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Wybór odpowiedniego materiału podłogowego stanowi jeden  
z istotnych aspektów projektowania wnętrz w transporcie morskim. 

Materiał nadaje ton całości wrażeń wizualno-
dotykowych na statku w wielu kryteriach 
wpływających na specy�kacje, w tym 
estetykę, trwałość, utrzymanie i wymóg 
certy�kacji IMO. Należy do tego dodać wymogi 
użytkowania, takie jak antypoślizgowość, 
absorpcja akustyczna, komfort, właściwości 
antystatyczne, możliwości czyszczenia, 
certy�katy ekologiczne, a stanie się jasne, 
dlaczego wybór wykładziny podłogowej jest 
złożonym procesem.

Forbo Flooring Systems posiada największy 
asortyment pokryć podłogowych na rynku. 
Nasi kluczowi menedżerowie odpowiedzialni 

TWORZYMY LEPSZE ŚRODOWISKO  
W TRANSPORCIE MORSKIM

za kontakt z Państwem udzielą pomocy 
i wszelkiego niezbędnego doradztwa 
eksperckiego przy wyborze wykładzin 
podłogowych dla Państwa projektów morskich. 
Obok naszych podstawowych kolekcji 
oferujemy również realizację indywidualnych 
projektów na życzenie klienta.

W przypadku, kiedy certy�kacja IMO nie jest 
wymagana przy projekcie morskim warto 
zwrócić uwagę na inne wykładziny Forbo 
Flooring Systems, w tym: sztywne i tekstylne 
systemy mat wejściowych, wykładziny linoleum, 
PVC, wykładziny antypoślizgowe, panele LVT, 
płytki dywanowe, wykładziny �okowane  
i wykładziny igłowane.
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TEKSTYLNE  
MATY WEJŚCIOWE  
I WYKŁADZINY  
DO KORYTARZY
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Coral Marine FR | Sydney blue

Z myślą o zastosowaniu w transporcie morskim Forbo 
zaprojektowało specjalistyczne rozwiązanie: Coral Marine FR. 
Jest to niezwykle skuteczna i wydajna mata wejściowa, która 
jest przy tym komfortowa (zawiera 60% wełny) i atrakcyjna 
wizualnie. Zalety te sprawiają, że jest często wykorzystywana 
również jako wykładzina do korytarzy i innych pomieszczeń 
na statkach.

Mokre i suche zabrudzenia, które wnoszone są na pokład 
na butach i oponach sprawiają, że wnętrza wyglądają na 
brudne i nieatrakcyjne. Jednocześnie mogą one uszkodzić 
wykończenie podłogowe co dodatkowo stwarza zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów. Koszty naprawy 
i konserwacji typowej wykładziny podłogowej w całym 
okresie jej użytkowania mogą być dziewięć razy wyższe 
niż koszt pierwotnej inwestycji. Dlatego też warto wybrać 
profesjonalny system mat wejściowych, który zapobiegnie 
kumulacji brudu i wilgoci, a tym samym przedłuży 
żywotność podłóg i znacząco zmniejszy koszty  
jej czyszczenia, naprawy i ogólnej konserwacji.

•  Zatrzymuje do 95% naniesionych  
zabrudzeń i wilgoci

• Wysoka absorpcja wilgoci

•  Doskonała akumulacja/maskowanie zabrudzeń

•  Trwała konstrukcja: 60% wełny/40% nylonu

•   Nie zawiera PVC i ftalanów 

•  Możliwość przycięcia do odpowiedniego  
rozmiaru/kształtu

•  Wszystkie kolory dostępne na stanie 
magazynowym

•   Redukcja kosztów czyszczenia i przedłużenie 
żywotności wykładzin podłogowych.

Coral Marine FR to wykładzina do zastosowań w transporcie 
morskim, która spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa 
ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) dla produktów stosowanych na jednostkach morskich. 
System włókien i podłoża został tak opracowany, aby spełnił 
najbardziej wymagające normy toksyczności dymu oraz niską 
rozprzestrzenialność płomieni potwierdzone uzyskaniem 
„Wheelmark” IMO. 

