špičková textilní krytina
- Design a barvy
- Speciální možnosti
- Segmenty
- Fakta o sametovém vinylu Flotex
- Ostatní varianty krytiny Flotex

…
Jaká je vaše volba?
Výběr je o možnostech a volba designu
začíná výběrem barvy. Barva může
předat zprávu a komunikovat bez slov,
evokuje emoce, vytváří asociace a má
sílu ovlivnit celkovou náladu a pocit
z prostředí. Barva je osobní a vyjadřuje
naše pocity a hodnoty, je to základní
součást naší svobodné volby.

CALGARY | METRO | PENANG | CANYON

calgary

metro

Flotex Calgary nabízí širokou škálu barev
v jemném, přírodním designu, který lze snadno
kombinovat s jinými krytinami Flotex nebo
pružnými podlahovinami, jako je Marmoleum.
Řada Calgary je ideální volbou pro oblasti
použití, které vyžadují tlumenou atmosféru.

Flotex Metro je univerzální téměř jednobarevný
podlahový design, který zahrnuje širokou a
moderní škálu barev. Decentní vzor vyzdvihuje
texturu bez konkrétního tvaru a vytváří
autentický pocit, který je jedinečný pro materiál
Flotex.

penang

canyon

Flotex Penang představuje senzační vzhled
moderního prostředí. Jeho náznak designu
dřevěných prken poskytuje tichý neutrální
design podlahy.

Flotex Canyon je silně téměř jednobarevný
zrnitý dekor, inspirovaný přírodní zeminou
a skálou. Má typickou výraznou texturu se
středním kontrastem.

CALGARY

METRO

PENANG

CANYON

PLANKS

100 x 25 cm

penang

Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037

nimbus l p982017

calgary

carbon l
p990019

mercury l
p982004

zinc l p982007

cement l
p990012

grey l p990002

Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007
Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

shale l p982020

grey l p982037

ash l p982031

canyon

ash l p990010

limestone l
p945022

Canyon | limestone | t545022
Allura Flex | light rustic oak | 1682

stone l p945021

pumice l
p945020

slate l p945019

100 x 25 cm

metro

nimbus l
p946005

grey l p946006

carbon l
p946024

lagoon l
p946020

citrus l p946019

grape l p946016

berry l p946017

tangerine l
p946025

ash l p946007

anthracite l
p946039

indigo l p946001

petrol l p946032

pebble l
p946011

pepper l
p946009

concrete l
p946014

red l p946026

Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007
Metro | lagoon | p946020
Metro | petrol | p946032
Metro | anthracite | p946039

ZVÝRAZNĚNÍ EMBOSOVÁNÍM

50 x 50 cm

Chtěli byste mít v prostoru podlahy, které vyniknou? Zamyslete se nad možností použití embosovaných dílců. Tímto způsobem si můžete hrát
s designem podlahy a mít oblasti nebo jednotlivé dílce, které se budou lišit od těch ostatních. Těchto 12 položek lze vybrat buď s reliéfem
organickým nebo připomínajícím skleněné úlomky. Všechny embosované dílce Flotex mají stejné funkční vlastnosti jako jakýkoliv jiný Flotex.

Reliéf evokující sklo
Tento vzor inspirovaný
sklem má náhodnou
geometrii, kterou
lze použít k přidání
pozoruhodného
akcentu v instalaci.

metro | pebble | t546011
metro | berry | t546017 | tg546517

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

Barevná paleta

anthracite

to546908 l tg546508

gull l to546904 l tg546504

citrus l to546919 l tg546519

sand l to546912 l tg546512

lagoon l to546920 l tg546520

apple l to546937 l tg546537

truffle l to546929 l tg546529

petrol

to546932 l tg546532

evergreen

to546922 l tg546522

cinnamon

to546930 l tg546530

red l to546926 l tg546526

berry

to546917 l tg546517

Organické embosování
Jedná se o všestranný
vzor, který přináší dílcům
decentní směrový
efekt, aniž by byl příliš
formální.

metro | anthracite | t546008 | to546908
metro | citrus | t546019 | to546919

metro | anthracite | to546908

BORDURY

15 m x 11 / 22 cm

Flotex Bordury vám pomáhají být kreativní, když navrhujete svoji podlahu. Nabízí možnost orámovat oblast, oddělit prostor nebo poskytnout
vaší podlaze ohraničení, které je vloženo z jednoho kusu. Bordury Flotex jsou jednobarevné pásky dostupné pouze v šířkách 11 nebo 22 cm,
které mohou být kombinovány s podlahovou krytinou Flotex v rolích.

bordury
211044
nimbus
232044
211046
grey
232046
211031
ash
232031
211110
tempest
232110
211007
petrol
232007
211016
indigo
232016
211096
electric
232096
211088
evergreen
232088
211087
moss
232087
211085
citrus
232085
211099
gold
232099
211076
pebble
232076
211093
truffle
232093
211081
cocoa
232081
211072
melon
232072
211003
tangerine
232003
211100
lilac
232100
211091
pink
232091
211008
red
232008
211083
berry
232083
211094
cinnamon
232094
211114
chocolate
232114

