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creating better environments

homogeen vinyl

sphera® element

50002 | white neutral grey     LRV 63% 50007 | grey sky LRV 63%

50000 | white LRV 72% 50003 | light neutral grey        LRV 53% 50008 | silver grey LRV 47%

50004 | mid neutral grey         LRV 36% 50009 | lead LRV 27%

50005 | dark neutral grey        LRV 24%50001 | black  50008 | silver grey 50010 | iron LRV 17%

50001 | black LRV 6% 50006 | anthracite LRV 15% 50011 | steel LRV 10%

50014 | smoke LRV 27% 50019 | clay LRV 36% 50024 | stone LRV 38% 50029 | taupe LRV 34%

50015 | basalt LRV 19% 50020 | silt LRV 23% 50025 | earth LRV 23% 50030 | moleskin LRV 21%

50016 | ash LRV 15% 50021 | truffle LRV 15% 50026 | mud LRV 15% 50031 | coal LRV 15% 50035 | purple heart LRV 13% 50039 | navy LRV 10% 50049 | yellow green 50051 | butter  50053 | sun

50047 | pale green LRV 69% 50051 | butter LRV 67% 50059 | sahara

50048 | pistachio LRV 64% 50052 | custard LRV 69% 50059 | sahara LRV 46%

50049 | yellow green LRV 47% 50053 | sun LRV 62% 50057 | tangerine LRV 33%

50050 | olive LRV 30% 50054 | amber LRV 42%

50058 | carmine LRV 11%

50060 | terra LRV 22%

50043 | cloud LRV 64%50037 | china blue   50033 | dimgray   50032 | soft lilac   171302 | surestep original pale

50032 | soft lilac LRV 56% 50036 | water LRV 60% 50040 | azur LRV 58% 50044 | turquoise LRV 60%

50033 | dimgray LRV 20% 50037 | china blue LRV 36% 50041 | pacific LRV 24% 50045 | jade LRV 40%

50034 | amethyst LRV 13% 50038 | blueberry LRV 19% 50042 | cerulean LRV 13% 50046 | teal LRV 16%

50012 | mist LRV 66% 50017 | ivory LRV 62% 50022 | shell LRV 70% 50027 | fog LRV 65%

50013 | smog LRV 43% 50018 | mortar LRV 49% 50023 | sand LRV 53% 50028 | greige LRV 47%

50055 | powder LRV 65%

50056 | cedar LRV 43%

50061 | saddle brown LRV 14%



creating better environments

• Eigen, unieke dessins en kleuren. 
• Nieuwe technologie voor felle en zachte kleuren, met een hoge 

lichtreflectiewaarde.
• Harmonieuze en evenwichtige reeks te combineren met de twee 

andere Sphera collecties, én bij het complete assortiment vinyl 
van Forbo.

• De ultramoderne productietechnieken waarborgen een 
consistente productkwaliteit. 

• ‘Zero waste’-technologie + groene energie = de meest duurzame 
productie ter wereld voor homogeen vinyl. 

• 100% ftalaatvrij en zeer lage emissie voor een gezond binnenklimaat.

• Dankzij de unieke SMART-toplaag is de vloer gewapend tegen 
chemicaliën, krassen en vlekken.

• Doordat deze PUR finish inline aangebracht wordt en daarna  
pas voorzien wordt van een embossing, behoudt uw vloer  
haar frisse uitstraling.

• Dankzij de ultramoderne productietechniek is Sphera eenvoudig 
te installeren en te reinigen en zijn de onderhoudskosten laag.

De ‘greenfield’ werkwijze van Forbo betekent dat we 
gebruik maken van de laatste inzichten en technologieën 

om innovatieve, ‘smart’ oplossingen te ontwikkelen die 
resulteren in een hoogwaardige collectie.

KLEUREN

DUURZAAMHEID

BESCHERMING

DESIGN

TECHNOLOGIE

PRESTATIES

Veelzijdig & kleurrijk 

Sphera homogeen vinyl 
is geschikt voor vele 

toepassingen. Het past in 
veeleisende zorgomgevingen, 

openbare gebouwen, 
maar ook in onderwijs- en 
kantoorinstellingen waar 

kwaliteit en kleur van wezenlijk 
belang zijn. Kortom, Sphera stelt 

u niet teleur.

Sphera is 100% ftalaatvrij, heeft 
extreem lage emissies, en draagt 

bij aan een gezond binnenklimaat.

