
Nasz kolejny krok w tworzeniu lepszego środowiska.

DBAMY O ZDROWIE 
KAŻDEGO  
CZŁOWIEKA
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W dzisiejszych czasach ponad 54% populacji ludzi na świecie mieszka w obszarach 
zurbanizowanych. Przeciętnie spędzamy aż 80%-90% naszego czasu wewnątrz budynku 
i, jakkolwiek zaskakujące może to się wydawać, ta tendencja tylko wzrośnie. Dlatego też 
tak ważna jest jakość środowiska w pomieszczeniach oparta na “zielonej” architekturze 
przyjaznej środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. Obecnie w centrum systemów 
oceny budynków zgodnie z LEED lub WELL jest nie sam produkt, ale budynek jako całość.

Ponieważ nasze podłogi stanowią integralną część środowiska w którym ludzie mieszkają, 
bawią się i pracują, naszą misją jest dostarczanie rozwiązań, które wpływają w pozytywny 
sposób na zdrowie i komfort jednostki. Zaangażowanie w zdrowie każdego człowieka  
to dla nas bardzo ważny aspekt w ramach działań zgodnych z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, które realizujemy od lat.

DBAMY
O ZDROWIE
KAŻDEGO 
CZŁOWIEKA

LEED: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design ;  
http://www.usgbc.org/leed
WELL building standard: http://www.wellcertified.com/
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DBAMY 
O ZDROWIE 
DZIECI W WIEKU 
SZKOLNYM

Aprobata  
Allergy UK
Bakteriostatyczne
Naturalne

Marmoleum

czasu spędzamy wewnątrz budynku
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*Następujące produkty Forbo Flooring produkowane są za pomocą technologii wolnej od ftalanów: 
wykładziny flokowane, wykładziny akustyczne, wykładziny dywanowe, płytki i panele PVC, maty 
wejściowe. Marmoleum, nasza marka naturalnych wykładzin, od zawsze produkowana była bez ftalanów.

Forbo Flooring System w swoich działaniach zwraca szczególną uwagę na uchwałę Organizacji 
Narodów Zjednoczonych z 1987 roku, w której określone zostały cele i działania zmierzające  
do bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości kolejnych pokoleń. Wspieramy wszelkie działania, 
które przyczyniają się do zminimalizowania wpływu na środowisko takie jak: redukcja wpływu 
emisji CO2 (np. metoda Triple Bottom Line (TBL), stosowanie zasady 4R (redukcja, przetwarzanie, 
odnawianie, recykling z ang. reduce, renewable, reuse, recycle) oraz dobór takich składników  
i projektowanie produktu, który umożliwia powtórne ich wykorzystanie (gospodarka okrężna  
z ang. Circular Economy).

Firma Forbo Flooring Systems od zawsze była prekursorem w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju. Od 1996 roku bazujemy na analizie LCA (z ang. Life Cycle Assessment) – naukowej 
metodzie oceny produktu i jego wpływu na środowisko naturalne podczas całego cyklu życia 
produktu. Nie spoczywamy na laurach podejmując się kolejnych działań zmierzających  
do poprawy naszego ekologicznego profilu. 

Nasze motto “Creating better environments -Tworzymy lepsze środowiska” to nie 
zwykły slogan agencji reklamowej, ale myśl przewodnia, misja i postawa, która narodziła się 
z zaangażowania firmy, jak również naszych pracowników, w działania środowiskowe. Na 
przestrzeni lat hasło to stało się cenioną i wartościową filozofią firmy i stoi na czele wszystkich 
naszych wartości.

Tam gdzie inni mówią, my działamy. Naszą misją jest tworzenie lepszego środowiska dzięki 
zintegrowanym działaniom: odpowiedniemu zarządzaniu fabrykami, przemyślanemu 
pozyskiwaniu naturalnych surowców w unikalnej kategorii produktów (linoleum), 
wykorzystywaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych we wszystkich naszych fabrykach, 
wydajnej produkcji wykładzin zgodnej ze standardami zgodności REACH oraz stosowanie 
najnowszych technologii umożliwiających produkcję wykładzin bez plastyfikatorów i bez 
ftalanów.*

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ I NASZE 
ZAANGAŻOWANIE  
W TWORZENIE LEPSZEGO 
ŚRODOWISKA

DBAMY  
O ZDROWIE
JOANNY I MARII

Aprobata 
Allergy UK

Bez ftalanów

Absorpcja 
dźwięków

Flotex
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DBAMY O ZDROWIE
DAWIDA, 
ALEKSANDRA I ZOE

Od pewnego czasu debata środowiskowa w odniesieniu do przyszłości ma jedno założenie: 
dbanie o to, co będzie ważne dla przyszłych pokoleń. A to co ważne będzie w przyszłości 
dzieje się TERAZ! Azjatycki smog, zanieczyszczenie oceanów, wyczerpanie naturalnych 
zasobów ziemi to aktualnie nurtujące nas problemy. W Forbo Flooring koncentrujemy  
się na środowisku DZISIAJ, oraz na jego wpływie na zdrowie każdego człowieka.

Obecny trend określa zdrowie jako “nowe bogactwo, luksus”. Nowo powstała katedra 
Politechniki w Delft (Holandia) zajmująca się badaniem środowiska wewnętrznego  
w budynku nie pozostawia wątpliwości: badania oceny budynków  
i mierzenie wpływu środowiska w miejscu pracy mają bezpośrednie odniesienie  
do zdrowia człowieka.
 

Kluczowymi aspektami są w tym przypadku ocena i kontrola oddziaływania czynników 
środowiskowych (parametry cieplne, akustyczne, oświetlenie i jakość powietrza) na ludzi 
oraz tworzenie środowiska w sposób, który przekształca negatywną energię otoczenia  
w pozytywne doświadczenie.*

Co jako producent wykładzin możemy zrobić by przyczynić się do poprawy zdrowia 
każdego z nas? Dla nas oznacza to tworzenie szerokiego portfolio produktów, które 
oferują najlepsze rozwiązanie w danej kategorii, ulepszanie naszych produktów wszędzie 
tam gdzie to możliwe oraz podążanie drogą nowoczesnych rozwiązań.

Naszą ambicją jest to, aby każda jednostka, która ma kontakt z naszymi wykładzinami 
czerpała korzyści z tworzonego przez nas lepszego środowiska wewnątrz budynku.

ZDROWIE: NASZ KOLEJNY 
KROK W STRONĘ 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

* Prof. dr. ir.  Philomena M. Bluyssen: “Środowisko wewnętrze”

Potrzebne jest nowe spojrzenie na jakość  
środowiska wewnątrz budynku, które bierze pod 
uwagę wszystkie czynniki wpływające na człowieka

Naturalne
Bez ftalanów

Marmoleum
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DBAMY 
O ZDROWIE 
JANA

Mając na uwadze zdrowie wszystkich, którzy żyją, pracują i odpoczywają  
w środowisku, w którym znajdują się nasze wykładziny, dbamy o to, by oferowane 
przez nas produkty były bezpieczne i higieniczne. Filozofia naszej firmy działa  
w oparciu o 3 filary: Zdrowie i Bezpieczeństwo, Zdrowie i Higiena oraz Zdrowie  
i Dobre samopoczucie.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczne środowisko pracy w budynku oznacza środowisko nietoksyczne, o niskiej 
emisyjności i zgodne z międzynarodowymi standardami. Ponadto bezpieczne 
środowisko to bezpieczna podłoga, która chroni przez ryzykiem wypadków, wytycza 
drogę osobom niedowidzącym lub chorym na demencję, jak również tworzy bezpieczne 
środowisko w pomieszczeniach czystych i w salach operacyjnych.

ZDROWIE I HIGIENA
Higieniczne rozwiązanie podłogowe powinno charakteryzować się łatwością pielęgnacji 
oraz, w zależności od środowiska, powstrzymywać rozmnażanie się roztoczy kurzu oraz 
zapobiegać powstawaniu alergii.
Higieniczne rozwiązania podłogowe są szczegółowo zdefiniowane dla każdego miejsca 
aplikacji: dla pomieszczeń czystych w których znajdują się bardzo czułe urządzenia, 
placówek służby zdrowia, gdzie istotna jest kontrola infekcji oraz placówek opiekuńczych, 
gdzie podłoga stanowi bezpośrednie miejsce gier i zabaw. Bardzo ważnym aspektem jest 
również odpowiedni system mat wejściowych, który chroni przed wnoszonym  
do budynku brudem, błotem i wilgocią.

ZDROWIE I DOBRE 
SAMOPOCZUCIE
Dobre samopoczucie i komfort w pomieszczeniu mogą zależeć od odpowiedniej 
stymulacji zmysłów. Podłogi wpływają na wrażenia akustyczne, parametry cieplne 
jak również na poziom odbicia naturalnego światła w pomieszczeniu redukując stres. 
Poprzez kolorystykę i wzornictwo oddziałują również na zachowanie ludzi: wyciszają, 
relaksują lub dodają energii i sprzyjają kreatywności. W Forbo wierzymy, że pod 
względem zdrowia i odczuwanego komfortu najkorzystniejszym rozwiązaniem dla 
człowieka są produkty wykonane z naturalnych materiałów.

NASZE  
ZRÓWNOWAŻONE IDEE

Powłoka 
Topshield2
zapewnia 
łatwość
pielęgnacji

Marmoleum
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DAMY 
O ZDROWIE
ALICJI Pokrycia podłogowe są nieodłączną częścią każdego budynku od placówek 

edukacyjnych, służby zdrowia poprzez biura i miejsca wypoczynku do obiektów 
mieszkaniowych. Forbo tworzy bezpieczne, higieniczne i komfortowe rozwiązania 
podłogowe, które mają pozytywny wpływ na zdrowie każdego człowieka.

PLACÓWKI EDUKACYJNE  
I OPIEKUŃCZE
Faktem jest, że dzieci spędzają najwięcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych, w domu 
i w szkole. Badania jakości powietrza w szkołach podstawowych pokazują, że dzieci 
narażone są na wysokie stężenie CO2, lotne związki organiczne (VOC) i zanieczyszczenia 
biologiczne występujące w powietrzu. Nie bez przyczyny astma i inne choroby alergiczne 
to najbardziej rozpowszechnione schorzenia wśród dzieci w ostatnim dziesięcioleciu  
i wszystko wskazuje na to, że przyczyną tego jest nie genetyka, ale bezpośredni wpływ 
otoczenia.

Wykładzina Marmoleum ma wszystko co posiadać powinna podłoga w placówkach 
edukacyjnych: wytwarzana jest z odnawialnych surowców naturalnych, nie zawiera 
PVC, posiada niską emisję związków lotnych i jest łatwa w pielęgnacji. Wraz z systemem 
mat wejściowych, który chroni przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, stanowi idealne 
rozwiązanie podłogowe dla szkół.

POKRYCIA 
PODŁOGOWE 
DLA ZDROWEGO 
ŚRODOWISKA 
WEWNĄTRZ BUDYNKU

Jasne 
i stymulujące 
środowisko
wspomaga 
koncentrację
i kreatywność

Flotex Vision  
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DBAMY 
O ZDROWIE
HENRYKA

BIURA I MIEJSCA PRACY
Biura to najbardziej zestandaryzowane przestrzenie w budynku o ściśle określonym 
charakterze wnętrza niezmiennym na każdej szerokości geograficznej. W tych 
pomieszczeniach istotne są takie parametry jest: klimatyzacja, mechaniczna wentylacja, 
oświetlenie, wysoki poziom energii. Obecnie widoczne jest dążenie do projektowania,  
za pomocą wzorów i kolorów, takich środowisk pracy, które w zależności od potrzeby 
sprzyjają kreatywności, współpracy, odprężeniu lub energii.

W naszej ofercie znajdą Państwo podłogi o różnorodnej kolorystyce i wzornictwie  
od współczesnych po naturalne, oferujące najwyższy komfort, poprawiające akustykę  
w pomieszczeniu jak również zwiększające poziom odbicia naturalnego światła.

PLACÓWKI HANDLOWE  
I WYPOCZYNKOWE
W sektorze handlowo-wypoczynkowym liczy się indywidualność i podkreślanie 
wizerunku/marki sklepu czy hotelu. Jakkolwiek kwestia dotycząca zapewnienia 
bezpieczeństwa, komfortu i dobrego samopoczucia gościom i klientom pozostaje 
priorytetowa i wszędzie taka sama. W przypadku placówek handlowych bardzo istotna 
jest szybkość instalacji oraz łatwość użytkowania podłóg.

W odpowiedzi na potrzeby rynku oferujemy personalizowane podłogi z możliwością 
wysokiej jakości druku cyfrowego oraz łatwe w instalacji modułowe rozwiązania 
podłogowe bez użycia kleju w bogatej palecie wzorów i kolorów.

Komfortowe
i absorbujące 
dźwięki
płytki  
dywanowe

Wysoki 
współczynnik 
odbicia światła 
na panelach 
Allura zapewnia 
uczucie komfortu 
i dobrego 
samopoczucia

Allura I Westbond
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DBAMY  
O ZDROWIE
PANI JADWIGI

DOMY SPOKOJNEJ STAROŚCI  
I DOMY OPIEKI
Odsetek starzejącej się populacji wzrasta w krajach na całym świecie, co przekłada się  
na segment służby zdrowia, w tym doraźnych usług szpitalnych i ratownictwa. 
Środowisko wewnątrz budynku jest jednym z ważniejszych aspektów dla przebywających 
w nim osób starszych, chorych oraz osób trwale potrzebujących opieki. 

Jakość powietrza, bezpieczeństwo i higiena to ważne czynniki, która mają wpływ  
na dobre samopoczucie i komfort każdego człowieka.

W Forbo Flooring dbamy o zdrowie każdego 
człowieka, w każdej przestrzeni, w której znajduje 
się nasza podłoga.

Bez ftalanów
Bogate  
wzornictwo

Eternal
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Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań
Poland
Tel.: +48 (61) 862 13 82
Fax: +48 (61) 622 7175
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

creating better environments

DBAMY O ZDROWIE 
KAŻDEGO 
CZŁOWIEKA
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Forbo Flooring Systems, część szwajcarskiej 
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 flokowane łączą w sobie funkcjonalność, 
kolorystykę i wzornictwo - tworząc gotowe 
rozwiązania do każdego pomieszczenia.

Znajdź nas na:


