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Flotex Colour: mallisto koostuu 
kolmesta yksilöllisestä kuosista, jotka 
mahdollistavat haluamiesi 
yksityiskohtien ja sävyjen valinnan.

Flotex Vision: kattava yli 600 
digitaalisesti painetun kuosin 
valikoima kaikkiin tarpeisiin, myös 
tilausväreinä.

Flotex Linear: tarjoaa 
monipuolisen viiden viivakuosin 
valikoiman eri väreissä 
toimistoympäristöön, mutta myös 
leikkisiä efektejä hotelli-, ravintola- ja 
myymälätiloihin.
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Flotex 
bionisen lattian toiminta
Bioniikka yhdistää luonnosta löytyviä biologisia 
menetelmiä ja järjestelmiä ihmisen kehittämiin 
tuotteisiin ja prosesseihin. Teknologian siirto elävistä 
kasveista ja eläimistä auttaa kehittämään optimoituja 
ja erittäin tehokkaita tuotteita. Klassisia esimerkkejä 
bionisista tuotteista ovat vettä ja likaa hylkivien 
pintojen kehittäminen siten, että ne muistuttavat 
lootuksenkukan lehtiä.

Flotex ei ole täysin kuin tekstiili eikä muovimattokaan; 
sen ainutlaatuinen rakenne onnistuu yhdistämään 
parhaat puolet molemmista maailmoista ja se sopii 
kaikkiin liiketiloihin, ympäristön vaativuudesta 
riippumatta. Noin 80 miljoonaa ohutta nylon 6.6 
-kuitua (flokkia) ovat rakenteellisesti yhtä lujia kuin 
bambu, mutta tarjoavat sammalen pehmeyden. 
Flotexin valmistuksessa käytettävät 

tarkkuuspainotekniikat tuottavat rikkaan väripaletin, 
joka löytyy luonnosta pienintä yksityiskohtaa myöten. 
Liskon jalan tavoin, Flotex torjuu liukastumista niin 
märkänä kuin kuivanakin (R13). Samalla tavalla kuin 
mehiläinen kokoaa ja kuljettaa siitepölyä kulkiessaan 
kukasta kukkaan, Flotexin pinta kokoaa hienoa pölyä 
ja allergeeneja ilmasta ja vapauttaa ne täysin 
tavanomaisen siivouksen yhteydessä. 

Flotex on hightech-tekstiili, joka tarjoaa bionisen 
toiminnan ja sitä on saatavana sekä rullina että 
laattoina.

Flotexin antibakteerinen Sanitized®-käsittely varmistaa tasaisen suojauksen bakteereja vastaan, ilman että 
puhdistus tai imurointi heikentäisi sitä. Se torjuu myös pölypunkkien lisääntymistä. Tästä johtuen Flotexilla on 
positiivinen vaikutus allergikkojen elämään, eikä vähiten sen johdosta, että päivittäinen imurointi poistaa siitä 
kaksi kertaa enemmän allergeeneja kuin perinteisistä matoista. Tämän ansiosta Flotexilla on Britannian 
allergialiiton hyväksyntämerkki.
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Flotex 
Varma valinta

Flotex on hightech-tekstiili, joka yhdistää muovi- ja tekstiilimattojen maailmat 
tarjoamalla molempien tärkeimmät ominaisuudet yhdessä tuotteessa – se 
antaa kaiken, mitä voit innovatiiviselta lattianpäällysteratkaisulta odottaa.

Kestävä ja mukava
Tutustu Flotexin lujuuteen ja kestävyyteen, jonka 80 miljoonaa 
nylon 6.6 -kuitua tuottavat; huomaat samalla sen hiljaisuuden ja 
mukavuuden, joka normaalisti yhdistetään vain nukkamattoon, sen 
huokosettoman, pehmustetun taustan ansiosta.

Hiljainen ja hygieeninen
Nylonkuidut takaavat äänenvaimennuksen ja mukavuuden, mutta 
ne myös vangitsevat allergeeneja ja hienoa pölyä ilmasta ja 
vapauttavat ne helposti niin märkä- kuin kuivapuhdistuksenkin 
yhteydessä. Rakenteensa ansiosta Flotex on suojattu hometta ja 
hajuja vastaan ja sen raikas ulkonäkö palautuu jokaisen 
puhdistuksen jälkeen.