Hoge tot 
zeer hoge 
lichtreflectie- 
waardes (LRV) 
en verzadigde 
tinten

Precieze 
embossing  

voor unieke 
prestaties

100% ftalaat-vrij  
& extreem lage  

emissiewaarden

Geproduceerd in  
‘zero waste environment’

Vlek- en 
krasbestendige 
SMART top  
PUR finish

In homogeen vinyl is Sphera de voorloper  
als het gaat om design, technologie en prestaties.

Een nieuwe standaard in homogeen vinylvloeren

Forbo’s unieke homogeen 
vinyl-techniek

 

Innovatief en hoogwaardig homogeen vinyl

Sphera is de naam van de collectie hoogwaardig homogeen vinyl van Forbo. Ontworpen en ontwikkeld door  
het ontwerpteam van Forbo, gemaakt met ultramoderne technologie in een geavanceerde ‘greenfield’ omgeving,  

resulterend in homogeen vinyl van extreem hoge kwaliteit en zónder richting. Sphera bestaat uit drie collecties  
met elk hun eigen opvallende dessin en toepassing. 

 Traditioneel en eigentijds met een modern tintje. Dat is Sphera Element. Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst 
evenwichtig en modern kleurenpalet. Het aanbod uit de Element collectie bestaat uit duidelijke en algemeen toepasbare vloeren die 

goed passen bij de eigentijdse kleuren van moderne ruimtes zoals zorginstellingen, openbare gebouwen en scholen. 

Sphera is synoniem aan een veilige en hygiënische vloer die bijdraagt aan een gezond binnenklimaat.  
Sphera vloeren zijn 100% ftalaatvrij, hebben een extreem lage emissie en worden gemaakt in een  

omgeving die volledig op groene energie draait en waar productieafval niet aan de orde is.

184590/042016

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Nederland
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71 
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

De kwaliteitsmangamentsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

ISO 9001

Technische specificaties
Sphera Element voldoet aan de eisen van EN-ISO 10581

Bindmiddelgehalte EN-ISO 10581 typ 1; bindmiddel > 55%

1 Totale dikte EN-ISO 24346 2.0 mm

Toplaag SMART top

Collectie omvang 62

H Commercieel gebruik EN-ISO 10874 34 zeer zwaar

K Industrieel gebruik EN-ISO 10874 43 zwaar

, Rolbreedte EN-ISO 24341 2 m

9 Rollengte EN-ISO 24341 ≤ 25 m

. Totaalgewicht EN-ISO 23997 2.9 kg/m2

2 Dimensiestabiliteit EN-ISO 23999 ≤ 0.2 %

3
Indrukbestendigheid
Gemiddelde waarde EN-ISO 24343-1

≤ 0.10 mm

˜ 0.03 mm

t Slijtweerstand EN 660-2 groep T

g Geschikt voor bureaustoelen ISO 4918 / EN 425 ja

> Kleurechtheid ISO 105-B02 ≥ 6

0 Flexibiliteit EN-ISO 24344 0 10 mm

5 Weerstand tegen chemicaliën EN-ISO 26987 zeer goed

[ Slipweerstand DIN 51130 R9

b Geschikt voor natte ruimtes ja

Geschikt voor vloerverwarming ja

TVOC na 28 dagen ISO 16000-6 ≤ 10 µg/m3

Sphera Element voldoet aan de eisen van EN 14041  

R Brandklasse EN 13501-1 Bfl-s1

Z Slipweerstand EN 13893 DS - µ ≥ 0.30

L Statische elektriciteit EN 1815 ≤ 2 kV

e Warmtegeleidingscoëfficient EN 12524 0.25 W/m·K

Volg ons op

50008 | silver grey  50044 | turquoise 50046 | teal 50045 | jade



creating better environments

• Eigen, unieke dessins en kleuren. 
• Nieuwe technologie voor felle en zachte kleuren, met een hoge 

lichtreflectiewaarde.
• Harmonieuze en evenwichtige reeks te combineren met de twee 

andere Sphera collecties, én bij het complete assortiment vinyl 
van Forbo.

• De ultramoderne productietechnieken waarborgen een 
consistente productkwaliteit. 

• ‘Zero waste’-technologie + groene energie = de meest duurzame 
productie ter wereld voor homogeen vinyl. 

• 100% ftalaatvrij en zeer lage emissie voor een gezond binnenklimaat.

• Dankzij de unieke SMART-toplaag is de vloer gewapend tegen 
chemicaliën, krassen en vlekken.

• Doordat deze PUR finish inline aangebracht wordt en daarna  
pas voorzien wordt van een embossing, behoudt uw vloer  
haar frisse uitstraling.

• Dankzij de ultramoderne productietechniek is Sphera eenvoudig 
te installeren en te reinigen en zijn de onderhoudskosten laag.

