
Vårt neste skritt for å skape bedre miljøer
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2 COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE 

I dag bor mer enn halvparten av verdens befolkning, over 54 %, i urbane områder. I 
gjennomsnitt tilbringer vi cirka 80–90 % av tiden vår innendørs, og selv om dette kanskje 
høres mye ut, kommer det bare til å bli mer. Da er det ikke så rart at det fokuseres stadig 
mer på innemiljøkvalitet, grønn arkitektur og sunne bygninger. Nå er det ikke lenger 
enkeltproduktet, men hele bygningen som står i sentrum for miljøsertifiseringssystemer 
som BREEAM NOR, LEED eller det nyetablerte helsesertifiseringssystemet, 
bygningsstandarden WELL.

Siden gulvene våre er en del av innemiljøet der folk bor, møtes og jobber, er det vår jobb 
å utvikle og tilby produkter som bidrar positivt til enkeltmenneskets helse og komfort.  
Gjennom «Committed to the health of one» fokuserer vi arbeidet vårt vedrørende 
bærekraft på aspektene som angår enkeltmenneskets helse, velvære og komfort i 
samhandling med våre produkter og tjenester, både i dag og for fremtidige generasjoner.

VI PRESENTERER:  
COMMITTED 
TO THE HEALTH  
OF ONE

BREEAM NOR: http://ngbc.no/om-breeam
LEED: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design ; 
http://www.usgbc.org/leed
Bygningsstandarden WELL: http://www.wellcertified.com/

av tiden tilbringer vi innendørs

80-90

Helt naturlig 
Marmoleum gulv 
Godkjent av 
det britiske 
allergiforbundet
God hygienisk 
standard

COMMITTED 
TO THE HEALTH  
OF PRIMARY 7

Marmoleum
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4 COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE 

(* Forbo Floorings produktportefølje benytter ftalatfri teknologi til Flotexgulv, akustiske gulv, tekstilgulv og 
LVT-gulv. Marmoleum, som er linoleummerket vårt, er 100 % ftalatfri.

Forbo Flooring Systems har forpliktet seg til FN-resolusjonen av 1987 som skal sette mål 
for en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Dermed støtter vi initiativer som 
fokuserer på å redusere CO2-utslippet, som Triple Bottom Line, 4R-prinsippet og den 
nyere sirkulære økonomien. 

Forbo Flooring Systems har alltid vært banebrytende innen bærekraft. Allerede i 
1996 introduserte vi vår første livssyklusanalyse (LCA) som en metode for å beregne 
miljøbelastningen gjennom produktenes livssyklus for å bli et stadig mer miljøvennlig 
selskap.

Vårt motto «Creating Better Environments» var ikke et slagord som ble funnet opp av 
et reklamebyrå. Det var et resultat av selskapets engasjement og initiativ for miljøet, 
som preger hele organisasjonen. «Creating Better Environments» har i mange år nå vært 
utbyttet og merverdien til Forbo Flooring Systems i hele verdikjeden.

Der andre diskuterer og kommer med påstander, er det Forbo Flooring Systems som 
gjør noe: vi fremmer et bærekraftig fokus på naturlige, fornybare råvarer i en unik 
produktkategori (linoleum), vi bruker grønn energi på alle produksjonsanlegg, vi 
overholder REACH og har en portefølje uten farlige stofer, og vi er banebrytende i 
bransjen gjennom bruk av de nyeste mykgjørerne og ftalatfrie teknologier (* .

BÆREKRAFT OG 
VÅRT ARBEID FOR 
Å SKAPE BEDRE 
MILJØER

COMMITTED 
TO THE HEALTH  
OF KAREN AND 
SUSAN

Godkjent av 
det britiske 
allergiforbundet

Ftalatfri teknologi

Akustiske egenskaper

Flotex
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6 COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE 

COMMITTED 
TO THE HEALTH  
OF KIT YEE

Lyst og trivelig miljø

Økt konsentrasjon og 
produktivitet

Miljødebatten har lenge handlet om fremtiden og å ivareta det som er viktig for 
fremtidige generasjoner. I den faktiske situasjonen er det åpenbart hva som er viktig: 
Å gjøre noe NÅ! Luftforurensninger i Asia, søppelberg av plast i havet og faren for 
uttømming av naturressurser er noen av vår tids store problemer. Hos Forbo Flooring 
Systems ønsker vi å fokusere på dagens miljø og hvordan det påvirker deg og din helse.