Lämmin ja pestävä
Tavanomainen päivittäinen imurointi poistaa kaiken tiheään 
nylonpintaan tarttuneen lian tai pölyn. Myös höyrypesua tai 
syvempää mekaanista puhdistusta voidaan kuitenkin käyttää 
raskaampaan likaan, jolloin perinteisten pesuaineiden tarve 
minimoituu.  Yksinkertainen tavanomainen puhdistus riittää 
palauttamaan Flotexin alkuperäisen ulkonäön. Flotexin laaja väri- ja 
kuosivalikoima pysyy yhtä elävänä kuin lattian asennuspäivänä.

Turvallinen ja ääntä vaimentava
Flotex tarjoaa sekä alhaisen huoneäänen tason (luokka A) että hyvän 
askeläänen vaimennuksen (>20 dB), joten se tuottaa hiljaisen 
huoneen ja rakennuksen. Flotex täyttää myös HSE:n liukastumisen 
estovaatimukset märkänä ja kuivana, joten se sopii niin tasaisille 
kuin kalteville pinnoille. 
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Flotex,  
hightech-tekstiili

Flotex flokattu lattianpäällyste on ainutlaatuinen 

tekstiililattianpäällyste, joka yhdistää muovilattian 

kulutuskestävyyden tekstiilimaton laatuun, lämpimyyteen ja 

mukavuuteen. Flotex valmistetaan umpinaiselle 

vinyylipohjalle, jonka tiheästi flokatussa pinnassa on 

6.6.-kuituja kiinnitettynä lujasti pohjaan. Flotexin 

mittapysyvyys on erinomainen ja sen ulkonäkö muistuttaa 

tekstiililattianpäällystettä, samalla kun se toimii ja kestää 

kuin mikä tahansa muovilattianpäällyste. Flotexia on 

saatavana sekä rullina että laattoina.

Lasikuitulujite

Sidosaine

Lasikuitukangas

Erikoisvinyyli
Kerros nro 1

Nylon 6.6 -kuitu

Erikoisvinyyli
Kerros nro 2

Kompakti vinyyli-kerros nro 1
Kerros nro 2

Kierrätetty vinyylipohja Flotex laatta

Flotex rulla
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s246001  indigot546001

s246005  nimbust546005

s246009  peppert546009

s246013  ambert546013

s246017  berryt546017

s246025  tangerinet546025

s246029  trufflet546029

s246034  lilact546034

s246033  emeraldt546033
s246002  tempestt546002

s246006  greyt546006

s246014  concretet546014

s246018  mineralt546018

s246026  redt546026
s246030 cinnamont546030

s246035 pinkt546035

s246003  melont546003

s246007  asht546007

s246011  pebblet546011

s246015  cocoat546015

s246023  horizont546023

s246027  burgundyt546027

s246031  cherryt546031
s246036  goldt546036

s246004  gullt546004

s246008  anthracitet546008

s246012  sandt546012
s246016  grapet546016

s246020  lagoont546020

s246024  carbont546024

s246028  jadet546028

s246032  petrolt546032

s246037  applet546037

flotex

0 /

6



s246021  mosst546021

s287001  flamet587001
s287003  electrict587003

s287005  graphict587005

s287007  acidt587007

s287002  zestt587002

s287004  splasht587004
s287006  shockt587006

s287008  lavat587008

s246010  chocolatet546010

s246022  evergreent546022
s246019  citrust546019

colour | linear | vision

0 /
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s482001  anthracitet382001
s482005  smoket382005

