


307 | pastel blue nairobi  9602 | grey graphito  878 | dark green uni

Różnorodność

Z dumą prezentujemy nową koncepcję z bezprecedensową 
różnorodnością produktów. Do wyboru: wykładzina akustyczna, 
kompaktowa lub akustyczno-kompaktowa; klejona do podłoża 
lub luźno ułożona bez użycia kleju. Patrząc na szeroki wybór, 
trudno wyobrazić sobie koncepcję z większą różnorodnością 
wzorów.

Zabezpieczenie Xtrem PUR, produkowane przy użyciu 
udoskonalonej technologii, zapewnia najwyższą możliwą 
wydajność i odpowiada wysokim wymaganiom wobec 
produktów na rynku.

Razem lepiej

Wszystkie elementy z tej serii wyróżniają się indywidualną 
różnorodnością i jakością, nie mniej jednak istotne jest 
znalezienie sposobu na tworzenie połączeń i podobieństw. 
Nam się to udało i jesteśmy pewni, że wszystkie elementy 
działają lepiej razem.
Wszystkie produkty z kolekcji zabezpieczone są powłoką 
Xtrem PUR i dostępne są we wszystkich zaprezentowanych 
kolorach. Cała koncepcja produktu jest połączona w 1 spójną, 
łatwą do zastosowania konstelację. Możliwe jest połączenie 
różnych funkcjonalności wymaganych w projekcie 
ze wszystkimi możliwościami oferowanymi w tej koncepcji.
Sarlon i Modul’up razem działają lepiej.

HARMONIA
ROZMAITOŚCI

Żyjemy w wymagającym świecie. 

Kryteria podejmowania decyzji 

w projektach są zróżnicowane, 

ale we wszystkich przypadkach 

wymagana jest najwyższa jakość 

wykonania podłogi. Ta kolekcja oferuje 

najbardziej kompleksową i jakościową 

odpowiedź na wszystkie Twoje potrzeby.
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9307 | pastel kubik

337 | indigo blue canvas  307 | pastel blue nairobi

307 | pastel blue nairobi   9602 | grey graphito  9609 | black graphito

9607 | blue graphito

9201 | light hybrid wood concrete

8412 | grey silver oak

9209 | dark hybrid wood concrete

405 | yellow doodle
9107 | indigo color splash

Forbo Flooring oferuje szeroką gamę produktów, zaprojektowanych przez zespół projektantów 
z całego świata. Każdy zespół działa według podobnych zasad projektowych, w których dynamika 
budynku odgrywa ważną rolę. Wszyscy pracują nad stworzeniem globalnej karty kolorów, opartej 
na najnowszych trendach i prognozach na przyszłość. Oznacza to, że różne kolekcje mogą 
się wzajemnie uzupełniać, a gdy w projekcie wymagane są różne funkcje, zawsze można je łączyć
za pomocą produktów Forbo.

W tym zakresie poszliśmy o krok dalej. Wszystkie indywidualne projekty i kolory mają swoją własną 
historię i siłę, nadając się do wykorzystania w wielu różnych zastosowaniach. Ta seria została 
zbudowana w konstelacji, która nie tylko oferuje te pojedyncze „gwiazdy”, ale także wykazuje 
bardzo silne powiązania między elementami, aby stworzyć spójną koncepcję.
W niniejszej broszurze pokazaliśmy jak harmonijnie współgrają kolory i wzory oraz ich związek
z indywidualnymi rozwiązaniami podłogowymi. 
Jeśli coś jest dobrze zrobione, efekt końcowy jest lepszy niż suma poszczególnych części.
I to właśnie pokazujemy: razem jesteśmy lepsi.

RAZEM LEPIEJ

DYNAMIKA BUDYNKU

Dynamika budynku nie polega na tradycyjnym podziale 
na segmenty, ale opiera się na filozofii opartej 
na tożsamości przestrzeni i funkcji, jaką pełni ona 
dla użytkowników. W projekcie jest wiele funkcji, które 
należy spełnić, a wykorzystanie tej tożsamości jako 
systemu przewodniego działa na zapewnienie optymalnej 
atmosfery i projektu w budynku.

