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GEVLOKTE VLOEREN



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

FLOTEX 
EEN KEUZE, 
GEEN 
COMPROMIS
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256 Flotex

paginainfo voor index:
Flotex at a glance

Flotex is een gevlokte vloerbedekking die eruitziet en aanvoelt als tapijt, zonder de nadelen van een textielvloer. 
Het zachte, fluweelachtige oppervlak voelt comfortabel en warm aan. Bovendien is het slipbestendig en 
geluiddempend.

262

276

270

GEVLOKTE VLOEREN IN BANEN, TEGELS EN PLANKEN

Meer dan al onze andere producten past Flotex in onze doelstelling om betere 
interieuromgevingen te creëren. Met onze collecties willen we bijdragen aan 
de gezondheid en het welzijn van al wie binnenshuis werkt. Flotex slaagt 
hierin met zijn uitstekende hygiëne en geluidsdemping. Bovendien zijn deze 
producten ftalatenvrij en gecertificeerd door Allergy UK wegens hun positieve 
invloed op mensen met een allergie. Als kers op de taart zijn de vloeren 
verkrijgbaar in een brede waaier aan stimulerende designs en aangename 
kleuren. Zo creëert u moeiteloos een inspirerend interieur.

Flotex Colour bestaat uit vier individuele collecties die 
samen een rhapsody of colour vormen. Metro, Calgary, 
Canyon en Penang. De basiskleur van Flotex Colour wordt 
voorzien van een bijpassend veelkleurig grafisch ontwerp 
waardoor elk dessin een eigen expressie krijgt. 

Flotex tegels zijn tegels van onze hightech 
textiele vloerbedekking in de maten 50 x 50 cm 
en/of 50 x 25 cm. Al deze Flotex-tegels zijn zeer 
eenvoudig te combineren met andere 
vloeroplossingen en formaten, zodat u eindeloze 
mogelijkheden heeft om uw eigen modulaire 
ontwerp te creëren.

De prestaties van Flotex en de flexibele designs van 
de Plank-collectie maken deze modulaire vloer ideaal 
voor werkplekken en drukke omgevingen zoals 
callcenters, hotels en vervoersknooppunten.

FLOTEX IN HET KORT

292

We hebben een inspirerende catalogus met meer 
dan vijfhonderd digitaal geprinte designs voor u 
samengesteld. Voor elke stijl of behoefte hebben 
wij de juiste oplossing. Vanaf 60 m² kunt u ook 
zelf een uniek design ontwerpen.

*

Paginaverwijzing FLOTEX

™

tiles

digital print
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Elke vloer ziet er smetteloos uit. Leef u gerust uit! De gevlokte vloeren 
van Flotex stelen echt de show: wat er ook gebeurt, ze zien er steeds 
onberispelijk uit. Bovendien zijn ze speciaal ontworpen om druk 
verkeer aan te kunnen.

De vloeren hebben een garantie van tien jaar en zijn ideaal voor 
ruimten waar slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid essentieel 
zijn. U hoeft niet te kiezen tussen functionaliteit en stijl. Met Flotex 
geniet u van beide. U wilt  gegarandeerd geen andere vloer meer! 

Met de gevlokte vloerbedekking van Flotex kunt u opgelucht 
ademhalen. Deze oplossing draagt het prestigieuze Allergy UK Seal 
of Approval™, wat betekent dat Flotex bijdraagt aan een betere 
omgeving om in te wonen, werken, leren en spelen. De vloeren 
zijn slipbestendig en bieden tot 20 dB geluidsdemping. Dat maakt 
Flotex een heerlijk veilige vloeroplossing. Alle 
Flotex-producten zijn ftalatenvrij en de uitstoot 
van onze assortimenten Colour en Linear is niet 
waarneembaar.

Hoe presteert Flotex in vergelijking met andere vloerbedekkingen uit textiel?

Flotex Tapijt met lussenpool Tapijt met gesneden 
pool Naaldvilt

Duurzaamheid **** **** * **

Reinigbaarheid **** * * *

Eenvoudige installatie (tegel) **** **** **** *

Hygiënisch en ‘Allergy UK’ goedgekeurd **** – – –

Ondoordringbaarheid (banenmateriaal) **** – – –

Reparaties aan schade *** **** ** –

Impact geluidsreductie *** **** **** ***

Ondervoets comfort ** *** **** *

Flotex heeft een positieve invloed 
op mensen met een allergie: als u 
dagelijks stofzuigt, verwijdert u 
dubbel zoveel allergenen als bij 
gewone tapijten. Daarom kreeg 
Flotex het Seal of Approval™ 
van Allergy UK.

™

Flotex Inspired by Van Gogh 000944 | terrace at night

Net zoals een tijdloos kunstwerk zijn de 
gevlokte Flotex-vloerbedekkingen een 
uitstekende investering. Met hun unieke 
eigenschappen passen ze in elk project. Flotex 
behoudt zelfs na jaren zijn sublieme uiterlijk. 
Kies uit de adembenemende designs van onze 
Vision- of Designer-collecties of creëer uw 
eigen meesterwerk met onze service op maat.

Wat gebeurt er als u uw creativiteit de vrije 
loop laat? Met Flotex geeft u elk interieur een 
creatieve uitstraling, terwijl ons haarscherpe 
productieproces garant staat voor kwaliteit en 
superieure prestaties. 

Flotex. The Art of Flocking.

Art
of FLOCKING

the

FLOTEX DE HIGHTECH TEXTIELE VLOERBEDEKKING

THANK FLOCK IT’S FLOTEX

EN1307 annexe F – slijtvastheid
Voor deze nieuwe norm wordt een puntig, metalen mes van 2 cm breed met daarop een 
gewicht van 2 kg duizend keer over het pooloppervlak van de gevlokte vloer heen en weer 
gewreven. De test is bedoeld om te meten hoe duurzaam de gevlokte vloer is. Als aan het 
einde van de test nog minstens 50% van de polen overblijven, voldoet het product aan de 
vereisten. We hebben Flotex 1500 cycli getest en haalden een veel hoger resultaat dan die 
50%.

Goed reinigbaar 
Of u nu wateroplosbare vlekken maakt, zoals koffie, ketchup, cola of wijn, of vetvlekken 
zoals boter, motorolie of permanente inkt: alles kan van Flotex worden verwijderd. Ga naar 
www.forbo-flooring.be en bekijk het filmpje ‚Reiniging en verzorging‘. Zo ontdekt u hoe de 
onderstaande vloer er in een handomdraai weer als nieuw uitziet.

Flotex geeft vloeren een nieuwe dimensie: deze oplossing combineert de slijtvaste eigenschappen van 
een stevige vloer met het warme gevoel en het comfort van een textielvloer. Onlangs zijn extra clausules 
toegevoegd aan EN 1307 (de Europese norm voor de prestaties van textielvloeren) die bevestigen dat 
gevlokte vloerbedekking anders is dan een textielvloer.  

Flotex Naturals 010080 | hungarian point



De 80 miljoen rechte nylonvezels die elektrostatisch worden gevlokt, vangen 
fijnstof en allegenen op. De unieke structuur zorgt ervoor dat deze kunnen 
worden vrijgegeven bij het stofzuigen. Daarom is Flotex de enige textielvloer 
met goedkeuring van de British Allergy Foundation.

30%  MEER
VUILAFVOER DAN BIJ TAPIJT

HYGIËNISCH

FLOTEX

WASBAAR≤ 22 DB
GELUIDSREDUCTIE

EXCELLENTE 
SLIPVASTHEID

MECHANISCH 
NATTE REINIGING

DE HIGH-TECH TEXTIELE VLOER

Lussenpooltapijt of losse nylon gesneden poolvezels houden fijn stof en 
allergenen goed vast, maar wegens de complexe aard van de oppervlaktepool 
komen die minder vlot los. Zo wordt de vloerbedekking na verloop van tijd een 
onhygiënische broeihaard van bacteriën.