s482009  mineralt382009

s482013  berryt382013

s482017  nimbust382017

s482021  silvert382021

s482025  forestt382025
s482114 chocolatet382114

s482002  concretet382002
s482006  saget382006

s482010  evergreent382010

s482014  coppert382014

s482018  bamboot382018

s482022  ambert382022
s482026  neptunet382026

s482073 brickt382073

s482044 gullt382044
s482116 azuret382116

s482003  citrust382003

s482007  zinct382007

s482011  sapphiret382011

s482015  beiget382015
s482019 gingert382019

s482023  duskt382023

s482031  asht382031

s482075  flaxt382075

s482004  mercuryt382004

s482012  redt382012

s482016  coralt382016

s482020  shalet382020

s482024 purplet382024

s482037  greyt382037

s482108  peppert382108

s482008  tempestt382008

flotex

0 /
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s290001  skyt590001

s290005  smoket590005

s290009  mosst590009

s290013  caramelt590013

s290017  crystalt590017

s290021    aquat590021

s290025  Rivierat590025

s290002  greyt590002

s290006  Saharat590006

s290010  asht590010

s290014  limet590014
s290018 fossilt590018

s290022    condort590022

s290026  linent590026

s290030 spat590030

s290029 salmont590029

s290003  redt590003

s290007  suedet590007

s290011  quartzt590011

s290015  azuret590015

s290019 carbont590019

s290023    expressot590023

s290027  ambert590027

s290031  cherryt590031

s290004 mentholt590004

s290008  saffront590008

s290012  cementt590012

s290016  applet590016

s290020  toffeet590020

s290024   firet590024
s290028  gingert590028

colour | linear | vision

0 /
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t550004
navy

t350004
navy

t550001
grey

t550006
marine

t550002
steel

t550007
blue

t550003
charcoal

t550008
forest

t550009
taupe

t550005
cognac

t550010
straw

t350001
grey

t350006
marine

t350011
leaf

t350007
blue

t350012
granite

t350003
charcoal

t350008
forest

t350002
steel

t350009
taupe

t350005
cognac

t350010
straw

flotex

/

/
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s262001 Piccadillyt565001

s262007 Covent Gardent565007
s262002 Cavendisht565002

s262008 Sohot565008

s262003 Westminstert565003

s262009 Mayfairt565009

s262004 Buckinghamt565004

s262010 Hyde Parkt565010

s262005 Kensingtont565005

s262006 Oxford Circust565006

s262011 Paddingtont565011

s262012 Baker Streett565012

colour | linear | vision

0 /
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s242001 sulphurt540001

s242008 onyxt540008
s242015 stormt540015

s242009 marinat540009
s242010 horizont540010

s242011 leathert540011

s242012 walnutt540012
s242013 lavat540013

s242014 eclipset540014

s242002 vanillat540002
s242003 sisalt540003

s242004 fossilt540004
s242005 sapphiret540005

s242006 rubyt540006
s242007 mintt540007

flotex

0 /

TiililimitysJuoksulimitys Samaan suuntaanShakkikuvio

Ladontamallit
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s270003 sisalt570003
s270001 sulphurt570001

s270006 rubyt570006

s270002 vanillat570002

s270007 mintt570007

s270008 onyxt570008
s270004 fossilt570004

s270014 eclipset570014

s270005 sapphiret570005

s270015 stormt570015

colour | linear | vision

0 /

TiililimitysJuoksulimitys Samaan suuntaanShakkikuvio

Ladontamallit
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flotex

Flotex visionin
digitaalinen maailma

Koska Flotexissa on jopa 80 miljoonaa kuitua neliömetrillä, se 

tarjoaa ainutlaatuisen tiheän pinnan painatusta varten. Sen 

ansiosta elävät kuosit ja luonnonmukainen ulkonäkö voidaan 

painaa valokuvantarkalla resoluutiolla. Kaikki halutut värisävyt ja 

-yhdistelmät ovat mahdollista toteuttaa.

Flotex Visionin myötä Forbo tarjoaa ainutlaatuisen 
malliston laadukkaasti
digitaalipainettuja kuoseja

Fantastiset efektit
Digitaalipainatus tarjoaa 
lukemattomia kuosivaihtoehtoja 
abstrakteista kuvioista aina realistisiin 
ruohon, hiekan tai veden värisävyihin 
asti, tai mihin tahansa kuviin lattiassasi. 
Luo 3D-syvyysvaikutelma tai tuo 
luonto huoneeseesi luomalla lattialle 
hiekkaranta tai sammalpinta.

Rajattomasti kuosivaihtoehtoja
Digitaalipainatus sopii hyvin myös 
mallistoihin, joissa vaaditaan 
visuaalisia yksityiskohtia ja efektejä, 
jotka eivät ole helposti toteutettavissa 
perinteisellä painatuksella. Flotex 
vision sisältää yli 600 yksittäistä 
tuotetta, perinteisistä moderneihin 
kuoseihin, joista moniin on saatavana 
laaja väriskaala.