5 rodzajów dynamiki budynku:
- Odbieranie
- Ruch
- Łączenie
- Koncentracja
- Ładowanie

Każdy z rodzajów ma swój własny, niepowtarzalny zestaw 
kolorystyczny, którego autentyczna tożsamość jest 
tworzona przez kontrast, intensywność i rozmieszczenie 
kolorów. Jest to ogólny wyraz wybranych kolorów, który 
reprezentuje określoną atmosferę. Poszczególne kolory 
można łatwo dopasować w razie potrzeby, zachowując 
całość w nienaruszonym stanie.



compact

TM

771 | silver concrete 132 | charcoal linea

Modul’up 19dB

Najlepsze rozwiązanie akustyczne 
do montażu bez użycia kleju. 
Szybka instalacja (bez przestojów 
w remontowanych obszarach), 
możliwość natychmiastowego 
użytkowania. Długoterminowe korzyści 
wynikające z możliwości bardzo szybkiej 
wymiany i usunięcia, co pozwala 
zaoszczędzić czas i pieniądze. Oferuje 
wszystkie zalety najlepszej akustyki 
przy zużyciu mniejszej ilości materiału.

Sarlon 19dB

Najlepszy produkt akustyczny do miejsc 
o dużym natężeniu ruchu. Najwyższa 
redukcja dźwięków uderzeniowych 
o 19 dB. Najlepsze parametry 
wgniecenia resztkowego dla produktu 
akustycznego 19 dB. Wysoka wydajność 
we wszystkich istotnych aspektach.

Modul’up Compact

Najlepsze kompaktowe rozwiązanie 
do montażu bez użycia kleju. Szybkość 
instalacji i odnowienia powierzchni 
skraca przestoje, a wykładzina jest 
natychmiast gotowa do użycia 
po instalacji. Kompaktowe i mocne 
rozwiązanie dla dużego natężenia 
ruchu i intensywnego użytkowania. 
Możliwość zastosowania na 
istniejącej podłodze, bez konieczności 
usuwania wcześniejszych warstw 
wykończeniowych.

Sarlon 15dB 

Najlepszy kompromis w zakresie 
wymagań akustycznych i dużych 
obciążeń. Niska wartość wgniecenia 
resztkowego, co czyni materiał 
odpowiednim dla dużych obciążeń. 
Absorpcja akustyczna 15dB 
dla dodatkowego komfortu przy 
jednoczesnej wysokiej wydajności. 
Unikalne rozwiązanie na rynku wykładzin.

Redukcja dźwięków uderzeniowych o 19 dB
Wysokowydajna pianka bazowa zapewniająca 

komfort pod stopami

Warstwa pośrednia wzmocniona
Idealna wartość wgniecenia resztkowego

Warstwa użytkowa
Ochrona koloru

XtremPUR
Wysokowydajna ochrona powierzchni
z technologią podwójnego utwardzania 
(laser + UV) stworzona z myślą
o przyszłości.

Klejona

Redukcja dźwięków 
uderzeniowych o 19 dB

Wysokowydajna pianka bazowa 

Podwójny system stabilizacji konstrukcji
• Instalacja luźno ułożona

• Doskonała stabilność wymiarowa
• Odporność na duże obciążenia

XtremPUR
Wysokowydajna ochrona powierzchni
z technologią podwójnego utwardzania 
(laser + UV) stworzona z myślą
o przyszłości.

Bez użycia kleju

Redukcja dźwięków 
uderzeniowych o 15 dB
Wysokowydajna pianka bazowa

Klejona

Warstwa pośrednia wzmocniona
Idealne wgniecenie resztkowe
Łatwe przemieszczanie ciężkich 
ładunków

Warstwa użytkowa
Ochrona koloru

XtremPUR
Wysokowydajna ochrona powierzchni
z technologią podwójnego utwardzania 
(laser + UV) stworzona z myślą
o przyszłości.

Stabilna wymiarowo kompaktowa 
warstwa spodnia
• Niski wskaźnik wgnieceń resztkowych
•  Łatwe przemieszczanie wózków i łóżek 

na kółkach

Podwójny system stabilizacji 
konstrukcji
• Instalacja luźno ułożona
• Doskonała stabilność wymiarowa
• Odporność na duże obciążenia

XtremPUR
Wysokowydajna ochrona powierzchni
z technologią podwójnego utwardzania 
(laser + UV) ostatniej generacji
• Łatwe czyszczenie
•   Ekstremalna odporność na plamy 

i chemikalia
• Ulepszony wygląd projektu
• Dożywotnia odporność na zużycie

Bez użycia kleju

Wszystkie konstrukcje dostępne są w pełnej gamie kolorystycznej z naszej oferty wykładzin akustycznych.

