
Marmoleum®, Coral®, Colorex® SD/EC,  Step ®, Eternal ®

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA 
PODŁOGOWE W PLACÓWKACH 
SŁUŻBY ZDROWIA

creating better environments



Coral®

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 system  
mat wejściowych Coral, które stanowią 
specjalistyczne i kompleksowe 
rozwiązanie na każdą podłogę.

NATURALNIE HIGIENICZNA PODŁOGA
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Marmoleum®

Naturalnie higieniczne 
wykładziny Marmoleum®

Wykładzina Marmoleum posiada 
naturalne właściwości bakteriostatyczne 
dzięki zawartości składników 
pochodzących z natury, m.in. oleju 
lnianego. Właściwość tę wykładzina 
zachowuje przez cały okres użytkowania 
produktu zapewniając trwałą ochronę  
od momentu zainstalowania.

Wykładzina Marmoleum polecana jest 
szczególnie w miejscach, w których 
higiena i zapobieganie bakteriom 
MRSA (Gronkowiec złocisty oporny 
na metycylinę) i E. coli jest niezwykle 
istotna.

Niskie koszty utrzymania 
wykładzin przez cały okres 
użytkowania dzięki matom 
Coral® 

Wysokiej jakości i odpowiedniej wielkości 
maty wejściowe są nieodzownym 
elementem każdego wejścia do szpitala. 
Niezależne testy udowodniły, że już 6 m 
maty wejściowej Coral zatrzymuje do 94% 
wnoszonegodo budynku brudu i błota.

Maty Coral pomagają zredukować koszt 
pielęgnacji do 65% oraz wydłużają 
okres użytkowania podłóg i wykładzin 
podłogowych. Zabezpieczają je też 
przed niebezpieczeństwem poślizgu.

Coral®



Bezpieczeństwo 
użytkowania dzięki 
wykładzinom Step®

Kolekcja wykładzin antypoślizgowych 
Step to kompleksowe rozwiązania 
podłogowe znajdujące zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie liczy się 
bezpieczeństwo użytkowania.

Wykładzina Step to gwarantowana 
antypoślizgowość przez cały 
okres użytkowania produktu 
oraz największa na rynku gama 
kolorystyczna oraz wzornictwo.

Colorex®
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SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA

Colorex®

Step®

Colorex® do pomieszczeń  
o specjalnych wymaganiach

W specjalistycznych pomieszczeniach 
szpitalnych takich jak sale operacyjne, 
oddziały OIOM i pomieszczenia 
diagnostyczne, wykładzina musi być nie 
tylko estetyczna i higieniczna, ale przede 
wszystkim funkcjonalna. Wykładzina 
Colorex SD/EC jest prądoprzewodząca, 
co umożliwia zapobieganie negatywnym 
skutkom gromadzenia się ładunków 
elektrostatycznych.

Gładka i pozbawiona porów  
powierzchnia stanowi nieprzychyne
środowisko dla bakterii i pleśni oraz 
ułatwia pielęgnację zapewniając  
higieniczne rozwiązanie na długie lata.

Colorex® Colorex®



Biuro: 
Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań
Tel.: + 48 (61) 862 13 82
Fax: + 48 (61) 622 99 71
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

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

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas w Gdańsku
Szpital Zakaźny w Poznaniu
Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu
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

Wykładziny ogólnego zastosowania Eternal®

Wykładzina PVC Eternal dzięki parametrom użytkowym t.j.: trwałość, wytrzymałość  
i łatwość pielęgnacji stanowi doskonałe rozwiązanie w takich miejscach w szpitalu  
jak ciągi komunikacyjne, korytarze, stołówki i pokoje pacjentów.

RÓŻNORODNE WZORNICTWO

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.

creating better environments
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