TAPIJT

DE ENIGE TEXTIELE 
VLOER

BEKROOND MET 
ALLERGY UK SEAL

OF APPROVAL™  

B
R

IT
IS

H ALLERGY FOUNDATIO
N

A
LLERGY UK SEAL OF APPRO

VA
L

TM

carpet

LAGE 
ROLWEERSTAND

Tot
80 miljoen

vezels per m²
 duurzaamheid &

slijtvastheid

≤ 52%
gerecycled
materiaal

RECHTE NYLON
6.6 VEZELS

(FLOCK)
vangen fijnstof
en allergenen

die gemakkelijk
vrijkomen bij het

stofzuigen

Ultra lage
emissie

Flotex tegels & planken

Flotex banen

Nylonvezels 6,6
Flock lijmbed
Niet-geweven glasvezel
PVC-foam gesloten celstructuur
Versterkte glasvlies
PVC-foam gesloten celstructuur
Compacte PVC-laag
Compacte PVC-laag
Gerecycleerde PVC-rug

1

1

2

2

9

3

3

7

8

3

4

5

5

6

Stofzuigen verwijdert
het DUBBELE van

ALLERGENEN i.v.m.
klassiek tapijt

tapijt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Flotex onderscheidt zich van andere textiele vloerbedekkingen vanwege de unieke constructie. Door de combinatie van een 
gevlokt oppervlak met een hoge dichtheid en een stevige, veerkrachtige basis, biedt Flotex het beste van beide werelden.

Duurzaam en comfortabel
Ontdek de duurzaamheid en stevigheid van Flotex, het 
resultaat van de 80 miljoen nylon 6.6 vezels per vierkante 
meter, en geniet van de rust en het comfort die normaal 
alleen met tapijt geassocieerd worden. 

Geluidsreductie en goede binnenluchtkwaliteit
De vezels presteren niet alleen bij geluidsabsorptie (> 20 
dB) en comfort, ze vangen ook allergenen en fijn stof uit de 
lucht. Het goede ding is dat ze het ook moeiteloos loslaten 
tijdens het schoonmaken, zowel droog als nat. Dit zorgt voor 
een goede luchtkwaliteit binnenshuis, wat vooral belangrijk 
is voor mensen met allergieën. Het label Seal of opproval 
van de British Allergy Foundation bevestigt dit.
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262 Flotex Colour

paginainfo voor index:
Why choose Flotex?

Flotex Metro is een veelzijdig semi-vlak 
vloerontwerp, beschikbaar in een ruime waaier 
moderne kleuren. Het ingetogen patroon 
geeft textuur weer zonder een duidelijke vorm, 
waardoor een authentiek gevoel ontstaat dat 
uniek is voor Flotex-vloeren.

Flotex Colour Metro p946005 | nimbus + p946019 | citrus +  p946032 | petrol

Flotex Colour Penang t382016 | coral + t382001 | anthracite 

Flotex Colour Calgary s290004 | menthol + s290021 | aqua  

Flotex Colour Canyon s445022 | limestone + s445027 | kelp

*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm 

Onze aanbevolen lijmen voor Flotex in banen zijn 540 Eurosafe 
Special of 640 Eurostar Special. Voor Flotex tegels raden we 
542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn 
beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

Enkel banen

Zeer vuilverbergend

Vuilverbergend

Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.

s = banen   t = tegels

Flotex Penang vertegenwoordigt een 
verbluffende look voor elke moderne omgeving. 
Het ontwerp doet denken aan een houten 
plankenontwerp en zorgt voor een stil neutraal 
vloerontwerp.

Flotex Calgary biedt een breed scala aan kleuren 
in een zacht, natuurlijk ontwerp dat gemakkelijk 
kan worden gecombineerd met andere Flotex of 
veerkrachtige reeksen zoals Marmoleum. Calgary 
is de perfecte keuze voor toepassingsgebieden 
die een gedempte sfeer vereisen.

Flotex Canyon is een zwaar korrelig design 
geïnspireerd door aarde en rotsen. Het heeft 
een kenmerkende sterke textuur met een 
middelmatig contrast.
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canyon limestone
s445022  t545022  p945022*
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calgary cement
s290012  t590012  p990012*
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penang smoke
s482005  t382005

penang nimbus
s482017  t382017 p982017*
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canyon pumice
s445020  t545020  p945020*
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calgary grey
s290002  t590002  p990002*
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calgary ash
s290010  t590010  p990010*
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canyon slate
s445019  t545019  p949019*

LR
V 

13

metro nimbus
s246005  t546005 p946005*
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penang grey
s482037  t382037 p982037*
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metro ash
s246007  t546007 p946007*

penang mercury
s482004  t382004 p982004*
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V 
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penang anthracite
s482001  t382001

penang zinc
s482007  t382007 p982007*
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V 

3

metro anthracite
s246008  t546008 p946039*

metro grey
s246006  t546006 p946006*
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penang ash
s482031  t382031 p982031*
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13

canyon stone
s445021  t545021 p945021

Flotex Colour Canyon 

p945020 | pumice + p945019 | slate + p945021 | stone

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen

Banen:  Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Tegels: 50 x 50 cm 
(3 m2 per doos) 
Planken: 100 x 25 cm 
(2,5 m² per doos)

Totale dikte ISO 1765
Banen: 4,3 mm 
Tegels: 5,0 mm
Planken: 5,0 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 90

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2

Banen: ∆Lw = 20 dB 
Tegels: ∆Lw = 19 dB
Planken: ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV
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264 Flotex Colour

paginainfo voor index:
Why choose Flotex?

Enkel banen

*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm. 

Onze aanbevolen lijmen voor Flotex in banen zijn 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische 
specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een 
staal om het volledige effect te zien.

metro gull
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penang orchid
s482027  t382027
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calgary sky
s290001  t590001  

calgary riviera
s290025  t590025  

calgary carbon
s290019  t590019 p990019*  

canyon cloud
s445024  t545024  
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calgary crystal
s290017  t590017  

canyon sapphire
s445028  t545028  

metro lilac
s246034  t546034

metro lagoon
s246020  t546020

penang neptune
s482026  t382026

penang sapphire
s482011  t382011

calgary condor
s290022  t590022  

penang purple
s482024  t382024

metro grape
s246016  t546016 p946016*

calgary azure
s290015  t590015  

penang azure
s482116  t382116

metro indigo
s246001  t546001 p946001*

calgary aqua
s290021  t590021  

metro mineral
s246018  t546018

calgary lime
s290014  t590014  

calgary moss
s290009  t590009  

calgary menthol
s290004  t590004  

canyon seafoam
s445029  t545029  

metro carbon
s246024  t546024

metro emerald
s246033  t546033

metro tempest
s246002  t546002

metro petrol
s246032  t546032 p946032*

metro jade
s246028  t546028

metro evergreen
s246022  t546022
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V 

7

metro moss
s246021  t546021

metro citrus
s246019  t546019 p946019*

metro apple
s246037  t546037

penang evergreen
s482010  t382010

penang sage
s482006  t382006

canyon kelp
s445027  t545027  

*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.

Flotex Colour Calgary 

s290004 | menthol + s290021 | aqua  

Flotex Colour Penang s482027 | orchid  

Zeer vuilverbergend

Vuilverbergend

Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.

s = banen   t = tegels

TegelsBanen
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266 Flotex Colour

Enkel banen
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calgary sahara
s290006  t590006  

calgary suede
s290007  t590007  

calgary quartz
s290011  t590011  

calgary saffron
s290008  t590008  

metro amber
s246013  t546013

penang coral
s482016  t382016

canyon sulphur
s445030  t545030  

canyon garnet
s445026  t545026 
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canyon earth
s445025  t545025

calgary melon
s290005  t590005  

penang ginger
s482019  t382019

calgary caramel
s290013  t590013  
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metro gold
s246036  t546036

metro tangerine
s246025  t546025 p946025

metro red
s246026  t546026 p946026*

metro cherry
s246031  t546031

metro pink
s246035  t546035

metro berry
s246017  t546017 p946017*

metro burgundy
s246027  t546027

calgary fire
s290024  t590024  

metro pebble
s246011  t546011

metro pepper
s246009  t546009 p946009

penang shale
s482020  t382020
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V 
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calgary linen
s290026  t590026  

calgary expresso
s290023  t590023  

metro truffle
s246029  t546029

penang beige
s482015  t382015

penang dusk
s482023  t382023

metro concrete
s246014  t546014 p946014*

metro cocoa
s246015  t546015

metro chocolate
s246010  t546010

metro cinnamon
s246030  t546030

penang bamboo
s482018  t382018

penang flax
s482075  t382075

metro sand
s246012  t546012

LR
V 

17

canyon linen
s445023  t545023

Flotex Colour Metro s246027 | burgundy  

Flotex Colour Calgary

 t590026 | linen + t590023 | espresso  

*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.

