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Armazém da Forbo Flooring Systems, na Holanda, recebe certificado 
LEED Gold 

 

 

    
 

Forbo Flooring, Criando Ambientes Melhores. 

A quantidade de mercadorias para distribuição no armazém da Forbo Flooring Systems em 
Assendelft, na Holanda, aumentou rapidamente nos últimos anos, à medida que essas atividades 
excederam a capacidade do galpão em questão. Por essa razão, investimentos foram aprovados 
para a construção de um novo armazém de logística. 

O processo de construção do novo depósito iniciou-se em março de 2013 e a nova instalação foi  

totalmente operacionalizada em apenas seis meses! Um prazo apertado, mas o grande esforço e 

dedicação dos construtores e da equipe do projeto tornaram possível a construção e finalização do 

projeto tão rapidamente. O espaço tem aproximadamente 7,500 vagas para armazenar os pallets, 

espaço para atividades de distribuição e um mezanino para cordões de solda de todas as 

coleções. 

A fábrica de linóleo da Forbo Flooring Systems, situada em Assendelft-Holanda, também atua 

como centro de transportes em todo o mundo. Praticamente todos os dias, caminhões com 

produtos de três a oito locais diferentes direcionam-se para outros países ao redor do mundo. Ao 

consolidar vários produtos Forbo de outras fábricas neste fluxo, conseguimos uma redução 

significativa na quilometragem de transporte. O resultado direto disso é redução das emissões de 

CO2. A situação é positiva tanto para os nossos clientes quanto para o meio ambiente. 

Construção sustentável - Certificado LEED Gold.  

Durante toda a concepção deste projeto, o centro das atenções foi o intuito de construir o 

armazém mais sustentável possível. Ao aplicar soluções inovadoras e ambientalmente favoráveis 

e processos bem planejados, fomos capazes de construir um armazém verdadeiramente único, 

equipado com luzes de apagamento automático, iluminação LED nos espaços de escritório, um 

eficiente sistema de aquecimento e um moderno sistema hidráulico para os banheiros.  

Além de tudo isso, o armazém é equipado com o equivalente a mais de 100,000 kWh de painéis 

solares no teto, o que torna o depósito autossuficiente quando o sol está brilhando! 

Graças ao projeto e construção extremamente sustentáveis, a Forbo recebeu o selo LEED Gold. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é um sistema de certificação ambiental 

apoiado pelo Green Building Council com apelo mundial. Atualmente, há somente 10 construções 

na Holanda com certificados Gold ou Platinum. Forbo Flooring Systems é a primeira companhia a 

receber certificação LEED Gold para um armazém na Holanda. Esta certificação também foi 

nomeada como projeto LEED do ano e a companhia recebeu o Prêmio de Liderança em 
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Fabricantes. A certificação LEED Gold foi entregue ao Vice Presidente da Forbo Flooring Systems, 

Matthias Huenerwadel, pelo Presidente do US Green Building Council, Rick Fedrizzi, em 24 de 

setembro em Assendelft, Holanda. 

 

 
Forbo Flooring Systems, responsible market leader 
Forbo Flooring Systems é player global em revestimentos de Linóleo, vinílicos, carpetes em 
placas, revestimento flocado Flotex, bem como sistemas de proteção de entrada. Além dos 
revestimentos, a companhia desenvolve, fabrica e distribui uma ampla gama de soluções 

profissionais sustentáveis. A Forbo Flooring é uma empresa comprometida com o meio 
ambiente e por isso fabrica os seus produtos com responsabilidade social. Todos os seus 
produtos combinam alta qualidade, funcionalidade e durabilidade. Forbo Flooring é parte do 
Grupo Suíço Forbo e detém de vinte fábricas e está presente em 32 países ao redor do mundo. 

 

Para mais informações, acesse o nosso site www.forbo-flooring.com ou entre em 

contato com Vanessa Nisticó, responsável pelo Marketing da unidade comercial no 

Brasil, Forbo Pisos: vanessa.nistico@forbo.com.  

http://www.forbo-flooring.com/
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