
 
 

Tworząc 
lepsze 
środowisko:
równowaga ekologiczna:
trudno ją dostrzec, 
ale łatwo zachować



Wierzymy 
w tworzenie lepszego 
środowiska

Produkujemy doskonałe wykładziny, które
są zrównoważone i ekologiczne od chwili
ich wytworzenia do wykorzystania.

Są korzystnym wyborem dla ludzi, 
wnętrz i środowiska.

Poprzez ich zastosowanie w budynkach 
pomagamy naszym klientom pracować, 
żyć i odpoczywać w lepszym środowisku.
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Wierzymy
w tworzenie 
lepszego
środowiska
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Gdy patrzymy na produkty Forbo, dostrzegamy 
piękno i styl. Wykładziny podnoszą komfort 
życia, pracy i zabawy. Jednak wygląd to nie 
wszystko; często ważne jest to, czego tak 
naprawdę nie widać.

W Forbo wierzymy, że prawdziwe zrównoważe-
nie polega na dzieleniu obowiązków i wartości 
między wszystkie zainteresowane strony.



Od chwili 
tworzenia - nasze 
zaangażowanie...
Naszą misją jest tworzenie lepszego środowiska.
Jej realizacja jest możliwa dzięki zintegrowanym działaniom:
odpowiedniemu zarządzaniu fabrykami, przemyślanemu
pozyskiwaniu surowców i wydajnej produkcji wykładzin.

Na przykład:
Do pomiaru wpływu naszych produktów na środowisko naturalne stosujemy 
Analizę Cyklu Życia Produktu (z ang. Life Cycle Assessment). Jesteśmy 
zaangażowani w działania zgodne z zasadami projektowania ekologicznego (z 
ang. Green Design Principles): zwiększamy wydajność, redukujemy konieczność 
stosowania surowców naturalnych oraz zawsze poszukujemy najbardziej 
ekologicznych rozwiązań.

Redukujemy, przetwarzamy i odnawiamy. Na przykład – zbieramy odpad po 
instalacyjny oraz przerabiamy go na nowe produkty.

Wykładziny produkujemy w czystych i wydajnych zakładach produkcyjnych 
zasilanych w 100% energią odnawialną. Lokalizacja fabryk i projektantów 
tworzących nowe kolekcje jest bliska, co ułatwia współpracę.

Fotograf: Bram Goots
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… do momentu 
użytkowania - 
Państwa korzyści…
Gdy myślimy o ekologii i zrównoważeniu, bierzemy 
pod uwagę cały cykl życia wykładziny. Dbamy o to, 
by nasze produkty spełniały swoją rolę od razu po 
zainstalowaniu.

Na przykład:
Produkujemy wykładziny do różnych zastosowań i pomieszczeń 
w budynku. Zaczynamy od polecenia najlepszej wykładziny do 
danego miejsca, mając jednocześnie na uwadze jej profil ekologiczny.

Zawsze poszukujemy takich rozwiązań, które pozwolą na zachowanie 
najniższych kosztów utrzymania. Polecane wykładziny są łatwe 
w instalacji i ekonomiczne w pielęgnacji (przy zużyciu mniejszej ilości 
wody i środków czyszczących).



Marmoleum: 
naturalny talent
Marmoleum od Forbo 
produkowane jest w 97% 
z surowców naturalnych.

Nic więc dziwnego, że jest 
najbardziej ekologiczną wykładziną 
elastyczną na świecie. Marmoleum 
jest tym, czym obdarzyła nas natura.

Produkowanie Marmoleum to sztuka i prawdziwe rzemiosło. 
Na szczęście mamy ponad stuletnie doświadczenie. Marmoleum jest 
wytwarzane z 97% surowców naturalnych, z których 72% jest 
odnawialne (proces trwa około 10 lat).

Sercem Marmoleum jest len, z nasion którego otrzymujemy olej 
lniany – kluczowy surowiec linoleum.

Marmoleum zawiera 43% recyklatów, co redukuje potrzebę 
pozyskiwania surowców naturalnych.

Pod koniec długiego okresu przydatności, Marmoleum jest 
w 100% biodegradowalne.

nasze 
zaangażowanie

Wykladziny linoleum 08



Linoleum Flooring 0806

Marmoleum: 
naturalny talent
Marmoleum od Forbo 
produkowane jest w 97% 
z surowców naturalnych.

Nic więc dziwnego, że jest 
najbardziej ekologiczną wykładziną 
elastyczną na świecie. Marmoleum 
jest tym, czym obdarzyła nas natura.

Marmoleum użytkuje się doskonale od momentu jego 
zainstalowania. Z biegiem lat utwardza się i staje się trwalsze. 
Powłoka ochronna Topshield2 wraz z naturalnymi właściwościami 
antybakteryjnymi pozwala na zachowanie pełnej higieny przy 
minimalnym wykorzystaniu szkodliwych środków chemicznych.

Aprobata brytyjskiego instytutu Allergy UK, 30 razy niższa 
zawartość Lotnych Związków Organicznych (z ang. TVOC), niż ta 
wymagana przez normę europejską oraz o 50 % niższa emisja 
CO2 w porównaniu do innych wykładzin elastycznych. Dobrze 
jest wiedzieć, że Marmoleum przyczynia się do zachowania 
zdrowszego środowiska wewnątrz pomieszczeń.

Odpad po instalacyjny wykorzystujemy ponownie w produkcji 
nowego Marmoleum w fabrykach w Szkocji i Holandii.

Ponieważ jest tak trwałe i łatwe w pielęgnacji, utrzymanie 
Marmoleum jest niezwykle tanie.

Państwa 
korzyści



Wejście: by zachować 
świat zewnętrzny 
na zewnątrz
Oferujemy dwa systemy mat wejściowych: 
tekstylne Coral i sztywne Nuway, zatrzymujące 
do 94% wnoszonego do budynku brudu.

Ich zastosowanie oznacza czystsze wnętrza, 
rzadszą konieczność przeprowadzania 
zabiegów pielęgnacyjnych, bezpieczniejsze 
podłogi i niższe koszty utrzymania.

Od puchu ze starych wykładzin dywanowych do starych sieci 
rybackich wyławianych z dna mórz – wiele kolekcji mat wejściowych 
Coral powstaje na bazie ECONYL®– wysokiej jakości włókna 
otrzymywanego w 100% z przetworzonego poliamidu.

Warstwa spodnia maty Coral Welcome przygotowywana jest na bazie 
przetworzonych butelek PET uzyskując ocenę A/A+ w systemie 
BREEAM.

Produkcja mat Coral odbywa się w zakładzie produkcyjnym 
wykorzystującym wyłącznie ‘zieloną energię’ i generującą niemal 
zerowy odpad. Kolekcje sztywnych systemów mat wejściowych 
Nuway zawierają przetworzone aluminium. 

Przetwarzamy cały odpad metalu i aluminium. Odpad z gumy 
wykorzystujemy w centrach hippicznych.

nasze 
zaangażowanie

Maty wejsciowe 10
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Wejście: by zachować 
świat zewnętrzny 
na zewnątrz
Oferujemy dwa systemy mat wejściowych: 
tekstylne Coral i sztywne Nuway, zatrzymujące 
do 94% wnoszonego do budynku brudu.

Ich zastosowanie oznacza czystsze wnętrza, 
rzadszą konieczność przeprowadzania 
zabiegów pielęgnacyjnych, bezpieczniejsze 
podłogi i niższe koszty utrzymania.

Oferujemy różne rodzaje mat wejściowych, których zadaniem jest 
zatrzymanie do 94% wnoszonego do Państwa budynków 
brudu i błota:

— systemy mat zewnętrznych zeskrobują brud z butów

—  systemy mat wewnętrznych dokładniej oczyszczają buty 
z brudu oraz zbierają wodę zapobiegając poślizgnięciu

Dzięki takim rozwiązaniom redukujemy konieczność częstego 
czyszczenia posadzek w budynku, co prowadzi do oszczędności 
czasu, pieniędzy i wpływa korzystnie na profil ekologiczny .

Dodatkowo maty Nuway Tuftiguard są dwustronne, co znacznie 
wydłuża ich okres użytkowania.

Państwa 
korzyści
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Płytki dywanowe: 
zataczamy pętlę
Wszystkie pętelkowe płytki dywanowe 
produkowane w Wielkiej Brytanii mają 
ponad 50% wagową zawartość 
materiału z recyklingu; ponownie 
w procesie wykorzystywany jest także 
odpad po produkcyjny i po instalacyjny.

Produkcja płytek dywanowych Tessera odbywa się przy 
wykorzystaniu ponad 50% materiału z recyklingu.

Innowacyjna metoda docinania płytek ostrzami ultradźwiękowymi 
pozwala na zredukowanie odpadu o 80 % w porównaniu 
z tradycyjnymi technikami.

Nowoczesne technologie pozwalają na ponowne wykorzystanie 
odpadu po produkcyjnego, dzięki czemu proces wytwarzania jest 
zamknięty, a ilość pierwotnych surowców zredukowana. By nie 
wyrzucać końcówek włókien wykorzystujemy je ponownie przy 
produkcji kolejnych płytek dywanowych Tessera. Kilka kolekcji zwiera 
do 100% przetworzonego włókna ECONYL®.

Wszystkim, którzy chcą pozostać bliżej natury, dedykujemy kolekcję 
naturalnych płytek Westbond, produkowaną z niebarwionej wełny 
otrzymywanej z owiec ras brytyjskich; płytki te posiadają w warstwie 
spodniej do 74% materiałów pochodzących z recyklingu.

nasze 
zaangażowanie

Wykladziny tekstylne
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Płytki dywanowe: 
zataczamy pętlę
Wszystkie pętelkowe płytki dywanowe 
produkowane w Wielkiej Brytanii mają 
ponad 50% wagową zawartość 
materiału z recyklingu; ponownie 
w procesie wykorzystywany jest także 
odpad po produkcyjny i po instalacyjny.

Nasze wykładziny w płytkach są szybkie w instalacji oraz łatwe 
w pielęgnacji, wymagającej niewielkiego użycia wody i środków 
czyszczących.

Działając zgodnie z zasadą projektowania ekologicznego, nasze
innowacyjne płytki można instalować bezkierunkowo, 
minimalizując odpad po instalacyjny do mniej niż 2%.

Jeśli jednak trafi się taki odpad, wykorzystujemy go ponownie 
w fabryce w Preston (Lancashire, Wielka Brytania) do produkcji 
nowych płytek.

Jako firma założycielska organizacji Carpet Recycling UK 
staramy się, by zużyte płytki również były przetworzone 
i ponownie wykorzystane.

Państwa 
korzyści



14

PVC: 
przetwarzając 
winyl
Staramy się wykorzystywać odpad 
PVC (pozyskany także od innych 
producentów wykładzin) przy 
produkcji innych, nowych kolekcji 
Forbo, np. jako warstwa spodnia 
wykładzin tekstylnych Flotex i płytek 
Westbond.

Wykładziny PVC  Forbo zawierają w warstwie spodniej do 
45% materiału przetworzonego.

Wszystkie kolekcje produkowane są w zakładach 
produkcyjnych w Europie i spełniają najwyższe standardy 
zgodności REACH.

Energia wykorzystywana we wszystkich procesach pochodzi 
w 100% ze źródeł odnawialnych. Wszystkie nasze fabryki działają 
w oparciu o system zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Plastyfikatory dodają wykładzinom elastyczności. Są one zwykle 
nieorganiczne. Forbo zaczęło wykorzystywać bardziej naturalne 
‘bio-plastyfikatory’ pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Może 
to mały krok, ale zawsze staramy się szukać sposobów ulepszania 
metod produkcji.

nasze 
zaangażowanie

Wykladziny PVC
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PVC: 
przetwarzając 
winyl
Staramy się wykorzystywać odpad 
PVC (pozyskany także od innych 
producentów wykładzin) przy 
produkcji innych, nowych kolekcji 
Forbo, np. jako warstwa spodnia 
wykładzin tekstylnych Flotex i płytek 
Westbond.

Jesteśmy firmą założycielską programu ‘Vinyl plus’, którego 
zadaniem jest zwiększanie recyklingu PVC w Europie.

Wykładziny PVC Forbo mają innowacyjną budowę i trwałe powłoki 
ochronne. Technologia mikro wytłoczeń redukuje konieczność 
czyszczenia chemicznego i wydłuża okres użytkowania wykładzin.

Program zwrotów odpadu po instalacyjnego umożliwia ich 
ponowne wykorzystanie przy produkcji innych kolekcji w fabryce 
w Ripley (Derbyshire, Wielka Brytania).

Płytki PVC Flex design są instalowane przy użyciu kleju
antypoślizgowego, dzięki czemu można je z łatwością
zdemontować i przetworzyć.

Państwa 
korzyści
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Flotex: 
doskonała 
hybryda
Unikalne połączenie elastycznego 
i trwałego materiału podłogowego 
z elegancją i wygodą wykładziny 
tekstylnej.

nasze 
zaangażowanie
Oszczędzamy do 50 ton kartonu rocznie rezygnując z nawijania
wykładzin na kartonowe rdzenie.

Unikalna budowa wykładzin Flotex pozwala na uwalnianie podczas 
zabiegów pielęgnacyjnych dwukrotnie większej ilości alergenów, 
niż standardowe wykładziny dywanowe, dzięki czemu Flotex spełnia 
wymogi sekcji Californian Specification 01350 dotyczącej jakości 
powietrza wewnątrz pomieszczeń. 

Płytki Flotex zawierają do 59% materiału przetworzonego. Flotex 
to jedyna wykładzina flokowana uzyskująca ocenę A/A+ w systemie 
BREEAM.

Wykladziny flokowane
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Flotex: 
doskonała 
hybryda
Unikalne połączenie elastycznego 
i trwałego materiału podłogowego 
z elegancją i wygodą wykładziny 
tekstylnej.

Nasza wykładzina Flotex jest w 100% wodoodporna. Oznacza 
to, że do efektywnego czyszczenia wystarczy woda i standardowe 
środki czyszczące; Flotex można także czyścić gorącą parą (zwłaszcza 
w miejscach, w których wymagane jest utrzymanie wysokich 
standardów higieny).

Flotex jest zabezpieczony środkiem antybakteryjnym hamującym 
wzrost takich bakterii, jak MRSA i EColi oraz chroniącym przed 
nieprzyjemnymi zapachami.

Flotex jest polecany dla osób cierpiących na choroby układu 
oddechowego i alergie. Jest jedyną wykładziną tekstylną posiadającą 
aprobatę brytyjskiego instytutu Allergy UK.

Państwa 
korzyści



Zielone 
certyfikaty

Nasze wykładziny posiadają certyfikaty 
przyznane przez niezależne laboratoria 
i instytucje. Chętnie wykorzystujemy swoje 
produkty w zrównoważonych projektach 
objętych systemem oceny budynków .

To niewątpliwa korzyść dla Forbo, 
ponieważ dzięki temu propagujemy 
projekty proekologiczne oraz wytyczamy 
obszary do ulepszenia.

To również korzyść dla Państwa, 
ponieważ warto inwestować w wykładziny 
doceniane i plasowane przez ekspertów 
wśród najbardziej ekologicznych 
i wydajnych dostępnych na rynku.

Forbo Flooring Systems 19

Tak długo, jak uda nam się  ulepszać nasze produkty i usługi, 
będziemy tworzyć lepsze środowisko.

Podczas, gdy jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych 
działań proekologicznych, pracujemy nad kolejnymi 
usprawnieniami pozwalającymi na osiąganie jeszcze lepszych 
efektów – dla dobra Państwa i środowiska naturalnego.

Tworząc 
lepsze 
środowisko



Zielone 
certyfikaty

Nasze wykładziny posiadają certyfikaty 
przyznane przez niezależne laboratoria 
i instytucje. Chętnie wykorzystujemy swoje 
produkty w zrównoważonych projektach 
objętych systemem oceny budynków .

To niewątpliwa korzyść dla Forbo, 
ponieważ dzięki temu propagujemy 
projekty proekologiczne oraz wytyczamy 
obszary do ulepszenia.

To również korzyść dla Państwa, 
ponieważ warto inwestować w wykładziny 
doceniane i plasowane przez ekspertów 
wśród najbardziej ekologicznych 
i wydajnych dostępnych na rynku.

Forbo Flooring Systems 19

SILVER

Freiwillig geprüft nach dem TÜV Süddeutschland Umweltstandard UT 21

Wybrane 
międzynarodowe 
nagrody środowiskowe

2805023 
EC-28-08 
Floor Coverings

FFS-2011 
GECA 25-2011 
Floor Coverings

ENVIR
ON

ME

NTAL  CHOICE

A U S T R A L
I A



Zielone certyfikaty 20

Nordic Swan, Blue Angel, Cradle-to-Cradle, 
BREEAM czy Nature Plus – to tylko niektóre 
z ekoznaków przyznanych produktom Forbo. 
Środowiskowa Deklaracja Produktu 
(Environmental Product Declarations – EPD) 
oznacza, że nasze produkty kwalifikują się 
do użycia przy wiodących systemach oceny 
budynków.

LEED
Budownictwo zrównoważone
Wraz z postępem technologicznym wzrasta także świadomość ekologiczna społeczeństwa znajdując 
odzwierciedlenie m.in. w intensywnym rozwoju koncepcji eko-budowania, czyli zastosowania różnych rozwiązań 
opartych na jak najmniej szkodliwych elementach dla środowiska naturalnego. Coraz popularniejsze i modne  
„zielone budownictwo” (certyfikowane wg LEED, BREEAM, DNGB) dotarło także do Polski. Forbo Flooring, dzięki 
swoim produktom, coraz częściej wpisuje się w ten nowoczesny trend, przyczyniając się do zrównoważonego 
rozwoju w budownictwie obiektowym.
 

Forbo Flooring i LEED
System LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) został stworzony i rozwinięty w 1998 roku przez 
niezależną amerykańską organizację Green Building Council propagującą ideę Eko-Budownictwa. Organizacja 
ta zrzesza m.in. firmy, uczelnie wyższe, szkoły, jednostki rządowe zainteresowane podejmowaniem działań 
w kierunku promowania i tworzenia „zielonych budynków”. Klasyfikacja LEED jest punktowym systemem oceny 
obiektów w zakresie spełnienia wymogów budownictwa zrównoważonego. Oceny dokonuje grupa niezależnych 
ekspertów biorąc pod uwagę m.in. następujące wskaźniki: redukcję emisji CO2, wykorzystanie materiałów 
przyjaznych środowisku racjonalne wykorzystanie zasobów, efektywność energetyczną lokalizację budynku, 
oszczędność wody, poprawę jakości mikroklimatu wewnątrz budynku, itp. Na podstawie zdobytych punktów 
we wszystkich kategoriach, przyznawany jest jeden z czterech certyfikatów LEED. Znak LEED to globalnie 
rozpoznawalny i miarodajny dowód na to, iż obiekt budowlany jest przyjazny dla środowiska naturalnego oraz 
jego użytkowników. W Polsce z naszymi wykładzinami jesteśmy obecni m.in. w Zebra Tower, Rondo 1i Platinium 
Business Park w Warszawie. Kolejne budynki ubiegają się o przyznanie certyfikatu, wśród nich m.in. T-Mobile Office 
Park.

Carpet tiles

Product Meets Ska criteria

Alignment (inc. alignment highlights) 3

Apex 3

Arran 3

Barcode 3

Circulate 3

Create Space 1 3

Create Space 2 3

Create Space 3 3

Ethos 3

Helix 3

Inline 3

Mix 3

Rippleweave2 3

Sheerpoint 3

Teviot 3

Weave 3

Westbond

Product Meets Ska criteria

N9000 3

W1200 3

W1500 3

Resilient

Product Meets Ska criteria

Marmoleum sheet 3

Marmoleum tile 3

Resilient

Allura – Luxury vinyl tiles 3

Sarlon – Acoustic vinyl 3

Eternal – General purpose compact vinyl 3

Step – Safety vinyl 3

Flotex

Product Meets Ska criteria

Flotex Sheet 3

Flotex Tile 3

Flotex HD 3

Entrance Flooring Systems

Product Meets Ska criteria

Coral Classic 3

Coral Classic tiles 3

Coral Welcome 3

Więcej informacji na www.forbo-flooring.co.uk/ska

Ska
Ska Biura i Placówki Detaliczne ocenia aranżacje małych i dużych projektów, zarówno remontowa-
nych jak i nowo budowanych, oceniając dobrą praktykę środowiskową  niezależnie od budynku 
podstawowego. Poniższa tabela pokazuje, które z naszych produktów spełniają kryteria Ska dla 
podłóg elastycznych (miękkich) wg opisu następujących dwóch systemów.

M12 kryteria wykładzin miękkich (Ska Biura Vs.1.2 2013)

M12 kryteria wykładzin miękkich (Ska Detaliczne Vs.1.0 2012)



BREEAM 
[Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology]

BREEAM jest najpopularniejszym systemem wielokryterialnej oceny budynków pozwalającym 
na certyfikację obiektów biurowych, handlowych i przemysłowych.Jak pokazuje poniższa 
tabela, Forbo chce dostarczyć Państwu wszystkie informacje pomocne w wyborze właściwego 
rozwiązania podłogowego.

Zielone certyfikaty 22

BREEAM ogólna ocena wykładzin podłogowych

Opis produktu Rodzaj budynku 
Obiektowe

Palcówki 
edukacyjne

Placówki 
zdrowotne

Budownictwo 
mieszkaniowe

Placówki handlowe 
(trwałość)

Placówki handlowe 
(styl)

PVC akustyczne (Sarlon) – wykładzina PVC z warstwą pianki (EN651) A A+ A+ A A A+

LVT (Allura) – płytki i panele PVC z nadrukiem (EN649) A A+ A+ A A+ A+

Prądoprzewodzące płytki (Colorex) – homogeniczne wykładziny PVC 
(EN649) A A+ A+ A A+ A+

Kompaktowe PVC (Eternal) – heterogeniczne Wykładziny PVC (EN649) A A+ A+ A A+ A+

PVC na piance (Novilon, Novilux) – wykładziny PVC na spodzie 
piankowym (EN653) – – – A – –

Linoleum (Marmoleum) – gładkie i dekoracyjne linoleum (EN548) A A+ A+ A A+ A+

Antypoślizgowe PVC (Step) – wykładziny PVC o podwyższonych 
właściwościach antypoślizgowych (EN13845) A A+ A+ B A A+

BREEAM szczegółowa ocena dla grup produktowych

Ripley – Flotex

Flotex F50 płytka na podłożu z materiału przetworzonego B B B B B A+

Flotex F200 rolka na podłożu z PVC A A A+ A A A+

Flotex F200 HD rolka na podłożu z PVC B A A B B A+

Bamber Bridge – Tessera

Alignment B B A B B A+

Apex A A A A A A+

Arran B B A B B A+

Barcode A A A A A A+

Circulate A A A B A A+

Create Space 2 A A A+ A A A+

Create Space 3 A A A+ A A A+

Ethos A A A B A A+

Format A A A B A A+

Helix B B A B B A+

Inline A A A B A A+

Mix A A A B A A+

Sheerpoint B B A B B A+

Teviot A A A A A A+

Weave A A+ A+ A A A+

Wyniki na podłożu Softbac®

Helix na Softbac® A A A B A A

Mix na Softbac® B B B B B A

Teviot na Softbac® A A A+ A A A+

Krommenie – Coral

Coral Classic B B A B B A+

Coral Welcome A A A A A A+

W trakcie publikowania tej tabeli, kolekcje Tessera Create Space 1, Coral Duo, Coral Brush Pure i Coral Brush Blend są poddawane ocenie BREEAM jako nowe produkty.
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W Polsce certyfikacji w systemie BREEAM poddano m.in. Wilanów Office Park.



Jeśli mają Państwo pytania związane z naszą ofertą i wykładzinami zrównoważonymi,
zapraszamy do kontaktu z pracownikami Forbo Poland lub odwiedzenia
http://www.forbo-flooring.pl/Strona-glowna/Tworzac-lepsze-srodowisko/

Forbo Flooring Poland
ul. Wolsztyñska 2
60-361 Poznań
Tel.: +48 (61) 862 13 82
Fax: +48 (61) 622 71 75
E-mail: info@forbo-flooring.pl
www.forbo-flooring.pl