Flotex bordury (délka role 15 metrů) mohou být
dodány ve dvou šířkách. První 3 číslice barvy označují
vybranou šířku:
211xxx bordura 11cm
232xxx bordura 22cm

ACOUSTIC PLUS
Akustika je problém číslo 2 ve stížnostech na pracovní prostředí. Vylepšené akustické vlastnosti
pomáhají zvýšit koncentraci.
Pro lepší akustické vlastnosti můžeme nabídnout
speciální rubovou vrstvu pro naše čtverce Flotex,
která zvyšuje kročejovou neprůzvučnost o 3 dB
na celkem 22 dB. Bude to další benefit například v
oblasti školství, kanceláří a veřejných prostor. Verzi
AcousticPlus lze objednat pouze pro položky ve formátu
čtverců.

Variantu AcousticPlus lze objednat ve všech
čtvercích jako speciální výrobu v min.
množství 700 m2 od barvy. Dekor
AcousticPlus 746006 je skladem.

Flotex Acoustic Plus poskytují dobrou absorpci hluku
0,25, což je srovnatelné s nejčastěji používanými koberci
v rolích a dílcích.
Kromě absorpce hluku nabízí Flotex Acoustic Plus
velmi dobrou absorpci nárazů. To je důležité pro
oblasti, kde lidé dlouhodobě stojí a kde je důležitý pocit
komfortu pod nohama.

rubová vrstva z 20% z recyklovaného polyesteru od konečného spotřebitele

VOLNÝ ČAS A POHOSTINSTVÍ
Lákavé a reprezentativní
s vizuální přitažlivostí, tak by
měly vypadat vaše restaurace,
hotely nebo muzea.
Podlahové krytiny toho
mohou být důležitou součástí.
Akustika a čistitelnost jsou
nezbytné, vzhled podlahy
zajistí zbytek.

OMYVATELNOST
Flotex může být
čištěn za pomocí
vody a kartáče. Po
vyčištění nebude
kluzký a rychle
uschne. Je tak
snadné si udržet své
místo čisté.

Kurshi hotel, Litva

ŠKOLSTVÍ
Kreativní a inspirativní
prostředí, to je to pravé, v čem
se děti potřebují učit
a rozvíjet. Kromě hraní a
běhání potřebují také klidné
chvíle ke koncentraci. Flotex to
vše může nabídnout. Barevné
vzory v této kolekci mohou
vytvořit ideální prostředí pro
růst dětí.
Flotex má vlastnosti pružné
podlahy, ale zároveň poskytuje
akustiku jako textilní podlahy.
Je také odolný a vynikající
při zachycování a uvolňování
jemného prachu při vysávání.

<22 dB

Kročejový útlum a koeficient
redukce prostorového hluku 0,25

Zvuková pohltivost
ve školách je
nejdůležitější funkcí,
která udržuje
hlučnost na minimu
a umožňuje žákům a
učitelům mít ve škole
dobrý den.

Chunnam library, Korea

ZDRAVOTNICTVÍ A PÉČE
Cítit se jako doma v nemocnici
nebo v zařízení pro péči o
seniory pomůže k uzdravení
a tomu, že se lidé budou cítit
spokojeně. Když je potřeba
zdravotní péče, je lepší být v
prostředí, které se příliš neliší
od toho, na co jsou lidé zvyklí.
Použití sametového vinylu
Flotex může vytvořit tento
útulný a hřejivý pocit. Další
výhodou je snadné čištění a
bezpečná chůze.


VYNIKAJÍCÍ
PROTIKLUZNOST

Flotex zajišťuje
bezpečnou chůzi
osob se sníženou
pohybovou stabilitou
a pocit bezpečí, který
přispívá k útulnosti
okolí.

Erskine Court Care home, Velká Británie

KANCELÁŘE
penang | mercury

Návrhy kanceláří vyžadují
inspiraci, ale také ticho na
některých místech. S krytinou
Flotex si můžete hrát, ať už
používáte lamely, čtverce
nebo pásy v kombinaci s
bordurami. Vytvořte ze své
kanceláře tu, která vynikne a
kde by chtěli pracovat všichni.
Odolná konstrukce podlahy
Flotex udrží podlahu jako
novou. Redukce kročejové
neprůzvučnosti až 22 dB
je výhodou, protože Flotex
sníží hluk i v otevřených
kancelářích. Navíc lze zlepšit
akustiku místnosti pomocí
koeficientu absorpce hluku
0,25 dB. Má také velmi nízké
emise, což zlepšuje zdravé
prostředí v místnosti.

NÍZKÝ VALIVÝ ODPOR

Flotex má nízký
valivý odpor, takže se
snadno používá
v kancelářích.
Díky odolné
konstrukci se vlákna
vrátí do své původní
polohy a podlaha
zůstane jako nová.