Dzięki temu wykładziny Coral Marine FR można z pełną 
odpowiedzialnością polecić do zastosowania na statkach 
wycieczkowych, promach pasażerskich, łodziach czarterowych 
oraz innych jednostkach morskich, jak również w obiektach 
przybrzeżnych oraz znajdujących się na morzu, gdzie 
obowiązuje klasy�kacja „Wheelmark”.

Budowa Coral Marine FR

0493/17   164.117/EC0493/Forbo_2017_0001

Coral Marine FR spełnia wymagania Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej, IMO (ang. International Maritime 
Organisation) oraz posiada oznaczenia towarowe 
zgodnie z dyrektywą dot. sprzętu morskiego (MED).

Coral Marine FR | Santos brown

60% wełna  
i 40% nylon plus  

włókno zdrapujące

Podkład podstawowy

Materiał podkładu z lateksu 
zapewnia najwyższe wskaźniki 

odporności na ogień
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1 Grubość całkowita ISO 1765 ok. 9 mm

Klasy�kacja Przemysłowe

, Szerokość rolki 185 cm

9 Długość rolki Długości rolki ok. 27,5 m (możliwość dopasowania rozmiaru na życzenie)

Trwałość kolorów:

p Światło EN ISO 105/B02 > 5

Tarcie EN ISO 105/X12 4

Woda EN ISO 105/E01 4-5

Woda morska EN ISO 105/E02 4

Szampon BS 1006 4-5

Rozpuszczalniki organiczne EN ISO 105/X05 5

Sposób/typ produkcji Tuftowanie, 5/32” runo cięte

Wzór Prążkowane

Budowa włókna 60% wełna / 40% poliamid

Podłoże tuftu Włóknina poliestrowa

Podkład FR Lateks

. Waga całkowita ISO 8543 ok. 2550 g/m2

Waga runa ISO 8543 ok. 1120 g/m2

= Grubość warstwy wierzchniej ISO 1766 ok. 6 mm

Gęstość włókna ISO 8543 0,141 g/cm3

Liczba tuftów ISO 1763 ok. 96400/m2

s Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 ∆ Lw = 31dB

q Pochłanianie dźwięków EN ISO 354 :2003 f(Hz): 125 250 500 1000 2000 4000

αp: 0,05 0,05 0,1 0,3 0,55 0,6

Z Klasa antypoślizgowości EN 13893 DS

L Ocena zdolności do elektryzacji ISO 6356 < 2,0 kV antystatyczna

e Przewodność cieplna ISO 8302 0,125 m2 K/W

Właściwości ogniowe:*

Uchwała IMO A653(16) Pozytywne 

Rezolucja IMO MSC 307(88) Aneks 1 Część 2 oraz 5 Pozytywne 

Dopuszczenie US Coast Guard nr: 164.117EC0493 EC0493/17

* Przetestowane i zatwierdzone przez IMO przy użyciu 3 mm stalowego  
podłoża i certy�kowanego przez IMO kleju dyspersyjnego Coral Fix.

Produkt końcowy może różnić się od próbki z zachowaniem tolerancji handlowych.
Specy�kacje produkcyjne podlegają standardowym tolerancjom stosowanym w branży.
Firma Forbo zachowuje prawo do poprawy specy�kacji swoich produktów bez  
wcześniejszego powiadomienia. Z wyłączeniem błędów i pominięć.

Specyfikacja techniczna

4201 | Singapore grey4210 | Rotterdam black 4230 | New York black 4207 | Panama blue

4204 | Santos brown4223 | Hong Kong red 4226 | Tangier brown 4222 | Sydney blue

Coral marine FR | Hong Kong red

0493/17   164.117/EC0493/Forbo_2017_0001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CORAL MARINE FR
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JEDYNA NA RYNKU  
ZMYWALNA WYKŁADZINA 
DYWANOWA POSIADAJĄCA  
CERTYFIKAT IMO

8

Flotex Vision FR | Cord orange

Flotex FR to unikatowy produkt, który stanowi połączenie 
trwałości i łatwości pielęgnacji charakterystycznej dla 
wykładziny elastycznej z komfortem, doskonałą akustyką  
oraz antypoślizgowością wykładziny dywanowej. 