Redukcja dźwięku 

Istnieją 2 różne rodzaje dźwięków, które mogą wpływać na środowisko pracy. 
Odgłos uderzenia w pomieszczeniu jest powiązany z dźwiękiem uderzeniowym 
w samym pomieszczeniu. Chcesz to ograniczyć, aby stworzyć spokojniejsze 
i przyjemniejsze otoczenie? Wszystkie produkty z tej serii oferują znaczną redukcję 
dźwięku i uzyskały ocenę A, czyli najlepszą możliwą klasę.

Dźwięk uderzeniowy odnosi się do dźwięku przenoszonego przez podłogę 
z jednego poziomu na niższy. Redukcja dźwięku uderzeniowego jest krytyczną 
cechą w coraz większej liczbie środowisk, a dzięki naszym produktom 19 dB 
oferujemy najlepszą możliwą poprawę w zakresie dźwięku uderzeniowego 
z pomieszczeń powyżej, mierzoną zgodnie z normą EN ISO 717-2. 

Odporność na wgniecenia

Podłogi muszą być mocne, aby pozostały piękne, a szczególnie wgniecenia 
powstałe pod naciskiem mogą stanowić poważny problem, jeśli nie wrócą 
do swojego pierwotnego stanu. Nasze rozwiązania podłogowe z kolekcji 19 dB 
zapewniają najlepszą możliwą odporność na wgniecenia resztkowe dla podłogi 
akustycznej. W przypadku narażenia na ciągłe wgniecenia zaleca się zastosowanie 
kompaktowych rozwiązań. Modul’up Compact zapewnia najwyższą odporność 
na wgniecenia resztkowe, z dodatkową zaletą swobodnego montażu.

Wykładzina Sarlon 15 dB oferuje najlepsze możliwe połączenie dobrej redukcji 
dźwięku i wgniecenia resztkowego, które jest bliskie najlepszym możliwym 
wartościom, z kompaktowym rozwiązaniem. Bardzo dobrze znosi nacisk i bez 
wątpienia pozostaje atrakcyjna i elastyczna przez długi czas.

D3s Core D3s Core



TM

4803 | vanilla stardust  307 | pastel blue nairobi

651 | silver slabstone  9402 | natural terrazzo

Łatwy do czyszczenia 
Xtrem PUR tworzy trójwymiarową ochronę powierzchni, 
działając jako prawdziwa ochrona przed zabrudzeniami. 
Podłoga jest łatwa do czyszczenia i nie wymaga woskowania 
ani polerowania. Oszczędza to również czas i pieniądze 
podczas czyszczenia podłóg.

Trwały
Przetestowany pod kątem każdej sytuacji. Zabezpieczenie 
Xtrem PUR prezentuje się doskonale. Xtrem PUR to 
najbardziej trwałe rozwiązanie. Z biegiem czasu pozostaje 
bez zmian, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Matowa powierzchnia
Xtrem PUR poprawia wygląd podłogi, nadając jej bardziej 
realistyczny i mniej błyszczący wygląd.

Standardowa 
powłoka PUR

Powłoka XtremPUR

Ekstremalna odporność na zarysowania po teście piasku ściernego 
(300 cykli) w porównaniu ze standardową powłoką PUR

Doskonała ochrona dla Sarlon i Modul’Up.
Razem lepiej!

Wysokowydajna ochrona powierzchni 
z technologią podwójnego utwardzania 
(laser + UV) nieustannie udoskonalana 
z myślą o przyszłości.

   

Odporny na plamy

Nawet najbardziej agresywne plamy nie mają szans z powłoką Xtrem PUR. Zabezpieczenie to jest doskonale dostosowane do 
segmentu opieki zdrowotnej, w którym używane są jedne z najbardziej plamiących chemikaliów.