TegelsBanen

*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.

Onze aanbevolen lijmen voor Flotex in banen zijn 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische 
specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een 
staal om het volledige effect te zien.

Zeer vuilverbergend

Vuilverbergend

Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.

s = banen   t = tegels

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen

Banen:  Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Tegels: 50 x 50 cm 
(3 m2 per doos) 
Planken: 100 x 25 cm 
(2,5 m² per doos)

Totale dikte ISO 1765
Banen: 4,3 mm 
Tegels: 5,0 mm
Planken: 5,0 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 90

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2

Banen: ∆Lw = 20 dB 
Tegels: ∆Lw = 19 dB
Planken: ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV



metro red
to546926  tg546526
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metro truffle
to546929  t546529
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5

metro berry
to546917  tg546517

metro anthracite
to546908  tg546508
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metro cinnamon
to546930  tg546530
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metro sand
to546912  tg546512
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18

metro citrus
to546919  tg546519

LR
V 

15

metro apple
to546937  tg546537

LR
V 

6

metro evergreen
to546922  tg546522

LR
V 

4

metro petrol
to546932  tg546532

LR
V 

10

metro lagoon
to546920  tg546520

metro gull
to546904  tg546504

LR
V 

11
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268 Flotex Colour

Wilt u dat bepaalde delen van uw vloer in het oog springen? Kies dan voor de reliëftegels. Op deze manier speelt 
u heel eenvoudig met het vloerdesign en plaatst u specifieke zones of zelfs afzonderlijke tegels met gemak in de 
spotlights. U kunt kiezen uit twaalf Flotex Colour-items, die verkrijgbaar zijn met het Organic- of met het Glass-
reliëf. Onze Flotex Cityscape-collectie omvat ook reliëftegels. Alle in reliëf gemaakte Flotex tegels presteren net 
zo uitmuntend als alle andere gevlokte Flotex vloeren. 

FLOTEX COLOUR MET RELIËF/EMBOSSING

LR
V 

9

Emboss glass                                         
Met dit willekeurige geometrische 
patroon, dat geïnspireerd is op glas, 
geeft u een vloer een opvallend 
accent.

Emboss organic                                         
Dit veelzijdige patroon zorgt voor 
een subtiel effect en brengt richting 
in de tegels, zonder te formeel over 
te komen.

Flotex Colour Metro t546011 | pebble + t546017 & 

tg546517 | berry  

Flotex Colour Metro t546011 | pebble + 

 tg546517 | berry  

Flotex Colour Metro t546008 & to546908 | 

anthracite + t546019 & to546919 | citrus  Flotex Colour Metro to546919 | citrus  

Akoestische hinder is de nummer 2 klacht wanneer het gaat over de werkomgeving. Verbeterde 
akoestische eigenschappen helpen de concentratie te verhogen.

FLOTEX COLOUR ACOUTSICPLUS

Forbo Flooring Systems biedt Flotex tegels met een speciale 
backing die de impact van geluidsreductie verhoogt tot een 
totaal van 22 dB. Waarmee deze tegels ideaal zijn voor gebruik 
in bijvoorbeeld onderwijs, kantoren en openbare ruimtes. De 
AcousticPlus kan alleen worden besteld voor de tegelitems.

Flotex AcousticPlus biedt een goede geluidsabsorptie van   
0,25 dB, vergelijkbaar met de meest gebruikte tapijten op rol 
en in tegels. Naast geluidsabsorptie biedt Flotex AcousticPlus 
ook een zeer goede schokabsorptie. Dit is relevant voor 
gebieden waar mensen lang moeten staan en waar 
voetcomfort belangrijk is.

De AcousticPlus kan besteld worden in alle tegelkleuren als een 
special van met een minimum hoeveelheid van 700 m²/ kleur. De 
AcousticPlus 746006 (grijs) is standaard op voorraad.

Flotex Colour AcousticPlus



271Flotex Linear
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270 Flotex Linear

Hoofdstuk:
LINEAR

paginainfo voor index:
Flotex Linear at a glance

Meer dan al onze andere producten past Flotex in onze doelstelling om betere 
interieuromgevingen te creëren. Met onze collecties willen we bijdragen aan de 
gezondheid en het welzijn van al wie binnenshuis werkt. Flotex slaagt hierin met zijn 
uitstekende hygiëne en geluidsdemping. Bovendien zijn deze producten ftalatenvrij 
en gecertificeerd door Allergy UK wegens hun positieve invloed op mensen met 
een allergie. Als kers op de taart zijn de vloeren verkrijgbaar in een brede waaier 
aan stimulerende designs en aangename kleuren. Zo creëert u moeiteloos een 
inspirerend interieur.

™

FLOTEX LINEAR IN HET KORT

272

De Flotex Cirrus & Stratus collectie bestaat uit twee op 
elkaar afgestemde ontwerpen in verschillende kleuren 
om volledige vrijheid van expressie mogelijk te maken.

Paginaverwijzing FLOTEX LINEAR

275

274

Gedempte kleuren, stijlvol design - Flotex Integrity² biedt 
beide. 

Dit duurzame gevlokte vloermateriaal heeft een subtiel 
lineair design, is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 
50 x 25 cm en valt op door het gebruik van een unieke 
roosterachtige bosselering.

integrity²

complexity

cirrus | stratus

Flotex Cityscape Integrity2 t350011 | leaf + t351011 | leaf embossed + t352011 | leaf embossed 

+ Cityscape Complexity t550003 | charcoal + t553003 | charcoal +   t551003 | charcoal embossed + t552003 | charcoal embossed



272 Flotex Cirrus | Stratus

t570008  onyx LRV 11

t570004  fossil LRV 14 t570007  mint LRV 10t570005  sapphire LRV 14

Flotex cityscape integrity² t350012 | granite + t351012 | granite embossed 

De Flotex Cirrus & Stratus collectie bestaat uit twee op elkaar afgestemde ontwerpen in verschillende kleuren om volledige vrijheid van expressie 
mogelijk te maken. Deze modulaire tegelcollectie wordt afzonderlijk of in combinatie gebruikt, door de verschillende installatiemethodes 
kunnen geheel verschillende designs worden gecreëerd, dit maakt de collectie zeer geschikt voor kantooromgevingen, onderwijsruimten en 
openbare gebouwen.

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 50 x 50 cm (3 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765  5,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 16

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

cirrus | stratus

Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. 
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op                              
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

Zeer vuilverbergend

Vuilverbergend

Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.

Flotex Stratus t540008 | onyx + Flotex Cirrus t570008 | onyx 

t540003  sisal LRV 15 t570003  sisal LRV 15 t540006  ruby LRV 9 t570006  ruby LRV 12

t540015  storm LRV 10 t570015  storm LRV 9 t570014  eclipse LRV 11t540014  eclipse LRV 10  t540008 onyx LRV 10

t540005  sapphire LRV 12 t540007 mint LRV 10t540004  fossil LRV 13

Flotex Cirrus t570003 | sisal



275Flotex Cityscape Complexity
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274 Flotex Cityscape Integrity²

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

Flotex Cityscape Integrity² t350012 | granite + t351012 | granite embossed 

Dit duurzame gevlokte vloermateriaal heeft een subtiel lineair design valt op door het gebruik van een unieke roosterachtige bosselering. 
Het lineaire design werd zo ontworpen, dat het kan worden gecombineerd met Flotex Integrity², voor een maximale flexibiliteit en boeiende 
designmogelijkheden.

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.

t351003  
t352003

charcoal  
embossed

LRV 8

t350006  
t353006

marine LRV 7

t351009  
t352009

taupe 
embossed

LRV 12

t350001  
t353001

grey LRV 8

t350002  
t353002

steel LRV 4

t350003  
t353003

charcoal LRV 8

t351004  
t352004

navy 
embossed

LRV 3t350004  
t353004

navy LRV 3t351002  
t352002

steel 
embossed

LRV 4

t350012  
t353012

granite LRV 8 t351012  
t352012

granite 
embossed

LRV 8

t351011  
t352011

leaf 
embossed

LRV 19

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen
50 x 50 cm, 25 x 50 cm
(3 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765  5,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 16

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

t350009  
t353009

taupe LRV 12

paginainfo voor index:
Flotex Cirrus

Dit duurzame gevlokte vloermateriaal heeft een subtiel lineair design, is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 50 x 25 cm en valt op door 
het gebruik van een unieke roosterachtige bosselering.

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

t551004  
t552004

navy 
embossed

LRV 8

t551006  
t552006

marine 
embossed

LRV 7t550006  
t553006

marine LRV 7

t550007  
t553007

blue LRV 11

t551007  
t552007

blue  
embossed

LRV 11

t550001  
t553001

grey LRV 9

t551001  
t552001

grey 
embossed

LRV 9

t550003  
t553003

charcoal LRV 10

t550004  
t553004

navy LRV 8

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen
50 x 50 cm, 25 x 50 cm
(3 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 12

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Flotex Cityscape Complexity t553003 | charcoal +  t552007 | blue embossed  

t551003  
t552003

charcoal 
embossed

LRV 10

Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische 
specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel 
een staal om het volledige effect te zien.

Zeer vuilverbergend Vuilverbergend Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.

Paginaverwijzing Flotex linear - stratus Paginaverwijzing Flotex linear - cirrus

t550010  
t553010

straw LRV 18 t551010  
t552010

straw 
embossed

LRV 18

t350011  
t353011

leaf LRV 19

t351006  
t352006

marine 
embossed

LRV 7

t351001  
t352001

grey 
embossed

LRV 8

integrity² complexity

Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. 
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op                              
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.
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276 Flotex Planks

Hoofdstuk:
PLANKS

paginainfo voor index:
Flotex at a Planks glance

Meer dan al onze andere producten past Flotex in onze doelstelling om betere 
interieuromgevingen te creëren. Met onze collecties willen we bijdragen aan de 
gezondheid en het welzijn van al wie binnenshuis werkt. Flotex slaagt hierin met zijn 
uitstekende hygiëne en geluidsdemping. Bovendien zijn deze producten ftalatenvrij 
en gecertificeerd door Allergy UK wegens hun positieve invloed op mensen met 
een allergie. Als kers op de taart zijn de vloeren verkrijgbaar in een brede waaier 
aan stimulerende designs en aangename kleuren. Zo creëert u moeiteloos een 
inspirerend interieur.

™

FLOTEX PLANKS IN HET KORT

Paginaverwijzing FLOTEX PLANKS

288

282

Klassiek en geraffineerd, met een speelse toets. Kies 
één Flotex Marble dessin of combineer verschillende 
patronen. Voor een stijlvolle look of een vleugje fantasie.

280

278

281

279

marble

Gekleurde accenten geven dit klassieke vloerdessin extra pit. Voor 
een verrassende, speelse en originele twist. Kies één Flotex Concrete 
plankdessin of combineer verschillende kleuren en patronen. 

concrete

Deze klassieke planken van Flotex Wood – geïnspireerd 
op natuurlijk hout – krijgen door hun gevlokte look een 
onconventionele uitstraling. Origineel en uiterst veelzijdig. 

wood

Organisch maar lineair, natuurlijk geïnspireerd en prachtig 
gestructureerd. Een klassiek patroon met kleuren die gemakkelijk 
met elkaar kunnen worden gemengd in verschillende 
installatiemethoden. Seagrass is veelzijdig en ingetogen, waardoor 
het geschikt is voor elke omgeving.

seagrass

Met Flotex Box Cross planken bepaalt u de ruimte. Met 
Box Cross is elke plank uniek, het bestaat namelijk uit 
een patroon dat subtiel veranderd van kruis tot vierkant 
terwijl een diagonale textuur de planken samenvoegt tot 
een geheel. Voor een opvallend contrast tussen helder en 
donker, en een fascinerend spel van licht en schaduw.

box cross

287

De dessins van de Flotex Triad zijn gecreëerd rond drie lijnen. De 
geometrische vormen zijn abstract en willekeurig. Flotex Triad heeft 
een uiterst grafisch en geraffineerd design.

285

283

286

284

triad

Flotex Frameweave is geïnspireerd op dikke geweven stoffen en 
grafische prints. Door de patronen in het onopvallende design 
creëren de planken een complex en dynamisch effect. Dankzij de 
ruime waaier aan kleuren is een Flotex Frameweave vloer uitermate 
veelzijdig. 

frameweave

Licht dat in gebouwen gereflecteerd en gebroken wordt, geeft 
het contrasterende patroon van de Flotex Refract planken een 
getextureerd effect.  Een Flotex Refract vloerdessin is complex, 
dynamisch en levendig. 

refract

Een sterke textielstructuur, een verfijnde textuur, en 
lichte tot donkere schakeringen. De planken vallen op 
door contrasterende effecten en patronen die in elkaar 
overgaan. Voor een prachtig resultaat. Flotex Ombré kleuren 
kunnen makkelijk met elkaar gecombineerd worden.

ombré

De gelaagde textuur met complexe, gestructureerde  
patronen die in elkaar overvloeien, creëert een elegante en 
eigentijdse uitstraling. Flotex Montage kan perfect alleen 
geplaatst worden, maar is ook te combineren met Ombré 
planken om de vloer te verdelen in verschillende zones.

montage

De patronen komen samen en gaan in elkaar over in de hoeken. 
Ze creëren verschillende vlakken met contrasterende tinten en 
willekeurige, abstracte vormen. Door de gemeenschappelijke 
elementen passen alle Flotex Converge kleuren bij elkaar.

converge



Zeer vuilverbergend

Vuilverbergend

Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer 
informatie.

279Flotex Planks Concrete
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278 Flotex Planks Marble

paginainfo voor index:
Flotex Box-Cross

Klassiek en geraffineerd, met een speelse toets. Kies één Flotex Marble 
dessin of combineer verschillende patronen. Voor een stijlvolle look 
of een vleugje fantasie. Een Flotex Marble vloer is uiterst innovatief. 
De planken hebben een traditioneel karakter, maar tegelijkertijd 
een ongebruikelijke textuur. Experimenteel en grensverleggend.

Flotex Planks Marble 143001 | carrara + 143002 | marquina

143004 | diano LRV 26

143003 | pietra LRV 5143001 | carrara LRV 26 143002 | marquina LRV 5

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 4

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Afmeting plank
100 x 25 cm

paginainfo voor index:
Flotex Concrete

Gekleurde accenten geven dit klassieke vloerdessin extra pit. Voor 
een verrassende, speelse en originele twist. Kies één Flotex Concrete 
plankdessin of combineer verschillende kleuren en patronen. Voor 
een uniek en verbluffend resultaat.

