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Nova coleção da Forbo: Flotex, revestimentos de tecnologia biônica 

 

 

    
 

A nova coleção do revestimento flocado da Forbo, Flotex, conecta os principais 
indicadores de desempenho em um único produto e oferece tudo o que você pode 
esperar de uma solução de alta tecnologia e inovadora: excelente performance, design, 
resistência, conforto, higiene, segurança e economia.  
 
O termo tecnologia biônica refere-se a características e fenômenos que podem ser 
encontrados na natureza e "traduzidos" em produtos e sistemas desenvolvidos pelo 
homem. Esta transferência de tecnologia precedente da fauna e flora ajuda a criar 
produtos otimizados e altamente eficientes. Um exemplo claro de tecnologia biônica é o 
Flotex, um revestimento flocado que conta com uma superfície 100% impermeável à 
água e sujeira.  
 
Este produto da Forbo une o melhor de dois mundos: combina as características de um 
piso resiliente com propriedades antiderrapantes, acústicas e antichamas ao conforto e 
suavidade de um carpete, o que o torna perfeito tanto para grandes ambientes comerciais 
como residenciais. A nova gama de modelos e cores faculta ao especificador inúmeras 
variações de desenhos e tons e permite diferentes combinações entre si. 
 
Conhecido pela sua durabilidade e facilidade de limpeza superior a qualquer carpete do 
mercado, Flotex é o único revestimento têxtil realmente lavável com água, o que reduz 
gastos com serviços e produtos de higienização.  Ele é constituído por uma base vinílica 
reforçada, sob uma densa superfície de fibras de nylon 6.6 totalmente fixas e ainda uma 
camada de fibra de vidro para garantir extrema estabilidade dimensional.  
 
Com o tratamento antimicrobiano Sanitized®, Flotex oferece proteção permanente contra 
fungos, bactérias e ácaros e impede também o desenvolvimento de odores relacionados 
à umidade.   
Este é o revestimento perfeito para aqueles que sofrem de alergias, pois, dentre os 
têxteis, é o único com a aprovação da Allergy UK.   
 
A Forbo possui a primeira usina de reciclagem para converter resíduos, produzindo 50 
toneladas por semana. Isto contribui para a fabricação do Flotex, que utiliza resíduos de 
outras unidades fabris para compor a base do revestimento, tornando-o um produto 
altamente durável. Além disso, sua produção é creditada pelo ISO 14001, cumpre os 
requisitos relativos à qualidade do ar da Californian Specification seção 01350 e é o único 
revestimento flocado classificado pela BREAAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) com classificação A/A+.  
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Sustentabilidade 
A Forbo é a primeira fabricante de pisos a utilizar a Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) para 
medir o impacto ambiental de todos os seus produtos e atividades da organização. Para 
maximizar e alcançar seus objetivos, suas políticas sustentáveis são voltadas à redução de 
emissão de gases poluentes e aplicadas com as diretrizes dos "4 R's": Reduzir, Renovar, 
Reutilizar, Reciclar. 
 
Sobre o Grupo Forbo 

Há mais de 100 anos no mercado, a Forbo, Grupo Suíço fundado em 1928, é líder fabricante 
em revestimento de pisos e adesivos, bem como técnicas de acionamento e de transporte 
leve. Sua divisão de revestimentos, Flooring Systems, alcançou um market share global de 
mais de 65% e se mantém como o mais antigo fabricante de linóleo do mundo. A empresa 
está presente em mais de 30 países, atua a mais de 10 anos no Brasil com sua unidade 
comercial Forbo Pisos e oferece coleções inovadoras de linóleo, vinílicos, tapete de entrada, 
entre outros. 
 
Visite o site para mais informações: www.forbo-flooring.com.br ou entre em contato com a 

nossa equipe: info.br@forbo.com | (11) 5641-8228. 

http://www.forbo-flooring.com.br/
mailto:info.br@forbo.com

