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FLOTEX,
EEN UNIEKE
CONSTRUCTIE
Flotex is geen echt textiele vloerbedekking, maar

Dit maakt Flotex, verkrijgbaar in zowel banen als tegels,

ook geen echt vlakke veerkrachtige vloerbedekking.

de hightech textiele vloerbedekking die werkelijk

Het is een unieke constructie die het beste uit twee

bionische prestaties levert.

werelden combineert en daarmee zeer geschikt is
voor gebruik in zakelijke omgevingen, ongeacht de
veeleisendheid van de omgeving. Ongeveer 80 miljoen
minuscule 6,6 polyamide vezels (flock) zijn zo sterk als
een bamboe constructie, maar bieden het comfort
van zacht mos. Daarnaast is het anti-slip in zowel natte
als droge omstandigheden, gelijkend op de lamellen

FLOTEX

onder een gekko’s pootje. En net zoals een honingbij
stuifmeel verzamelt en op het juiste moment weer
afgeeft op een nieuwe bloem, zo vangt Flotex (fijn)stof
en allergenen uit de lucht op en geeft deze af tijdens
de periodieke schoonmaakbeurt. Een rijk kleurenpalet
dat de natuur op verschillende manieren biedt, van de
paradijsvogelbloem tot een vlinder, wordt nagebootst door
precisiedruktechnologieën.

Frisse lucht:
· 80 miljoen vezels vangen het fijnstof
· c ompact oppervlak, reinigt als vlakke vloer
· S anitized® geeft bacteriën geen kans

BIONISCHE
VLOERPRESTATIES
Flotex
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FLOTEX,
DE HIGHTECH TEXTIELE
VLOERBEDEKKING
Wasbare kleuren
Stofzuigen verwijdert vuil en het tussen de
vezels gevangen (fijn)stof. Reinigen met stoom of
mechanische dieptereiniging is effectief bij zware
vervuiling, daarbij is slechts water of een geringe
hoeveelheid schoonmaakmiddel nodig. Een
eenvoudige schoonmaakbeurt herstelt Flotex en laat
het er weer als nieuw uitzien. Het brede scala aan
kleuren en designs zijn en blijven zo levendig als de
eerste dag dat de vloer geïnstalleerd is.

Duurzaam comfort
Ontdek de kracht en de duurzaamheid van Flotex die
het resultaat zijn van bijna 80 miljoen 6,6 polyamide
vezels per vierkante meter. Ervaar de rust en het
comfort, die vaak geassocieerd worden met tapijt,
door de zachte, veerkrachtige rug die de basis vormt.

Stille veiligheid
Flotex geeft een goede geluidsabsorptie (klasse A) en
een goede contactgeluidreductie (> 20dB), hetgeen
rust en stilte in een kamer en gebouw mogelijk
maakt. Daarnaast biedt Flotex veiligheid door een
zeer hoge slipvastheid (R13).

Frisse zuiverheid
De nylon vezels absorberen niet alleen het geluid
en geven een prettig gevoel van comfort, ze sluiten
ook (fijn)stof en allergenen in die anders blijven
zweven in de lucht. Met een natte of droge reiniging
zijn deze snel en eenvoudig te verwijderen. Door de
bijzondere constructie is Flotex beschermd tegen
schimmel en nare luchtjes. Flotex blijft mooi, na goed
reinigen ziet Flotex er weer als nieuw uit.

Een doordachte constructie, geen compromis
Flotex is een hoogtechnologisch textiel dat de wereld van duurzame vloerbedekking en textiel samenbrengt
door belangrijke prestatie-indicatoren te bundelen in één product dat uw stoutste dromen over een innovatieve
vloeroplossing waarmaakt.

Polyamide 6,6 vezels
Flock lijmbed
Nonwoven glasvlies
PVC-foam met gesloten
celstructuur nr. 1

Flotex
2 meter breed
PVC-foam met gesloten
celstructuur nr. 2

Versterkt glasvlies

Compacte PVC-laag nr. 1
laag nr. 2
Gerecyclede PVC-rug

Flotex tegel

Flotex

215

FLOTEX

Flotex is een hightech product dat de
producteigenschappen van zowel textiele
als vlakke veerkrachtige vloerbedekkingen
samenbrengt en daarmee een unieke
vloeroplossing is.

FLOTEX
218 flotex® colour
Drie individuele dessins in een 'rhapsody of
colour’ die een brede selectie van kleuren en
nuances biedt. Verkrijgbaar in tegels en banen
van 2 meter breed.
228 flotex® linear
Een uitgebreide keuze van vijf liniaire dessins
in verschillende kleurcombinaties. Alle dessins
zijn verkrijgbaar in tegels, daarnaast zijn drie
dessins ook beschikbaar in 2 meter brede
banen.
234 flotex® cityscape
De gebosseleerde lijnen in de Flotex
Cityscape tegels creëren een intrigerend
driedimensionaal vloerdesign dat telkens
anders wordt belicht afhankelijk van de hoek
van waaruit u de vloerbedekking bekijkt.

FLOTEX

240 flotex® vision
Een overweldigende keuze van meer dan 600
High Definition prints. Voor elk wat wils, met
zelfs een optie voor het creëren van dessins
met eigen kleuren.
244 flotex® sottsass
Een collectie van vier subtiele dessins, speciaal
voor Forbo ontworpen door de Italiaanse
designstudio Sottsass Associati.
250 flotex® tibor
De samenwerking tussen Forbo en Tibor Reich
resulteert in 8 buitengewone ontwerpen.
262 flotex® planks
6 unieke designs met planken van 100 x 25 cm,
die verbluffende vloerdesigns met het comfort
van een tapijt weten te combineren.

FLOTEX MAAKT
SCHOON ALS EEN
VLAKKE VLOER...

... EN HET VOELT
ALS TAPIJT
Flotex
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flotex® colour
Flotex Colour bestaat uit drie collecties die passen in ieder segment; Metro en Metro Neon, Calgary en Penang. De
Flotex dessins worden op het vlakke vezeloppervlak gedrukt. Dit levert een scala aan kleurlijnen en dessins op.