FLotex Planks Concrete 139003 | smoke + 139013 | spa

139011 | aqua LRV 16

139004 | storm LRV 11

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 8

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Dubbele 
visgraat 

installatie 1

Dubbele 
visgraat 

installatie 2

Afmeting plank
100 x 25 cm

Paginaverwijzing Flotex planks - box-cross Paginaverwijzing Flotex planks - concrete

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. 
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op                            
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

139012 | sunset LRV 15

139013 | spa LRV 15

139002 | thunder LRV 11 139003 | smoke LRV 16

139001 | cloud LRV 18139014 | lichen LRV 15

marble

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Dubbele 
Visgraat 

installatie 1

Dubbele 
Visgraat 

installatie 2



281Flotex Planks Seagrass
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paginainfo voor index:
Flotex Seagrass

Organisch maar lineair, natuurlijk geïnspireerd en prachtig gestructureerd. Een klassiek 
patroon met kleuren die gemakkelijk met elkaar kunnen worden gemengd in verschillende 
installatiemethoden. Seagrass is veelzijdig en ingetogen, waardoor het geschikt is voor elke 
omgeving.

111003 | almond LRV 19

111006 | liquorice LRV 5

111005 | walnut LRV 8

111002 | cement LRV 13

111001 | pearl LRV 26

111004 | charcoal LRV 9

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 6

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Dubbele 
visgraat 

installatie 1

Dubbele 
visgraat 

installatie 2

Zeer vuilverbergend Vuilverbergend Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn 
beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om 
het volledige effect te zien.

Afmeting plank
100 x 25 cm

Paginaverwijzing Flotex planks - lava Paginaverwijzing Flotex planks - seagrass

Flotex Planks Seagrass 111003 | almond + 111006 | liquorice 

paginainfo voor index:
Flotex Wood

Deze klassieke planken – geïnspireerd op natuurlijk hout – krijgen door hun 
gevlokte look een onconventionele uitstraling. Origineel en uiterst veelzijdig. 
Het dessin van Flotex Wood is schitterend afgewerkt. Kies één patroon of mix 
en match verschillende motieven. Het resultaat is altijd ronduit verbluffend.

Flotex Planks Wood 151001 | black wood 
+ 151002 | grey wood + 151003 | silver wood

151005 | red wood LRV 9

151002 | grey wood LRV 13151003 | silver wood LRV 31 151001 | black wood LRV 8

151006 | antique wood LRV 9151004 | American wood LRV 15

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 8

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Dubbele 
Visgraat 

installatie 1

Dubbele 
Visgraat 

installatie 2

Afmeting plank
100 x 25 cm

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn 
beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om 
het volledige effect te zien.

151008 | rustic wood     LRV 13151007 | English wood LRV 13

280 Flotex Planks Wood



Zeer vuilverbergend

Vuilverbergend

Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer 
informatie.
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282 Flotex Planks Box Cross

paginainfo voor index:
Flotex Box-Cross

Met Flotex Box Cross planken bepaalt u de ruimte. Met Box Cross is elke plank uniek, het 
bestaat namelijk uit een patroon dat subtiel veranderd van kruis tot vierkant terwijl een 
diagonale textuur de planken samenvoegt tot een geheel. Voor een opvallend contrast 
tussen helder en donker, en een fascinerend spel van licht en schaduw. Het effect is stijlvol 
en geraffineerd, en creëert een aparte en opvallende look in zowel grote als kleine ruimtes.

Flotex Planks Box-cross 133011 | anthracite + 133002 | pearl + 133007 | granite

133009 | petrol LRV 7133007 | granite LRV 7

133016 | crimson LRV 6133010 | seal LRV 7 133008 | blueberry LRV 4133011 | anthracite LRV 4

133005 | linen LRV 20133004 | biscuit LRV 20

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 9

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Wildverband  
installatie 1

Wildverband  
installatie 2

133002 | pearl LRV 25

Afmeting plank
100 x 25 cm

Paginaverwijzing Flotex planks - box-cross

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. 
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op                            
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

De dessins van de Flotex Triad zijn gecreëerd rond drie lijnen. De 
geometrische vormen zijn abstract en willekeurig. Altijd herkenbaar, maar 
nooit identiek. Flotex Triad heeft een uiterst grafisch en geraffineerd design. 
Kies één kleur of mix en match verschillende nuances, met of zonder 
bijpassende accenten.

Flotex Planks Triad 131006 | silver + 121001 | embossed zinc

131014 | amber line LRV 8

131011 | red line LRV 9

131008 | shadow LRV 6

131005 | platinum LRV 9

121001 | embossed zinc LRV 8131017 | anthracite LRV 5

131015 | stone LRV 18

131012 | blue line LRV 8131006 | silver LRV 8 131003 | green LRV 10

131013 | green line LRV 8

131010 | taupe LRV 11

131007 | steel LRV 9

131004 | amber LRV 12

131001 | red LRV 8

131002 | blue LRV 7

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 16

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Zeer vuilverbergend

Vuilverbergend

Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.

Afmeting plank
100 x 25 cm

Voor Flotex planken raden 
we 542 Eurofix Tack Plus 
aan. Volledige technische 
specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven 
kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel 
een staal om het volledige effect 
te zien.

283Flotex Planks Triad

box cross



285Flotex Planks Refract

FLO
TEX

 

284 Flotex Planks Frameweave

paginainfo voor index:
Flotex Lava

Flotex Frameweave is geïnspireerd op dikke geweven stoffen en grafische 
prints. Door de patronen in het onopvallende design creëren de planken 
een complex en dynamisch effect. Dankzij de ruime waaier aan kleuren is 
een Flotex Frameweave vloer uitermate veelzijdig. Voor een indrukwekkend 
resultaat.

FLotex Planks Frameweave 142005 | anchor + 142003 | sepia

142013 | graphene LRV 4

142016 | pine LRV 7

142010 | harbour LRV 6

142015 | violet LRV 6

142005 | anchor LRV 6

142003 | sepia LRV 12

142011 | flame LRV 5142012 | verdant LRV 8

142001 | pave LRV 10

142002 | ink LRV 7

142008 | pesto LRV 9

142004 | citrine LRV 14

142009 | lignite LRV 6 142007 | ember LRV 9

142006 | capri LRV 7

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 16

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

142014 | marine LRV 5

Afmeting plank
100 x 25 cm

paginainfo voor index:
Flotex Seagrass

Licht dat in gebouwen gereflecteerd en gebroken wordt, geeft het contrasterende patroon van de 
Flotex Refract planken een getextureerd effect. Een Flotex Refract vloerdessin is complex, dynamisch 
en levendig. Flotex Refract planken kunnen altijd op een willekeurige manier geïnstalleerd worden. 
Voor een verbluffend mooie en uiterst unieke vloer. 

137006 | malachite   LRV 8

137003 | sapphire     LRV 5

137002 | firoza LRV 6

137005 | topaz LRV 5

137004 | quarz LRV 5

137001 | obsidian        LRV 6

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 6

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Dubbele 
visgraat 

installatie 1

Dubbele 
visgraat 

installatie 2

Zeer vuilverbergend Vuilverbergend Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn 
beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om 
het volledige effect te zien.

Afmeting plank
100 x 25 cm

Paginaverwijzing Flotex planks - seagrass

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. 
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op                            
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

Flotex Planks Refract 137003 | sapphire 

frameweave refract



147001 | boreal LRV 9

286 Flotex Planks Ombré 287Flotex Planks Montage
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paginainfo voor index:
Flotex Wood

De gelaagde textuur met complexe, gestructureerde patronen die in 
elkaar overvloeien, creëert een elegante en eigentijdse uitstraling. Flotex 
Montage kan perfect alleen geplaatst worden, maar is ook te combineren 
met Ombré planken om de vloer te verdelen in verschillende zones.

Flotex Planks Montage 147008 | tundra 
+ Flotex Planks Ombré 149008 | tundra

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 8

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Dubbele 
Visgraat 

installatie 1

Dubbele 
Visgraat 

installatie 2

Afmeting plank
100 x 25 cm

Paginaverwijzing Flotex planks - triad Paginaverwijzing Flotex planks - wood

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn 
beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om 
het volledige effect te zien.

paginainfo voor index:
Flotex Wood

Een sterke textielstructuur, een verfijnde textuur, en lichte tot donkere 
schakeringen. De planken vallen op door contrasterende effecten en 
patronen die in elkaar overgaan. Voor een prachtig resultaat. Flotex 
Ombré kleuren kunnen makkelijk met elkaar gecombineerd worden. 
Voor fenomenale vloerdessins met bijpassende Montage tinten.

