KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA PODŁOGOWE
W BIURACH

Tessera®, Westbond®, Flotex®, Allura®, Marmoleum®

creating better environments

FUNKCJONALNA I LUKSUSOWA PODŁOGA

Tessera®

Westbond® Natural

Westbond®

Tessera®

Dobrze dobrana wykładzina
odgrywa kluczową rolę w tworzeniu
odpowiedniego charakteru
wnętrza w każdym miejscu pracy.
Forbo Flooring posiada bogate
portfolio produktów przeznaczonych
do pomieszczeń biurowych
o doskonałych parametrach
użytkowych i bogatej palecie
kolorystycznej.
Dzięki najwyższej jakości wykonania,
właściwościom higienicznym i dbaniu
o środowisko naturalne, rozwiązania
te sprzyjają tworzeniu zdrowszego,
inspirującego i bezpiecznego
środowiska pracy.

Tessera® - zaprojektowana
z myślą o biurach

Najwyższa jakość?
Westbond®!

Tessera to wysokiej jakości płytki
dywanowe od lat cenione za jakość,
trwałość i funkcjonalność. Dzięki swojej
modułowości pozwalają na znaczne
obniżenie kosztów związanych
z przeorganizowaniem pomieszczeń
biurowych oraz oferują więcej możliwości
dekoracyjnych, niż tradycyjne wersje
w rolkach. Z łatwością można je
instalować na podłogach podniesionych,
skutecznie chowając metry przewodów
komputerowych w przestrzeniach
podpodłogowych, a niezliczona ilość
rotujących kółek meblowych nie zagraża
ich trwałości. W ofercie dostępne są płytki
Tessera o różnorodnej strukturze, wzorach
i kolorystyce do każdego pomieszczenia.

Płytki dywanowe Westbond
są synonimem elegancji i luksusu.
Dzięki zaawansowanej technologii
wytwarzania (‚Fusion Bonded’)
powstaje wykładzina o gęstej i zwartej
budowie oferująca ponadprzeciętny
komfort użytkowania oraz najwyższą jakość.
Wykładzina Westbond nadaje każdej
podłodze pięknego, intensywnego
i niepowtarzalnego wyglądu
wyznaczając nowe standardy
dla pokryć podłogowych w biurach.

Płytki Tessera, od lat cenione
na naszym rynku, to najczęściej
wybierane rozwiązanie podłogowe
do biur.
Westbond®

SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA

Flotex® Linear

Allura® Flex

Panele Allura® Flex gotowe do użytku
tego samego dnia

Flotex® - dla zdrowszego
otoczenia w biurze
Flotex jest jedyną na rynku wykładziną
łączącą zalety elastycznego, zmywalnego,
trwałego i trudnościeralnego materiału
podłogowego z ciepłem i wygodą,
jakie daje wykładzina dywanowa.
Dzięki modułowej budowie
i właściwościach tłumiących dźwięki
idealnie sprawdza się w biurach.
Krótkie włókna nie gromadzą
zanieczyszczeń, a środek Sanitized®
zabezpiecza wykładzinę
przed rozmnażaniem się roztoczy kurzu,
odpowiedzialnych za większość alergii
i problemów z układem oddechowym.
Wykładzina Flotex
to higiena, komfort
i wygoda użytkowania.

Płytki i panele Allura Flex
to produkt typu „loose-lay”,
który instaluje się w prosty sposób
bez użycia kleju i 3 razy szybciej
niż inne panele winylowe.
Ogromnym atutem płytek
jest ich trwałość, łatwość pielęgnacji,
oraz nowoczesny wygląd drewnianej
lub kamiennej podłogi w biurze.
Allura Flex idealnie sprawdza
się przy podłogach podniesionych
i można ją dowolnie łączyć
z płytkami dywanowymi.
Flotex® Linear

Flotex®/ Allura® Flex

RÓŻNORODNE WZORNICTWO
Marmoleum® Modular linoleum w nowej
odsłonie
Marmoleum Modular to kolekcja
płytek linoleum, która daje niezmiernie
szerokie możliwości aranżacji
powierzchni podłogowych.
Dostępność w różnych rozmiarach,
kolorach i kształtach płytek, które można
dowolnie łączyć, pozwala na stworzenie
unikalnych wzorów podłogowych
niespotykanych w żadnym innym biurze.
Bogata kolorystyka we wnętrzu
sprzyja kreatywności oraz może
podkreślać indywidualny
charakter budynku.
Marmoleum® Modular

Forbo posiada ogromne doświadczenie w zakresie rozwiązań podłogowych dla powierzchni
biurowych. Świadczą o tym tysiące metrów kwadratowych naszych wykładzin
zainstalowanych w Polsce.
Siedziba Asseco Poland, Wilanów Office Park w Warszawie – Tessera Apex
Biurowiec LC Corp w Warszawie – Tessera Apex
Miasteczko Orange, Siedziba TP S.A. w Warszawie – Tessera Apex
Lotnisko Chopina w Warszawie – Tessera Apex
Platinium Business Park w Warszawie –Tessera Apex
Stadion Narodowy w Warszawie – Tessera Apex
Bonarka Office Park w Krakowie – Tessera Format
LC Corp Tower Katowice – Tessera Apex
Biurowiec Skylight w Warszawie – Allura Flex
Stadion Legii w Warszawie – Tessera Basis
Biurowiec Orco w Warszawie – Tessera Basis
Biura TVN w Warszawie – Tessera Apex
Biura TVP w Warszawie – Tessera Basis, Tessera Apex
Salon Rolls - Royce w Warszawie – Westbond
Kapitanat Portu w Gdyni – Westbond
Biura firmy D&H Engineering w Gdańsku – Allura, Flotex
Biurowiec Garnizon w Gdańsku – Tessera Apex

Biurowiec Alchemia w Gdańsku: Biura firmy Kemira – Tessera Alignment
Biurowiec Zarządu Portu Gdynia – Allura
Biura firmy Semeko w Redzie – Eternal
Biura Alstom w Elblągu – Eternal
Biura firmy Żabka w Będzieszynie – Tessera Apex
Leasing Polski w Gdańsku – Flotex
Jabil w Bydgoszczy – Flotex
Unipil w Gdyni – Fotex
Bims Plus w Bydgoszczy – Flotex
Technopark Pomerania w Szczecinie – Alignment, Allura Flex, Marmoleum
Biurowiec Kosmos w Szczecinie – Tessera Apex
Delloitte oddział w Szczecinie – Tessera Apex
ING Oddział w Szczecinie – Westbond
Piastów Office Park w Szczecinie – Tessera Basis
Biurowiec Philips w Pile – Flotex, Apex
Biurowiec Prosta Tower w Warszawie – Alignment
Urząd Dozoru Technicznego w Białymstoku – Tessera Create Space 1

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
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.
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