Väritä tai suunnittele itse oma 
lattiasi
Pidätkö kuosista, mutta et löydä 
haluamaasi väriä, tai haluatko sovittaa 
kuosin yrityksesi värimaailmaan? 
Flotex vision tarjoaa laajan valikoiman 
kuoseja, jotka voidaan värittää 
uudelleen valitsemalla juuri haluamasi 
värit. Jos et löydä mitään mistä pidät, 
tai sinulla on oma idea lattiastasi, 
tarjoamme tarvittaessa myös 
räätälöidyn suunnittelupalvelun.
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Kuten missä tahansa kirjastossa, Flotex-digitaalikirjastossa voit tutustua moniin mahdollisuuksiin, joita 

digitaalipainetut Flotex-lattianpäällysteet sinulle tarjoavat. Annamme mielellämme myös neuvoja ja 

tarjoamme loogisen suunnitteluavun juuri oman makusi mukaisiin tuotteisiin.

Flotex digitaalikirjasto

Floral
8 eri kukkakuosin valikoima, alkaen 
abstrakteista graafisista kukka-
aiheista aina romanttisiin ruusu- ja 
perhoskuoseihin tai lasten päiväkoteihin 
sopiviin kukkakuoseihin asti. Jokainen 
kahdeksasta kuosityypistä tarjoaa lisäksi 
laajan väriskaalan.

Pattern 
verkkojen ja kuvioiden monisäikeinen 
yhdistelmä, joka tuottaa ulkonäöltään 
selkeitä ja ei-suuntaavia kuviolattioita. 
Jokaisesta kuosista on valittavissa useita 
väriyhdistelmiä.

Linear
8 viiva- tai raitakuosia, joilla on kullakin 
oma luonteensa, alkaen yksinkertaisista 
ja pelkistetyistä aina mutkikkaisiin ja 
monivärisiin asti.

Image 
mallisto sisältää useita valokuvakuoseja, 
jotka siirretään kiinnostaviksi 
teemalattioiksi. Ruoho, hiekka, vesipisarat, 
napit tai kaupunkikartat ovat joitakin 
kiinnostavia mahdollisuuksia.

Shape 
kokoelma orgaanisia muotoja ja aiheita, 
joilla saadaan kauniita kokonaiskuvioita, 
nykyaikaisista perinteisiin kuoseihin asti.

Naturals 
lattiakuoseja, jotka jäljittelevät mm. 
puu-, kivi-, laatta- tai korkkilattioita. 
Suunnittelutekniikka luo luonnollisia ja 
aidon oloisia lattioita lisämausteilla, esim. 
ääntä vaimentavat ja jalan alla joustavat 
puulankut.

Olemme luoneet kirjastoon 6 aloituskohtaa, joista jokainen edustaa tiettyä design-suuntausta, joista voit valita 
oman makusi mukaisen designin. Kirjaston artikkelien lisäksi joistakin kuoseista on saatavana lisävaihtoehtoja, joista 
voit valita oman väriyhdistelmäsi. Voit myös luoda kokonaan omia räätälöityjä kuoseja, jotka eivät sisälly kirjastoon. 
Näistä voit keskustella oman myyntiedustajasi kanssa.

Kirjaston kuoseja päivitetään jatkuvasti ja uusia tuotteita lisätään säännöllisesti. Tällä hetkellä kirjastossa on 600 eri 
kuosia ja väriyhdistelmää.

Kirjaston aloituskohdat ovat seuraavat:
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Tutustu yli 600 lattiavaihtoehtoon

Löydä oma kuosisi neljällä helpolla askelella...
1. Mene osoitteeseen www.flotexvision.com
2. Valitse aloituskohtasi kirjastossa (yksi kuudesta aloitusvaihtoehdosta) 
3. Valitse haluamasi mallisto 
4. Valitse väri makusi mukaan ja tilaa näyte 

Räätälöi kuosit yrityksesi
brandi-imagon mukaisiksi. 

Osa kuoseista voidaan mukauttaa juuri oman 
makusi tai brandivärien mukaisiksi 

Katso kuinka eri kuosit
muuttavat huoneen ilmettä 

Verkossa voit myös tutustua lattiakuosien 
räätälöintiin 

www.flotexvision.com
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s287002  zestt587002

Koulut ovat oppimisen ja viihtymisen, 

opetuksen ja virkistyksen, matematiikan 

ja urheilun, opetuksen ja luovuuden 

paikkoja. Koulujen monissa paikoissa, 

kuten kirjastossa, luokkahuoneissa, 

voimistelusalissa, ruokalassa ja käytävillä, 

tarvitaan erilaisia materiaaleja sopivissa 

väreissä ja kuoseissa. Flotex ja Forbon muu 

tuotevalikoima soveltuvat ihanteellisesti 

nykyaikaisiin, iloisiin ja rauhallisiin 

ympäristöihin. Tällä sivulla on joitakin 

esimerkkejä kouluihin, yliopistoihin 

ja kirjastoihin sopivista väreistä ja 

materiaaleista.

