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Vloeren die gegarandeerd duur-

zaam 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 zijn 
slipvastheid wordt vaak de R-schaal gebruikt 
die is gekoppeld aan DIN 51130. De 
slipvastheid wordt gemeten op een helling 
die bedekt is met olie. Hoe groter de hoek 
van de helling, des te hoger de R-waarde. De 
Step collectie bestaat uit een uitgebreid 
assortiment vloeren die een antislipwaarde 
hebben van R10 t/m R12, waardoor het voor 
vrijwel iedere antislip toepassing geschikt is. 

DIN 51097 is bedoeld voor vloeren waarop 
met blote voeten wordt gelopen. De 
testmethode is vergelijkbaar met die van DIN 
51130. Deze norm test echter met een 
water- en zeepoplossing omdat dit meer 
relevant is voor vloeren waarbij men op 
blote voeten loopt. Ook voor vertrekken 
waar hoofdzakelijk op blote voeten wordt 
gelopen, biedt Step unieke oplossingen die 
in de hoogste klasse vallen. Door de keuze 
van de juiste Step vloer verkleint u het risico 
op letsel door uitglijden aanzienlijk.

Step: een veelzijdig kwaliteitsproductAntislipnorm overzicht

De compacte, gekalanderde rug maakt dat 
zowel statische als dynamische belastingen 
geen probleem zijn en de indrukbestendig-
heid zeer goed is. Daarnaast bestaat de rug 
van Step vloeren uit 70% gerecycled 
materiaal, wat resulteert in een goed 
milieuprofiel. De glasvliesdrager vormt het 
hart van het product en geeft Step haar 
hoge dimensiestabiliteit. De belangrijkste 
prestatiecriteria worden echter bereikt door 
de toplaag van Forbo Step.

Deze is namelijk ingestrooid met gerecy-
clede Step Crystals. En de PUR finish houdt 
de mooie, matte uitstraling nog langer in 
stand en houdt uw vloer in topconditie. Zelfs 
onder zeer zware omstandigheden blijft de 
vloer bijzonder vriendelijk in onderhoud en 
uitermate stijlvol. De PUR finish is oersterk en 
biedt optimale bescherming tegen krassen, 
vlekken, chemicaliën en andere invloeden. 
De meeste Step producten zijn voorzien van 
een PUR Pearl embossing: een natuurlijke 
matglanzende afwerking die reiniging en 
onderhoud relatief eenvoudig maakt. 

Bovendien is de toplaag vuilafstotend 
waardoor de vloer voldoet aan de hoogste 
hygiënische eisen. De reliëfstructuur van 
Surestep Laguna en Safestep Aqua is 
organisch en wat meer geprononceerd, wat 
deze vloeren extra geschikt maken voor 
gebruik in natte ruimtes. Met de Step 
collectie beschikt Forbo over een serie 
veiligheidsvloeren die er strak en fris uitzien 
en tegelijkertijd uitmuntend presteren. Deze 
combinatie van design en functionaliteit is 
onder meer te danken aan de Step Crystals 
die in veel dessins zijn toegepast.

Deze kleine deeltjes geven de vloer een 
heldere en frisse uitstraling. Step Crystals 
bestaan uit gerecycled materiaal, waardoor 
de vloer ook een keuze is voor duurzaam-
heid. 

Veel dessins zijn voorzien van een door-en-
door gekleurde slijtlaag, waardoor de kleuren 
extra helder en solide overkomen.

De gelaagde samenstelling van alle Forbo Step vloeren zorgt voor 

uitstekende prestaties.

Step is:

• Een duurzame vloer met hoge 
slipweerstand …

• die goed te onderhouden is …
• met een flexibele glasvliesdrager 

voor een extra hoge 
dimensiestabiliteit …

• en een matte afwerking voor een 
natuurlijke uitstraling ...

• in een breed kleurenpalet voor 
creatieve ontwerpen ...

• die prima aansluit op andere Forbo 
vloeren.

All Suresteps Laguna
Safestep Aqua

Suresteps Laguna (B)
Safestep Aqua (C)

All Suresteps R10
Safestep R11
Safestep R12
Safestep Aqua R10
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