•   Wysokiej jakości druk cyfrowy zapewnia  
pełną swobodę projektowania

• Usługa projektowania na zamówienie  

• Waga lekka ok. 1225 g/m2

•  Łatwość czyszczenia przy użyciu  
standardowego sprzętu czyszczącego

•    Nieprzepuszczalny podkład umożliwiający  
czyszczenie na mokro

•  Doskonałe właściwości akustyczne – 22 dB

•  Gładka, podobna do weluru powierzchnia 
tekstylna, po której wygodnie się chodzi i która 
jest ciepła pod stopami

•  Klasa antypoślizgowości >0,30

•  Trwała konstrukcja dzięki użyciu włókien  
nylonowych 6,6

•    Wyższa jakość powietrza we wnętrzu  
(potwierdzona przez niezależny Instytut  
Alergologiczny Allergy UK)

•  Łatwość naprawy uszkodzonych miejsc

•    Flotex nie zawiera orto-ftalanów

•  Możliwość przycięcia do odpowiedniego  
rozmiaru/kształtu.

Flotex FR to komfortowa wykładzina dywanowa o wyjątkowej 
stabilności wymiarowej oraz funkcjonalności: ekstremalnie 
trwała i całkowicie zmywalna.

Flotex jest wykładziną posiadającą aprobatę Brytyjskiego 
Instytutu Alergologicznego Allergy UK i jest polecany dla osób 
cierpiących na choroby układu oddechowego i alergie. Flotex 
pochłania alergeny i roztocza z powietrza, co przyczynia się do 
poprawy jakości powietrza we wnętrzu oraz lepszego 
samopoczucia pasażerów.

Flotex FR oferuje wzory drukowane cyfrowo na życzenie. 
Wykładzina Flotex zbudowana jest z ponad 70 milionów gęsto 
�okowanych włókien nylonowych, dzięki którym możemy 
uzyskać niespotykaną na rynku jakość nadruku cyfrowego.

Jeśli wymagany jest materiał z certy�katem IMO, 
należy upewnić się, że „FR” jest wyraźnie zaznaczone 
na wszystkich zamówieniach.

1121/13   164.117/1121/WCL MED0364

™

Wzmacniająca siatka  
z włókna szklanego

Klej

Tkanina z włókna szklanego

Spieniony PVC  
o zamkniętych komórkach

Włókna nylonu 6.6

Budowa Flotex FR 

Flotex FR spełnia wymagania Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej, IMO (ang. International Maritime 
Organisation) oraz posiada oznaczenia towarowe 
zgodnie z dyrektywą dot. sprzętu morskiego (MED).

Flotex FR | Van Gogh patch of grass
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FLOTEX FR – USŁUGA PROJEKTOWANIA 
INDYWIDUALNEGO WZORU 

OSTATECZNA AKCEPTACJA  
I REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

Stwórz wykładzinę według własnego projektu, korzystając z naszej niestandardowej usługi projektowania oraz wysokiej jakości 
druku cyfrowego na wykładzinie Flotex. Nasi doświadczeni projektanci mogą pomóc na każdym etapie procesu projektowania. 

Istnieje możliwość rekoloryzacji (kolorystyka wzoru na życzenie klienta) lub stworzenie indywidualnego wzoru. Alternatywnie 
możesz wybrać spośród ponad 500 gotowych wzorów występujących w kolekcjach Flotex Colour, Vision oraz kolekcjach 
stworzonych przy udziale światowych projektantów.

PROJEKT NA ŻYCZENIE KROK PO KROKU

OMÓWIENIE  
OGÓLNEGO ZARYSU 
PROJEKTU Z LOKALNYM 
PRZEDSTAWICIELEM FORBO.