FLOTEX

Warmte, veerkracht en schoonheid
De basiskleur van Flotex Colour wordt voorzien van een bijpassend veelkleurig grafisch ontwerp waardoor elk dessin een
eigen expressie krijgt. De Flotex Colour dessins worden gekenmerkt door subtiele kleurnuances en geometrische patronen
die de vloer een rustige en ruimtelijke uitstraling verlenen. Ze zijn ideaal voor zakelijke toepassingen als kantoren, scholen
en zorginstellingen.

211100 | 232100
587006 | 546007
218

Flotex Colour

246012
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Flotex Metro
lilac
pink
cherry

emerald

red

tangerine

jade

ash

melon

evergreen

berry

s246030 / t546030

s246008 / t546008

s246007 / t546007

burgundy

s246021 / t546021

concrete

s246003 / t546003

s246014 / t546014

chocolate

s246022 / t546022

gold
s246025 / t546025

pepper

carbon

anthracite

cinnamon

moss

grape

Flotex Metro
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FLOTEX

s246024 / t546024

s246027 / t546027

t546010 / t 546010

s246015 / t546015

s246029 / t546029

s246011 / t546011

petrol

s246016 / t546016

citrus

s246009 / t546009

cocoa

s246028 / t546028

amber

horizon

s246017 / t546017

apple

tempest

s246026 / t546026

grey

s246036 / t546036

truffle

s246033 / t546033

sand

s246006 / t546006

s246005 / t546005

lagoon

s246031 / t546031

nimbus

s246013 / t546013

s246012 / t546012

pebble

s246019 / t 546019

s246037 / t546037

gull

s246035 / t546035

s246034 / t546034

s246001 / t546001

s246032 / t546032

s246023 / t546023

s246002 / t546002

s246020 / t546020

s246004 / t546004

s246018 / t546018

flotex® metro

Flotex Metro is leverbaar in tegels van 50 x 50 cm en in 2 meter
brede banen.

mineral

indigo

FLOTEX

flotex® metro neon

graphic

Flotex Metro Neon

zest

s287001 / t587001

s287006 / t587006

splash

s287003 / t587003

flame

s287004 / t587004

shock

s287002 / t587002

287002
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lava

s287005 / t587005

acid

s287008 / t587008

s287007 / t587007

Flotex Metro Neon biedt acht
sprankelende opvallende neon
kleuren. Ideaal om te combineren
met de andere kleuren van de Metrocollectie. Metro is leverbaar in tegels
en in 2 meter brede banen.

electric

Flotex Metro Neon
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590023 | 590026
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Flotex Calgary
spa
cement

linen

carbon

ginger

expresso

cherry

salmon

crystal

grey

s290005 / t590005

s290003 / t590003

s290031 / t590031

moss

s290020 / t590020

fire

s290029 / t590029

s290024 / t590024

apple

s290017 / t590017

caramel

menthol

red

melon

toffee

ash

Flotex Calgary
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FLOTEX

s290004 / t590004

s290009 / t590009

s290016 / t590016

s290014 / t590014

s290027 / t590027

condor

s290010 / t590010

quartz

Riviera

s290002 / t590002

Sahara

s290028 / t590028

lime

s290023 / t590023

suede

s290006 / t590006

s290008 / t590008

sky

s290019 / t590019

saffron

s290013 / t590013

s290007 / t590007

amber

s290026 / t590026

s290011 / t590011

aqua

s290012 / t590012

s290030 / t590030

s290015 / t590015

s290022 / t590022

s290025 / t590025

s290001 / t590001

s290021 / t590021

s290018 / t590018

flotex® calgary

Flotex Calgary is leverbaar in tegels van 50 x 50 cm en in 2 meter brede
banen.

fossil

azure

482017 | 482024
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Flotex Penang
silver
shale

nimbus

grey

neptune

zinc

mineral

azure

mercury

ash

s482025 / t382025

pepper

s482024 / t382024

s482009 / t382009

concrete

forest

purple

tempest

anthracite

Flotex Penang
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FLOTEX

s482002 / t382002

s482108 / t382108

berry

s482008 / t382008

evergreen

s482116 / t382116

beige

s482004 / t382004

sapphire

s482015 / t382015

red

s482001 / t382001

smoke

s482014 / t382014

s482013 / t382013

s482012 / t382012

s482073 / t382073

s482019 / t382019

dusk

s482031 / t382031

citrus
s482010 / t382010

flax

s482026 / t382026

brick

s482007 / t382007

gull

s482075 / t382075

s482018 / t382018

coral

s482037 / t382037

sage
s482003 / t382003

s482006 / t382006

bamboo

s482011 / t382011

s482044 / t382044

ginger

s482017 / t382017

s482005 / t382005

amber

s482020 / t382020

s482021 / t382021

s482114 / t382114

s482023 / t382023

s482016 / t382016

s482022 / t382022

flotex® penang
Flotex Penang biedt een verrassende uitstraling voor iedereen moderne omgeving. Deze
tegel creëert een fijn lineair effect en is leverbaar in een aantal volle, moderne tinten. Flotex
Penang is leverbaar in tegels van 50 x 50 cm en in 2 meter brede banen.

chocolate

copper

flotex® linear

flotex® pinstripe

Flotex Linear bestaat uit vijf collecties die passen in ieder segment, maar door de zakelijke patronen passen zij bijzonder goed in
kantoren. De lineaire patronen worden op het compacte vezeloppervlak gedrukt. Dit levert een scala aan kleurlijnen en dessins op.

FLOTEX

Alle collecties zijn in tegelvorm leverbaar. Dat biedt een enorme creatieve vrijheid. Naast het combineren van verschillende dessins,
kunnen er door verschillende installatiemethodes geheel verschillende vloerdesigns worden gecreëerd. Integrity² en Complexity zijn
gemaakt om met elkaar te combineren, evenals Cirrus en Stratus. Flotex Linear levert flexibele vloerdesigns die de creativiteit prikkelen
en bovenal mooi zijn.