Flotex Planks Ombré 149002 | horizon 
+ 149005 | estuary + 149006 | glacier

149001 | boreal LRV 15

149008 | tundra LRV 13149003 | tropic LRV 11 149004 | moraine     LRV 14

149002 | horizon     LRV 10149007 | artic                 LRV 11

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 8

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Dubbele 
Visgraat 

installatie 1

Dubbele 
Visgraat 

installatie 2

Afmeting plank
100 x 25 cm

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn 
beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om 
het volledige effect te zien.

149006 | glacier           LRV 11149005 | estuary LRV 13 147006 | glacier          LRV 7

147003 | tropic LRV 7147008 | tundra  LRV 8 147004 | moraine       LRV 8

147002 | horizon              LRV 6 147007 | artic                  LRV 8147005 | estuary LRV 8

ombré montage

Zeer vuilverbergend Vuilverbergend Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.



288 Flotex Planks Converge

paginainfo voor index:
Flotex Wood

Paginaverwijzing Flotex planks - triad Paginaverwijzing Flotex planks - woodpaginainfo voor index:
Flotex Wood

De patronen komen samen en gaan in elkaar over in de hoeken. Ze creëren 
verschillende vlakken met contrasterende tinten en willekeurige, abstracte 
vormen. Door de gemeenschappelijke elementen passen alle Flotex Converge 
kleuren bij elkaar. Hét ideale vloerdessin om te differentiëren in grote ruimtes.

Flotex Planks Converge 141003 | zenith + 141001 | prism

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 8

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Afmeting plank
100 x 25 cm

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn 
beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om 
het volledige effect te zien.

141005 | radiant  LRV 6 141002 | aurora          LRV 5

141004 | sunbeam LRV 6 141007 | pinnacle       LRV 5

141003 | zenith                LRV 5 141006 | arc                     LRV 8141001 | prism  LRV 5

Flotex Planks Converge 141006 | arc + 141004  | sunbeam

converge

Zeer vuilverbergend Vuilverbergend Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 296 voor meer informatie.
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290 Flotex Savannah 

Calgary is een zacht, natuurlijk vloerontwerp met een 
marmerachtig uitstraling. Licht en donker contrast 
resulteert in een opvallend vloerontwerp als het in 
visgraat of een vergelijkbare installatie wordt gelegd.

Flotex Calgary 990010 | ash + 990002 | grey + 990012 | 
cement + 990019 | carbon

990012 | cement 

990010 | ash 990002 | grey 

990019 | carbon

Canyon heeft een ietwat grove structuur geïnspireerd door 
natuurlijke aarde en rotsen. Het heeft een kenmerkende textuur 
met een gemiddeld contrast. Het indrukwekkende uiterlijk ervan 
werkt goed in een eenvoudig halfsteensverband, waarbij alle vier 
de kleuren worden gecombineerd, of een visgraat met 4 kleuren 
voor het maken van een echt statement. 

945022 | limestone     

945020 | pumice 945019 | slate 

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 4 (Calgary), 4 (Canyon)

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statsiche 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

945021 | stone 

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische 
specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel 
een staal om het volledige effect te zien.

Flotex Savannah heeft een fijne gedetailleerde textuur met een 
duidelijke lineair patroon geïnspireerd op wilde grassen. De 6 
kleuren kunnen in alle installatierichtingen worden gelegd en 
gecombineerd en bieden zo een hoge mate van individualiteit.

Flotex Savannah 911003 | almond + 911005 | walnut + 911006 | liquorice

911005 | walnut 911002 | cement

911001 | pearl 

911004 | charcoal 911006 | liquorice

911003 | almond 

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen 100 x 25 cm (2,5 m2 per doos)

Totale dikte ISO 1765 5 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 6

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 19 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Halfsteens  
installatie 1

Visgraat 
installatie 1

Halfsteens  
installatie 2

Visgraat 
installatie 2

Blokpatroon 
installatie 1

Blokpatroon 
installatie 2

Dubbele 
visgraat 

installatie 1

Dubbele 
visgraat 

installatie 2

Afmeting plank
100 x 25 cm

savannah calgary

canyon

Flotex Canyon 945022 | limestone + 945021 | stone + 
945020 | pumice + 945019 | slate

Afmeting plank
100 x 25 cm

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische 
specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel 
een staal om het volledige effect te zien.



293Flotex Digital Print

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst
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292 Flotex Digital Print

Hoofdstuk:
VISION

paginainfo voor index:
Flotex Vision

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 en haalt u de natuur naar binnen met uw eigen 
zandstrand of grasveld.

Eindeloze ontwerpmogelijkheden

Digitaal printen is uitermate 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.

Flotex Statement 000402 | zebra

DE DIGITALE WERELD VAN FLOTEX

Flotex Geometric/graphic 930008 | charcoal

Flotex Floral 840003 | Botanical Orchid + Floret 670003 | Floret Orchid

Paginaverwijzing 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 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 ontwerp-service.

digital print



295Flotex Digital Print

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

FLO
TEX

 

294 Flotex Digital Print

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

DE FLOTEX DIGITALE BIBLIOTHEEK

Linear

Een bibliotheek biedt de mogelijkheid te onderzoeken, te studeren en te inspireren. Dezelfde functie heeft de 
Flotex digitale bibliotheek ook. Het toont de mogelijkheden die er met digitaal geprinte vloerbedekkingen 
mogelijk zijn. Daarbij houden wij een logische structuur aan om het zo overzichtelijk mogelijk te presenteren. Een 
logische route kan gevolgd worden om uiteindelijk bij het dessin van uw keuze uit te komen. 

Twaalf ontwerprichtingen vormen de start van de bibliotheek. Onder elk van de ontwerpen zijn verschillende collecties te vinden. Bij 
enkele collecties is het zelfs mogelijk om uw eigen kleurencombinaties te bepalen. Ook kunt u uw eigen digitaal geprinte vloerbedekking 
ontwerpen. Neem hiervoor contact op met uw 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.

De ontwerprichtingen zijn:

Paginaverwijzing FLOTEX VISION DIGITAL LIBRARY

Floral Stone / Ceramic / 
Concrete

Geomertic / Graphic

Organic Textile Small scale patterns

Wood

Statement Junior World Designer / Artist Natural World

GA ONLINE EN ONTDEK DE MEER DAN 600 
MOGELIJKHEDEN VOOR UW VLOER

Vind uw ontwerp in 4 eenvoudige stappen: 

1. Ga naar www.flotexvision.com

2.  Kies uit de bibliotheek uw ontwerprichting (1 van de 12 opties)

3. Kies de gewenste selectie

4. Kies de gewenste kleur en bestel direct uw staal online 

Bekijk honderden mogelijke 
vloerdesigns in diverse 
interieurs

Ontdek de mogelijkheden om uw 
eigen vloer te ontwerpen.

Gepersonaliseerde patronen passend 
bij uw huisstijl

Sommige collecties kunnen geheel aan uw 
eigen smaaek of huisstijlkeuren worden 
aangepast.

Opmerking:  De minimale bestelhoeveelheid 
voor elke op maat gemaakte bestelling of 
herkleuring van Flotex is 60 m².

Herkleur 
sommige dessins met

Flotex



297Flotex Borders296 Flotex Borders

Net zoals bij elk ander product beïnvloeden de kleur en het design hoe de 
vloerbedekking er na verloop van tijd zal uitzien. Bij Flotex geldt hetzelfde: 
afhankelijk van de basiskleur en het design camoufleert de vloer vuil en 
vlekken in meer of mindere mate.

Wij hebben elk product in de collectie met een Europees erkende methode getest en een score 
gegeven die aangeeft hoe goed de vloer normale vervuiling camoufleert. De classificatie die we zo 
hebben opgesteld, is een handige keuzerichtlijn die rekening houdt met het type verkeer en de drukte 
in de gekozen categorie. In deze brochure staat de classificatie naast elke kleur en elk design.

