De keuze van een kleur en dessin
met betrekking tot gebruiksintensiteit en vervuilingsgraad
De keuze van een vloer wordt bepaald door verschillende aspecten. Uiteraard zijn dit
de rationele aspecten zoals levensduur, gebruiksmogelijkheden, exploitatiekosten etc.,
maar ook emotionele aspecten spelen een grote rol. De keuze van kleur en dessin
voeren hierbij vaak de boventoon.
Maar het is ook zeer belangrijk om te beoordelen of zowel de kleur als het dessin
geschikt is voor de verwachte gebruiksintensiteit en vervuilingsgraad.
Marmoleum van gelijke dikte is, onafhankelijk van kleur en dessin, technisch
vergelijkbaar. Marmoleum is dus even sterk en slijtvast in welke kleur of welk dessin
dan ook! De zichtbaarheid van verstoringen en vervuiling daarentegen kan wel sterk
verschillen. Bij een zelfde hoeveelheid vuil op de vloer zal bij een vuilverhullende
kleur/dessin minder onderhoud noodzakelijk zijn omdat deze langer representatief
blijft.
Op de volgende pagina’s wordt de invloed van kleur en dessin op de zichtbaarheid van
de gebruikssporen getoond. Op alle voorbeelden is een identieke vervuiling
aangebracht.

Afbeelding Marmoleum walton 171

Marmoleum striato 5221

Marmoleum vivace 3420

Marmoleum real 3251

Naast de keuze voor de juiste kleur en dessin is het uiteraard ook belangrijk om
vuilinloop op te vangen door het toepassen van een afgestemd schoonloopsysteem.
Zorgdragen voor vloergeschikte en vloervriendelijke stoelpootdoppen.
Elke dag wordt er onnoemelijk veel vuil en vocht door schoenen verplaatst van de ene
naar de andere locatie. Schoenen nemen vuil en vocht mee uw gebouw in en maken de
vloer vies en glibberig. Hierdoor ziet uw interieur er niet langer representatief uit.
Daarnaast kan uw vloer hierdoor beschadigd raken. Bovendien kan dit ook
veiligheidsrisico’s opleveren.
Elke entree van een gebouw heeft dus bescherming nodig.
Forbo’s schoonloopsystemen leveren superieure prestaties, zelfs onder zware
omstandigheden. Of er nu sprake is van regen, sneeuw, zand of modder; het vuil wordt
buiten de deur gehouden. Door de subtiele, maar ook uitgesproken dessins en
eigentijdse kleuren past de schoonloopmat in ieder interieur.