Wynik po czyszczeniu wodą i neutralnym
detergentem zgodnie z normą EN ISO 26987

Czas kontaktu Zwykła powłoka 
zabezpieczająca PUR

Powłoka zabezpieczająca 
XtremPUR

Alkoholowy roztwór 
betadyny

Po 30 minutach

Po 2 godzinach

Alkoholowy roztwór eozyny

Po 30 minutach

Po 2 godzinach

Nadmanganian potasu

Po 30 minutach

Po 2 godzinach

Test usuwania śladów markera zwykłym zmywaczem

Marker permanentny Onyx
Tylko dzięki XtremPUR plamy po markerze 
permanentnym można łatwo i całkowicie 
usunąć zwykłym zmywaczem
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sarlon®

235 | lemon canyon  406 | red doodle

919 | grey topography

409 | black & white doodle

Akustyczne rozwiązanie 
19 dB

Sarlon ma długą historię wśród produktów akustycznych 
na rynku. Wydajność i komfort na poziomie 19 dB 
w połączeniu z najlepszym na rynku parametrem wgniecenia 
resztkowego zapewniły temu produktowi wiodącą pozycję 
akustyczną na przestrzeni lat.

Wydajność tego produktu jest dodatkowo wzmocniona 
poprzez wprowadzenie powłoki Xtrem PUR do wykładzin 
Sarlon 19dB, co przynosi wiele dodatkowych korzyści.

Do wyboru ponad 90 opcji kolorystycznych i wzorniczych 
które, sprawią że Sarlon 19dB można zastosować w każdym 
projekcie, w którym konieczne jest połączenie estetyki, 
dobrej akustyki i dużego natężenia ruchu.

Jego efektywność akustyczna jest zgodna z przepisami. 

           

Klasa A

Sarlon 19 dB to najwygodniejsze 
i najłatwiejsze w obsłudze 
rozwiązanie do obszarów 
o dużym natężeniu ruchu.

Sarlon 19 dB oferuje najlepsze możliwe właściwości 

akustyczne, które w połączeniu z odpornością 

na wgniecenia resztkowe oraz powłoką 

zabezpieczającą Xtrem PUR są trwałym, wydajnym 

i łatwym w pielęgnacji rozwiązaniem podłogowym.

Specyfikacja techniczna
Sarlon 19 dB spełnia wymagania normy 
EN 651 i ISO 11638. Sarlon 19 dB

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 3,4 mm

= Grubość warstwy wierzchniej  EN ISO 24340 0,70 mm

. Waga całkowita EN ISO 23997 2,900 g/m²

s
Izolacja akustyczna dźwięków 
uderzeniowych EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB

r Redukcja hałasu w pomieszczeniu NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, 
Klasa A

q Pochłanianie dźwięków EN ISO 354  
EN ISO 11654 αw = ± 0,05

3
Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1
0,08 mm

Wartość typowa ≤ 0,20 mm

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999 ≤ 0,10 %

Powłoka zabezpieczająca XtremPURtm

t Odporność na ścieranie (grupa) EN 660-2 T

z Odporność na plamy EN ISO 26987 Doskonała

)
Emisja de powietrza: 
TVOC* w 28 dni EN 16516 ≤ 0,01 mg/m3

Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl - s1, L, NCS

Najwyższe parametry akustyczne i najlepsza odporność na wgniecenia w tej kategorii.
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18 cm
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22 cm ≤ 60 dB
PR 0,05 mm ≤ 0,10 mm

3812 | light grey cristal

303 | nairobi sand  8514 | pure chill oak

3801 | pearl cristal

sarlon®
Bezkompromisowe rozwiązanie hybrydowe 

15 dB

Sarlon oferuje unikalną na rynku propozycję produktową. 
Szczególnie w bardzo wymagających warunkach, przy dużym 
obciążeniu i intensywnym ruchu, produkt ten łączy bardzo 
dobre właściwości akustyczne w połączeniu z właściwościami 
użytkowymi, których normalnie oczekuje się od produktu 
kompaktowego. To prawdziwie kompaktowy produkt 
akustyczny.

Pełna gama ponad 90 wzorów i kolorów jest dostępna 
w tym jedynym w swoim rodzaju rozwiązaniu, które już 
od wielu lat z powodzeniem sprawdza się w realizacji 
najbardziej wymagających projektów.

Szeroki wybór sprawia, że nadaje się do wielu dynamicznych 
środowisk. Ochrona Xtrem PUR wprowadzona w nowej 
kolekcji zapewni wysoką jakość działania przy łatwej 
konserwacji przez wiele lat użytkowania.

Doskonałe parametry wgniecenia resztkowego wykładziny kompaktowej wraz z właściwościami 
akustycznymi spełniają większość wymagań w budynkach o dużym natężeniu ruchu. 

