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Tessera BASISTaalwissel Tessera Zweden Taalwissel Tessera Zweden

Tänk fyrkantigt

Tessera visar prov på unik design och 
tillverkning av tuftade textilplattor av hög 
kvalitet som uppfyller de krav som ställs i 
dagens kontorsmiljöer. Textilplattor ger 
många fördelar jämfört med 
heltäckningsmattor. Dagens moderna 
kontorsmiljöer med öppna kontorslandskap 
är flexibla och förknippas med snabba 
förändringar. Ett modulsystem av plattor kan 
snabbt anpassas efter nya behov, vilket ger 
lägre kostnader vid förändringar. 

Textilplattor gör det lätt att komma åt el-, 
tele- och datakablar under installationsgolv. 
Det är också enkelt att byta skadade eller 
smutsiga plattor.

kommer din installation att se snygg ut även 
efter flera år.

Ledarskap innebär ansvar

Produkterna som beskrivs på följande sidor 
har hjälpt Tessera att etablera sig som en av 
de ledande produkterna (av textilplattor) för 
kontorsmiljöer i Storbritannien, med en 
snabbt växande andel även på de 
internationella marknaderna världen runt. 
Men ledarskap medför ansvar. Vi inser vikten 
av att ta hand om och skydda miljön och är 
fast beslutna att minska vår påverkan på 
miljön, inte bara genom hur vi sköter våra 
tillverkningsanläggningar utan även vad 
gäller åtgärder och operationer utanför dem. 

Vi har tagit ett helhetsgrepp för att hitta alla 
möjligheter att förbättra användningen av 
vår jords begränsade resurser, minska spillet, 
maximera effektiviteten samt återvinna och 
återanvända material där det är möjligt. Från 
valet av garn och tillverkningsmetod, till 
förpackningsdesign och hur vi transporterar 
och lagrar slutprodukten – alla aspekter av 
vårt arbete granskas. Vi arbetar kontinuerligt 
för att förbättra vårt arbete genom våra 
processer, vår produktdesign och vårt 
utvecklingsprogram.

Vi fortsätter också att ta ansvar för våra 
produkter långt efter att de har lagts och 
arbetar tillsammans med våra kunder för att 
främja återanvändning av plattor och 
återvinning av komponenter.

Plattorna kan enkelt levereras dit de ska 
läggas och flyttas runt i byggnaden. De är 
enklare att lägga och ger mindre spill än 
rullvara. Mindre spill innebär att mindre 
material går åt, vilket i sin tur betyder att en 
större del av din investering går direkt ner i 
mattan. Textilplattor med olika strukturer och 
färger ger ett flexibelt sätt att skapa 
gångvägar och funktionsområden.
Vi är säkra på att du kan hitta precis vad du 
behöver i Tesseras portfölj av textilplattor, 
oberoende av specifikation och budget. Alla 
våra textilplattor är designade för att ge 
utmärkta prestanda vad gäller hållbarhet och 
utseende och du kan vara säker på att 
oavsett vilken Tessera-produkt du än väljer så 

Skapa bättre miljöer över hela världen

Forbo Flooring Systems är en global 
tillverkare av golvlösningar av världsklass. 
Vi strävar efter att tillverka hållbara 
golvlösningar som skapar bättre miljöer 
överallt. Vi förbättrar innemiljöer med våra 
innovativa och vackert designade 
golvprodukter med lång hållbarhet och 
genomgående hög kvalitet. Samtidigt sätter 
vi miljön i fokus genom vårt engagemang för 
hållbar utveckling, ansvarsfull 
råvaruanskaffning och tillverkning.
Vi har ett omfattande produktutbud för 
kontor och offentliga miljöer samt 
heminredning. Högkvalitetsgolv i linoleum, 

vinyl, textil, flockade produkter samt 
entrésystem som förenar funktion, färg och 
design – vi har helhetslösningar för golv i alla 
miljöer. Vår breda och mångsidiga 
produktportfölj nnehåller även ett utbud av 
undergolvsystem och golvvårdsprodukter, 
vilket gör att Forbo Flooring Systems kan 
erbjuda en totallösning för alla projekt. Detta 
garanterar kvalitet och ansvar -  från en enda 
leverantör.