Internasjonale trendrapporter beskriver helse som «den nye rikdommen». Det 
nyopprettede professoratet i innemiljø ved det tekniske universitetet i Delft, 
helsesertifiseringssystemer for bygninger og forskning på positive effekter ved natur på 
arbeidsplassen kan alle vise til tydelige helsekoblinger. 

Nøkkelen er vurdering av og kontroll over den sammenlagte effekten som miljøfaktorene 
(varme, akustikk, lys og luftkvalitet) har på mennesker og bygningsmiljøet, slik at man 
kan snu den negative effekten til en positiv opplevelse(*.

Hva kan en gulvprodusent gjøre for å bidra til enkeltmenneskets helse? For oss innebærer 
det å ha en bred portefølje som gjør at vi kan tilby den beste løsningen for hver enkelt 
situasjon, å gjøre forbedringer der det er mulig, og å sette en standard som fokuserer på 
nyskaping.

«Committed to the health of one» er ambisjonen vår om at alle enkeltmennesker som 
kommer i kontakt med gulvene våre, skal ha utbytte av vårt arbeid for å skape et bedre 
innemiljø.

HELSE -  
NESTE TRINN I 
BÆREKRAFT

(* Prof. dr. ir.  Philomena M. Bluyssen: The indoor environment hand book)

Vi behøver et annet syn på kvaliteten av  innemiljø; 
et syn som tar mulige problemer, interaksjoner, 
mennesker og effekter i betraktning. *

Marmoleum
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8 COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE 

COMMITTED 
TO THE HEALTH  
OF PETER

Marmoleum 
med 
Topshield2 
gir enkelt 
vedlikehold

Med tanke på helse og hva vi kan gjøre for alle som jobber, møtes og bor på gulvene 
våre, jobber vi for å tilby gulvløsninger som gir et trygt og hygienisk miljø. Forbos 
filosofi er basert på tre prinsipper: Helse og sikkerhet, Helse og hygiene samt Helse 
og velvære.

 
HELSE OG SIKKERHET
Et trygt innemiljø har gulv uten farlige stoffer med lavt utslipp som overholder alle 
internasjonale standarder. I tillegg skal et trygt gulv være utformet for å forhindre ulykker, 
veilede synshemmede, virke betryggende på demenspasienter og skape et trygt miljø i 
renromsmiljøer og operasjonssaler. 

HELSE OG HYGIENE
Hygieniske gulvløsninger er utformet for enkel rengjøring, kontrollerer fint støv i ett miljø 
og forhindrer allergier i et annet. Hygieniske gulvløsninger er spesiallaget til formålet, 
det være seg et høyteknologisk renrom med sensitivt utstyr, en helseinstitusjon med 
fokus på infeksjonskontroll eller en barnehage der gulvene brukes til lek og spill. For ikke 
å glemme det som kanskje er viktigst av alt: gode gulvsystemer for inngangsparti som 
forhindrer at smuss og støv i det hele tatt kommer inn i bygningen.

HELSE OG VELVÆRE
Man kan oppnå velvære og komfort ved å kontrollere faktorene som stimulerer sansene 
i innemiljøet. Dermed kan gulv bidra til den akustiske kvaliteten, spille en rolle for 
varmekomforten i rommet og forsterke de tilgjengelige naturlige lyskildene, og i tillegg 
kan naturlige materialer bidra til å beskytte miljøet og redusere stress. Ved hjelp av farger 
og design kan gulv skape atmosfæren av et innemiljø og få folk til å føle seg avslappet og 
komfortable eller levende og energiske. Fremfor alt mener vi at naturlige og bærekraftige 
materialer danner det beste grunnlaget for langsiktig helse og velvære.

VÅRE BÆREKRAFTIGE 
IDEALER

Marmoleum

9



10 COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE 

COMMITTED 
TO THE HEALTH  
OF RYAN, JACK  
& LAUREN 

Marmoleum 
helt naturlig 
ftalatfri

Gulv er en iboende del av bygningsmiljøet, de er til stede på hver kvadratmeter av 
skoler, helseinstitusjoner, arbeidsplasser, fritidssentre og privatboliger. Forbos gulv 
er utformet for å bidra til et trygt, hygienisk og komfortabelt miljø, for din helses 
skyld. 