Flotex kouluissa
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s482003  citrust382003

t550007
blue

t550008
forest

Puhdas ilma parantaa oppimistuloksia
Flotexin käytöllä luokkahuoneissa on positiivinen vaikutus ilman puhtauteen, 

koska pöly tarttuu kuitujen väliin ja poistuu imuroinnin yhteydessä. Flotexille on 

myönnetty Britannian allergiasäätiön Seal of Approval -hyväksyntä.
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t350003
charcoal

Flotex myymälöissä

Yhtäkään kauppaa tai myymälää ei nykyisin 

tehdä ilman “brandi-imagoa”. Flotex ja 

Forbon tuotevalikoima antavat ehkä 

lattiamarkkinoiden laajimman värimaailman, 

joka tarjoaa yrityksesi brandi-imagoon ja 

tyyliin sopivaa toiminnallisuutta ja designia. 

Kaikki on mahdollista! Tällä sivulla on joitakin 

esimerkkejä eri yhdistelmistä.
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s246013  ambert546013
s246017  berryt546017

s246003  melont546003
s246027  burgundyt546027

Sopii myymälään kuin myymälään
Olipa kysymyksessä muoti-, elektroniikka-, 

lahjatavara-, tai kirjakauppa tai tavaratalo, 

Flotex-mallisto tarjoaa sopivan kuosin.
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s287006  shockt587006

s246007  asht546007

s270008 onyxt570008
s242008 onyxt540008

s242013 lavat540013

Flotex toimistoissa

Toimistotiloja on paljon erilaisia; 

yksittäisiä huoneita tai avokonttoreita, 

neuvottelutiloja, näyttelyalueita, 

vastaanotto- ja ruokalatiloja. Ympäristön 

toiminnallinen ja visuaalinen laatu auttaa 

ihmisiä keskittymään ja voimaan hyvin. 

Forbon tuotevalikoima ja Flotex tarjoavat 

värien, kuosien ja toiminnallisuuden 

täydellisen yhdistelmän. Tällä sivulla on 

joitakin esimerkkejä väriyhdistelmistä ja 

kuoseista toimistoympäristöön.
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t550004
navy

t350004
navy

s262011 Paddingtont565011

s262001 Piccadillyt565001

Helppo asennus Flotex-laatoilla
Laatat ovat perinteisesti lattianpäällystetuote, joka yhdistetään toimistoihin. 

Tätä tukee asennuksen helppous myös asennuslattioille. Useimpia Flotex-

kuoseja on saatavana sekä rullina että laattoina, joten voit valita tarkoituksiisi 

parhaiten sopivan. 23



s482017  nimbust382017
s482024 purplet382024

s290026  linent590026
s290023    expressot590023

Flotex hotelleissa ja ravintoloissa 

Hotellien, ravintoloiden ja kokoustilojen 

on toivotettava kävijät tervetulleiksi. 

Flotexin monet kuosi- ja värivaihtoehdot 

ovat täydellinen perusta omaleimaiselle 

lähestymistavalle. Tällä sivulla on joitakin 

esimerkkejä vaikuttavista väri-, ja 

kuosiyhdistelmistä kaikenlaisiin vapaa-

ajan ympäristöihin.
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s246010  chocolatet546010

s246019  citrust546019

s482009  mineralt382009

s482020  shalet382020

s290002  greyt590002

Ilmapiiriä ja luonnetta Flotexin avulla
Täydellinen vaihtoehto hotelleihin ja ravintoloihin. Flotexissa 

yhdistyy toisaalta tekstiilituotteen lämpimyys ja toisaalta 

puhdistuksen helppous tiloissa, joissa lattialle usein läikkyy jotakin. 