Oxford Circus

Flotex Linear

Paddington

s262007 / t565007

s262003 / t565003

s262005 / t565005

s262008 / t565008

Covent Garden

Kensington

Baker Street

Flotex Pinstripe is leverbaar in
tegels van 50 x 50 cm en in 2
meter brede banen.
s262010 / t565010

s262012 / t565012

Soho

s262011 / t565011

550002

228

Piccadilly

s262006 / t565006

Cavendish

Westminster

s262001 / t565001

Buckingham

s262002 / t565002

Mayfair

s262004 / t565004

s262009 / t565009

565007

Hyde Park

Flotex Pinstripe
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flotex® integrity2

FLOTEX

flotex® complexity

550007

550004 | 350004

navy | t550004

taupe | t550009

straw | t350010

leaf | t350011

marine | t350006

granite | t350012

Flotex Complexity is enkel
verkrijgbaar in tegels.

230

Flotex Complexity

Flotex Integrity² is enkel verkrijgbaar
in tegels.

forest | t550008

blue | t550007

grey | t550001

steel | t550002

grey | t350001

navy | t350004

taupe | t350009

cognac | t350005

straw | t550010

cognac | t550005

marine | t550006

charcoal | t550003

forest | t350008

blue | t350007

charcoal | t350003

steel | t350002

Flotex Integrity2
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Flotex Cirrus
sapphire
eclipse
storm
sulphur
lava

sulphur

eclipse

vanilla
onyx

storm

s242012 / t540012

horizon

s242006 / t540006

marina

s242008 / t540008

mint

t540002 s242002 /

s242011 / t540011

s242010 / t540010

s242009 / t540009

fossil

s242015 / t540015

onyx
s242007 / t540007

sisal

s242014 / t540014

vanilla

s242001 / t540001

s270002 / t570002

s270004 / t570004

s242005 / t540005

s242004 / t540004

s242003 / t540003

270003

s242013 / t540013

mint
s270008 / t570008

s270007 / t570007

fossil

s270001 / t570001

sisal

s270015 / t570015

ruby
s270003 / t570003

s270006 / t570006

Flotex Cirrus is leverbaar in tegels
van 50 x 50 cm en in 2 meter
brede banen.

s270014 / t570014

s270005 / t570005

FLOTEX

flotex® cirrus
flotex®stratus

540008 | 570008

sapphire

leather

walnut

Flotex Status is leverbaar in tegels
van 50 x 50 cm en in 2 meter
brede banen.

ruby

Flotex Stratus
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flotex® cityscape
De gebosseleerde lijnen in de Flotex Cityscape tegels creëren een intrigerend driedimensionaal vloerdesign dat telkens
anders wordt belicht afhankelijk van de hoek van waaruit u de vloerbedekking bekijkt. Dit unieke assortiment van gevlokte
tegels is geïnspireerd op de lijnen en de kruisingen van een stadslandschap. De roosterpatronen die in de nylon vezels
gebosseleerd zijn, creëren een vloerbedekking die aangenaam en comfortabel aanvoelt. Cityscape maakt gebruik van het
geavanceerde lineaire Integrity-design en het meerkleurige Complexity-design.

FLOTEX

Flotex Cityscape is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 50 x 25 cm. Elke tegel is in een unieke gebosseleerde versie
verkrijgbaar waarmee u opvallende vloerdesigns kunt creëren die telkens anders worden belicht afhankelijk van de hoek
waaruit u de vloerbedekking bekijkt.

t350003 | t353003 | t552003 | t553003
t350011 | t351011 | t352011 | t550003 | t551003 | t552003 | t553003
234

Flotex Cityscape

flotex cityscape® integrity2

FLOTEX

flotex cityscape® complexity

Gedempte kleuren, stijlvol design - Flotex Integrity² biedt beide. De Flotex Integrity²
selectie in Flotex Cityscape is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 50 x 25 cm - ideaal om
boeiende vloerdesigns met een subtiel en verfijnd lineair effect te verkrijgen.

charcoal embossed
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navy embossed

Flotex Cityscape Complexity

marine embossed

blue embossed

grey embossed

marine

marine embossed

navy

granite

charcoal embossed

t351004 | t352004
navy embossed

t351009 | t352009
taupe embossed

t351012 | t352012
granite embossed

steel

t351002 | t352002

charcoal

taupe

t351003 | t352003

t350003 | t353003

leaf embossed

t350004 | t353004

t551010 | t552010
straw embossed

grey embossed

t350006 | t353006

grey

t351006 | t352006

straw

t351001 | t352001

t350001 | t353001

leaf

t550010 | t553010

t550001 | t553001

t550007 | t553007
grey | t550001

t551007 | t552007

t551006 | t552006

blue | t550007

t551001 | t552001

marine

t551004 | t552004

navy

t551003 | t552003

charcoal

t550006 | t553006

t550003 | t553003

t550004 | t553004

De Flotex Complexity selectie in Flotex Cityscape is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 50 x 25 cm. Elke tegel is in een unieke
gebosseleerde versie verkrijgbaar waarmee u opvallende vloerdesigns kunt creëren die telkens anders worden belicht afhankelijk van de hoek
waaruit u de vloerbedekking bekijkt.

t351011 | t352011

t350011 | t353011

Het lineaire design werd zo ontworpen, dat het kan worden gecombineerd met Flotex Integrity², voor een maximale flexibiliteit en boeiende
designmogelijkheden.

t350012 | t353012

t350012 | t351012

t350002 | t353002

t553003 | t552007

t350009 | t353009

Voor elke tegel hebben we een nieuwe gebosseleerde versie gecreëerd, die aangenaam
aanvoelt, een comfortabele 'look & feel' heeft en nog meer mogelijkheden biedt om
verbluffende vloerdesigns te creëren.
Integrity kan perfect worden gecombineerd met de veelkleurige Flotex Complexity tegels.