DOPASOWANIE 
DOSTARCZONYCH PRÓBEK 
PANTONE / NCS / RAL LUB 
INNYCH DOSTARCZONYCH 
MATERIAŁÓW.

1

3

4
WYSYŁKA PROJEKTU 
GRAFICZNEGO DO KLIENTA  
W CELU AKCEPTACJI.

2
OPRACOWANIE 
PROJEKTU ZGODNIE  
Z WYTYCZNYMI PRZEZ 
PROJEKTANTÓW FORBO.

MÓWIENIE 
G

TAWICIELEM FORBO.

MÓWIENIE 
GO ZARYSU
U Z LOKALNYM 

5
DRUKOWANIE 
FIZYCZNEJ PRÓBKI 
ORAZ JEJ WYSYŁKA 
DO KLIENTA. 

6

11

FLOTEX FR OFERUJE PRAWDZIWĄ 
SWOBODĘ PROJEKTOWANIA  

Flotex FR | Projekt na zamówienie
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Penang

Dostępne w 21 kolorach

Calgary

Dostępne w 22 kolorach

Canyon

Dostępne w 12 kolorach

Flotex Vision FR 

Ponad 500 indywidualnych wzorów z kolekcji Flotex Vision pogrupowano tematycznie (Floral, Lines, Shape, 
Pattern, Image, Naturals) i umieszczono na stronie internetowej Forbo w Bibliotece Cyfrowej Flotex Vision 
www.forbo-�ooring.com/�otexvision, która jest regularnie wzbogacana o nowe wzory i zawsze aktualna. 
Projekty druku cyfrowego o wysokiej rozdzielczości, które tworzą doskonałe tekstury i wyglądają niemal jak 3D.

Flotex Colour FR
Na stronie pokazane są przykładowe wzory. Pełną paletę kolorystyczną znajdziesz na stronie 14 i 15.

Metro

Dostępne w 35 kolorach

Dostępne w 118 
wzorach

Dostępne w 34 
wzorach

Dostępne w 151 
wzorach

ImageFloral Lines

Dostępne w 57 
wzorach

Dostępne w 148 
wzorach

Dostępne w 126 
wzorach

Pattern ShapeNaturals

Flotex Colour FR | Metro grey

Flotex Vision FR | Weave linen

kolekcje

Istnieje możliwość nadrukowania dowolnych symboli, napisów czy logotypu �rmy.

Flotex Designer FR
Kolekcja obejmuje wzory zaprojektowane przez światowej sławy projektantów takich jak Philippe Starck, Tibor Reich, Sottsass i Hemingway.

Dostępne w 77 wzorach Dostępne w 82 wzorach Dostępne w 61 wzorach Dostępne w 4 wzorach

Flotex Tibor FR | Ziggurat aqua
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445022 | canyon limestone