Produktkategori Produkttyp

Entrémattor Avtorkningssystem

Linoleum Linoleum 

Projektvinyl Allmänna 
användningsområden

Stegsäkerhet

Stegljudsdämpning 

Antistat

Designplattor

Våtrum

Flotex Flotex 

Textil Textilplattor

Nålfilt

Undergolv Systemlösningar

Varumärke
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Tessera BASIS

351 | jet 352 | navy

354 | dark grey 353 | marine

355 | dark blue

356 | mid blue358 | light grey

357 | mid grey

359 | light blue

360 | green

362 | red361 | rose

363 | sage

364 | brown

366 | yellow

365 | rust

367 | olive 368 | beige

354 | dark grey

Taalwissel Tessera Zweden Taalwissel Tessera Zweden

  tekniska specifikationer

Beskrivning Textilplatta med tuftad ögla

/ Mått 50 cm x 50 cm / 20 plattor per kartong

Total tjocklek 6,0 mm + 10%

Läggningsmetod Heltäckningsmatta, kvartsvarv eller mosaik        

Luggsammansättning 100% Aquafil polyamid

Färgningsmetod Ytfärgad

. Luggvikt 520 g/m2 + 10%

Totalvikt 3835 g/m2 + 10%

Täthet Öglor per m2 204 880 /m2 + 10%

Primär baksida Polyester

Sekundär baksida Bitumen och polyesterfiber

G Användningsområde EN 1307 Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö

2 Dimensionsstabilitet EN 986 <0,2 %

g Rullande stolshjul EN 985 Minsta R-värde: > 2,4

p Ljushärdighet EN ISO 105-B02 >5

s Stegljudsdämpning ISO 140-8 22dB

L Elektrisk resistans EN 10965 & EN1815 <1 x 109 Ω: Antistatisk.  Elektrostatisk uppladdning < 2kV.

Miljö
Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.

Garanti
Basis omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd 
entreprenör och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.

7 Basis uppfyller kraven enligt EN 14041

T Brandklass EN 13501-1 B
fl
s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS: > 0,30

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.

Tessera Basis är en platta med kort jämn 
öglad lugg som passar i alla typer av 
kontorsinstallationer. Serien kan användas 
överallt där en snygg och slittålig 
golvbeläggning behövs. Den är tillverkad av 
100 % Aquafil-nylon och har de egenskaper 
för elasticitet och hållbarhet som behövs för 
att klara hård belastning av kontorsstolar i 

aktiva miljöer. Basis finns i 18 olika 
färgställningar och erbjuder en mångsidig 
färgpalett med klassiska och moderna 
nyanser som passar perfekt i alla 
kontorsmiljöer.

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig 

från den verkliga produkten. Beställ ett prov för 

korrekt färg och mönster.
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263 | storm

251 | admiral

266 | smoke

252 | petrol

254 | inkwell

257 | pool

269 | ash261 | solway

258 | denim

260 | mulberry 262 | krypton

259 | reef

272 | stone

265 | redwood

273 | pebble

264 | americano

256 | rainforest275 | ginger

270 | caramel

267 | leather

253 | botanic

272 | stone

640 640

255 | caspian

Taalwissel Tessera Zweden Taalwissel Tessera Zweden

 640 tekniska specifikationer

Beskrivning Textilplatta med tuftad ögla

/ Mått 50 cm x 50 cm / 20 plattor per kartong

Total tjocklek 6,0 mm + 10%

Läggningsmetod Heltäckningsmatta, kvartsvarv eller mosaik        

Luggsammansättning 100% Aquafilpolyamid 6,6

Färgningsmetod Genomfärgad

. Luggvikt 640 g/m2 + 10%

Totalvikt 3955 g/m2 + 10%

Täthet Öglor per m2 189 120 /m2 + 10%

Primär baksida Polyester

Sekundär baksida Bitumen och polyesterfiber

G Användningsområde EN 1307 Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö

2 Dimensionsstabilitet EN 986 <0,2 %

g Rullande stolshjul EN 985 Minsta R-värde: > 2,4

p Ljushärdighet EN ISO 105-B02 >5

s Stegljudsdämpning ISO 140-8 24dB

L Elektrisk resistans EN 10965 & EN1815 <1 x 109 Ω: Antistatisk.  Elektrostatisk uppladdning < 2kV.

Miljö
Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.

Garanti
Apex omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd 
entreprenör och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.

7 Apex uppfyller kraven enligt EN 14041

T Brandklass EN 13501-1 B
fl
s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS: > 0,30

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.