Poziom ciśnienia L, 
podłoga z płyty 
betonowej

Sarlon 15 dB to rozwiązanie akustyczne dla obszarów, w których kluczowe są parametry 
wgniecenia resztkowego.

Poziom ciśnienia L, 
Sarlon 15db

Typowe zapotrzebowanie 
w środowiskach szpitalnych

Wymagania
dotyczące podłóg 

kompaktowych

NF EN ISO 24343-1

Sarlon 15dB to unikalne rozwiązanie, które jest odpowiedzią 

na zapotrzebowanie na wysokie standardy akustyczne 

w najbardziej wymagających środowiskach pod względem 

wgnieceń. Dzięki wysokiej odporności chemicznej, łatwej 

konserwacji i długotrwałej wydajności Xtrem PUR jest 

idealnym rozwiązaniem m.in. do placówek służby zdrowia.

Specyfikacja techniczna
Sarlon15 dB spełnia wymagania normy 
EN 651 i ISO 11638. Sarlon 15 dB

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2,6 mm

= Grubość warstwy wierzchniej  EN ISO 24340 0,70 mm

. Waga całkowita EN ISO 23997 2,700 g/m²

s
Izolacja akustyczna dźwięków 
uderzeniowych EN ISO 717-2 ΔLw = 15 dB

r Redukcja hałasu w pomieszczeniu NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, 
Klasa A

q Pochłanianie dźwięków EN ISO 354  
EN ISO 11654 αw = ± 0,05

3
Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1
0,05 mm

Wartość typowa ≤ 0,20 mm

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999 ≤ 0,10 %

Powłoka zabezpieczająca XtremPURtm

t Odporność na ścieranie (grupa) EN 660-2 T

z Odporność na plamy EN ISO 26987 Doskonała

)
Emisja de powietrza: 
TVOC* w 28 dni EN 16516 ≤ 0,01 mg/m3

Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl - s1, L, NCS

0,05 mm ≤ 0,10 mmPR
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337 | indigo blue canvas  307 | pastel blue nairobi

8422 | carbon oak

Doskonała stabilność wymiarowa  | Test stabilności wymiarowej EN-ISO 23999

Odporność na ekstremalne obciążenia   | Wyniki wytrzymałości nóg mebli EN 424 (ISO 16581)

Modul’up to najlepsza dostępna wykładzina PVC typu 
loose lay do zastosowań o dużym natężeniu ruchu. Można 
ją szybko zainstalować bez użycia kleju, co zapewnia 
oszczędność czasu i kosztów w momencie wymiany. 
Miliony m2 sprzedanych na całym świecie dowiodły, 
że produkt ten jest niezawodny, wydajny i doskonale nadaje 
się do zrównoważonego projektowania budynków.

Modul’up jest dostępny w wersji akustycznej 19dB 
i kompaktowej. Oferuje najlepszą możliwą jakość i trwałość, 
a teraz także został wzbogacony o powłokę zabezpieczającą 
Xtrem PUR. Obydwa produkty mają tę zaletę, że nie wymagają 
użycia kleju w dowolnym miejscu projektu podczas instalacji 
i są bardzo odpowiednie dla miejsc o dużym natężeniu: 
czas instalacji jest skrócony nawet o 50%, a instalacja odbywa 

się bez zapachu kleju; Modul’up jest dostępny do użytku 
natychmiast po instalacji. W przypadku wymiany 
zaoszczędzony zostaje czas oraz około 25% kosztów, również 
dlatego, że samopoziomowanie nie ulega uszkodzeniu 
podczas renowacji.

Pełna gama produktów akustycznych i kompaktowych 
jest dostępna w ponad 90 wzorach i kolorach, co sprawia, 
że jest to koncepcja, którą można wykorzystać w wielu 
różnych zastosowaniach.

Oba produkty oferują korzyści, których można oczekiwać od 
produktów zarówno z kategorii akustycznej i kompaktowej. 
Są to rozwiązania dla wszystkich wymagań teraz, jak i tych 
w przyszłości.