steel embossed

Flotex Cityscape Integrity2
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Flotex Artline is geschikt voor de Flotex
Colour collectie. Met Artline maakt u
borders, fraaie insnijdingen en lijnen tussen
twee kleuren of zelfs tussen twee
verschillende dessins. Artline is beschikbaar
in 11 of 22 cm breedte en past bij de
basiskleuren van de verschillende Flotex
dessins.

flotex® artline

acid | 200090

melon | 200072

brick | 200073

berry | 200083

cinnamon | 200094

tangerine | 200003

red | 200008

pink | 200091

lilac | 200100

citrus | 200085

moss | 200087

evergreen | 200088

petrol | 200007

sapphire | 200092

electric | 200096

tempest | 200110

indigo | 200016

pebble | 200076

truffle | 200093

cocoa | 200081

chocolate | 200114

nimbus | 200044

grey | 200046

ash | 200031

anthracite | 200050

FLOTEX

gold | 200099

290010 | 290012 | 482010
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Flotex Artline

Flotex Artline
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Met Flotex Vision biedt Forbo een
unieke collectie van High Definition
digitaal geprinte ontwerpen
Door de bijna 80 miljoen vezels per vierkante meter biedt Flotex een
oppervlak met een unieke dichtheid; de ideale ondergrond om te
bedrukken. Daardoor kunnen alle mogelijke dessins en levensechte
visuals worden afgedrukt in hoge resoluties. Alle gewenste
kleurschakeringen, kleurtonen en kleurtinten kunnen worden bereikt.
Fantastische effecten
Digitale print maakt een oneindig aantal ontwerpen
mogelijk, variërend van abstracte dessins met een
complex kleurenverloop tot realistische afbeeldingen
van bijvoorbeeld gras, zand of water. Elke foto kan
dienen als basis voor een nieuw ontwerp. Met de
haarscherpe druktechnieken creëert u 3D- of ‘trompe
l’oeil’-effecten of haalt u de natuur naar binnen met uw
eigen zandstrand of grasveld.
Eindeloze ontwerpmogelijkheden
Digitaal printen is uitermate goed geschikt voor die
collecties met visuele details en effecten die niet
zo eenvoudig met conventionele drukmethodes
te bereiken zijn. Flotex Vision bevat meer dan 600
verschillende items, variërend van traditioneel tot
eigentijds, veel dessins zijn beschikbaar in diverse
kleurstellingen.

240

Flotex Vision

Ontwerp uw eigen vloer
Als u een passend ontwerp gevonden heeft, maar nog
niet in de juiste kleurstelling, dan is het mogelijk om het
Flotex Vision ontwerp aan te passen naar de gewenste
kleuren. Kunt u net niet de juiste kleurstelling vinden of
wilt u uw eigen idee uitwerken, dan bieden wij een op
maat gemaakte ontwerpservice.

FLOTEX

DE DIGITALE
WERELD VAN
FLOTEX VISION

De

flotex® digitale bibliotheek

Ga online en ontdek de meer dan 600 mogelijkheden
voor uw vloer

Een biblioteek biedt de mogelijkheid te onderzoeken, te studeren en te inspireren. Dezelfde functie heeft de
Flotex Vision digitale bibliotheek ook. Het toont de mogelijkheden die er met digitaal geprinte vloerbedekking
mogelijk zijn. Daarbij houden wij een logische structuur aan om het zo overzichtelijk als mogelijk te presenteren.
Een logische route kan gevolgd worden om uiteindelijk bij het dessin van uw keuze uit te komen.
Zes ontwerprichtingen vormen de start van de bibliotheek. Onder elk van de ontwerpen zijn diverse collecties te vinden.
Bij enkele collecties is het zelfs mogelijk uw eigen kleurencombinaties te bepalen. Ook kunt u uw eigen digitaal geprinte
vloerbedekking ontwerpen. Neem hiervoor contact op met uw Forbo Account Manager.
De ontwerpen in de bibliotheek zijn altijd up-to-date en nieuwe items zullen op regelmatige basis worden toegevoegd.
Op dit moment bevat de bibliotheek meer dan 600 verschillende items.

Vind uw ontwerp in
4 eenvoudige stappen:

1. Ga naar www.flotexvision.com
2. Kies uit de bibliotheek uw
ontwerprichting (1 van de 6 opties)
3. Kies de gewenste selectie
4. K ies de gewenste kleur en bestel direct
uw staal online

De ontwerprichtingen zijn:

FLOTEX

Bekijk honderden mogelijke
vloerdesigns in diverse
interieurs
Ontdek de mogelijkheden om
uw eigen vloer te ontwerpen.
Floral
Een selectie van acht verschillende
bloemendessins, van abstract
en grafisch tot romantische
afbeeldingen van rozen en vlinders.
Elk van de acht dessins wordt in
diverse kleuren aangeboden.

Linear
Negen gestreepte patronen die elk
hun eigen karakteristieken hebben.
Van eenvoudige effen streepdessins
tot complexe meerkleurige varianten.

Pattern
Het ingewikkelde spel van
netwerken en patronen die
geweven kleden voorzien van
een duidelijke niet-directioneel
patroon. Elk motief kan in diverse
kleuren worden gekozen.

Gepersonaliseerde patronen
passend bij uw huisstijl
Sommige collecties kunnen
zelfs geheel aan uw eigen
smaak of aan de huisstijlkleuren
worden aangepast.

Shape
Organische vormen en motieven
vormen de basis van deze
ontwerprichting waarin zowel
traditionele als trendy collecties
zijn te vinden.
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Flotex digitale bibliotheek

Image
Dit gedeelte van de bibliotheek
bevat allerlei fotografische beelden
die vertaald zijn in thematische
vloeren. Gras, zand, waterdruppels,
knoppen of wegenkaarten
behoren tot de interessante
mogelijkheden.