OLX office, Brazílie

OBCHODY
Maloobchodní prodejny
v dnešní době potřebují
nabídnout něco extra, čím
by zákazníky přilákaly, aby
navštívili právě jejich obchod.
Dobrý design, usnadnění
orientace, vliv barev a pohodlí
jsou důležité. Se sametovým
vinylem Flotex lze splnit
všechny požadavky. Snadno
čistitelná a funkční konstrukce
zajišťuje, že podlaha zůstane
atraktivní i v následujících
letech.

STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
Bezpečné a pohodlné
nákupní prostředí
s podlahovou
krytinou, kterou lze
vyčistit strojově. Flotex
to zvládne a vydrží.

City 2 Shopping Centre, Dánsko

DIGITÁLNÍ TISK FLOTEX VISION
S kolekcí Flotex Vision Forbo nabízí jedinečnou kolekci více než 500 digitálně tištěných dekorů ve vysokém fotografickém rozlišení.
Designy jsou rozděleny do 6 témat, od květinových vzorů až po realistické obrazy přírodních materiálů. Všechny dekory jsou k dispozici v
několika barevných kombinacích. Na tomto webu najdete příklady jednotlivých dezénů v určité barevné kombinaci.
Abychom ukázali všech 500 barevných kombinací, vytvořili jsme digitální knihovnu Flotex Vision, kde si můžete prohlédnout všechny
vzory a barevné kombinace a hrát si s nimi v různých interiérech.

www.flotexvision.com

PLÁNOVAČ PODLAH
Chcete-li si vizualizovat svoji podlahu, využijte náš plánovač podlah.
Všechny kolekce jsou vloženy, a tak zde můžete vidět, jak vypadá design ve velkém měřítku v plné velikosti.

www.forbo-flooring.com/floorplanner
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≤ 22 dB
KROČEJOVÝ ÚTLUM
A REDUKCE PROSTOROVÉHO
HLUKU 0,25

VYNIKAJÍCÍ
PROTIKLUZNOST

OMYVATELNOST

MOŽNOST
MECHANICKÉHO
MOKRÉHO ČIŠTĚNÍ
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ŠPIČKOVÁ TEXTILNÍ KRYTINA
P
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SEAL OF A

JEDINÁ TEXTILNÍ PODLAHOVÁ
KRYTINA, KTEROU SCHVÁLIL
BRITSKÝ ALERGOLOGICKÝ ÚSTAV
ALLERGY UK

HYGIENICKÝ

30%
FLOTEX

VÍCE NEČISTOT
ODSTRANÍ VE SROVNÁNÍ
S KLASICKÝM KOBERCEM

Až 80 milionů nylonových vláken, která jsou elektrostaticky
ukotvená v základní vrstvě, zachycuje jemný prach a alergeny.
Unikátní struktura zajišťuje jejich uvolnění při čištění. To je
důvod, proč je Flotex jedinou textilní krytinou, kterou schválil
britský alergologický ústav.

KOBEREC
Koberec s klasickou smyčkou nebo volná vlákna
nylonu se střiženou smyčkou zadržují jemný prach
a alergeny, nicméně je neuvolní snadno kvůli jejich
spletitému povrchu smyček, což vede k růstu bakterií a
nehygienické podlaze.

Flotex se liší od ostatních textilních podlahových krytin svou jedinečnou konstrukcí. Kombinací hustého sametového
povrchu a odolné základní vrstvy pro vysokou zátěž, Flotex nabízí to nejlepší z obou světů.
Odolný a pohodlný
Objevte skutečnou odolnost a trvanlivost krytiny Flotex,
která je výsledkem až 80 milionů vláken nylonu 6.6 na
metr čtvereční, a současně si užijte klid a pohodlí obvykle
spojované pouze s koberci.

ROVNÁ VLÁKNA
NYLONU 6.6

Tichý a dobrý pro vnitřní ovzduší
Vlákna neslouží pouze k pohlcování zvuku (>20 dB) a
zvýšení pohodlí, ale také zachycují alergeny a jemný prach
ze vzduchu. Skvělé je, že se potom snadno uvolní při čištění
jak suchou tak mokrou cestou. Tím je zajištěna dobrá kvalita
vnitřního ovzduší, což je důležité zejména pro alergiky.
To potvrzuje zisk prestižního ocenění Allergy UK Seal of
Approval.

bez ftalátů

zachytí jemný prach
a alergeny, které se
při vysávání snadno
uvolní

Flotex v rolích

NÍZKÝ VALIVÝ ODPOR

1

Až 80
milionů

2
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vláken na m
zajišťuje vysokou
trvanlivost
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≤ 52%

5

9

recyklovaného
obsahu

6

Flotex čtverce a lamely

7
8
9

koberec
carpet

Vysávání odstraní
téměř DVOJNÁSOBNÉ
množství ALERGENŮ
ve srovnání s běžným
kobercem

Velmi nízké
emise

Vlákna nylonu 6.6
Lepidlo
Netkaná skelná textilie
Pěnové PVC s uzavřenou strukt.
Vyztužení skelným rounem
Pěnové PVC s uzavřenou strukt.
Kompaktní PVC vrstva
Kompaktní PVC vrstva
Rubová vrstva z recyklovaného PVC

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vždy použijte vstupní čisticí rohož, abyste zabránili vnesení velkého množství nečistot do budovy a zachovali dobrý vzhled podlahy
co nejdéle.

