
Marmoleum®, Coral®, Flotex®,  Sarlon®, Step®, Allura®

creating better environments

KOMPLEKSOWE  
ROZWIĄZANIA PODŁOGOWE 
W BUDOWNICTWIE SENIORALNYM



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

Wysokiej jakości i odpowiedniej wielkości
maty wejściowe są nieodzownym
elementem każdego wejścia do budynku.
Niezależne testy udowodniły, że już 6 m
maty wejściowej Coral zatrzymuje do 94%
wnoszonego do 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 
poprzez usuwanie wilgoci z obuwia.

BEZPIECZNA I HIGIENICZNA PODŁOGA

Coral®Marmoleum®

Marmoleum®

Marmoleum®

Marmoleum®

Naturalnie higieniczne 
wykładziny Marmoleum®

Wykładziny Marmoleum produkowane 
są z naturalnych i odnawialnych 
surowców i są trwale antyalergiczne 
i bakteriostatyczne (zapobiegają 
rozmnażaniu się bakterii MRSA i E. coli),  
a zarazem odporne na ścieranie,  
łatwe w pielęgnacji, trwałe i ciepłe  
pod stopami. Dzięki podwójnie 
utwardzanej promieniami UV powłoce 
Topshield2, wykładzina Marmoleum 
osiąga najniższe koszty utrzymania  
przez cały okres użytkowania.

Jako największy na świecie  
producent wykładzin linoleum  
(ponad 30 milionów m2 rocznie),  
Forbo oferuje architektom  
i dekoratorom wnętrz  
nieograniczone możliwości  
wzornicze i asortyment  
nie mający sobie równych.

Coral®

Atmosfera i wygląd placówek 
opiekuńczych oraz komfort  
i bezpieczeństwo przebywających
w nich podopiecznych mają istotny 
wpływ na jakość życia seniorów.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu 
w projektowaniu w budownictwie 
senioralnym oraz poznaniu 
specyficznych wymogów i potrzeb 
w tym sektorze, stworzyliśmy 
kompleksową ofertę obejmującą 
wykładziny, które stanowią 
specjalistyczne rozwiązanie 
podłogowe do każdej placówki.



Uczucie „jak u siebie  
w domu” zapewnią 
panele Allura®

Kolekcja płytek i paneli Allura inspirowana 
naturalnymi materiałami podłogowymi: 
drewnem i kamieniem, posiada wszystkie 
właściwości elastycznej wykładziny 
winylowej: daje uczucie ciepła pod 
stopami, jest łatwa w instalacji i pielęgnacji, 
mocna i niezwykle trwała. 

Największym atutem kolekcji Allura 
jest jej wspaniałe wzornictwo, które 
nadaje każdemu wnętrzu styl  
i przytulny, komfortowy charakter, 
niezwykle istotny w placówkach 
opiekuńczych. 

Step® - bezpieczeństwo 
przede wszystkim

W Domach Spokojnej Starości 
antypoślizgowość jest niezwykle istotnym 
parametrem, który trzeba wziąć pod 
uwagę przy wyborze wykładziny. 
Kolekcja wykładzin Step to gwarantowana 
antypoślizgowość przez cały okres 
użytkowania produktu oraz największa 
na rynku gama kolorystyczna oraz 
wzornictwo. 

Wykładziny antypoślizgowe Step 
spełniają wszystkie higieniczne normy 
niezbędne w takich miejscach jak 
kuchnie i pomieszczenia gospodarcze, 
jak również sanitariaty i prysznice.

Flotex®

SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA

Step®

Flotex® - higiena, komfort  
i wygoda użytkowania 

Flotex jest jedyną na rynku wykładziną 
łączącą zalety elastycznego, zmywalnego, 
trwałego i trudnościeralnego materiału 
podłogowego z ciepłem i wygodą, jakie 
daje wykładzina dywanowa. Miękka 
warstwa spodnia tłumi kroki, krótkie  
i gęste włókna nie gromadzą kurzu,  
a trwały środek Sanitized® zabezpiecza 
wykładzinę przed rozmnażaniem się 
roztoczy kurzu, odpowiedzialnych za 
większość alergii i problemów z układem 
oddechowym. Wykładzina Flotex jest 
całkowicie wodoodporna, a wszelkie 
zabrudzenia można z łatwością usunąć 
przy zastosowaniu podstawowych 
środków czystości lub czystej wody. 
Dodatkowym atutem jest fakt,  
że wykładzina jest antypoślizgowa  
w warunkach suchych jak i mokrych  
oraz antyalergiczna. Bardzo wysoka 
odporność na zabrudzenia wydłuża 
znacząco cykl życia produktu i umożliwia 
wieloletnią eksploatację przy zachowaniu 
walorów estetycznych.

Allura®

Flotex®

Step®



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 opiekuńczych. 
Świadczą o tym tysiące metrów kwadratowych naszych wykładzin 
zainstalowanych w Polsce.

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 
Dom Opieki Samarytanin w Bielsku Białej 
Dom Opieki Społecznej Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej 
Dom Pomocy Społecznej Tukan w Nowym Sączu 
Sanatorium Uzdrowiskowe Wiarus w Muszynie - Złockiem 
Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie  
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku 
Dom Pomocy Społecznej w Pucku
Dom Spokojnej Starości w Starych Bielicach k/ Koszalina
Hospicjum Stacjonarne Dom Opatrzności Bożej w Białymstoku
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Bogate wzornictwo, trwałość i łatwość pielęgnacji dzięki wykładzinie  
Eternal® i Sarlon®

Wykładziny PVC Eternal dzięki doskonałym parametrom użytkowym takim jak: trwałość, wytrzymałość  
i łatwość pielęgnacji możliwe są do zastosowania w wielu miejscach takich jak: korytarze, pokoje pacjentów  
i pomieszczenia ogólnoużytkowe.

Wykładziny akustyczne Sarlon charakteryzują się absorbcją dźwięków uderzeniowych na poziomie 15, 17 i 19 dB  
minimalizując hałas i tworząc bardziej komfortowe środowisko.

Obie kolekcje dostępne są w bogatej palecie kolorystycznej, w tym również o różnorodnych wzorach drewna.

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

Eternal® Sarlon® Sarlon Sparkling®

Wyselekcjonowana gama produktów dedykowanych budownictwu senioralnemu jest dostępna na stronie www.forbo-flooring.pl


