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Forbo Flooring Polska współpracuje z KIGS 

Lider w produkcji wykładzin obiektowych – firma Forbo Flooring Polska - zawarła porozumienie 

o partnerstwie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.  

Celem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej jest wspieranie wszelkich działań na rzecz 

gospodarki senioralnej oraz rozwój współpracy między interesariuszami: organami administracji 

rządowej i samorządowej, przedsiębiorcami, ośrodkami badań społecznych i organizacjami seniorów. 

KIGS realizuje również projekty z obszaru usług i dóbr wytwarzanych celem zaspokojenia potrzeb osób 

starszych.  

Forbo Flooring od ponad 20 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania podłogowe na rynek polski. 

W szczególności Forbo oferuje dedykowane rozwiązania dla placówek medycznych i budownictwa 

senioralnego, dbając nie tylko o wysokiej jakości parametry użytkowe, ale też komfort, wygodę, zdrowie 

i bezpieczeństwo użytkownika. W ofercie Forbo znaleźć można m.in. wykładziny antypoślizgowe, 

naturalne i bakteriobójcze wykładziny Marmoleum, panele LVT Allura o wzorze drewna oraz 

komfortową wykładzinę Flotex.  

Jakub Kuszewski, Country Manager Forbo Flooring Polska: - Od ponad 20 lat dostarczamy 

specjalistyczne wykładziny do placówek medycznych i opiekuńczych w Polsce i wiemy, jak ważną 

sprawą jest dobranie odpowiedniego pokrycia podłogowego do konkretnego wnętrza. W ofercie 

posiadamy wykładziny Marmoleum i Flotex, które odznaczają się trwałością, łatwością pielęgnacji 

i konserwacji oraz tworzą bardziej komfortowe i przytulne wnętrze.- I dodaje: -  Nasze wykładziny nie 

zawierają ftalanów, zapewniają higienę i odpowiednią akustykę oraz tworzą bezpieczne i zdrowe 

środowisko wewnątrz budynku. 

Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej – Skupiamy się na takim 

doborze partnerów przy realizacji projektów, aby jakość dostarczanych rozwiązań była najwyższa. 

W obszarze mieszkalnictwa senioralnego oraz budowania zasobów pobytowych dla osób starszych 

z elementami opiekuńczymi i medycznymi kryteria doboru produktów i dostawców usług są szczególnie  
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jasno sprecyzowane. Firma Forbo Flooring w naturalny sposób wkomponowuje się w ekosystem 

przedsiębiorców współpracujących z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. 

 
 
 
Zobacz więcej na www.forbo-flooring.pl 
Kontakt: Monika Framska   
Telefon kom. +48 885 888 554;  
e-mail monika.framska@forbo.com  
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