodać « F ».
Zamawiając 360010F otrzymasz wzór Flower o kolorze
flannel na wykładzinie Flotex
360010
F
= 360010F
Numer koloru Rodzaj wykładziny*

Minimalna ilość zamówienia: 6m2

WYKŁADZINA PCV

Eternal to wykładzina heterogeniczna PCV ogólnego zastosowania, która jest
niezawodnym, trwałym i pewnym rozwiązaniem podłogowym na lata. Za pomocą
wykładziny Eternal tworzymy lepsze środowisko tam, gdzie ludzie pracują,
mieszkają, spotykają się, odpoczywają, leczą się, uczą i bawią.
Zrównoważona konstrukcja wraz z powłoką zabezpieczającą PUR Pearl zapewnia
najlepszą ochronę przed otarciami i zarysowaniami.

NA ZAMÓWIENIE

w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować
się z naszym przedstawicielem

Aby złożyć zamówienie na Eternal, do numeru koloru należy na
końcu dodać « E ».
Zamawiając 360010E otrzymasz wzór Flower o kolorze flannel
na wykładzinie Eternal
360010
E
= 360010E
Numer koloru Rodzaj wykładziny*

MMinimalna ilość zamówien: 30m2
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360017E | braided

by MAC STOPA

360018F | tweed

360005F | stripes

Obserwuj nas

creating better environments

Więcej informacji:
Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań
Tel. +61 862 13 82
info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