Čištění skvrn
Mnoho druhů skvrn lze odstranit čistou teplou vodou nebo čisticím
prostředkem na koberce. Těžko odstranitelné a odolnější skvrny lze
vyčistit škrabkou a kartáčem.

Pravidelné čištění
Díky pravidelnému vysávání a odstraňování skvrn bude Flotex vypadat
dobře každý den.

Údržba
Pravidelná údržba krytiny Flotex za použití opláchnutí, kartáčování
a vysavače na mokré vysávání / stroje 3 v 1 zaručí nejlepší možný
výsledek .

Pro návod na čištění a údržbu, prosím, navštivte naše webové stránky.

DALŠÍ KOLEKCE SAMETOVÉHO VINYLU FLOTEX
FLOTEX NATURALS
Naše aktualizovaná řada Flotex Vision Naturals vám umožní vytvořit vzhled
skutečného dřeva nebo keramické podlahy a zároveň zachovat pocit tepla,
akustiky a komfortu, který nabízí koberce. Naše nejmodernější technologie
digitálního tisku dosahuje vysoké kvality, vizuál věrný své předloze ze dřeva nebo
keramických textur.

FLOTEX VISION
Flotex Vision nabízí jedinečnou kolekci více než 500 digitálně tištěných dekorů, od
květinových vzorů až po realistické obrazy přírodních materiálů. Chcete-li zobrazit
všechny vzory a barevné kombinace v interiérech, navštivte naši webovou stránku
Flotex vision www.flotexvision.com

FLOTEX DEKORY NA ZAKÁZKU
Pokud máte svojí vlastní představu o designu podlahy, nechte si ho vytisknout na
Flotex. Můžeme pro vás dekor vyrobit a vytisknout jej na našich strojích. Můžete si
hrát s logy, barvami a sladěnými potisky. Nechte se vést vaší představivostí.

FLOTEX PLANKS
Jelikož jsou modulární podlahy velkým trendem, vyvinuli jsme naší novou kolekci
Flotex Planks, která vám pomůže vytvořit módní podlahy, které se liší od jakéhokoli
jiného návrhu. Můžete kombinovat vzory, barvy i směry instalace.

FLOTEX CITYSCAPE
Embosované linie kolekce Flotex Cityscape vytváří zajímavý 3D prostorový design,
který mění svůj vzhled v závislosti na tom, pod jakým úhlem se na něj podíváte.
Tato jedinečná řada dílců je inspirována liniemi a křižovatkami městské krajiny.
Mřížky, které jsou vtlačeny do nylonových vláken, jako embosované vzory vytvářejí
vzrušující texturu na pohled i dotyk. Kolekce Cityscape zahrnuje propracovaný
lineární design řady Integrity a vícebarevný vzor řady Complexity.

FLOTEX BY STARCK
Společnost Forbo Flooring Systems spolupracovala s vizionářským tvůrcem
Philippem Starckem při navrhování vysoce inovativní kolekce systémů
podlahových krytin: Flotex by Starck.
Philippe Starck vytvořil kolekci tří systémů nazvaných Vortex, Artist a Twilight.
Každý z nich je dodáván ve čtyřech samostatných částech, které mohou být volně
uspořádány tak, aby vytvářely vzory pro váš projekt, které se přesně přizpůsobí
vašim potřebám a preferencím.

FLOTEX TIBOR
Průkopnický textilní návrhář Tibor Reich - tvůrce vzoru Tibor - byl jedním z
nejvýznamnějších osobností poválečného britského textilního průmyslu.
Společnost Forbo se spojila s touto britskou designérskou legendou kvůli
vytvoření nových úžasných řad sametového vinylu Flotex. Většina vzorů je
odvozena od Tiborovy průkopnické kolekce Fotexur, která byla uvedena v roce
1957. Díky tisku na sametový vinyl Flotex v zářivých barvách získaly inovativní
Tiborovy návrhy Fotexur nadčasovou atmosféru, přestože se datují do 70 let.

FLOTEX SOTTSASS
Průkopnická jak esteticky, tak technicky. Tato kolekce Flotex Sottsass je výsledkem
tvořivé spolupráce mezi společností Forbo Flooring a italským designérským
studiem Sottsass Associati, které zodpovídá za slavný trend Memphis Design na
konci minulého století. Design Sottsass představuje unikátní organické formy a
nepravidelnosti, zjevně náhodné vzory.

t545019 l slate, t545021 l stone

Technické specifikace
Flotex v rolích, dílcích a čtvercích
splňuje požadavky normy EN 1307
Technické
specifikace
Flotex v rolích, dílcích a čtvercích splňuje požadavky normy EN 1307
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Role

Čtverce

Lamely

Embosované čtverce

Bordury

Čtverce AcousticPlus

Celková tloušťka

ISO 1765

4.3 mm

5.0 mm

5.0 mm

5.0 mm

5.9 mm

4.3 mm

Komerční použití

EN-ISO 10874

Třída 33

Třída 33

Třída 33

Třída 33

Třída 33

Třída 33

Šířka role

2.0 m

–

–

–

–

Délka role

ca.3030mm

–

–

–

–

1515
mm
ca.