De ‘greenfield’ werkwijze van Forbo betekent dat we 
gebruik maken van de laatste inzichten en technologieën 

om innovatieve, ‘smart’ oplossingen te ontwikkelen die 
resulteren in een hoogwaardige collectie.
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Veelzijdig & kleurrijk 

Sphera homogeen vinyl 
is geschikt voor vele 

toepassingen. Het past in 
veeleisende zorgomgevingen, 

openbare gebouwen, 
maar ook in onderwijs- en 
kantoorinstellingen waar 

kwaliteit en kleur van wezenlijk 
belang zijn. Kortom, Sphera stelt 

u niet teleur.

Sphera is 100% ftalaatvrij, heeft 
extreem lage emissies, en draagt 

bij aan een gezond binnenklimaat.

Hoge tot 
zeer hoge 
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waardes (LRV) 
en verzadigde 
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Precieze 
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‘zero waste environment’
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SMART top  
PUR finish

In homogeen vinyl is Sphera de voorloper  
als het gaat om design, technologie en prestaties.

Een nieuwe standaard in homogeen vinylvloeren

Forbo’s unieke homogeen 
vinyl-techniek

 

Innovatief en hoogwaardig homogeen vinyl

Sphera is de naam van de collectie hoogwaardig homogeen vinyl van Forbo. Ontworpen en ontwikkeld door  
het ontwerpteam van Forbo, gemaakt met ultramoderne technologie in een geavanceerde ‘greenfield’ omgeving,  

resulterend in homogeen vinyl van extreem hoge kwaliteit en zónder richting. Sphera bestaat uit drie collecties  
met elk hun eigen opvallende dessin en toepassing. 

 Traditioneel en eigentijds met een modern tintje. Dat is Sphera Element. Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst 
evenwichtig en modern kleurenpalet. Het aanbod uit de Element collectie bestaat uit duidelijke en algemeen toepasbare vloeren die 

goed passen bij de eigentijdse kleuren van moderne ruimtes zoals zorginstellingen, openbare gebouwen en scholen. 

Sphera is synoniem aan een veilige en hygiënische vloer die bijdraagt aan een gezond binnenklimaat.  
Sphera vloeren zijn 100% ftalaatvrij, hebben een extreem lage emissie en worden gemaakt in een  

omgeving die volledig op groene energie draait en waar productieafval niet aan de orde is.

184590/042016

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Nederland
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71 
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

De kwaliteitsmangamentsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

ISO 9001

Technische specificaties
Sphera Element voldoet aan de eisen van EN-ISO 10581

Bindmiddelgehalte EN-ISO 10581 typ 1; bindmiddel > 55%

1 Totale dikte EN-ISO 24346 2.0 mm

Toplaag SMART top

Collectie omvang 62

H Commercieel gebruik EN-ISO 10874 34 zeer zwaar

K Industrieel gebruik EN-ISO 10874 43 zwaar

, Rolbreedte EN-ISO 24341 2 m

9 Rollengte EN-ISO 24341 ≤ 25 m

. Totaalgewicht EN-ISO 23997 2.9 kg/m2

2 Dimensiestabiliteit EN-ISO 23999 ≤ 0.2 %

3
Indrukbestendigheid
Gemiddelde waarde EN-ISO 24343-1

≤ 0.10 mm

˜ 0.03 mm

t Slijtweerstand EN 660-2 groep T

g Geschikt voor bureaustoelen ISO 4918 / EN 425 ja

> Kleurechtheid ISO 105-B02 ≥ 6

0 Flexibiliteit EN-ISO 24344 0 10 mm

5 Weerstand tegen chemicaliën EN-ISO 26987 zeer goed

[ Slipweerstand DIN 51130 R9

b Geschikt voor natte ruimtes ja

Geschikt voor vloerverwarming ja

TVOC na 28 dagen ISO 16000-6 ≤ 10 µg/m3

Sphera Element voldoet aan de eisen van EN 14041  

R Brandklasse EN 13501-1 Bfl-s1

Z Slipweerstand EN 13893 DS - µ ≥ 0.30

L Statische elektriciteit EN 1815 ≤ 2 kV

e Warmtegeleidingscoëfficient EN 12524 0.25 W/m·K

Volg ons op

50008 | silver grey  50044 | turquoise 50046 | teal 50045 | jade
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creating better environments

homogeen vinyl

sphera® element

50002 | white neutral grey     LRV 63% 50007 | grey sky LRV 63%

50000 | white LRV 72% 50003 | light neutral grey        LRV 53% 50008 | silver grey LRV 47%