482037 | penang grey

445019 | canyon slate

290019 | calgary carbon 290017 | calgary crystal  290011 | calgary quartz  

246034 | metro lilac

445023 | canyon linen

246009 | metro pepper

290012 | calgary cement

482004 | penang mercury

246007 | metro ash

482027 | penang orchid

482018 | penang bamboo

290022 | calgary condor

290026 | calgary linen  

482020 | penang shale

445021 | canyon stone

482007 | penang zinc

482001 | penang anthracite

290023 | calgary expresso  

482024 | penang purple

482015 | penang beige

246014 | metro concrete

482005 | penang smoke246006 | metro grey

290007 | calgary suede  

246008 | metro anthracite

290013 | calgary caramel  

246035 | metro pink

482075 | penang �ax

246016 | metro grape

246029 | metro tru�e

246015 | metro cocoa

482017 | penang nimbus

246002 | metro tempest445020 | canyon pumice

482016 | penang coral

290010 | calgary ash

246012 | metro sand

246011 | metro pebble

246010 | metro chocolate

246005 | metro nimbus

290002 | calgary grey482031 | penang ash

445026 | canyon garnet 

445025 | canyon earth

482023 | penang dusk

246021 | metro moss

445030 | canyon sulphur  

246036 | metro gold

290024 | calgary �re  

445027 | canyon kelp  

290021 | calgary aqua  

482010 | penang evergreen

290008 | calgary sa�ron  

246025 | metro tangerine

445024 | canyon cloud  

246026 | metro red

482006 | penang sage

246022 | metro evergreen

290006 | calgary sahara  

246013 | metro amber

246031 | metro cherry

482026 | penang neptune

290014 | calgary lime  

290004 | calgary menthol  

246024 | metro carbon

290001 | calgary sky  

246020 | metro lagoon

246019 | metro citrus

445029 | canyon seafoam  

482019 | penang ginger246004 | metro gull

246017 | metro berry482011 | penang sapphire

290015 | calgary azure  

246037 | metro apple

246033 | metro emerald

246032 | metro petrol

290005 | calgary melon  

445028 | canyon sapphire  

246027 | metro burgundy482116 | penang azure246001 | metro indigo

290009 | calgary moss  

246030 | metro cinnamon

246028 | metro jade

246018 | metro mineral

290025 | calgary riviera  

Przedstawione kody dotyczą standardowego Flotexu.  
Jeśli wymagany jest materiał z certy�katem IMO, należy upewnić się, że „FR” jest zaznaczone na wszystkich zamówieniach.
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ODKRYJ PONAD 500 WZORÓW PODŁOGI 
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Dostęp: www.forbo-flooring.com/flotexvision

Wybierz kategorię wzorów (np. Geometric, Lines, Floral etc.)

Kliknij na zakładkę „produkt”, aby zobaczyć wszystkie 
opcje projektowania i kolorystyki dostępne w tej kategorii.

Wybierz preferowany wzór  
(np. Flotex Vision - 500021 Field Riviera)

Aby zobaczyć jak wzór będzie się prezentować w 
pomieszczeniu kliknij na link „Floorplanner” pod zdjęciem 
próbki. Można zmienić scenerię pomieszczenia oraz produkt/
wzór/kolor podłogi w poszukiwaniu wzory idealnego!

W przypadku kolorystyki na zamówienie prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem Forbo.

KROK  1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5

KROK 6

Home  |  Products  |  Flotex Flocked Flooring  |  Flotex sheet  |  Flotex Vision Floral SHARE

FLOORPLANNER

Pyramid – 10 dostępnych kolorów

Full Stop – 6 dostępnych kolorów

Network – 14 dostępnych kolorów

Curve – 10 dostępnych kolorów

Text – 9 dostępnych kolorów

Titanium oak – 1 dostępna kolorystyka

Weave – 3 dostępnych kolorów

Pavillion – 2 dostępnych kolorów

Lattice – 4 dostępnych kolorów

Field – 30 dostępnych kolorów

Metropolis – 2 dostępnych kolorów

Check – 3 dostępnych kolorów

Vector – 24 dostępnych kolorów

Facet – 10 dostępnych kolorów

Helix – 6 dostępnych kolorów

Zebra – 1 dostępna kolorystyka

Heritage – 3 dostępnych kolorów

Spectrum – 8 dostępnych kolorów

Van Gogh – 5 dostępnych kolorów

Pulse – 22 dostępnych kolorów

Przedstawione tu wzory pokazane są tylko w kilku wariantach kolorystycznych. Do zdecydowanej większości wzorów wybór 
kolorystyki jest bardzo szeroki. Aktualne wzory i kolory znaleźć można na stronie: www.forbo-�ooring.com/�otexvision
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Collage – 10 dostępnych kolorów