Rozměr čtverce/lamely

–

50 x 50 cm

100 x 25 cm

50 x 50 cm

50 x 50 cm

–

Množství čtverců/
lamel v balení

–

12 (3m²)

10 (2.5m²)

12 (3m²)

10 (2.5m²)

–

1.8 kg/m²

4.8 kg/m²

4.8 kg/m²

4.8 kg/m²

2.6 kg/m²

1.8 kg/m²

< 0.2%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.1%

< 0.2%

> 1000 cyklů

> 1000 cyklů

> 1000 cyklů

> 1000 cyklů

> 1000 cyklů

> 1000 cyklů

Celková hmotnost

ISO 8543

Rozměrová stálost

ISO 2551 / EN 986

Odolnost vůči opotřebení EN 1307 příloha F
Odolnost vůči kolečkům
trvalé používání

EN 985 Test A

Barevná stálost

EN-ISO 105-B02

Protikluznost

Akustické vlastnosti

≥6

r ≥ 2.4 trvalé používání
splňuje
≥6

r ≥ 2.4 trvalé používání
splňuje

r ≥ 2.4 trvalé používání
splňuje

≥6

r ≥ 2.4 trvalé používání
splňuje

≥6

r ≥ 2.4 trvalé používání
splňuje

≥6

≥6

Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk
Mokro - pomalý smyk
Mokro - pomalý smyk
Mokro - pomalý smyk
Mokro - pomalý smyk
Mokro - pomalý smyk
Mokro - pomalý smyk

UK SGR kyvadlo

Nárazový zvuk
ΔLw ≥ 20 dB
∆Lw

EN-ISO 717-2
ISO 354

Voděodolnost

r ≥ 2.4 trvalé používání
splňuje

11cm nebo 22 cm

Absorpce zvuku = 0.10

annex GG
EN 1307 příloha

Splňuje

Nárazový zvuk
ΔLw ≥ 19 dB
∆Lw
Absorpce zvuku = 0.10
Splňuje

Nárazový zvuk
ΔLw ≥ 19 dB
∆Lw

Nárazový zvuk
ΔLw ≥ 19dB
∆Lw

Nárazový zvuk
ΔLw ≥ 22dB
∆Lw

Nárazový zvuk
ΔLw ≥ 20dB
∆Lw

Absorpce zvuku = 0.10

Absorpce zvuku = 0.10

Absorpce zvuku = 0.25

Absorpce zvuku = 0.10

Splňuje

Splňuje

Splňuje

Splňuje

Creating Better
Environments
Elektřina z obnovitelných zdrojů

Flotex je vyráběn za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Flotex v rolích obsahuje až 20% recyklovaného obsahu dle hmotnosti. Flotex čtverce / lamely obsahují až 52% recyklovaného obsahu dle hmotnosti.

Recyklovaný obsah

Všechny výrobky Flotex jsou testovány na emise vnitřního ovzduší v souladu s normou ISO 16000-9 po 3 dnech a po 28
dnech. Emise materiálu Flotex Colour v rolích jsou pod detekčním limitem po 28 dnech.

Kvalita vnitřního ovzduší
SKA

-

Flotex splňuje kritéria SKA Rating pro M12 pro měkké podlahové krytiny v kancelářích, obchodech a systému vysokoškolského vzdělávání.
LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

LCA - hodnocení životního cyklu výrobku

Flotex splňuje požadavky normy EN 14041

R
Z
L
e
)

1200202-DOP-811

1200202-DOP-811

1200202-DOP-811

1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811

B fl-s1

B fl-s1

B fl-s1

B fl-s1

B fl-s1

B fl-s1

ENEN
13893
13501

μ ≥ 0.30

μ ≥ 0.30

μ ≥ 0.30

μ ≥ 0.30

μ ≥ 0.30

μ ≥ 0.30

Elektrostatický náboj

ISO 6356

< 2kV

< 2kV

< 2kV

< 2kV

< 2kV

< 2kV

Tepelný odpor

ISO 8302

0.048 m²K/W

0.037 m²K/W

0.037 m²K/W

0.037 m²K/W

0.040 m²K/W

0.048 m²K/W

Emise vnitřního ovzduší

EN 16516
EN 16516

< 0,2 mg/ m33

< 0,2 mg/ m33

< 0,2 mg/ m33

< 0,2 mg/ m33

< 0,2 mg/ m33

< 0,2 mg/ m33

V souladu

V souladu

V souladu

V souladu

V souladu

V souladu

Reakce na oheň
Protikluznost

16516 Obsah specifických

nebezpečných látek

EN 13501

EN 14041

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.
Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.
Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD),které lze nalézt na našich webových stránkách.
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ISO 9001
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9001

creating better environments

,
9
Technické
specifikace
;Technické
specifikace
.
1 /
G 1t
,Gg
9 ,>
; 9[
;
. .s
//
tt
gg
>>
[[
ss
Šířka role