Apex 640-kollektionen består av textilplattor 
med kort, jämn öglad lugg och har en 
färgpalett med 22 samstämda 
färgställningar. Textilplattorna har ett 
universellt utseende och är designade för att 
möta de estetiska krav som ställs i dagens 
moderna kontor. Snyggt och modernt 
utseende kombineras med höga tekniska 

prestanda. Apex 640 är tillverkad av 100 % 
Aquafil genomfärgat nylongarn, som är känt 
för låg damm- och smutsgenomträngning 
och överlägsen färghärdighet. Det gör att 
Apex 640 erbjuder de höga prestanda för 
utseende, slitstyrka och hållbarhet som krävs 
i områden med hård belastning, även vid 
tuff rengöring.

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig 

från den verkliga produkten. Beställ ett prov för 

korrekt färg och mönster.
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Tessera BASIS

607 | stone wash 613 | chimney sweep608 | blue monday

606 | granite peak 614 | mocha choca

604 | lead pipe

609 | marine dream

617 | china clay

616 | wind swept

603 | stepping stone 615 | peanut shell

602 | aloe vera

609 | marine dream

Taalwissel Tessera Zweden Taalwissel Tessera Zweden

  tekniska specifikationer

Beskrivning Textilplatta med strukturerad ögla 

/ Mått 50 cm x 50 cm / 20 plattor per kartong

Total tjocklek 6,1 mm + 10%

Läggningsmetod Heltäckningsmatta, kvartsvarv eller mosaik        

Luggsammansättning 100% Aquafil polyamid

Färgningsmetod 80% genomfärgad, 20% ytfärgad

. Luggvikt 525 g/m2 + 10%

Totalvikt 4140 g/m2 + 10%

Täthet Öglor per m2 255 312 /m2 + 10%

Primär baksida Polyester

Sekundär baksida Bitumen och polyesterfiber

G Användningsområde EN 1307 Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö

2 Dimensionsstabilitet EN 986 <0,2 %

g Rullande stolshjul EN 985 Minsta R-värde: > 2,4

p Ljushärdighet EN ISO 105-B02 >5

s Stegljudsdämpning ISO 140-8 25dB

L Elektrisk resistans EN 10965 & EN1815 <1 x 109 Ω: Antistatisk.  Elektrostatisk uppladdning < 2kV.

Miljö
Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.

Garanti
Format omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd 
entreprenör och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.

7 Format uppfyller kraven enligt EN 14041

T Brandklass EN 13501-1 B
fl
s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS: > 0,30

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.

Format är en textilplatta med kort öglelugg. 
Den har en distinkt struktur och en 
sofistikerad färgpalett med 12 moderna och 
kommersiellt attraktiva toner. Detta är en 
extremt slittålig textilplatta för utsatta 
miljöer, tillverkad med toppmoderna 
tuftningsmaskiner. Här kombineras rik 
struktur med täta, korta öglor för ett 
överlägset estetiskt utseende.

Format är en universell och attraktiv 
textilplatta för alla typer av kontorsmiljöer 
med tung trafik. Den har hög tålighet mot 
rullande stolshjul, vilket gör den till en 

perfekt och kostnadseffektiv lösning för stora 
och små kontor med mycket trafik. Format är 
tillverkad av 80 % genomfärgat garn och har 
förbättrad tålighet mot blekning. Detta gör 
Format till ett extremt tåligt alternativ för 
områden med hög nedsmutsning. Noggrant 
koordinerade ytfärgade garner ger plattan en 
subtil “fläckig” effekt, vilket gör golvet lite 
extra intressant visuellt och samtidigt som 
det har en smutsdöljande effekt.

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig från den verkliga produkten. Beställ ett prov för korrekt färg och mönster.
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Tessera BASIS

851 | romeo 852 | alpha

854 | oscar853 | bravo

856 | kilo855 | uniform

857 | lima

862 | tango

858 | golf 861 | echo

859 | sierra 860 | zulu

Taalwissel Tessera Zweden Taalwissel Tessera Zweden

 tekniska specifikationer

Beskrivning Textilplatta med tuftad ögla i olika höjd

/ Mått 50 cm x 50 cm / 16 plattor per kartong

Total tjocklek 7,5 mm + 10%

Läggningsmetod Heltäckningsmatta, kvartsvarv eller mosaik        

Luggsammansättning 100% Universalpolyamid 6,6

Färgningsmetod Genomfärgad

. Luggvikt 540 g/m2 + 10%

Totalvikt 4155 g/m2 + 10%

Täthet Öglor per m2 236 400 /m2 + 10%

Primär baksida Polyester

Sekundär baksida Bitumen och polyesterfiber

G Användningsområde EN 1307 Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö

2 Dimensionsstabilitet EN 986 <0,2 %

g Rullande stolshjul EN 985 Minsta R-värde: > 2,4

p Ljushärdighet EN ISO 105-B02 >5

s Stegljudsdämpning ISO 140-8 25dB

L Elektrisk resistans EN 10965 & EN1815 <1 x 109 Ω: Antistatisk.  Elektrostatisk uppladdning < 2kV.

Miljö
Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.

Garanti
Inline omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd entreprenör 
och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.

7 Inline uppfyller kraven enligt EN 14041

T Brandklass EN 13501-1 B
fl
s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS: > 0,30

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig från den verkliga produkten. Beställ ett prov för korrekt färg och mönster.

Tessera Inline är en helt ny generation av smart 
strukturerade textilplattor med öglad lugg, som 
helt förnyar konceptet med linjär design. Inline 
är främst avsedd för kontorsmiljöer och erbjuder 
mer än bara struktur och ränder, som vanliga 
linjära textilplattor. Det här är en textilplatta med 
rik, särskiljande struktur och slumpvis placerade 
distinkta mönsterriktningar med matchande 
färgstänk. 

De brutna linjerna och kombinationen av långa 
och korta jämna öglor ger en visuellt intressant 
bakgrund för alla typer av kontor. Designen 
maskerar även på ett smart sätt plattkanterna, 
vilket ger en känsla som påminner om en 
heltäckningsmatta om plattorna läggs enhetligt. 
Inline är en flexibel och anpassningsbar 
textilplatta för hård belastning. Den innovativa 
plattkonstruktionen ger utmärkta prestanda vad 

gäller slitage och ett utseende som håller länge. 
Den finns i ett urval av 12 dämpade toner, med 
inspiration från internationell design och 
struktur. Den är ett perfekt komplement till 
dagens moderna kontorsmiljöer. Tessera Inline 
tillverkas med 6.6-nylongarn, som innehåller en 
ovanligt hög andel återvunnet garn. Detta 
underlättar för kunder som vill göra ett 
miljövänligt val.
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Tessera BASIS

803 | clay 808 | silica

809 | copper

806 | mortar

807 | glaze804 | taupe

810 | carbon

801 | glass

802 | oxide

813 | zircon811 | cobalt

812 | marble

810 | carbon

Taalwissel Tessera Zweden Taalwissel Tessera Zweden

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig från den verkliga produkten. Beställ ett prov för korrekt färg och mönster.

 tekniska specifikationer

Beskrivning Textilplatta med tuftad ögla i olika höjd

/ Mått 50 cm x 50 cm / 16 plattor per kartong

Total tjocklek 8,0 mm + 10%

Läggningsmetod Kvartsvarv eller mosaik     

Luggsammansättning 100% Invista Antron Excel SC-polyamid 6,6

Färgningsmetod Genomfärgad

. Luggvikt 740 g/m2 + 10%

Totalvikt 4355 g/m2 + 10%

Täthet Öglor per m2 222 216 /m2 + 10%

Primär baksida Polyester

Sekundär baksida Bitumen och polyesterfiber

G Användningsområde EN 1307 Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö

2 Dimensionsstabilitet EN 986 <0,2 %

g Rullande stolshjul EN 985 Minsta R-värde: > 2,4

p Ljushärdighet EN ISO 105-B02 >5

s Stegljudsdämpning ISO 140-8 25dB

L Elektrisk resistans EN 10965 & EN1815 <1 x 109 Ω: Antistatisk.  Elektrostatisk uppladdning < 2kV.

Miljö
Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.

Garanti
Helix omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd entreprenör 
och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.

7 Helix uppfyller kraven enligt EN 14041

T Brandklass EN 13501-1 B
fl
s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS: > 0,30

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.

Tessera Helix är textilplattor med öglad lugg i 
olika höjd som tack vare Antron® metalliska 
garn med hög glans får subtilt reflekterande 
egenskaper. Den silverfärgade nylontråden 
har med en smart teknik lagts sida vid sida 
med Antrons genomfärgade garner. 
Färgerna är hämtade från en färgpalett med 
med nyanser i grått, mullvad, blått och beige. 

Inspirationen för dessa 13 dämpade 
färgställningar har hämtats från 
arkitektoniska material och färgtoner från det 
moderna stadslandskapet. Tessera Helix 

tillverkas med avancerade Full Repeat 
Scroll-maskiner och har en diskret linjär 
design som, om den läggs vridet ett kvarts 
varv eller som mosaik, kan ge rik struktur och 
ett visuellt tilltalande intryck för stora öppna 
golvytor. 
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Skötsel och underhåll

Rengöring efter läggning
	 •	Dammsug	golvet	med	en	vanlig	dammsugare	med	borstvalsmunstycke
	 •	Ta	bort	fläckar	och	spill	lokalt	med	rent,	varmt	vatten
	 •	Arbeta	alltid	från	utsidan	och	inåt
	 •	Ta	bort	överskottsvatten
	 •	Låt	golvet	torka

Regelbunden rengöring
	 	•	Dammsugning 

Regelbunden dammsugning med en vanlig dammsugare med  
borstvalsmunstycke är det viktigaste underhållet. 
Områden med intensiv trafik måste dammsugas oftare än områden med mindre             
trafik.

  	•	Fläckborttagning 
Ha	fläckborttagning	som	daglig	rutin.	Låt	inte	fläckar	torka	in,	då	blir	de	svårare	att	bli	av	
med. Se fläcknyckel. 

Regelbundet periodiskt underhåll är viktigt 
  Du får inte bort fettrester eller all torr smuts från textilplattorna bara genom att dammsuga 

dem. Det finns system som bevarar utseendet längre och tar bort viss smuts. Dessa system 
gör att textilplattor kan underhållas periodiskt.

	 	•	Schamponering	med	schampomaskin	med	borstvalsar	och	ett	kristalliserande	schampo
	 	•	Extrahering	med	varmt	vatten	är	ett	mycket	effektivt	sätt	att	få	bort	hårt	sittande	smuts

Utförliga	anvisningar	för	rengöring	och	skötsel	finns	på	vår	hemsida		forbo.se.		Läs	dessa	noga	innan	du	påbörjar	
återställande underhåll eller fläckborttagning.

Tessera-plattor

Det är viktigt att sköta och vårda dina Tessera-produkter för att de ska hålla med bevarat utseende.  Nedsmutsning 
och allmänt slitage påverkar textilplattornas utseende negativt, men detta kan motverkas av ett effektivt 
rengöringsprogram. En regelbunden rengöring minskar behovet av större återställande underhållsåtgärder. Se även 
till att ha fungerande avtorkningssystem vid alla entréer. Undvik överdriven användning av rengöringsprodukter, och 
vid användning, tänk på att skölja noga eftersom rester av rengöringsmedel kan dra åt sig smuts.

Att lägga en effektiv avtorkningsmatta är den 
enskilt viktigaste åtgärden du kan vidta för att 
maximera hållbarheten samt bevara 
utseende och prestanda för dina nya Tessera 
textilplattor. Dessutom minimerar det 
underhållskraven sett över en längre period.

Avtorkningsmattornas viktigaste funktion är 
att skydda innegolven genom att skrapa av 
skor och hjul för att hindra att smuts och fukt 
tar sig in i byggnaden. 

Det finns mängder av entrésystem att välja 
mellan och det kan vara svårt att hitta rätt. 
Våra Coral avtorkningsmattor är kända för sin 
höga kvalitet och långa hållbarhet och väljs 
av arkitekter, designers, fastighetsförvaltare 
och golvläggare överallt.

Skydda dina 
golvbeläggningar
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Forbo Flooring Systems ingår i den 
schweiziska Forbo-koncernen, 
världsledande inom golv-, bindemedels- 
och transportbandssystem, och erbjuder 
ett komplett sortiment av golvprodukter 
för såväl företag som privatpersoner. 
Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl- och 
parkettgolv förenar funktion, färg och 
design, vilket möjliggör helhetslösningar 
för alla miljöer.

Sweden
Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel.:  031-89 20 00
Fax:  031-28 44 47
Stockholm: Tel.: 08-602 34 90
E-Mail: info.sweden@forbo.com  
www.forbo.se