50004 | mid neutral grey         LRV 36% 50009 | lead LRV 27%

50005 | dark neutral grey        LRV 24%50001 | black  50008 | silver grey 50010 | iron LRV 17%

50001 | black LRV 6% 50006 | anthracite LRV 15% 50011 | steel LRV 10%

50014 | smoke LRV 27% 50019 | clay LRV 36% 50024 | stone LRV 38% 50029 | taupe LRV 34%

50015 | basalt LRV 19% 50020 | silt LRV 23% 50025 | earth LRV 23% 50030 | moleskin LRV 21%

50016 | ash LRV 15% 50021 | truffle LRV 15% 50026 | mud LRV 15% 50031 | coal LRV 15% 50035 | purple heart LRV 13% 50039 | navy LRV 10% 50049 | yellow green 50051 | butter  50053 | sun

50047 | pale green LRV 69% 50051 | butter LRV 67% 50059 | sahara

50048 | pistachio LRV 64% 50052 | custard LRV 69% 50059 | sahara LRV 46%

50049 | yellow green LRV 47% 50053 | sun LRV 62% 50057 | tangerine LRV 33%

50050 | olive LRV 30% 50054 | amber LRV 42%

50058 | carmine LRV 11%

50060 | terra LRV 22%

50043 | cloud LRV 64%50037 | china blue   50033 | dimgray   50032 | soft lilac   171302 | surestep original pale

50032 | soft lilac LRV 56% 50036 | water LRV 60% 50040 | azur LRV 58% 50044 | turquoise LRV 60%

50033 | dimgray LRV 20% 50037 | china blue LRV 36% 50041 | pacific LRV 24% 50045 | jade LRV 40%

50034 | amethyst LRV 13% 50038 | blueberry LRV 19% 50042 | cerulean LRV 13% 50046 | teal LRV 16%

50012 | mist LRV 66% 50017 | ivory LRV 62% 50022 | shell LRV 70% 50027 | fog LRV 65%

50013 | smog LRV 43% 50018 | mortar LRV 49% 50023 | sand LRV 53% 50028 | greige LRV 47%

50055 | powder LRV 65%

50056 | cedar LRV 43%

50061 | saddle brown LRV 14%
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creating better environments
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50001 | black LRV 6% 50006 | anthracite LRV 15% 50011 | steel LRV 10%

50014 | smoke LRV 27% 50019 | clay LRV 36% 50024 | stone LRV 38% 50029 | taupe LRV 34%

50015 | basalt LRV 19% 50020 | silt LRV 23% 50025 | earth LRV 23% 50030 | moleskin LRV 21%
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50033 | dimgray LRV 20% 50037 | china blue LRV 36% 50041 | pacific LRV 24% 50045 | jade LRV 40%
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creating better environments

• Eigen, unieke dessins en kleuren. 
• Nieuwe technologie voor felle en zachte kleuren, met een hoge 

lichtreflectiewaarde.
• Harmonieuze en evenwichtige reeks te combineren met de twee 

andere Sphera collecties, én bij het complete assortiment vinyl 
van Forbo.

• De ultramoderne productietechnieken waarborgen een 
consistente productkwaliteit. 

• ‘Zero waste’-technologie + groene energie = de meest duurzame 
productie ter wereld voor homogeen vinyl. 

• 100% ftalaatvrij en zeer lage emissie voor een gezond binnenklimaat.

• Dankzij de unieke SMART-toplaag is de vloer gewapend tegen 
chemicaliën, krassen en vlekken.

• Doordat deze PUR finish inline aangebracht wordt en daarna  
pas voorzien wordt van een embossing, behoudt uw vloer  
haar frisse uitstraling.

• Dankzij de ultramoderne productietechniek is Sphera eenvoudig 
te installeren en te reinigen en zijn de onderhoudskosten laag.

De ‘greenfield’ werkwijze van Forbo betekent dat we 
gebruik maken van de laatste inzichten en technologieën 

om innovatieve, ‘smart’ oplossingen te ontwikkelen die 
resulteren in een hoogwaardige collectie.
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PRESTATIES

Veelzijdig & kleurrijk 

Sphera homogeen vinyl 
is geschikt voor vele 

toepassingen. Het past in 
veeleisende zorgomgevingen, 

openbare gebouwen, 
maar ook in onderwijs- en 
kantoorinstellingen waar 

kwaliteit en kleur van wezenlijk 
belang zijn. Kortom, Sphera stelt 

u niet teleur.

Sphera is 100% ftalaatvrij, heeft 
extreem lage emissies, en draagt 

bij aan een gezond binnenklimaat.