2.0 m

–

–

–

–

Délka role

30 m

–

–

–

–

15 m

–

50 x 50 cm

100 x 25 cm

50 x 50 cm

50 x 50 cm

–

Rozměr čtverce/lamely

Flotex v rolích,
dílcích a čtvercích splňuje požadavky normy EN 1307
Množství čtverců/
lamel v balení

–

12 (3m²)

Role normy EN 1307 Čtverce
Flotex v rolích, dílcích a čtvercích splňuje požadavky

Lamely

10 (2.5m²)
12 (3m²)
10 (2.5m²)
Embosované čtverce
Čtverce AcousticPlus

11cm nebo 22 cm

–
Bordury

1.8 kg/m²
4.8 kg/m²
4.8 kg/m²
4.8 kg/m²
2.6 kg/m²
1.8 kg/m²
Role
Čtverce
Lamely
Embosované čtverce
Bordury
Čtverce AcousticPlus
4.3 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.9 mm
4.3 mm
ISO 2551 / EN 986
< 0.2%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.2%
Rozměrová stálost
Celková tloušťka
ISO 1765
4.3 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.9 mm
4.3 mm
Komerční použití
EN-ISO 10874
Třída 33
Třída 33
Třída 33
Třída 33
Třída 33
Třída 33
Odolnost vůči opotřebení EN 1307 příloha F
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
Komerční použití
EN-ISO 10874
Třída 33
Třída 33
Třída 33
Třída 33
Třída 33
Třída 33
2.0 m
–
–
–
–
11cm nebo 22 cm
Šířka role
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
Odolnost vůči kolečkům EN 985 Test A
splňuje
trvalé
2.0splňuje
m
–splňuje
– splňuje
– splňuje
– splňuje
11cm nebo
22 cm
Šířka
rolepoužívání
30 m
–
–
–
–
15 m
Délka role
Barevná stálost
EN-ISO 105-B02
≥6
≥6
≥6
≥6
≥6
≥6
30 m
–
–
–
–
15 m
Délka role
–
50 x 50 cm
100 x 25 cm
50 x 50 cm
50 x 50 cm
–
Rozměr čtverce/lamely
Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk
UK SGR kyvadlo
Protikluznost
Mokro
Mokro
- pomalý smyk 100
Mokro
- pomalý smyk 50Mokro
- pomalý smyk 50Mokro
Mokro
- pomalý smyk
– - pomalý smyk
50
x 50 cm
x 25 cm
x 50 cm
x 50 cm- pomalý smyk
–
Rozměr čtverce/lamely
Množství čtverců/
–
12 (3m²)
10 (2.5m²)
12 (3m²)
10 (2.5m²)
–
lamel v balení
Nárazový zvuk
Nárazový zvuk
Nárazový zvuk
Nárazový zvuk
Nárazový zvuk
Nárazový zvuk
EN-ISO 717-2
Množství čtverců/
ΔLw
≥ 19 dB
ΔLw ≥ 19 dB
ΔLw ≥ 19dB
ΔLw ≥ 22dB
– ≥ 20 dB
12ΔLw
(3m²)
10 (2.5m²)
12 (3m²)
10 (2.5m²)
–ΔLw ≥ 20dB
Akustické
lamel
v balenívlastnosti
ISO 8543
1.8 kg/m²
4.8 kg/m²
4.8 kg/m²
4.8 kg/m²
2.6 kg/m²
1.8 kg/m²
Celková hmotnost
Absorpce zvuku = 0.10
Absorpce zvuku = 0.10
Absorpce zvuku = 0.25
Absorpce zvuku = 0.10
ISO 354
Absorpce zvuku = 0.10
Absorpce zvuku = 0.10
ISO 8543
1.8 kg/m²
4.8 kg/m²
4.8 kg/m²
4.8 kg/m²
2.6 kg/m²
1.8 kg/m²
Celková hmotnost
ISO 2551 / EN
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.2%
RozměrováVoděodolnost
stálost
Splňuje
Splňuje
Splňuje
Splňuje
Splňuje
Splňuje
EN986
1307 annex G < 0.2%
Celková hmotnost
Celková tloušťka
ISO 1765