Etch – 12 dostępnych kolorów

Floret – 6 dostępnych kolorów

Groove – 9 dostępnych kolorów

Swirl – 9 dostępnych kolorów

Grid – 12 dostępnych kolorów

Pebbles – 1 dostępna kolorystyka

Globe – 10 dostępnych kolorów

Cord – 34 dostępnych kolorów

Spin – 36 dostępnych kolorów

Silhouette – 12 dostępnych kolorów

Plaid – 18 dostępnych kolorów

Van Gogh – 5 dostępnych kolorów

Autumn – 12 dostępnych kolorów

Van Gogh – 5 dostępnych kolorów

Contour – 14 dostępnych kolorów

Wonderlab – 4 dostępnych kolorów

Grass – 1 dostępna kolorystyka

Van Gogh – 5 dostępnych kolorów

Firework – 14 dostępnych kolorów

Przedstawione tu wzory pokazane są tylko w kilku wariantach kolorystycznych. Do zdecydowanej większości wzorów wybór 
kolorystyki jest bardzo szeroki. Aktualne wzory i kolory znaleźć można na stronie: www.forbo-�ooring.com/�otexvision

Botanical – 6 dostępnych kolorów

Farmhouse tile – 1 dostępna kolorystyka

Tension – 8 dostępnych kolorów

Chevron – 6 dostępnych kolorów

Tangent – 8 dostępnych kolorów

Flagstone – 1 dostępna kolorystyka

Matrix – 8 dostępnych kolorów

Orbit – 12 dostępnych kolorów

Mosaic – 5 dostępnych kolorów

Blossom – 10 dostępnych kolorów

Journeys – 17 dostępnych kolorów

Ecosystems – 3 dostępnych kolorów

Reclaimed oak – 1 dostępna kolorystyka

Signature – 6 dostępnych kolorów

Trace – 22 dostępnych kolorów

Star – 4 dostępnych kolorów

Linear elm – 1 dostępna kolorystyka

Ring Pull – 8 dostępnych kolorów

Transit – 8 dostępnych kolorów

Cube – 16 dostępnych kolorów
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Vortex

Trzy systemy
Philippe Starck stworzył kolekcję 3 systemów  
o nazwie Artist, Twilight i Vortex. Każdy z nich 
składa się z czterech oddzielnych części, które 
można dowolnie łączyć by stworzyć wzorów  
dla Państwa projektu, który dostosowuje się  
do Państwa potrzeb i preferencji.

AB | vortex A3 | vortexA2 | vortex A4 | vortex

Łączenie i inspiracja
Taka elastyczność sprawia, że możliwości 
kombinacji są niemal nieograniczone.  
Przykładowe opcje są przedstawione obok.

Inspiracja z wykorzystaniem 3 rolek 
wykładziny (szerokość: 6 metrów):

Pełen zakres wzorów rozciąga się na sześć 
metrów szerokości, jeśli połączy się 3 arkusze 
od lewej do prawej w następującej kolejności: 
zaczynając od wzoru przejściowego po lewej 
stronie, wzoru centralnego o długości dwóch 
metrów, a następnie wzór przejściowy po 
prawej stronie.

Inspiracja z wykorzystaniem 3 rolek wykładziny (szerokość: 6 metrów):

