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Forbo Flooring Polska – oficjalnym partnerem SARP
Lider w produkcji wykładzin obiektowych – firma Forbo Flooring Polska - została oficjalnym
partnerem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Współpraca przewiduje wspieranie
zadań statutowych Stowarzyszenia.
Celem SARP jest dbałość o jakość architektury i środowiska – zbudowanego oraz naturalnego – pojmowanych
jako interes publiczny oraz tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona. Cele
te są zbieżne z działaniami jakie Forbo Flooring Polska realizuje od lat.
Forbo Flooring Polska od 20 lat współpracuje z architektami dostarczając produkty najwyższej jakości, łączące
w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo. To jedyna firma na rynku, która oferuje tak bogate portfolio
kompletnych pokryć podłogowych oraz produkty instalacyjne i pielęgnacyjne. Uzupełnieniem oferty jest
doradztwo produktowe i wsparcie techniczne architektów w procesie realizacji.

– Forbo oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich łączą przede wszystkim podobne
perspektywiczne cele. Forbo od wielu lat jest liderem w produkcji wykładzin produkowanych
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ekologii. Dbałość o najwyższą jakość usług
oraz o środowisko – naturalne i zbudowane - od lat wpisane jest w misję firmy – mówi Jakub
Kuszewski, Country Manager firmy Forbo Flooring Polska.
Tworzenie lepszego środowiska zgodnie z polityką Forbo jest możliwe dzięki zintegrowanym działaniom:
odpowiedniemu zarządzaniu fabrykami, wykorzystywaniu naturalnych surowców i energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych we wszystkich fabrykach, wydajnej produkcji wykładzin zgodnej ze standardami
zgodności REACH oraz stosowanie najnowszych technologii.

Dbałość o zdrowie każdego człowieka, który ma kontakt z naszymi wykładzinami to bardzo
ważny aspekt w ramach działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Forbo jako
jedna z pierwszych firm na rynku dostarcza produkty bez ftalanów.
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Produkty Forbo wpływają w pozytywny sposób na zdrowie i komfort oraz doskonale wpisującą
się w wymagania budynków energooszczędnych i wzornictwo przyszłości - dodaje Jakub
Kuszewski.
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