ISO 8543

ISO 2551 / EN 986
< 0.2%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
< 0.2%
Rozměrová stálost
Creating
Better EN 1307 příloha F
Odolnost vůči
opotřebení
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
> 1000 cyklů
Environments
Odolnost vůči opotřebení EN 1307 příloha F
cyklů
> 1000
cyklů
> 1000
cyklů
> 1000
cyklů
> 1000
cyklů
> 1000
cyklů
> 1000
používání
r ≥ 2.4 trvalé
používání
r ≥ 2.4 trvalé
používání
r ≥ 2.4 trvalé
používání
r ≥ 2.4 trvalé
používání
r ≥ 2.4 trvalé
používání
r ≥ 2.4 trvalé
Odolnost vůči kolečkům EN 985 Test A
Flotex je vyráběn
splňuje za použití 100% elektřiny
splňujez obnovitelných zdrojů.
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
trvalé používáníElektřina z obnovitelných zdrojů
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
r ≥ 2.4 trvalé používání
Odolnost vůči kolečkům EN 985 Test A
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
trvalé používání
Barevná stálostRecyklovaný EN-ISO
≥6
≥ 6 až 20% recyklovaného≥obsahu
6
≥ 6 čtverce / lamely obsahují
≥ 6až 52% recyklovaného obsahu
≥6
Flotex v rolích obsahuje
dle hmotnosti. Flotex
dle hmotnosti.
obsah 105-B02
Barevná stálost
EN-ISO 105-B02
≥6
≥6
≥6
≥6
≥6
≥6
Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk
pomalý
smykjsou
Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi
Všechny výrobky
Flotex
testovány na emise vnitřního ovzduší v souladu s normou ISO 16000-9 po 3 dnech a po 28
UK SGR
kyvadlo
Protikluznost Kvalita vnitřního
ovzduší
Mokro - pomalý smyk
Mokro - pomalý
smyk Emise
Mokro
- pomalý
smyk
Mokro
-jsou
pomalý
smyk
Mokro
- pomalý
smyk
Mokro - pomalý smyk
dnech.
materiálu
Flotex
Colour
v
rolích
pod
detekčním
limitem
po
28
dnech.
Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk Sucho-velmi pomalý smyk
UK SGR kyvadlo
Protikluznost
Mokro
Mokro
- pomalý smykNárazový
Mokro
- pomalý smyk Nárazový
Mokro
- pomalý smyk Nárazový
Mokrozvuk
- pomalý smyk Nárazový
Mokrozvuk
- pomalý smyk
Nárazový
zvuk- pomalý smykNárazový
zvuk
zvuk
zvuk
EN-ISO 717-2
SKA
SKA Rating
pro
krytiny
v kancelářích,
a systému
vysokoškolského
vzdělávání.
ΔLw
≥ 20
dB Flotex
ΔLwkritéria
≥ 19
dB
ΔLw ≥
19měkké
dB podlahové
ΔLw
≥Nárazový
19dB
ΔLw ≥Nárazový
22dB
ΔLw Nárazový
≥ 20dB
Akustické vlastnosti
Nárazový
zvuk splňuje
Nárazový
zvuk pro M12
Nárazový
zvuk
zvuk obchodech
zvuk
zvuk
EN-ISO 717-2
ΔLw
≥ 20 dB Absorpce zvuku
ΔLw
≥ 19 dB Absorpce zvuku
ΔLw=≥0.10
19 dB Absorpce zvuku
ΔLw=≥0.10
19dB Absorpce zvuku
ΔLw =
≥ 22dB
ΔLw ≥=20dB
0.25
Absorpce zvuku
0.10
Absorpce zvuku
= 0.10
= 0.10
Akustické vlastnostiISO 354
LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.
LCA - hodnocení životního cyklu výrobku
Absorpce zvuku = 0.10
Absorpce zvuku = 0.10
Absorpce zvuku = 0.25
Absorpce zvuku = 0.10
ISO 354
Absorpce zvuku = 0.10
Absorpce zvuku = 0.10
Voděodolnost
Splňuje
Splňuje
Splňuje
Splňuje
Splňuje
Splňuje
EN 1307 annex G