Naturals
Vloerbeelden die materialen zoals
hout, steen, keramiek of kurkvloeren
weerspiegelen. De verfijnde
druktechnologie creëert een zeer
realistisch optisch beeld. Het geeft
een leuke draai aan een houten vloer,
die zacht is, zeer comfortabel om op te
lopen en vrijwel zonder contactgeluid.
Flotex Vision
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flotex® sottsass
Wat gebeurt er wanneer je de nieuwste digitale
printtechniek van het functionele product Flotex
combineert met leidend design? Dan ontstaat de Sottsass
collectie, een exclusieve serie eigentijdse Flotex dessins
ontworpen in samenwerking met de wereldberoemde
ontwerpers Ettore Sottsass en Christopher Redfern van
Sottsass Associati in Milaan.

FLOTEX

'Wij waren vooral geïntrigeerd door de unieke samenstelling
van Flotex en de mogelijkheden daarvan', zegt Christopher
Redfern. 'Met de introductie van digitaal printen, hadden we de
mogelijkheid om kleuren, texturering en concepten toe te
passen om een serie eigentijdse dessins te maken die
wereldwijd zullen aanspreken.'

De Flotex Sottsass collectie bestaat uit vier ontwerpen:
Terrazzo, Wool, Bacteria en Kasuri. Stuk voor stuk dessins die
onregelmatig en willekeurig lijken te zijn en zijn opgebouwd
uit organische vormen. Ze worden gekenmerkt door 'optische'
eigenschappen die speels omgaan met schaalgrootte. Omdat
Flotex zo eenvoudig bedrukt kan worden, is vrijwel elk ontwerp
mogelijk. De collectie is leverbaar in een groot aantal
kleurstellingen en bevat ook trendy modekleuren in sterk
contrasterende combinaties.

990104
990105
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Flotex Sottsass

flotex® wool

FLOTEX

flotex® bacteria

990101

In Flotex Bacteria heeft Redfern gebruik gemaakt van een van de bekendste
dessins van Ettore Sottsass dat hij met een vooruitziende blik ontwierp aan het
eind van de jaren '70. Het is een voorloper van het huidige moderne tijdperk van
nanotechnologie en genetische technologie. Een optische verrassing. Zo kunnen
we dit ontwerp rustig noemen. Van dichtbij lijken het bewegende amoebes,
van veraf een constellatie van sterrenstelsels. Bacteria is leverbaar in twintig
kleurstellingen, onder andere op een achtergrond van zwart, wit of lichtgrijs.
990403

990601

990401

990202

990203

990201

990304

990301

990302

990601

990602

990603

990604

990404

990503

990502

990303

990402

990501

990605

990606

990607

990608

990104

990101

990102

990105

990103

990106

990609

990610

990611

990612
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Flotex Bacteria

Flotex Wool heeft een sterk
impressionistisch effect. Er
lijken werkelijk wollen draden
over de vloer te lopen.
Je voelt als het ware de
structuur van dit natuurlijke
materiaal. Onregelmatige
strengen vormen een lineair
(en zwervend) patroon. Van
een afstand bekeken, geeft
dit ontwerp een compleet
nieuwe inhoud aan het begrip
perspectief en een compleet
nieuw karakter aan de ruimte.

Flotex Wool
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flotex® kasuri

FLOTEX

flotex® terrazzo

990801

990701

990704

990705

990706

990707

990712

990713

990702

990703

990708

990709

990710

990711
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Flotex Terrazzo

990701

Flotex Terrazzo geeft een
eigenwijze 'draai' aan de
traditionele Italiaanse
terrazzovloer, die bestaat uit
flinters steen, marmer of glas in
beton die na het polijsten zijn
zo kenmerkende uiterlijk bereikt.
Van dichtbij blijken die flinters
in Flotex Terrazzo te bestaan uit
snippers papier. Elk met zijn eigen
verhaal.

990801

990807

990803

990808

990809

990802

990810

990804

990805

990815

990806

990816

990811

990813

990812

990814

Flotex Kasuri is gebaseerd op de
traditionele Japanse weefkunst,
waaraan de vloer ook zijn naam
dankt. Redfern gebruikt de
digitale pixel om in dit ontwerp
de link te leggen tussen eigentijds
en traditioneel.

Flotex Kasuri
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flotex® tibor

De Hongaarse emigrant Tibor Reich (1916-1996) was een van
de meest prominente figuren in de Britse naoorlogse
textielindustrie. Een veelzijdig kunstenaar in het ontwerpen van
tapijten, behang, keramiek, tegels en vinyl vloerbedekking, alles
in zijn kenmerkende gecoördineerde stijl.
Als begaafd kunstenaar en dynamische ondernemer verhuisde
hij naar het Verenigd Koninkrijk in 1937 om te studeren aan de
Universiteit van Leeds. Tibor Ltd, het bedrijf dat hij in 1946 bij
Clifford Mill in de buurt van Stratford-upon-Avon in
Warwickshire vestigde, was een vooraanstaand merk
gedurende de jaren 1950 en '60.
Textuur was het bepalende kenmerk van Tibor's textiel. Evenals
zijn beroemde Deep Texture weefde en produceerde hij
gezeefdrukte gordijnstoffen, bekend als Texture Prints.

De meeste van de door Forbo gekozen designs komen uit de
Tibor's baanbrekende Fotexur collectie, in 1957 gelanceerd,
winnaar van de Raad van Industrial Design inaugurele Design
Centre Award. De 'Fo' verwijst naar de fotografie, terwijl 'Texur'
verwijst naar de textuur, beide belangrijke aspecten van deze
ontwerpen.
Close-up foto's van organische materialen, zoals stro en schors,
waren het uitgangspunt voor Tibor's intrigerende Fotexur
patronen. Als scherpe fotograaf liet hij zich inspireren door de
natuur.
Zijn oog viel op verlichtingspatronen en tonale contrasten op
ongewone plaatsen, zoals scheuren in een opgedroogde
rivierbedding. Tibor fotografeerde ook zijn eigen weefsels en
deze beelden werden gebruikt in zijn ontwerpen.
Het Fotexur proces begon met het scherm-afdrukken van de
foto op papier, hij isoleerde een gedeelte van het beeld en
sneed het in vierkanten of stroken. Deze patronen werden
gemaakt door het draaien en herschikken van deze herhalende
motieven in verschillende formaties tot energieke en ritmische
composities. Tibor's gedurfde keuze voor kleurvariatie was het
laatste ingrediënt voor zijn ontwerpen.