Goed reinigbare afwerking 
Als u de vloer reinigt zoals aangegeven, overtreft Flotex alle andere textielvloeren wat het uiterlijk 
betreft. Dankzij de gladde, rechte nylon 6,6-vezels is vuil eenvoudig te verwijderen. Er komt geen 
droog vuil vast te zitten in lussen of kronkels (zoals dit bij standaardtapijt wel het geval is) en de 
stofzuiger dringt door tot de basis van de polen, zodat al het vuil loskomt.

De basis van vinyl en de gevlokte afwerking van nylon 6,6 zorgen ervoor dat u de vloerbedekking 
grondig kunt reinigen met water en schoonmaakmiddel. Wilt u de vloer nog schoner maken? 
Gebruik dan een stoomreiniger of een mechanische reinigingsmethode. Flotex is dus de enige echt 
waterdichte vloerbedekking die er zelfs na zware vervuiling in een handomdraai weer als nieuw uitziet.

Zeer vuilverbergend

Flotex stofzuigen

Tapijt stofzuigen

FLOTEX VERVUILINGSCLASSIFICATIE

De Flotex Borders helpen je creatief te zijn bij het 
ontwerpen van je vloer door de mogelijkheid te bieden 
om een gebied in te kaderen, ruimtes te scheiden of door 
een apart vlak in je vloer aan te geven. Flotex Borders zijn 
unikleurige stroken die alleen beschikbaar zijn in breedtes 
van 11 of 22 cm, en kunnen worden gecombineerd met 
Flotex banen.

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 11 / 22 cm 
Rollengte ≤ 15 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 22

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Vuilverbergend Minder vuilverbergend

    11 cm breed       22 cm breed

pebble 
• 211076  • 232076

truffle
• 211093  • 232093

ash
• 211031  • 232031

cocoa 
• 211081  • 232081

grey 
• 211046  • 232046

cinnamon 
• 211094  • 232094

nimbus 
• 211044  • 232044

chocolate 
• 211114  • 232114

tempest 
• 211110  • 232110

petrol 
• 211007  • 232007

melon 
• 211072  • 232072

indigo 
• 211016  • 232016

berry 
• 211083  • 232083

lilac 
• 211100  • 232100

electric 
• 211096  • 232096

pink 
• 211091  • 232091

evergreen 
• 211088  • 232088

red 
• 211008  • 232008

moss 
• 211087  • 232087

tangerine 
• 211003  • 232003

citrus 
• 211085  • 232085

gold 
• 211099  • 232099

Flotex calgary framed by artline 211114 | chocolate

Flotex Wood 010071 | summer chevron
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298 Flotex referenties

PROJECT: 
Urbanest

LOCATIE:  
Covent Garden, 
Verenigd Koninkrijk

PROJECT: 
Rijswijkse 
Schouwburg

LOCATIE:  
Rijswijk, Nederland

ARCHITECT:                                                                          
Denton Associates

MATERIAAL:                                                                    
Flotex Concrete 139002 | thunder + 139003 | 
smoke + 139001 | cloud

MATERIAAL:  
Flotex inspired by Van Gogh Sunflowers

Flotex Metro 246001 | indigo

PROJECT: 
White Marmot 
Restaurant

LOCATIE:
St. Moritz, 
Zwitserland

ARCHITECT:                                                                         
Atelier Zürich GmbH, Zürich

MATERIAAL:
Flotex op maat

FLOTEX / REFERENTIES

PROJECT: 
Brantano

LOCATIE:  
Sint-Joris-Winge

MATERIAAL:  
Flotex 000348 | cobblestone

PROJECT: 
Vayamundo De 
Kinkhoorn & 
Ravelingen

LOCATIE:
Oostende

ARCHITECT:                                                                         
Bernard Vauterin

MATERIAAL:
Flotex Linear 520011 | Cord Jet

PROJECT: 
CW Tower

LOCATIE:  
Lembeek

ARCHITECT:                                                                   
Conversion Works

MATERIAAL: 

Flotex by Starck Artist silver + Twilight 
chartreuse



Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

paginainfo voor index:
Bespoke & Designer collections at a glance

DESIGNER & OP MAAT 
GEMAAKTE COLLECTIES



Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

Paginaverwijzing Eternal digital print

Paginaverwijzing Surestep Digital print
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Forbo Flooring heeft al samengewerkt met een 
aantal getalenteerde ontwerpers. Ze voelden 
zich geïnspireerd door onze geavanceerde 
productiemethodes, die het mogelijk maken 
afbeeldingen in hoge resolutie digitaal te printen. 
Zo konden de ontwerpers hun designvisie tot in de 
puntjes realiseren.

DESIGN 
COLLECTIES



305Designer & op maat gemaakte collecties

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

304 Designer & op maat gemaakte collecties

paginainfo voor index:
Bespoke & Designer collections at a glance

Forbo Flooring heeft al samengewerkt met een aantal getalenteerde ontwerpers. Ze voelden zich geïnspireerd door 
onze geavanceerde productiemethodes, die het mogelijk maken afbeeldingen in hoge resolutie digitaal te printen. 
Zo konden de ontwerpers hun designvisie tot in de puntjes realiseren.

310

306

320

DESIGNER COLLECTIES

Deze exclusieve ontwerpsamenwerking tussen 
Forbo en Sottsass Association is ontstaan uit de 
wens om te werken met een innovatieve 
vloertechnologie. De precisie HD-printing 
brengt de avant-guardontwerpen tot leven die 
duidelijk de Sottsass-handtekening dragen.

Forbo Flooring Systems heeft samengewerkt met 
Tibor Ltd. Tibor Reich, de maker van Tibor, was 
een man die zijn tijd vooruit was. Hoewel deze 
opvallende patronen dateren uit de jaren 1950, 
hadden ze gisteren ontworpen kunnen zijn.

Forbo Flooring Systems ontwierp samen met 
visionair ontwerper Philippe Starck een zeer 
innovatieve collectie vloerbedekkingssystemen: 
Flotex by Starck.

OP MAAT GEMAAKTE COLLECTIES

De vloer is een cruciaal element in elk interieur. Hij bepaalt de eerste indruk en creëert de 
juiste sfeer. 

Wilt u een ingewikkeld logo of design printen? Bent u op zoek naar die ene kleur die perfect bij uw meubels past? 
Of wilt u een volledig designschema visualiseren? Wat u ook van plan bent, wij hebben de kennis en technologie 
om u tijdens het hele proces bij te staan. Neem contact op met uw Forbo Business Manager voor meer informatie 
of stuur een e-mail naar info.belgium@forbo.com.

326

328

330

Met de geavanceerde digitale printtechnologie kunnen 
we aangepaste prints maken voor uw specifieke design. 
Dit kan al vanaf 60 m².

Onze unieke Aquajet-snijtechnologie met water maakt 
het mogelijk om zelfs de meest gedetailleerde designs te 
reproduceren met Marmoleum. Zo kunt u zelfs uw meest 
creatieve ideeën verwezenlijken.

Wie op zoek is naar een vloer die nog meer in het 
oog springt, kan een beroep doen op onze Eternal- 
en Step-vinylservice op maat. Met deze service 
creëert u een unieke vinylvloer vanaf slechts 12 m².

327

Maak nog meer indruk met uw vloer aan de ingang 
door uw logo of slogan te tonen met Coral Logo 
van Forbo.
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Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

Flotex by Starck VortexFlotex by Starck

Hoofdstuk:
paginainfo voor index:
Flotex by Starck - Vortex

Forbo Flooring Systems ontwierp samen met visionair ontwerper Philippe Starck een zeer innovatieve collectie vloerbedekkingssystemen: 
Flotex by Starck.

Philippe Starck heeft een collectie van drie reeksen gecreëerd: Vortex, Artist en Twilight. Elke reeks bestaat uit vier afzonderlijke delen die 
u naar wens kunt combineren tot patronen op maat voor uw project – helemaal naar uw smaak.
In de collectie van Starck ontdekt u unieke patronen dankzij de digitale druktechniek met hoge resolutie op het dichte vezeloppervlak van 
de Flotex gevlokte vloerbedekking. Door een ingenieus samenspel van schaaleffecten en kleurverlopen verlegt elk van de drie systemen 
de grenzen van traditionele vloerbedekking. Het resultaat? Een nieuwe beleving van binnenruimten en vloerbedekking.