Flotex on ihanteellinen vaihtoehto ilman kompromisseja.
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s482037  greyt382037

Flotex terveydenhuollossa ja 
palvelutaloissa

Terveydenhuollon laitoksille on ominaista, 

välittävä, rauhallinen ilmapiiri. Värien ja 

kuosien avulla voidaan luoda rauhoittava 

ympäristö, joka tukee potilaiden 

hyvinvointia ja tuo välittämisen elementin 

kliiniseen ympäristöön. Tällä sivulla on 

joitakin Flotexin ja muiden Forbo-valikoiman 

tuotteiden mahdollisia yhdistelmiä.
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s482014  coppert382014

s242004 fossilt540004
s270004 fossilt570004

Kodinomainen tunnelma
Terveydenhuoltolaitokseen on luotava ympäristö, 

joka tuntuu mahdollisimman miellyttävältä, jotta 

se edesauttaa toipumista. Vanhustenhoidossa ja 

palvelutaloissa kodinomainen tunnelma on avain 

oikean ympäristön luomiseen kaikille asukkaille.
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Linoleumi
Linoleumilattioiden maailman 

markkinajohtajana Forbo tarjoaa 

laajan valikoiman luonnollisia 

linoleumilattianpäällysteitä sekä 

linoleumipintoja kalusteisiin ja seiniin. 

Yli 100 vuoden kokemus ja nykyaikaiset 

valmistustekniikat tuottavat markkinoiden 

kestävimmän ja kestävän kehityksen mukaisen 

lattianpäällysteen. Pellavaöljystä, hartsista, 

puujauhosta ja kalkkikivestä valmistettava 

linoleumi on aito luonnontuote, jota 

voidaan käyttää monipuolisesti julkitiloissa ja 

asuintiloissa.

Luxury-vinyylilaatat
Luxury-vinyylilaatat ovat luoneet uuden 

lattianpäällysteluokan, joka valtaa alaa 

kaikissa markkinasegmenteissä. Olipa 

kysymyksessä myymälät, hotellit, ravintolat, 

toimisto- tai koulutus- ja terveydenhoitoalan 

tilat, LVT tunnetaan helposti asennettavana, 

helppohoitoisena, hyvin toimivana 

lattianpäällysteenä, jonka ulkonäkö ja tuntuma 

vastaa luonnonmateriaalia, kuten puuta, kiveä 

tai abstraktia materiaalia. Forbon Allura LVT 

kestää vuosikausien käyttöä, sen ainutlaatuinen 

design perustuu luonnollisiin vastineisiin, 

joiden kuviosta on kehitetty elävä kopio, jota 

voidaan hyvällä syyllä pitää luonnollisena 

omana itsenään.

MUitA FORBO 
FlOORiNG 
-MAlliStOJA

linoleumi luxury-vinyylilaatat
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Tekstiililaatat
Forbo tarjoaa toimisto- ja vapaa-ajan 

ympäristöihin laajan, nykyaikaisen ja 

laadukkaan valikoiman tekstiililaattoja, jotka 

vaihtelevat tuftatusta silmukasta leikattuun 

tuftattuun silmukkaan. Tessera-mallisto 

kattaa laajan kuosivalikoiman, useita hinta- ja 

laatutasoja, joista löydät aina kilpailukykyisen 

vaihtoehdon.

Sisäänkäyntijärjestelmät
Paremman ympäristön puolesta-periaate 

alkaa rakennusten sisäänkäynnistä. 

Sisäänkäyntijärjestelmä estää veden, 

hiekan, kuran ja soran kulkeutumisen sisään 

rakennukseen. Coral-sisäänkäyntijärjestelmät

imevät kosteuden ja pyyhkivät lian kengistä 

ja pyöristä ja estävät epäpuhtauksien 

kulkeutumisen rakennukseen. 

Sisäänkäyntijärjestelmät vähentävät puhdistus 

ja ylläpitokuluja ja auttavat rakennuksen 

sisäpuolella olevia lattioita säilyttämään 

ulkonäkönsä

Julkitilamuovi
Luxury-vinyylilaattojen lisäksi Forbo tarjoaa 

muovimattoja rullissa. Niitä löytyy erityisillä 

teknisillä ominaisuuksilla, kuten liukastumista 

estävä turvalattia, sähkönjohtavia, akustiset 

lattianpäällysteet ja yleiskäyttöiset 

julkitilamuovit laajalla väri- ja kuosivalikoimalla. 

Joissakin tapauksissa rullalla oleva matto 

valitaan vaihtoehtona LVT:lle; me Forbolla 

olemme varmistaneet mallistomme värien ja 

kuosien yhteensopivuuden, jotta eri tuotteita 

voidaan yhdistää samaan asennukseen.

sisäänkäyntijärjestelmät julkitilamuoviluxury-vinyylilaatat tekstiililaatat
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN mallISTo

Flotexissa on kaksi erillistä 

lasikuitukerrosta, jotka varmistavat 

hyvän mittapysyvyyden ja 

laadukkaan tuotteen. Päästöjä ja 

jätettä ei synny.