= A2 + A3 + A4

= AB + A2 + A3

= A4 + AB + A2

312001 | white

313001 | white

314001 | white

301001 | grey

312002 | ruby

313002 | ruby

314002 | ruby

301022 | ruby

312003 | terracotta

313003 | terracotta

314003 | terracotta

301010 | terracotta

312004 | blue

313004 | blue

314004 | blue

301021 | blue

312005 | chartreuse

313005 | chartreuse

314005 | chartreuse

301012 | chartreuse

312006 | gold

313006 | gold

314006 | gold

301011 | gold

AB

A2

A4

A3

2m szerokość 2m szerokość 2m szerokość

Artist

322007 | ultramarine/turquoise

323007 | ultramarine/turquoise 

324007 | ultramarine/turquoise

301007 | turquoise

322009 | umber/taupe

323009 | umber/taupe

324009 | umber/taupe

301009 | taupe

322011 | olive/gold

323011 | olive/gold

324011 | olive/gold

301011 | gold

322008 | anthracite/silver 

323008 | anthracite/silver 

324008 | anthracite/silver 

301008 | silver

322010 | umber/terracotta 

323010 | umber / terracotta 

324010 | umber/terracotta 

301010 | terracotta

322012 | emerald/chartreuse

323012 | emerald/chartreuse 

324012 | emerald/chartreuse

301012 | chartreuse

AB

B2

B4

B3

332013 | pewter/steel 

333013 | pewter 

334013 | pewter/steel 

331013 | steel

332019 | umber/taupe 

333019 | umber 

334019 | umber/taupe 

331019 | taupe

332015 | umber/spice 

333015 | umber 

334015 | umber spice 

331015 | spice

332020 | burgundy/ruby

333020 | burgundy 

334020 | burgundy/ruby 

331020 | ruby

332017 | sapphire/titan blue 

333017 | sapphire (for t. blue)

334017 | sapphire/titan blue 

331017 | titan blue 

332014 | sapphire/teal

333014 | sapphire (for teal)

334014 | sapphire/teal

331014 | teal

332018 | emerald/chartreuse 

333018 | emerald 

334018 | emerald/chartreuse 

331018 | chartreuse 

332016 | antique/amber

333016 | antique

334016 | antique/amber

331016 | amber

Twilight

C1

C2

C4

C3

Przedstawione kody dotyczą standardowego Flotexu. Jeśli wymagany jest materiał z certy�katem IMO,  
należy upewnić się, że „FR” jest zaznaczone na wszystkich zamówieniach.
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980211 | sa�ron

980412 raspberry stripe

980203 | rust

980403 | raspberry

980207 | marigold

980407 | tomato

980209 | autumn stripe

980409 | citron 980402 | cornflower

980206 | aqua

980411 | marine stripe

980202 | teal

980405 | monochrome 980408 | stone 980401 | pewter 980410 | sa�ron

980208 | marine 980212 | grey stripe 980210 | taupe 980201 | lead 980205 | gunmental980204 | raspberry

980404 | lime 980406 | aqua

Ziggurat

Mosaic

Quartz

980106 | cornflower 980105 | orange 980103 | sa�ron 980102 | camel 980104 | white 980101 | black

980308 | fuschia

980309 | stone

980304 | tomato

980310 | taupe

980306 | marine 980302 | aqua 980303 | lime

980307 | sa�ron 980301 | pewter 980305 | ice

Tessello

Onyx

Tweedy

Arbor

980701 | lime 980707 | mauve980712 | clay 980706 | honey980710 | moss

980704 | marine980705 | heather980702 | pewter 980703 | grey 980708 | smoke 980709 | stone

980711 | taupe

980510 | clay980507 | grey 980501 | pewter980506 | stone

980508 | lime 980503 | aqua

980511 | monochrome

980504 | flame980509 | orange 980514 | citron

980505 | co�ee

980513 | petrol

980512 | raspberry

980502 | marine

980612 | sa�ron

980601 | pewter

980608 | marigold 980602 | marine980610 | corn�ower980606 | aqua980603 | moss

980604 | purple980609 | stone980605 | grey 980611 | taupe 980607 | clay

Atomic

980803 | monochrome 980801 | raspberry 980804 | aqua 980802 | sa�ron

Przedstawione kody dotyczą standardowego Flotexu. Jeśli wymagany jest materiał z certy�katem IMO,  
należy upewnić się, że „FR” jest zaznaczone na wszystkich zamówieniach.
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Bacteria

990202

990404

990201

990304

990203

990503

990401

990106

990403

990102

990501

990303

990301

990402

990302

990105

990101

990502

990103

990104

Terrazzo

990709

990705

990708 990713 990707 990704

990701 990703990712

990711 990710 990706 990702

Wool

990607

990608

990609

990611

990605

990603

990606

990602

990612

990610

990604

990601

Kasuri 

990804

990801

990805

990802

990803

990806

990816

990811

990807

990815

990812

990808

990813

990809

990814

990810

HemingboneHopscotch Mix & Match Fresh Cut Graph

Przedstawione kody dotyczą standardowego Flotexu. Jeśli wymagany jest materiał z certy�katem IMO,  
należy upewnić się, że „FR” jest zaznaczone na wszystkich zamówieniach.



  1 Grubość całkowita ISO 1765 ok. 3,3 mm

G Klasy�kacja EN 1307 Klasa 33

, Szerokość rolki 200 cm

9 Długość rolki 30 m

g Odporność na działanie kółek meblowych EN 985 Tak

Trwałość kolorów:

p Światło EN ISO 105/B02 6

Tarcie EN ISO 105/X12 ≥ 4

Woda EN ISO 105/E01 ≥ 4

Budowa włókna 100% poliamid

Budowa Flokowana wykładzina podłogowa

Podkład Elastyczne podłoże wodoodporne

. Waga całkowita ISO 8543 ok. 1225 g/m2

Grubość warstwy wierzchniej ISO 1766 ok. 2 mm

   s Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 Δ Lw = ok. 22 dB

2 Stabilność wymiarowa ISO 2551 ≤ 0,20%

0 Giętkość i ugięcie ISO 24344 Brak pęknięć (średnica 10 mm wg. Mandrel)

Opór elektryczny ISO 10965 ok. 109Ω

   k Klasa komfortu EN 1307 LC1

Flotex FR spełnia wymogi normy EN 14041

Z Klasa antypoślizgowości EN 13893 > 0,30

L Ocena zdolności do elektryzacji ISO 6356 < 2,0 kV

Właściwości ogniowe:

Uchwała IMO A653(16) Pozytywne 

Uchwała MSC IMO 307(88) Aneks 1 Część 2 oraz 5 Pozytywne 

Dopuszczenie US Coast Guard nr: 164.117/1121/WCL MED0364

Flotex FR produkowany jest na życzenie.

* Przetestowane i zatwierdzone przez IMO przy użyciu 3 mm stalowego  
podłoża i certy�kowanego przez IMO kleju dyspersyjnego Eurocol 640.

Produkt końcowy może różnić się od próbki z zachowaniem tolerancji handlowych.
Specy�kacje produkcyjne podlegają standardowym tolerancjom stosowanym  
w branży. Firma Forbo zachowuje prawo do poprawy specy�kacji swoich  
produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Z wyłączeniem błędów i pominięć.

26

Flotex Vision FR | Wonderlab chameleon

27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – FLOTEX FR

™

1121/13    164.117/1121/WCL MED0364

Jeśli wymagany jest materiał z certy�katem IMO, należy upewnić się, że „FR” 
jest wyraźnie zaznaczone na wszystkich zamówieniach.

Specyfikacja techniczna
Flotex FR spełnia wymogi normy EN 1307



creating better environments
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Forbo Flooring Systems, część Grupy Forbo, światowy lider w produkcji wykładzin 
i pasów transmisyjnych, oferuje pełną gamę pokryć podłogowych do zastosowań 
domowych i obiektowych. Wysokiej klasy elastyczne wykładziny linoleum, 
PVC, dywanowe igłowane, tekstylne i �okowane łączą w sobie funkcjonalność, 
kolorystykę i wzornictwo - tworząc gotowe rozwiązania do każdego pomieszczenia.

Co zrobić teraz?
W celu uzyskania dodatkowych informacji, katalogów lub  
próbek zapraszamy do kontaktu z lokalnym biurem Forbo:

Email: transport@forbo.com
Strona www.forbo-flooring.com/marine
Tel: +48669 888 441

Pozostań z nami w kontakcie: 
Linkedin: Forbo Flooring Transport

@forbotransport

Zapisz się na nasz kwartalny biuletyn morski 
za pośrednictwem naszej strony internetowej: 
www.forbo-flooring.com/transport

- Rozwiązań produktowych w transporcie 
- Nowości i trendów wzorniczych 
- Informacji z Forbo Transport 
- Nowinek branżowych

Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań

Tel: + 48 (61) 862 13 82
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl


