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Synergia na podłodze 

 

Na rynku pojawiło się gotowe rozwiązanie podłogowe do biur o nazwie Forbo Synergy. Jest to 

skoordynowane kolorystycznie i wzorniczo połączenie płytek dywanowych w formie paneli oraz 

LVT w systemie bezklejowym. Taka zintegrowana podłoga niesie za sobą bardzo wiele korzyści 

zarówno dla architektów i projektantów, jak również inwestorów i instalatorów. 

 

Zintegrowana kolorystyka i format 

W biurach często zachodzi potrzeba połączenia różnych rodzajów wykładzin. Wykładzina dywanowa 

zapewnia komfort i akustykę, natomiast płytki LVT to doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie liczy się 

łatwość pielęgnacji i zmywalność (kuchnie, kantyny, hole, obszary przy recepcyjne). Połączenie tych 

podłóg dotychczas wymagało odrębnego podejścia: dobrania kolorystyki, formatu, osobnej instalacji. 

Forbo Synergy znacznie skraca ten czas i oferuje jedno, gotowe, zintegrowane rozwiązanie od jednego 

dostawcy. Wybierając zatem panele LVT Allura Flex w popularnym kolorze Seagrass w formacie 100 cm 

x 20 cm znajdziemy również idealnie dopasowane kolorystycznie płytki dywanowe Tessera Seagrass 

w tym samym formacie. Podobnie też pozostałe wzory: intensywny wzór ‘Hybrid’ w formacie 50 x 70 cm 

oraz klasyczny wzór ‘Marble’ w formacie tradycyjnych płytek 50 x 50 cm. 

 

Modułowość - ważny aspekt w biurach 

Forbo Synergy posiada modułowy charakter. Oznacza to więcej możliwości dekoracyjnych, 

np.: zastosowanie tzw. ‘wstawek’ dla podkreślenia konkretnej przestrzeni biurowej. Niemniej ważna jest 

to, że produkt ten jest zintegrowany z systemami podłóg podniesionych, co pozwala na dostęp 

do instalacji podpodłogowych oraz łatwość wymiany uszkodzonych bądź zabrudzonych pojedynczych 

płytek.  

 

Łatwa instalacja 

Synergy (płytki dywanowe Tessera i LVT Allura Flex) instalowane są za pomocą jednego środka 

mocującego i za pomocą tej samej metody instalacji. Nie ma również potrzeby stosowania żadnych listew 

czy profili przejściowych ani też specjalistycznego podłoża. Produkty te sprawdzą się szczególnie tam, 

gdzie liczy się szybkość instalacji. 
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Jedno gotowe rozwiązanie do biur, jedna cena 

Wszystkie produkty Synergy dostępne są w jednej cenie. Synergy oznacza bardzo dobrą jakość 

w stosunku do ceny oraz pewność inwestycji od sprawdzonego dostawcy. 

 

Lepsze środowisko wewnątrz budynku 

Wykładziny Forbo Synergy tworzą bardziej bezpieczne i zdrowsze miejsce pracy. Właściwości akustyczne 

płytek dywanowych ograniczają hałas w otoczeniu, a niska emisja lotnych związków chemicznych 

poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach. Dodatkowo Allura Flex, Tessera Seagrass, Hybrid 

i Marble spełnia wymogi standardu 01350 dotyczącego jakości powietrza w pomieszczeniu. Wzory 

o wysokim współczynniku odbicia światła zwiększają komfort dla oczu oraz bezpośrednio wpływają 

na dobre samopoczucie użytkowników wnętrza i ich efektywność pracy, prowadzą również do 

zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynku.  

Forbo Synergy podwyższa również punktację w certyfikacji BREEAM oraz LEED®. 

Produkcja Forbo Synergy odbywa się w zakładach certyfikowanych na zgodność z normą SA8000. Jest 

to wszechstronna, globalna, weryfikowalna norma będąca podstawą audytowania i certyfikowania 

zgodności z wymaganiami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu. 

 

 

 
 
 
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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