FLOTEX

Tibor Reich was een pionier voor textielontwerp. Zo
ontstond 'Tibor', een van de meest prominente personen in
de Britse na-oorlogse textielindustrie. Forbo werkt samen
met de Britse ontwerplegende voor een nieuwe
inspirerende collectie van Flotex. Het meerdendeel van
deze ontwerpen zijn afgeleid van Tibor's baanbrekende
Fotexur collectie uit 1957. Geprint op Flotex van Forbo in
sprankelende kleuren zorgen Tibor's ontwerpen voor een
tijdloos gevoel, ondanks dat 70 jaar gepasseerd is.

990104
980610
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Flotex Tibor

flotex® mosaic

FLOTEX

flotex® ziggurat

980209
980411 | 980406

De inspiratie komt van een gedetailleerde foto van stro, de textuur en lijnen zijn
duidelijk voelbaar bij deze ontwerpen. De foto is genomen in de lentezon om
zo een duidelijkere definitie te geven. Een bijkomend effect is dat het contrast
tussen licht en donker nog sterker merkbaar is.
980209 | autumn stripe

980203 | rust

980207 | marigold

980208 | marine

980212 | grey stripe
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Flotex Ziggurat

980211 | saffron

980204 | rapsberry

980206 | aqua

980202 | teal

980210 | taupe

980205 | gunmetal

980201 | lead

Tibor gebruikte regelmatig 'chique garen' met een rijke textuur
in zijn weefmethode om zo een tastbaar effect toe te voegen
aan de vloer. Voor dit patroon fotografeerde hij stof gemaakt
van garen. De uniformiteit van het grist steekt prettig af tegen
de willekeurige rondingen. De gecoördineerde strepen zijn
beschikbaar in 2 kleurvarianten.

980401 | pewter

980405 | monochrome

980408 | stone

980403 | raspberry

980412 | raspberry stripe

980407 | tomato

980410 | saffron

980411 | marine stripe

980402 | cornflower

980406 | aqua

980404 | lime

980409 | citron

Flotex Mosaic
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flotex® quartz

FLOTEX

flotex® tweedy

980513

980101

Tibor was een slag apart als textielontwerper als het aankwam op geprinte of gewoven
stoffen. Het Tweedy patroon was geïnspireerd door een foto van zijn eigen "Deep
Textures" weefwerken waar slobberige garen gebruikt waren om een tastbaar textiel te
ontwerpen met een afwisseling in textuur en diepte.

De natuurlijke wereld bood een geweldige bron van inspiratie
voor Tibor en hij fotografeerde deze dan ook naar hartelust. Het
Quartz patroon toont een compositie van keien en stenen.

980504 | flame

980509 | orange

980512 | raspberry

980503 | aqua

980502 | marine

980513 | petrol

980508 | lime

980514 | citron

980106 | cornflower

980105 | orange

980103 | saffron

980510 | clay

980505 | coffee

980501 | pewter

980507 | grey

980506 | stone

980511 | monochrome

980102 | camel

980101 | black

980104 | white
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Flotex Tweedy
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flotex® atomic

FLOTEX

flotex® tessello

980803

Dit ontwerp, afgeleid van een foto van de atoomstructuur,
symboliseert de periode "The Atomic Age". Onderdeel van de
Colatomic collectie die gemaakt is in 1960 weerspiegelt de
interesse in kleur en textuur. Het reflecteert ook de impact van het
populair Abstracte Expressionisme.

980308

Dit slimme ontwerp heeft 2 lagen, een
fijn raster op de achtergrond waar een
groter grid overheen is gelegd. Zeer
gestructureerd en toch informeel,
Tesselo's subtiele texturen bieden een
zeer effectief vloerontwerp.

980308 | fuschia
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Flotex Tessello

980304 | tomato

980310 | taupe

980301 | pewter

980309 | stone

980305 | ice

980801 | raspberry

980804 | aqua

980306 | marine

980302 | aqua

980303 | lime

980307 | saffron

980802 | saffron

980803 | monochrome
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flotex® arbor

FLOTEX

flotex® onyx

980610

980702 | 980708

Hoewel dit patroon op marmer lijkt is het geïnspireerd door een foto van opgedroogde en gescheurde modder in een rivieroever.
Dit is een van de meest bekende Fotexur ontwerpen en werd oorspronkelijk gebruikt in een geweven tapijt met de naam Padua.
Het is meer dan terecht dat dit ontwerp wederom gebruikt is als een decoratieve vloer.

Zoals alle Fotexur patronen is het beginpunt van Arbor een scherpe zwart-wit foto gemaakt door de ontwerper zelf. De afbeelding,
een ruwe schors van een eikenboom biedt een perfecte textuur voor deze collectie.

980702 | pewter

980703 | grey

980705 | heather

980706 | honey

980704 | marine

980707 | mauve

980604 | purple

980603 | moss

980612 | saffron

980608 | marigold

980607 | clay

980611 | taupe

980708 | smoke

980709 | stone

980711 | taupe

980712 | clay

980710 | moss

980701 | lime

980602 | marine

980606 | aqua

980610 | cornflower

980609 | stone

980605 | grey

980601 | pewter
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Flotex Onyx

Flotex Arbor
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flotex colour, linear en cityscape

Flotex voldoet aan de eisen van EN 1307
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Totale dikte

ISO 1765

Commercieel gebruik

EN 685

Rolbreedte
Rollengte

Technische specificaties:

banen

tegels

4.3 mm

5.3 mm

Klasse 33

Klasse 33

2.0 m

–

30 m

–

Afmetingen tegel

–

50 x 25 cm / 50 x 50 cm

Aantal tegels per doos

–

Totaal gewicht

ISO 8543

Dimensiestabiliteit

12 (3 m2)