Flotexissa on kaksi erillistä 
lasikuitukerrosta, jotka varmistavat hyvän 
mittapysyvyyden ja laadukkaan tuotteen. 
Päästöjä ja jätettä ei synny.
Flotex perustuu nylon 6.6 -kuituihin; 
kaikki Flotex-kuosit painetaan 
vesipohjaisilla painoväreillä. Ainoa 
käytettävä “kemiallinen” prosessi on 
käsittely kuumalla höyryllä värien 
pysyvyyden varmistamiseksi. Tehtaamme 
koneet käyvät vihreällä sähköllä; jätteet 
minimoidaan ja lisäksi kierrätetään 
takaisin tuotteeseen. Flotexissa 
hyödynnetään myös muiden Forbon 
tuotantolaitosten jätteitä, jotta ne 
saadaan muutettua takaisin tuotteiksi. 
Kierrätysmateriaalin osuus Flotexin 
pohjamateriaalissa on jopa 67 %. 

Flotexin käytön todellinen hyöty on 
tuotteen erinomainen suorituskyky, 
elinikä ylittää tavalliset tekstiilit jopa 
kuusinkertaisesti. Tuote voidaan 
puhdistaa vedellä ja tavallisella 
pesuaineella. Useimmat tahrat irtoavat 
yleispesuaineella; muste-, öljy- ja muita 
tahroja varten on oma pesuaineensa. 
Tuote on käytön jälkeen kierrätettävissä 
takaisin tuotantoprosessiin.

Forbon tuotantolaitokset Britanniassa ja Ranskassa valmistavat korkealaatuista Flotex-lattianpäällystettä, 

joka valmistetaan käyttämällä vihreää sähköä. Tuotannossa syntyy minimaalisesti jätettä, 

joka kierrätetään takaisin tuotteeseen.
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rulla laatta

1 Kokonaispaksuus ISO 1765 4.3 mm 5.3 mm

G
Keskikovan/Kovan/Erittäin kovan 
kulutuksen julkiset tilat

EN 685 Luokka 33 Luokka 33

, Rullan leveys 2.0 m -

9 Rullan pituus 30 m -

Koko - laatta - 50 x 50 cm

Laattojen määrä/pakkaus - 12 (3m2)

. Kokonaispaino ISO 8543 1.8 kg/m2 4.5 kg/m2

2 Mittapysyvyys ISO 2551 / EN 986 < 0.2 % < 0.2 %

t Kulutuskestävyys EN 1307  annex F >1000 kierrosta >1000 kierrosta

g Pyörivät tuolipyörät EN 985 r = ≥ 2.4 jatkuva käyttö r = ≥ 2.4 jatkuva käyttö

> Valonkestävyys EN-ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

[ Liukastumisenesto UK SRG pendulum
Kuiva - erittäin hyvät liukastumisenesto-
ominaisuudet
Märkä - hyvät liukastumisenesto-ominaisuudet

Kuiva - erittäin hyvät liukastumisenesto-
ominaisuudet
Märkä - hyvät liukastumisenesto-ominaisuudet

s
Akustiikka

EN-ISO 717-2 Askelääni ∆lw = 20 dB Askelääni ∆lw = 19 dB

q ISO 354 Äänenvaimennus = 0.10 Äänenvaimennus = 0.10

b Vedenpitävyys EN 1307 annex G Hyväksytty Hyväksytty

Flotex täyttää EN-ISO 14041-standardin vaatimukset

R Paloluokitus EN 13501 B
fl
-s1 B

fl
-s1

Z Liukastumisenesto EN 13893 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30

L Sähköstaattinen varaus ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Lämmönjohtokyky ISO 8302 0.048 m2 K/W 0.040 m2 K/W

 

Flotex täyttää EN-ISO 1307-standardin vaatimukset

Tekniset tiedot
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Forbo Flooring Finland Oy
Heikkiläntie 2, 4 krs. 
00210 Helsinki 
Puhelin: (09) 862 30 300
Faksi: (09) 862 30 301
info.finland@forbo.com
www.forbo-flooring.fi

Myynti:
Travico Oy
Puutarhatie 22
01300 Vantaa 
Puhelin: (09) 477 0780 
Faksi: (09) 477 07810 
travico@travico.fi
www.travico.fi


