
TWOJA SPERSONALIZOWANA  
PODŁOGA 
ETERNAL - WYKŁADZINA PVC  
Z MOŻLIWOŚCIĄ NADRUKU 
CYFROWEGO



Wzory z kolekcji Eternal Rainbow to wielobarwne 

przejścia kolorów na długości ponad 10m, 

które układają się we wzór opadającej tęczowej 

kaskady. Ostatni w kolejności odcień przechodzi 

w pierwszy bez widocznych łączeń. Taka skala 

powtarzalności wzorów jest możliwa dzięki 

zastosowaniu najnowszej technologii nadruku 

cyfrowego. Eternal Rainbow jest dostępny w rolce 

o standardowej szerokości 1,95m, którą można 

dowolnie zwiększyć dopasowując do wielkości 

obszaru aplikacji.

BARWY TĘCZY

NOWY WYMIAR   
WZORNICTWA 
PODŁOGOWEGO

Kolekcja Eternal od Forbo Flooring Systems oferuje nową 

jakość kolorów i wzorów drukowanych cyfrowo na wykładzinie, 

jednocześnie zachowując wszystkie zalety wykładziny PVC. Dzięki 

warstwie wierzchniej o grubości 0,7 mm, Eternal charakteryzuje 

się maksymalną odpornością na zużycie i zachowuje piękny 

wygląd przez bardzo długi okres czasu.

Nasz zespół projektowy, dzięki wykorzystaniu najnowszych 

technologii druku cyfrowego, stworzył fascynujące wzory, które 

nie byłyby możliwe do uzyskania za pomocą tradycyjnych technik 

drukarskich. W ramach kolekcji Eternal znajdziemy naturalne 

przejścia kolorów na całej długości rolki, tęczową kaskadę barw  

o powtarzalności wzorów nie mniejszej niż 10m czy spektakularne 

geody wypełnione minerałami dostępne w niespotykanej 

wcześniej skali. Oprócz wzorów z kolekcji Eternal oferujemy 

również realizację projektów na specjalne zamówienie już  

od 12m². Różnorodność nadruku jaką oferuje Eternal sprawia,  

że wykładzina znajduje zastosowanie w wielu segmentach rynku: 

w salach konferencyjnych, wnętrzach sklepów, atrium  

w placówkach edukacyjnych czy też budynkach publicznych.



Spektakularne geody wypełnione minerałami czy skamieniała kora w niespotykanej dotąd wielkości 

to wzory, które stanowić mogą centralny punkt na podłodze każdego wnętrza. Każdy wzór kolekcji 

Magnified Nature może zostać wydrukowany w dowolnie wybranej skali i stanowić element 

przyciągający spojrzenia. Wzory kolekcji Magnified Nature mogą utworzyć insert w dowolnej 

wykładzinie Eternal. W przypadku projektów na specjalne zamówienie, wzory kolekcji Magnified 

Nature mogą być wydrukowane w skali odpowiadającej metrażowi pomieszczenia.

NATURA W POWIĘKSZENIU 

Sugerowana podłoga do połączenia ze wzorem:

43592 | turquoise sparkle

43982 | petrol sparkle

43482 | dragon sparkle

43232 | night sparkle

Sugerowana podłoga do połączenia ze wzorem:

40322 | smoke palette

43132 | tender sparkle

43212 | mouse sparkle

43812 | taupe sparkle

Sugerowana podłoga do połączenia ze wzorem:

43432 | espresso sparkle

43002 | fog sparkle

43952 | eggplant sparkle

40542 | earth palette

395 cm

450 cm

195 cm

222 cm

Maximum  

Minimum  

395 cm

521 cm

195 cm

257 cm

Maximum  

Minimum  

Colourful Geode

395 cm

450 cm

195 cm

222  cm

Maximum  

Minimum  

Natural Geode

44912 | colourful geode
43982 | petrol sparkle

44922 | natural geode
43002 | fog sparkle

44932 | petrified bark
43002 | fog sparkle



Dla wszystkich poszukujących 

wyrazistych i zdecydowanych wzorów 

oferujemy indywidualną obsługę klienta 

i projekt już przy zamówieniu  

od 12m². Dowolna grafika czy fotografia, 

praktycznie każdy obraz, pod warunkiem 

posiadania praw autorskich, może 

znaleźć się na wykładzinie. Wzory 

drukowane są na podłożu o szerokości 

2m lub 4m, które charakteryzuje 

się wytrzymałością i trwałością 

charakterystyczną dla wykładziny Eternal. 

Materiał występuje w rolce  

lub stanowić może insert w dowolnie 

wybranej wykładzinie Forbo. W rezultacie 

otrzymamy prawdziwie unikatowy wzór 

podłogi, który z pewnością wzbogaci 

wnętrza w muzeach, hotelach, ośrodkach 

wypoczynkowych, placówkach 

handlowych, szkołach czy biurach.

WYKŁADZINA  
NA ZAMÓWIENIE. 
PROJEKT W 100% 
SPERSONALIZOWANY

JAK TO DZIAŁA?

Zdajemy sobie sprawę, że przy projektowaniu podłogi biorą Państwo pod uwagę własne koncepcje, jak również to, 

by wzór atrakcyjnie prezentował się na podłodze. 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące projektu z przyjemnością na nie odpowiemy. Zapraszamy na stronę  

www.forbo-flooring.pl lub prosimy o bezpośredni kontakt z lokalnym biurem Forbo.

SPECYFIKACJA TEChNICZNA

Eternal spełnia wymagania norm EN-ISO 10582

1 Grubość całkowita EN-ISO 24346 2,0 mm

= Grubość warstwy wierzchniej EN-ISO 24340 0,7 mm

: Liczba wzorów 4

H Klasyfikacja: przemysłowe EN-ISO 10874 Klasa 34

K Klasyfikacje obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 43

, Szerokość rolki EN-ISO 24341 * * Szerokość wzoru Długość wzoru

9 Długość rolki EN-ISO 24341 * Rainbow 195 cm 1000 cm

. Waga całkowita EN-ISO 23997 2,8 kg/m2 Wymiar bez krawędzi +/- 25 mm.

2 Stabilność wymiarowa EN-ISO 23999 < 0,1 % Magnified Nature

3 Wgniecenia resztkowe EN-ISO 24343-1 ≤ 0,05 colourful geode min. 195 cm, max 395 cm min. 257 cm, max 521 cm

t Odporność na ścieranie (grupa) EN 660-2 T natural geode min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

g Odporność na krzesła na rolkach ISO 4918 / EN 425 Bardzo dobra petrified bark min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

> Trwałość kolorów ISO 105-B02 ≥ 6 Drukowana na białym tle. Wymiar z krawędzią +/- 25 mm.

0 Giętkość i ugięcie EN-ISO 24344 ø 10 mm

5 Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10

M Odporność elektryczna EN 1081 R1 > 1·109 Ω

  
Eternal spełnia wymogi normy EN 14041

R Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl-s1

Z
Odporność na poślizg - dynamiczny 
współczynnik tarcia EN 13893 DS - µ ≥ 0,30

L Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 ≤ 2 kV

e Przewodność cieplna EN 12524 0,25 W/m·K

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu  
(z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.