1.8 kg/m

5.4 kg/m ² / 4.5 kg/m²

ISO 2551 / EN 986

< 0.2%

< 0.2%

Slijtweerstand

EN 1307 annex F

> 1000 toeren

> 1000 toeren

Geschikt voor bureaustoelen

EN 985

r = ≥2.4 Continu gebruik

r = ≥2.4 Continu gebruik

Kleurechtheid

EN ISO 105-B02

Slipweerstand

UK SRG pendulum
EN-ISO 717-2

Contactgeluidreductie
Waterdichtheid

ISO 354
EN 1307 annex G

2

≥6

≥6

Droog - zeer laag slipgevaar
Nat - laag slipgevaar

Droog - zeer laag slipgevaar
Nat - laag slipgevaar

Contactgeluidreductie ∆Lw = 20 dB

Contactgeluidreductie ∆Lw = 19 dB

Geluidsabsorptie = 0.10

Geluidsabsorptie = 0.10

Ja

Ja

Flotex voldoet aan de eisen van EN 1307
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ISO 1765

4.3 mm

Commercieel gebruik

EN 685

Klasse 43

Rolbreedte

2.0 m

Rollengte

30 m

Totaal gewicht

ISO 8543

1.8 kg/m2

Dimensiestabiliteit

ISO 2551 / EN 986

< 0.2%

Slijtweerstand

EN 1307 annex F

> 1000 toeren

Geschikt voor bureaustoelen

EN 985

r = ≥2.4 Continu gebruik

Kleurechtheid

EN ISO 105-B02

≥6

Slipweerstand

UK SRG pendulum

Droog - zeer laag slipgevaar
Nat - laag slipgevaar

EN-ISO 717-2

Contactgeluidreductie ∆Lw = 20 dB

ISO 354

Geluidsabsorptie = 0.10

EN 1307 annex G

Ja

Contactgeluidreductie
Waterdichtheid

Hernieuwbare elektriciteit

Flotex wordt vervaardigd met behulp van elektriciteit gemaakt uit 100 % hernieuwbare bronnen.

Gerecyclede inhoud

Een baan Flotex bevat ongeveer 22 % gerecyclede inhoud volgens gewicht.

Hernieuwbare elektriciteit

Flotex wordt vervaardigd met behulp van elektriciteit gemaakt uit 100 % hernieuwbare bronnen.

Back to the Floor

Installatierestjes kunnen worden verzameld en gerecycled via Back to the Floor.

Gerecyclede inhoud

Een baan Flotex bevat ongeveer 22 % gerecyclede inhoud volgens gewicht.
Tegels van Flotex bevatten ongeveer 67 % gerecyclede inhoud volgens gewicht.

Ska

Flotex voldoet aan de criteria van Ska Rating voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoor- als
winkelomgevingen.

Back to the Floor

Installatierestjes kunnen worden verzameld en gerecycled via Back to the Floor.

LCA

LCA is de basis voor het veiligstellen van de laagste milieu-impact.t

Ska

Flotex voldoet aan de criteria van Ska Rating voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoor- als winkelomgevingen.

LCA

LCA is de basis voor het veiligstellen van de laagste milieu-impact.
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Flotex voldoet aan de eisen van EN 14041
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Totale dikte

Creating better environments

Creating better environments

-

flotex vision, sottsass en tibor

Brandgedrag

EN 13501

Bfl- s1

Bfl- s1

Slipweerstand

EN 13893

DS: ≥ 0.30

DS: ≥ 0.30

Statische elektriciteit

ISO 6356

< 2 kV

< 2 kV

Warmteweerstand

ISO 8302

0.048 m2 K/W

0.040 m2 K/W

Technische specificaties Flotex

FLOTEX

Technische specificaties:

Flotex voldoet aan de eisen van EN 14041
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Brandgedrag

EN 13501

Bfl- s1

Slipweerstand

EN 13893

DS: ≥ 0.30

Statische elektriciteit

ISO 6356

< 2 kV

Warmteweerstand

ISO 8302

0.048 m2 K/W

Technishce specificaties Flotex
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FLOTEX PLANKS
RAFFINEMENT
& STIJL IN
MODULARITEIT

Aangezien modulaire eigenschappen een belangrijke trend vormen op de markt van de
vloerbedekkingen, ontwikkelde Forbo een uniek assortiment Flotex planken van 100 x 25 cm waarmee
verbluffende vloerdesigns kunnen worden gecreëerd. Hebt u ooit een betonnen vloerbedekking
van textiel gezien? Wij brengen 6 prachtige vloerdesigns op de markt die eindeloze 'mix & match'mogelijkheden bieden en die perfect geschikt zijn voor gebruik in de meest uiteenlopende
omgevingen.

Aanbrengen & gebruik
De veelzijdige Flotex Plank-designs zijn zowel geschikt
voor hedendaagse als voor klassieke kantoorruimten en
voor zones zoals lounges in luchthavens, congrescentra,
restaurants of hotels.

FLOTEX

Het Wood- en Seagrass-design is dankzij zijn
natuurlijke en warme gevoel zelfs geschikt in huiselijke
omgevingen zoals de kamers in rusthuizen en
verzorgingsinstellingen.

Raffinement & stijl
De Flotex Planks-collectie biedt eindeloze
mogelijkheden om kleuren binnen 1 design te 'mixen
en matchen'. De legpatronen kunnen ook stimulerende
en levendige omgevingen creëren met zigzagmotieven
of visgraatdessins. Flotex vloerbedekking is weinig
repetitief en creëert daardoor interessante en mooie
vloeren – zelfs als daarbij maar één enkele kleur wordt
gebruikt.
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Flotex Planks

flotex planks® box cross

FLOTEX

flotex planks® triad

133002 | 133007 | 133011
131001 | 131006

Flotex Triad heeft een prachtig grafisch design en biedt u de creatieve vrijheid om te 'mixen en te matchen', waarbij u verschillende
kleuren en installatiemethoden vlot met elkaar kunt combineren om uw vloer precies aan uw smaak aan te passen.
Het resultaat ziet er prachtig uit, ongeacht het motief dat u daarbij gebruikt (baksteen, visgraat of 'basket weave'). U hebt ook de keuze uit
een uitgebreid aanbod opvallende kleurstroken met highlight-opties en een unieke gebosseleerde versie, waarmee u nog meer textuur
en gevoeligheid aan uw vloer kunt toevoegen.

