
creating better environments

KOMPLEKSOWE I BEZPIECZNE
ROZWIĄZANIA PODŁOGOWE
W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

marmoleum® | colorex® | step® | eternal® | sphera® | onyx®  | coral®



SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA PODŁOGOWEKOMPLEKSOWA OFERTA OD JEDNEGO DOSTAWCY
Forbo Flooring od ponad wieku doskonali ofertę wykładzin 
podłogowych skierowaną do szpitali i placówek zdrowotnych. 
Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz poznaniu specyficznych 
wymogów i potrzeb w tym sektorze, stworzyliśmy 
kompleksową ofertę obejmującą zarówno wykładziny 
naturalne (linoleum) Marmoleum, jak również wykładziny PVC: 
specjalistyczne płytki Colorex SD/EC, wykładziny ogólnego 
zastosowania Eternal, wykładziny antypoślizgowe Step oraz 
wykładziny homogeniczne Sphera.

marmoleum® 
Naturalnie higieniczna wykładzina stosowana  
w obiektach służby zdrowia od ponad 100 lat 

• Posiada naturalne właściwości bakteriostatyczne 

• Zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii MRSA  
(Gronkowiec oporny na metycylinę) i E. coli 

• Dzięki powłoce Topshield2 jest trwała, odporna  
na zarysowania i zaplamienia oraz łatwa w pielęgnacji 

• Posiada aprobatę Brytyjskiego Instytutu Alergologicznego  
Allergy UK 

• Złożona w 97% z surowców naturalnych

Step® Sphera® Onyx® Coral®Eternal®Colorex®



colorex® 
Wykładzina do pomieszczeń o specjalnych 
wymaganiach

• Podłoga w formie płytek do pomieszczeń  
specjalistycznych takich jak sale operacyjne,  
oddziały OIOM i pomieszczenia diagnostyczne 

• Spełnia wszystkie standardy higieniczne 

• Prądoprzewodząca (zapobiega negatywnym skutkom  
gromadzenia się ładunków elektrostatycznych) 

• Gładka i pozbawiona porów 

• Łatwa w pielęgnacji

PODŁOGA DO POMIESZCZEŃ O SPECJALNYCH WYMAGANIACH



I RÓŻNORODNE WZORNICTWOBEZPIECZEŃSTWO NA KAŻDYM KROKU

step® 
Wykładzina PVC do miejsc o wysokim ryzyku 
poślizgu   

• Specjalistyczna wykładzina do zastosowania w miejscach  
takich jak sanitariaty, kuchnie, korytarze 

• Różne klasy antypoślizgowości: R9, R10, R11, R12 

• Możliwa do zastosowania w miejscach o wysokim  
stopniu wilgotności (wetroom) 

• Gwarantowana antypoślizgowość przez cały okres 
użytkowania produktu

eternal® 
Wykładziny ogólnego zastosowania   

• Uniwersalna, trwała i wytrzymała wykładzina 

• Ponad 100 wzorów i kolorów do wyboru  
(również wzory podłogi drewnianej) 

• Możliwość utworzenia indywidualnego projektu 
na wykładzinie (np. logo, napis, strzałki w ciągach 
komunikacyjnych) 

• Bezproblemowa pielęgnacja 

• Doskonałe rozwiązanie w takich miejscach  
w szpitalu jak ciągi komunikacyjne, korytarze,  
stołówki i pokoje pacjentów



sphera® 
Najbardziej zaawansowana wykładzina 
homogeniczna PVC na rynku

• Optymalny wygląd i bardzo wysoka trwałość  
dzięki zastosowaniu nowatorskiej formuły lakieru 

• Produkt w 100% bezftalanowy oraz o niskiej emisji  
Lotnych Związków Organicznych (VOC) 

• Wykorzystanie w produkcji „zielonej energii”  
oraz zerowy odpad 

• Wysoka odporność na zarysowania oraz chemikalia 

• Wysoki współczynnik odbicia światła (LRV)

INNOWACYJNOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ



CZYSTE I BEZPIECZNE WEJŚCIEOKŁADZINY ŚCIENNE  DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH

onyx®+ 
Higieniczna okładzina ścienna PVC   

• Higieniczne rozwiązanie ścienne w sanitariatach, prysznicach i innych pomieszczeniach mokrych  
w szpitalu 

• Dzięki zabezpieczeniom z poliuretanu PUR, utrzymanie jej w czystości jest bardzo łatwe 

• Po spawaniu brzegów łączenia są praktycznie niewidoczne 

• Całkowicie wodoszczelna i wodoodporna 

• Skoordynowana kolorystycznie z wykładzinami Forbo

coral® |  nuway®  
System mat wejściowych do każdego szpitala 

• Skutecznie chroni przed nadmiarem wznoszonego na obuwiu  
i kółkach brudu, błota, żwiru oraz wilgoci z zewnątrz 

• Chroni przed substancjami zanieczyszczającymi środowisko 
wewnątrz budynku 

• Wysoce efektywny sposób na ograniczenia nakładów  
na pielęgnację 

• Klasa trudnozapalności Bfl-s1

Forbo podchodzi do każdej inwestycji kompleksowo  
oferując profesjonalne doradztwo i dobór wykładzin,  
jak również produkty instalacyjne, systemy  
przygotowania podłoża, akcesoria wykończeniowe  
oraz produkty do pielęgnacji wykładzin.  

Takie podejście gwarantuje oszczędność czasu, 
pieniędzy i odpowiedzialność 
za całość projektu w jednych rękach.

Zapraszamy do kontaktu:
info.pl@forbo.com
tel. +48 61 862 13 82



Biuro:
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

Forbo posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań w placówkach medycznych. 
Świadczą o tym miliony metrów kwadratowych naszych wykładzin
zainstalowanych w środowiskach szpitalnych w Polsce. 
Przykładowe realizacje: 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka CMR we Wrocławiu
Ikardia Szpital Kardiologii Inwazyjnej w Nałęczowie
Szpital Medicover w Warszawie
Placówki Luxmed w Lublinie
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sieniawka
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas w Gdańsku
Szpital Zakaźny w Poznaniu
Szpital ul. Lutycka w Poznaniu
Szpital Dziecięcy ul. Szpitalna w Poznaniu
Centrum Medicus we Wrocławiu
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju
Szpital Onkologiczny w Bielsku-Białej
Szpital im. Dietla w Krynicy-Zdroju 
Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie - Oddział Chirurgii Jednego Dnia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie 
Przychodnia w Nowym Sączu 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie
Szpital Położniczy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie
Oddział Radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Prywatna Przychodnia Zdrowia w Miedzyrzecu Podlaskim
Szpital nr 2 w Rzeszowie - Oddział Położnictwa
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc w Otwocku
Zakład Mikrobiologii CKD Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego 
Szpital Praski w Warszawie
Szpital Kliniczny ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie

Naszą ambicją jest to, aby poprzez nasze rozwiązania podłogowe 
wpływać w pozytywny sposób na zdrowie i komfort jednostki. 
Dla nas nasze zaangażowanie w zrównoważony  
rozwój oznacza dbałość o zdrowie każdego człowieka.

DBAMY O ZDROWIE
KAŻDEGO
CZŁOWIEKA

creating better environments

Forbo Flooring Polska - oficjalny partner 
Stowarzyszenia Architektów Polskich