Rozwiązanie przyszłości 

Skurcz (instalacja z użyciem kleju) 
nie większy niż ≤ 0.40%

Rozszerzalność 
nie większa niż 0.40%Wymagania normy

Standard UE 
test 32 kg

WYKŁADZINA PVC KLEJONA

Test Forbo 
115 kg

powierzchnia bez uszkodzeń uszkodzenie powierzchni marszczenie

Skurcz (instalacja bez użycia 
kleju) od 0 do 0.05%

Rozszerzalność 
od 0 do 0.05% Modul’up

NOWE BUDYNKI
•  Krótszy czas instalacji
• Mniejsze koszty konserwacji i serwisu
•  Ta sama cena jak w przypadku wykładziny klejonej 

(pierwszy montaż)

RENOWACJA
•   Instalacja podczas użytkowania pomieszczeń bez 

zakłóceń (hałas, kurz, zapach kleju itp.)
• Gotowa do użycia natychmiast po instalacji
•  Możliwość pokrycia starych płytek podłogowych 

(płytki ceramiczne, kompaktowe PVC, itp.)

Usunięcie istniejącej 
wykładziny podłogowej

Kontrola / przygotowanie 
podłoża
Wysychanie

Układanie

Montaż wykładziny 
podłogowej

Czas chodzenia

Cz
as

 w
 d

ni
ac

h

Cz
as

 w
 d

ni
ac

h

bez kleju bez kleju klejonaklejona

RENOWACJAPIERWSZA INSTALACJA

Podłogi Modul’up bez kleju, 
główne zalety

NOWY BUDYNEK Nieskończona paleta kolorów

Nie przesuwa się (technologia 
„lay flat, stay flat”)

Najlepsza 
wydajność

Szybka instalacja, 
natychmiastowe 
użycie, oszczędność 
czasu i pieniędzy

Podłoga bez użycia kleju

RENOWACJA Nieskończona paleta kolorów

W większości 
przypadków 
nie jest 
konieczne żadne 
przygotowanie 
podłoża

Szybka instalacja 
i brak przestojów, 
oszczędność czasu 
i pieniędzy

Kolejna wymiana 
w ten sam sposób, 
więcej oszczędności 
czasu i możliwości 
cyrkulacji.

Podłoga bez użycia kleju

modul’up®
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✔ ✔
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✔ ✔

✔ ✔

9309 | dark kubik  4804 | copper stardust

211 | light grey canyon

9307 | pastel kubik

Podłogi PVC typu loose lay
19dB i compact

Modul’up 19 dB
•  Najlepsze rozwiązanie akustyczne do montażu 

bezklejowego 
•  Szybka instalacja (bez przestojów w remontowanych 

obszarach), możliwość natychmiastowego użytkowania 
•  Długoterminowe korzyści wynikające z możliwości bardzo 

szybkiej wymiany i usunięcia, co pozwala zaoszczędzić 
pieniądze i czas

•  Oferuje wszystkie zalety najlepszej akustyki przy zużyciu 
mniejszej ilości materiału

Modul’up compact
•  Najlepsze kompaktowe rozwiązanie do montażu 

bezklejowego 
•  Szybkość instalacji i odnowienia powierzchni skraca 

przestoje, a wykładzina jest natychmiast gotowa do użycia 
po instalacji

•  Kompaktowe i mocne rozwiązanie dla dużego natężenia 
ruchu i intensywnego użytkowania

•  Możliwość zastosowania na istniejącej podłodze, 
niejednokrotnie bez konieczności usuwania 
wcześniejszych warstw wykończeniowych

Forbo jest pionierem w dziedzinie bezpośredniego montażu bez użycia 

kleju, a Modul’up to sprawdzone, zainstalowane na milionach metrów 

kwadratowych, rozwiązanie podłogowe dla szerokiej palety zastosowań 

o dużym natężeniu ruchu.

Koncertujemy się na wymaganiach teraźniejszości 

przewidując przyszłość. Produkty Modul’up są częścią 

koncepcji projektowania w gospodarce o obiegu 

zamkniętym i nie wymagają użycia kleju ani taśmy.

Specyfikacja techniczna
Modul'up 

19 dB
Modul'up 
Compact

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 3,45 mm 2,0 mm                    

=
Grubość warstwy 
wierzchniej   EN ISO 24340 0,70 mm 0,70 mm

. Waga całkowita EN ISO 23997 2,830 g/m² 2,600 g/m²

s
Izolacja akustyczna 
dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB nie dotyczy

r
Redukcja hałasu w 
pomieszczeniu NF S 31-074 Ln,e,w < 65 dB, 

Klasa A
Ln,e,w < 75 dB, 

Klasa B

q Pochłanianie dźwięków EN ISO 354  
EN ISO 11654 αw = ± 0,05 αw = ± 0,05

3
Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1
0,08 mm 0,02 mm

Wartość typowa ≤ 0,20 mm ≤ 0,10 mm

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10 R10

2 Stabilność wymiarowa EN ISO 23999 ≤ 0,10 % ≤ 0,10 %

Powłoka zabezpieczająca XtremPURtm XtremPURtm

t
Odporność na ścieranie 
(grupa) EN 660-2 T T

z Odporność na plamy EN ISO 26987 Doskonała Doskonała

)
Emisja de powietrza: 
TVOC* w 28 dni EN 16516 ≤ 0,01 mg/m3 ≤ 0,01 mg/m3

Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl - s1, L, NCS Bfl - s1, L, NCS

Modul’Up 19dB spełnia wymagania normy 
EN 651 i ISO 11638. Modul’up Compact 
spełnia wymagania normy EN 10582.

modul’up®



311 | light grey zebrano  632199 | linea light grey, nose black

5767 | slate blue

8SE32 | anthracite seagrass 18802 | elegant oak  17422 | beton concrete 386035 | silver shadow

60065PZ7 | honey elegant oak 60300EA7 | central oak 63420CL5 | burned oak 63432CL5 | smoke cement

Taśma jednostronna Modul’up

Taśma Modul’up jest częścią 
systemu Modul’up. Aby uzyskać 
wszystkie zalety pełnej instalacji 
bez użycia kleju, Forbo zaleca 
użycie tej taśmy.

Sznur spawalniczy do produktów PVC

Pasujące sznury spawalnicze 
są dostępne dla wszystkich 
przedmiotów z tej kolekcji. 
Zajrzyj na naszą stronę 
internetową, aby zapoznać 
się z pełną ofertą.

Produkty instalacyjne i akcesoria

Sarlon Complete Step 

Akustyczna wykładzina podłogowa PVC, która jest 
specjalnie zaprojektowana do montażu na schodach. 
Dzięki podkładowi piankowemu Sarlon Complete Step 
zapewnia dobrą izolację akustyczną na poziomie 17 dB. 
Nosek schodowy jest zintegrowany z konstrukcją 
i ma inny kolor, co zapewnia widoczny kontrast.

Systemy wejściowe

System mat wejściowych ma fundamentalne znaczenie 
w nowoczesnym projektowaniu budynków. Dobrze 
zaprojektowany system podłóg wejściowych zapobiega 
przedostawaniu się brudu i wilgoci do wnętrza, a tym 
samym przedłuża żywotność podłogi wewnętrznej, 
zmniejsza koszty czyszczenia i konserwacji 
oraz możliwość poślizgnięcia się. Mając w naszej 
ofercie zarówno tekstylne (Coral), jak i sztywne (Nuway) 
systemy wejściowe, możemy zaoferować rozwiązania 
na każdą sytuację.

Nasze naturalne podłogi Marmoleum 
w połączeniu z warstwą akustyczną tworzą 
Marmoleum Decibel.

Połączenie paneli LVT z właściwościami 
akustycznymi zapewni kolekcja Allura 
Decibel.

Kiedy ważna jest zarówno akustyka, jak 
i bezpieczeństwo poślizgu, zalecamy wybór 
kolekcji Surestep Decibel.

Sklepy detaliczne, supermarkety, 
wielkopowierzchniowe można szybko 
odświeżyć dzięki kolekcji Allura Puzzle.

Modul’up TE

Modul’up TE to kompaktowa podłoga PVC typu loose-lay do bezpośredniego 
montażu na wilgotnym podłożu. Montaż podłóg na takich podłożach jest 
powszechnym problemem na rynku. Obecne rozwiązania obejmują głównie 
kombinację produktów wymagających długiego, złożonego i kosztownego 
procesu instalacji. Modul’up TE to łatwe, ekonomiczne i bezproblemowe 
rozwiązanie do montażu na wilgotnych podłożach. Może być instalowany 
w obszarach o dużym natężeniu ruchu i oferuje korzyści wynikające z łatwej 
instalacji.

Dzięki naszym płytkom winylowym Allura 
Ease można uzyskać szybki montaż i brak 
przestojów.

Nasze płytki winylowe Allura Click można 
ze sobą łączyć i zapewniać solidne, 
rozwiązanie typu loose lay.

Pozostałe rozwiązania akustyczne i typu loose lay
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