Met Floxtex Box Cross kunt u een ruimte grondig transformeren. Want iedere tegel uit deze collectie is
uniek. Dit product bevat een patroon waarbij kruisvormen en doosvormen op een subtiele manier in
elkaar overvloeien in de lengterichting, terwijl een diagonale textuur over de breedte de tegels met elkaar
combineert.
Box Cross-planken kunnen zowel 'random' als 'half drop' worden gelegd.

131005 | platinum

131006 | silver

131016 | mint

131010 | taupe

131015 | stone

131009 | bronze

133011 | anthracite

133010 | seal

133007 | granite

133004 | biscuit

133002 | pearl

131014 | amber line

131011 | red line

131013 | green line

131012 | blue line

131018 | navy

131008 | shadow

133008 | blueberry

133003 | ocean

133014 | forest

133015 | gold

133005 | linen

131004 | amber

131001 | red

131003 | green

131002 | blue

131017 | anthracite

131007 | steel

133006 | lagoon

133001 | amber

133013 | mulberry

133009 | petrol

133012 | purple
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Flotex Planks Triad

Flotex Planks Box-cross
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flotex planks® seagrass

FLOTEX

flotex planks® lava

145002 | 145005 | 145007 | 145010 | 145014

Bij Flotex Lava staan textuur en kleur centraal. Dit product biedt u de mogelijkheid om ruimten te definiëren, zones te highlighten en
creatieve designcombinaties op iedere mogelijke manier te verkennen.
Flotex Lava biedt u een ruime keuze aan vloerbedekkingen met 18 kleurenschema's van subtiele schaduwen tot felle lichte kleuren.

111003 | 111006
145001 | vesuvius

145011 | krakatoa

145014 | pelee

145010 | thera

145003 | etna

145017 | fuji

145005 | madeira

145006 | nikko

145009 | trident

145004 | agua

145008 | koro

145013 | elbrus

111005 | walnut

111003 | almond

111001 | pearl

Flotex Seagrass combineert duurzame prestaties met
raffinement en stijl. Dankzij het natuurlijke en warme gevoel
is het Seagrass-design zelfs geschikt in huiselijke omgevingen
zoals de woonkamers in rusthuizen of de patiëntenkamers in
verzorgingsinstellingen.
Met Flotex Seagrass kunt u verbluffende vloerdesigns
creëren – ongeacht of u de tegels in visgraat-, baksteen- of
basketweaveprofiel legt. Geraffineerd in 1 kleur of stijlvol in 2 of
meer kleuren.

145002 | tambora
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Flotex Planks Lava

145007 | pinatubo

145016 | ebeko

145018 | malos

145015 | fayal

145012 | vuisini

111006 | liquorice

111004 | charcoal

111002 | cement

Flotex Planks Seagrass
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flotex planks® wood

FLOTEX

flotex planks® concrete

139001 | 139002 | 139003

151001 | 151002 | 151004 | 151006

Flotex Concrete onderscheidt zich door een betonlook die u nooit eerder hebt
gezien bij andere vloermaterialen. Bijzonder gedetailleerd, warm en zacht, maar
met een duurzaamheid die vergelijkbaar is met die van een echte betonnen vloer.
Experimenteer met de 4 Concrete kleurstroken om geraffineerde combinaties met
een tijdloze look te creëren.
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Flotex Planks Concrete

Een houtpatroon op een textiele vloer? U zult staan kijken van de
look, het gevoel en de prestaties. Een aangenaam warm gevoel
onder de voeten, geen geluid van tikkende hakken en geen
slijtage. De ideale vloerbedekking in kantoren, hotelkamers en
verzorgingsinstellingen voor bejaarden.
139001 | cloud

139003 | smoke

151001 | black wood

151002 | grey wood

151003 | silver wood

139004 | storm

139002 | thunder

151005 | red wood

151006 | antique wood

1510004 | american wood

Een nieuwe manier van denken. Haal de look van een echte
houten vloer in huis, die de voordelen van een comfortabele
vloerbedekking van textiel biedt. Met Flotex Wood zijn alle
installatiepatronen mogelijk. Gebruik uw verbeelding!

Flotex Planks Wood
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Technische specificaties:

flotex planks

Flotex planks voldoet aan de eisen van EN 1307
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Totale dikte

ISO 1765

Commercieel gebruik

EN-ISO 1084

Afmetingen plank

planks
5.3 mm
Klasse 33
100 x 25 cm

Totaal gewicht

ISO 8543

Dimensiestabiliteit

ISO 2551 / EN 986

< 0.1%

Slijtweerstand

EN 1307 annex F

> 1000 toeren

Geschikt voor bureaustoelen

EN 985

Kleurechtheid

EN ISO 105-B02

Slipweerstand

UK SRG pendulum
EN-ISO 717-2

Contactgeluidreductie
Waterdichtheid

ISO 354
EN 1307 annex G

5.4 kg/m2

r = ≥2.4 Continu gebruik
≥6
Droog - zeer laag slipgevaar
Nat - laag slipgevaar
Contactgeluidreductie ∆Lw = 19 dB
Geluidsabsorptie = 0.10
Ja

Flotex planks voldoet aan de eisen van EN 14041
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Brandgedrag

EN 13501

Bfl- s1

Slipweerstand

EN 13893

DS: ≥ 0.30

Statische elektriciteit

ISO 6356

< 2 kV

Warmteweerstand

ISO 8302

0.040 m2 K/W

Technische specificaties Flotex Planks