Voděodolnost
Splňuje
Splňuje
Splňuje
Splňuje
Splňuje
Splňuje
EN 1307 annex G
Creating Better
Environments
Creating
FlotexBetter
splňuje požadavky normy EN 14041
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
Environments
Elektřina z obnovitelných zdrojů
Flotex je vyráběn za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Bfl-s1
Bfl-s1
Bfl-s1
Bfl-s1
Bfl-s1
Bfl-s1
Reakce naz oheň
obnovitelných zdrojů
Flotex je vyráběn za použití 100%
elektřiny z obnovitelných
zdrojů.
p982007Elektřina
l penang
zinc, p982020 l penang shale, p982037 l penang
grey
Flotex v rolích obsahuje až 20% recyklovaného obsahu dle hmotnosti. Flotex čtverce / lamely obsahují až 52% recyklovaného obsahu dle hmotnosti.
Recyklovaný obsah
0.30 obsahuje až 20% recyklovaného
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30 Flotex čtverce / lamely
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30 obsahu dle hmotnosti.
μ ≥ 0.30
Protikluznost
EN 13893
Flotexμv≥rolích
obsahu dle hmotnosti.
obsahují až 52% recyklovaného
Recyklovaný obsah
Všechny výrobky Flotex jsou testovány na emise vnitřního ovzduší v souladu s normou ISO 16000-9 po 3 dnech a po 28
Kvalita vnitřního ovzduší
materiálu
Flotex na
Colour
v rolích
pod detekčním
Elektrostatický
náboj
Všechnydnech.
výrobkyEmise
Flotex
emise
vnitřního
v souladulimitem
s<normou
ISOdnech.
16000-9 po 3 <dnech
< 2kV
<jsou
2kV testovány
< 2kVjsouovzduší
2kV po 28
2kV a po 28
< 2kV
Kvalita vnitřního
ovzduší ISO 6356
dnech. Emise materiálu Flotex Colour v rolích jsou pod detekčním limitem po 28 dnech.
SKA
Flotex splňuje kritéria SKA Rating pro M12 pro měkké podlahové krytiny v kancelářích, obchodech a systému vysokoškolského vzdělávání.
0.048
m²K/W Group, světového
0.037 m²K/Wlídra v
0.037 m²K/W
0.037 m²K/W
0.040 m²K/W
0.048 m²K/W
TepelnýFlooring
odpor
ISO 8302
SKA
Forbo
Systems
je součástí skupiny
Forbo
Flotex
splňuje kritéria SKA Rating pro M12
pro měkké podlahové krytiny v kancelářích, obchodech a systému vysokoškolského vzdělávání.
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je základem
pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.
systémů.
celou<LCA
řadu
podlahovin
3
3
< 0,2 mg/ mNabízí
0,2
mg/
m3je základem pro
< 0,2
mg/ m
< 0,2
m3prostředí.
< 0,2 mg/ m3
LCA
zajištění
nejnižšího dopadu
na mg/
životní
pro komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní linoleum, vinyly, koberce,
16516 Obsah specifických
V souladu
V souladu
V souladu
V souladu
V souladu
EN 14041
nebezpečných
láteka vstupní podlahové systémy kombinují funkčnost, barevnost
sametový
vinyl
Flotex splňuje požadavky normy EN 14041
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
i design
a přináší
taknormy
komplexní
Flotex
splňuje
požadavky
EN 14041řešení pro každý interiér.
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
1200202-DOP-811
LCA - hodnocení
životního
cyklu výrobku krytin a pásových
oblasti
podlahových
Emise
vnitřního
ovzdušícyklu výrobku
EN 16516
LCA
- hodnocení
životního
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< 0,2 mg/ m3
V souladu

1200202-DOP-811
1200202-DO

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems
certifikovaný systém řízení
jakosti podle normy ISOB9001.
Bfl-s1 po celém světě mají
Bfl-s1
Bfl-s1
-s1
Bfl-s1
Bfl-s1
Reakce na oheň
fl
Bfl-s1
Bfl-s1
Bfl-s1 v souladu s normou ISO
Bfl-s1
Bfl-s1
Bfl-s1
Reakce
na oheň
Všechny
výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný
systém environmentálního
managementu
14001.
Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD),které lze nalézt na našich webových stránkách.
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
Protikluznost
EN 13893
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
μ ≥ 0.30
Protikluznost
EN 13893
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Elektrostatický náboj
ISO 6356
Elektrostatický
náboj
ISO 6356
ISO 9001

Tepelný odpor
Tepelný odpor

ISO 8302
ISO 8302

< 2kV

< 2kV

0.048 m²K/W
0.048 m²K/W

< 2kV

< 2kV

0.037 m²K/W
0.037 m²K/W

< 2kV

< 2kV

0.037 m²K/W
0.037 m²K/W

< 2kV

< 2kV

0.037 m²K/W
0.037 m²K/W
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Najdete nás na:
Forbo s.r.o.
Emise vnitřního ovzduší
EN 16516
< 0,2 mg/ m3
< 0,2 mg/ m3
< 0,2 mg/ m3
< 0,2 mg/ m3
Novodvorská
994
Emise
vnitřního ovzduší
EN 16516
< 0,2 mg/ m3
< 0,2 mg/ m3
< 0,2 mg/ m3
< 0,2 mg/ m3
142
21
Praha
4
16516 Obsah specifických
16516 Obsah specifickýchEN 14041
V souladu
V souladu
V souladu
V souladu
Česká
Republika
nebezpečných
látek
V souladu
V souladu
V souladu
V souladu
EN 14041
nebezpečných látek
T: + 420 239 043 011
info@forbo.cz
Všechny prodejní
organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.
www.forbo-flooring.cz
Všechny
prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.

< 2kV

< 2kV

< 2kV
< 2kV

0.040 m²K/W
0.040 m²K/W

0.048 m²K/W
0.048 m²K/W

< 0,2 mg/ m3
< 0,2 mg/ m3

< 0,2 mg/ m3
< 0,2 mg/ m3

V souladu
V souladu

V souladu
V souladu

Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.
Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.
Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD),které lze nalézt na našich webových stránkách.
Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD),které lze nalézt na našich webových stránkách.

Najdete nás na:
ISO 9001

creating better environments
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ISO 9001

creating
betterbetter
environments
creating
environments
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