SKOLER OG BARNEHAGER
 Barn tilbringer mye tid innendørs, både hjemme og på skolen. Parameterne som er målt 
for inneluftkvalitet, indikerer at barn i barneskolen utsettes for store konsentrasjoner 
av CO2 og eksponeres for økte nivåer av svevestøv og biologiske urenheter. Astma og 
allergier er de vanligste kroniske sykdommene blant barn, og tilfellene har økt svært raskt 
de siste tiårene. Funnene kan ikke forklares med genetiske endringer og kommer mer 
sannsynlig av endret miljøeksponering og/eller livsstil.

Forbos Marmoleum er laget av fornybare, naturlige råvarer som har lavt utslipp, er PVC-
frie og enkle å rengjøre. Sammen med et godt gulvsystem for inngangspartiet skaper det 
et bedre innemiljø på skolene.

GULV  
FOR ET SUNT 
INNEMILJØ

Flotex Vision  
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12 COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE 

COMMITTED 
TO THE HEALTH  
OF GRAHAM

Komfortable 
og behagelige  
teppefliserLysrefleksjonsverdier 

(LVR) i Allura 
for velvære og 
produktivitet

KONTORER OG ANDRE 
ARBEIDSMILJØER
Kontorer er blant de mest standardiserte rommene vi har – de har nesten identiske 
karaktertrekk over hele verden. Air condition og mekanisk ventilasjon samt kunstig 
belysning krever mye energi som påvirker innemiljøet. Nå som vi vet mer om effekten av
god kontordesign og de ansattes velvære og produktivitet, er det et tydelig fokus på 
funksjonelle og gode interiører som kombinerer individuelle, felles og lekne muligheter 
for å skape inspirerende arbeidsplasser.

Gulv med en menneskelig designkvalitet, som er livfulle eller tett på naturen, som er 
komfortable og forbedrer akustikken og forsterker de naturlige lyskildene, står sentralt i 
alle kolleksjonene våre. 

HANDEL OG FRITID
I takt med at handels- og fritidssteder blir til opplevelsessentre med særpreg og 
merkevareprofil, fokuserer de på et annet aspekt ved komfort og velvære, samtidig 
som sikkerhet og hygiene fremdeles er like viktig. Det er viktig for handelssegmentet at 
legging, rengjøring og vedlikehold av gulvene går raskt og enkelt.

Særpregede gulv med spesialtilpasset design og modulbaserte, løstliggende produkter 
som er enkle å legge, finnes i alle gulvkolleksjonene våre med et stort utvalg av 
funksjonalitet og design. 

Allura I Westbond
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14 COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE 

COMMITTED 
TO THE HEALTH  
OF MRS ALLAN

Vinylgulv 
med ftalatfri 
teknologi 

BOLIGER FOR ELDREOMSORG 
OG HELSEVESEN
Antallet eldre øker, både absolutt og relativt, i de fleste velstående samfunn i den vestlige 
verden. Dette har mye å si for helsetilbudet, inkludert akutt- og nødtjenester. Innemiljøet 
er hverdagen til de eldre og de som trenger sykdomsbehandling. Inneluftkvalitet, 
sikkerhet og hygiene er de viktige elementene som bidrar til glede og velvære.

Gulv som er enkle å rengjøre, som er bakteriostatiske, eller gulv som forhindrer 
skliulykker, viser veien og hjelper personer med synsproblemer eller nedsatt 
funksjonsevne. Gulvbelegg med hjemlig design, som er hygieniske og enkle å rengjøre, 
som skaper et trygt og innbydende miljø i omsorgsbygninger, har blitt viet ekstra 
oppmerksomhet i porteføljen.

Hos Forbo Flooring Systems bryr vi oss om deg og 
din helse, uansett hvor du går på gulvene våre.

Eternal
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creating better environments

COMMITTED 
TO THE HEALTH 
OF ONE

Helse betyr et trygt, rent og komfortabelt 
miljø både hjemme og på arbeidsplassen. 
Men helse er mye mer: Det er avgjørende for 
hvordan du lever. 
Med gulvløsningene våre ønsker vi å bidra 
positivt til helse og velvære i ditt miljø. Derfor 
er Forbos engasjement for bærekraft også et 
engasjement for din helse.

Norway
Forbo Flooring AS 
Hagaløkkveien 7 
1383 Asker
Tlf.:  66 77 12 00
Fax:  66 77 12 40
E-Mail: info.norway@forbo.com 
www.forbo-flooring.no