Hoge tot 
zeer hoge 
lichtreflectie- 
waardes (LRV) 
en verzadigde 
tinten

Precieze 
embossing  

voor unieke 
prestaties

100% ftalaat-vrij  
& extreem lage  

emissiewaarden

Geproduceerd in  
‘zero waste environment’

Vlek- en 
krasbestendige 
SMART top  
PUR finish

In homogeen vinyl is Sphera de voorloper  
als het gaat om design, technologie en prestaties.

Een nieuwe standaard in homogeen vinylvloeren

Forbo’s unieke homogeen 
vinyl-techniek

 

Innovatief en hoogwaardig homogeen vinyl

Sphera is de naam van de collectie hoogwaardig homogeen vinyl van Forbo. Ontworpen en ontwikkeld door  
het ontwerpteam van Forbo, gemaakt met ultramoderne technologie in een geavanceerde ‘greenfield’ omgeving,  

resulterend in homogeen vinyl van extreem hoge kwaliteit en zónder richting. Sphera bestaat uit drie collecties  
met elk hun eigen opvallende dessin en toepassing. 

 Traditioneel en eigentijds met een modern tintje. Dat is Sphera Element. Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst 
evenwichtig en modern kleurenpalet. Het aanbod uit de Element collectie bestaat uit duidelijke en algemeen toepasbare vloeren die 

goed passen bij de eigentijdse kleuren van moderne ruimtes zoals zorginstellingen, openbare gebouwen en scholen. 

Sphera is synoniem aan een veilige en hygiënische vloer die bijdraagt aan een gezond binnenklimaat.  
Sphera vloeren zijn 100% ftalaatvrij, hebben een extreem lage emissie en worden gemaakt in een  

omgeving die volledig op groene energie draait en waar productieafval niet aan de orde is.

184590/042016

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Nederland
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71 
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

De kwaliteitsmangamentsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

ISO 9001

Technische specificaties
Sphera Element voldoet aan de eisen van EN-ISO 10581

Bindmiddelgehalte EN-ISO 10581 typ 1; bindmiddel > 55%

1 Totale dikte EN-ISO 24346 2.0 mm

Toplaag SMART top

Collectie omvang 62

H Commercieel gebruik EN-ISO 10874 34 zeer zwaar

K Industrieel gebruik EN-ISO 10874 43 zwaar

, Rolbreedte EN-ISO 24341 2 m

9 Rollengte EN-ISO 24341 ≤ 25 m

. Totaalgewicht EN-ISO 23997 2.9 kg/m2

2 Dimensiestabiliteit EN-ISO 23999 ≤ 0.2 %

3
Indrukbestendigheid
Gemiddelde waarde EN-ISO 24343-1

≤ 0.10 mm

˜ 0.03 mm

t Slijtweerstand EN 660-2 groep T

g Geschikt voor bureaustoelen ISO 4918 / EN 425 ja

> Kleurechtheid ISO 105-B02 ≥ 6

0 Flexibiliteit EN-ISO 24344 0 10 mm

5 Weerstand tegen chemicaliën EN-ISO 26987 zeer goed

[ Slipweerstand DIN 51130 R9

b Geschikt voor natte ruimtes ja

Geschikt voor vloerverwarming ja

TVOC na 28 dagen ISO 16000-6 ≤ 10 µg/m3

Sphera Element voldoet aan de eisen van EN 14041  

R Brandklasse EN 13501-1 Bfl-s1

Z Slipweerstand EN 13893 DS - µ ≥ 0.30

L Statische elektriciteit EN 1815 ≤ 2 kV

e Warmtegeleidingscoëfficient EN 12524 0.25 W/m·K

Volg ons op

50008 | silver grey  50044 | turquoise 50046 | teal 50045 | jade
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50060 | terra LRV 22%

50043 | cloud LRV 64%50037 | china blue   50033 | dimgray   50032 | soft lilac   171302 | surestep original pale

50032 | soft lilac LRV 56% 50036 | water LRV 60% 50040 | azur LRV 58% 50044 | turquoise LRV 60%

50033 | dimgray LRV 20% 50037 | china blue LRV 36% 50041 | pacific LRV 24% 50045 | jade LRV 40%

50034 | amethyst LRV 13% 50038 | blueberry LRV 19% 50042 | cerulean LRV 13% 50046 | teal LRV 16%

50012 | mist LRV 66% 50017 | ivory LRV 62% 50022 | shell LRV 70% 50027 | fog LRV 65%

50013 | smog LRV 43% 50018 | mortar LRV 49% 50023 | sand LRV 53% 50028 | greige LRV 47%

50055 | powder LRV 65%

50056 | cedar LRV 43%

50061 | saddle brown LRV 14%