“ Organised chaos of the wind on the 
field”

Philippe Starck

Vortex is een reeks van elementen die 
ontworpen zijn om de manier waarop 
we een ruimte bekijken te veranderen. 
Het biedt een flexibele oplossing om 
plannen voor grote en kleine ruimten te 
bedenken met patronen die vrij kunnen 
worden gecombineerd en verwisseld. Zo 
creëert u moeiteloos een contrast tussen 
grootschalig design en een semi-effen 
textuur. Het Vortex-design is verkrijgbaar in 
zes unieke schema’s met accentkleuren.

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 6

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse  33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweestand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op                  
www.forbo-flooring.be.

Paginaverwijzing Flotex by Starck Paginaverwijzing Flotex by Starck - vortex

vortex

AB

AB

AB

AB

AB

A2 A3 A4 AB

312001 | white 312003 | terracotta 312005 | chartreuse 312002 | ruby 312004 | blue 312006 | gold 

313001 | white 313003 | terracotta 313005 | chartreuse 313002 | ruby 313004 | blue 313006 | gold 

314001 | white 314003 | terracotta 314005 | chartreuse 314002 | ruby 314004 | blue 314006 | gold 

301000 | grey 301010 | terracotta 301012 | chartreuse 301022 | ruby 301021 | blue 301011 | gold
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309308 Flotex by Starck TwilightFlotex by Starck Artist

“Nothing replaces the painter’s hand”
Philippe Starck

Het concept achter Artist is gebaseerd 
op de overloop van twee texturen die 
u afzonderlijk of samen kunt gebruiken, 
waarbij de ene kleur in de andere 
vervaagt. De verschillende onderdelen 
bieden een manier om een ruimte 
te ontwerpen en te plannen op een 
subtiele maar visueel aantrekkelijke 
manier. Zo ontstaat een stroom van 
kleuren waarmee u ruimten van 
elkaar onderscheidt, zonder de unieke 
uitstraling in een gebouw te verliezen.

“Eternal fight of night and day”
Philippe Starck

Twilight is een spel van licht, 
schaduwen en kleuren. Een dessin 
met twee sterke, krachtige en elkaar 
aanvullende kanten. De één als een 
juweel, helder en licht, de ander als 
een schaduw, diep, donker en warm. 
De verschillende delen kunnen flexibel 
worden gecombineerd op elke 
vloergrootte.

Paginaverwijzing Flotex by Starck - artist Paginaverwijzing Flotex by Starck - twilight

artist twilight

AB C1

B2 C2

B3 C3

B4 C4

AB C1

B2 C2B3 C3B4 C4AB C1

322007 | ultramarine / turquoise 332013 | pewter / steel 332019 | umber / taupe 332015 | umber / spice 332020 | burgundy / ruby 332017 | sapphire / titan blue 332014 | sapphire / teal 332018 | emerald / chartreuse 332016 | antique / amber322011 | olive / gold 322010 | umber / terracotta 322009 | umber / taupe 322008 | anthracite / silver 322012 | emerald / chartreuse

323007 | ultramarine / turquoise 333013 | pewter 333019 | umber 333015 | umber 333020 | burgundy 333017 | sapphire / titan blue 333014 | sapphire 333018 | emerald 333016 | antique 323011 | olive / gold 323010 | umber / terracotta 323009 | umber / taupe 323008 | anthracite / silver 323012 | emerald / chartreuse

324007 | ultramarine / turquoise 334013 | pewter / steel 334019 | umber / taupe 334015 | umber / spice 334020 | burgundy / ruby 334017 | sapphire / titan blue 334014 | sapphire / teal 334018 | emerald / chartreuse 334016 | antique / amber324011 | olive / gold 324010 | umber / terracotta324009 | umber / taupe 324008 | anthracite / silver 324012 | emerald / chartreuse

301007 | turquoise 331013 | steel 331019 | taupe 331015 | spice 331020 |  ruby 331017 | titan blue 331014 | teal 331018 | chartreuse 332016 | amber301011 | olive / gold 301010 | umber / terracotta301009 | umber / taupe 301008 | anthracite / silver 301012 | emerald / chartreuse

Hoofdstuk:
paginainfo voor index:
Flotex by Starck - Artist

Hoofdstuk:
paginainfo voor index:
Flotex by Starck - Twilight
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Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

paginainfo voor index:
Flotex Tibor

310 Flotex Tibor

FLOTEX DESIGNER COLLECTIES

Tibor Reich, de oprichter van Tibor Ltd, kreeg regelmatig opmerkelijke opdrachten. Zo moest hij textiel leveren 
voor de jonge koningin Elizabeth II en het Festival of Britain, en later ook voor de Concorde en de QEII. Hij staat 
bekend om zijn Deep Texture-textielen, die door heel wat vooraanstaande meubelmakers (zoals G-Plan en 
Ercol) werden gebruikt. Daarnaast blonk hij uit in het bedrukken van stoffen, zoals zijn veelgeprezen Fotexur-
assortiment. 

En dat was niet alles: deze artistieke duizendpoot ontwierp ook tapijten, behangpapier, keramiek, tegels en 
vinylvloeren in zijn kenmerkende, harmonieuze stijl.

De Hongaarse emigrant Tibor Reich (1916-1996) was een van de meest prominente figuren in de Britse naoorlogse 
textielindustrie. 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.

TIBOR & THE ART OF FOTEXUR

Tibor Reich

311Flotex Tibor

Paginaverwijzing Flotex TIBOR
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Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 12

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

313Flotex Tibor Mosaic

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

312 Flotex Tibor Ziggurat

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

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.

Flotex Tibor Ziggurat 980209 | autumn stripe 

980205 | gunmental980201 | lead

980208 | marine

980206 | aqua

980209 | autumn stripe

980203 | rust

980211 | saffron

980210 | taupe

980202 | teal

980207 | marigold

980212 | grey stripe

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 12

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

980204 | raspberry

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

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 twee kleurvarianten.

980412 raspberry stripe

980406 | aqua

980403 | raspberry

980404 | lime

980407 | tomato

980402 | cornflower

980411 | marine stripe

980410 | saffron980408 | stone980405 | monochrome

980401 | pewter

980409 | citron

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

Flotex Tibor Mosaic 980406 | aqua 

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Paginaverwijzing Flotex tibor ziggurat Paginaverwijzing Flotex tibor mosaic
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Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op  
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.



315Flotex Tibor Tessello

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

314 Flotex Tibo Quartz

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 10

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 6

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

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.

980106 | cornflower

980105 | orange

980104 | white980102 | camel

980103 | saffron

980101 | black

Fotex Tibor Quartz 980101 | black 

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op                 
www.forbo-flooring.be.

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

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

980307 | saffron

980304 | tomato

980310 | taupe

980302 | aqua 980303 | lime

980305 | ice 980309 | stone980301 | pewter

980306 | marine

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische 
specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal 
om het volledige effect te zien.

Flotex Tibor Tessello 980305 | ice 

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Paginaverwijzing Flotex tibor quartz Paginaverwijzing Flotex tibor tessello
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Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 14

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 12

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

317Flotex Tibor Tweedy

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

316 Flotex Tibor Onyx

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

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.

980701 | lime

980707 | mauve

980712 | clay

980706 | honey

980710 | moss

980704 | marine

980705 | heather980702 | pewter 980703 | grey 980708 | smoke 980709 | stone

980711 | taupe

Flotex Tibor Onyx 980702 | pewter 

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

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.

980510 | clay980507 | grey

980501 | pewter

980506 | stone

980508 | lime

980503 | aqua980511 | monochrome

980504 | flame980509 | orange

980514 | citron

980505 | coffee

980513 | petrol

980512 | raspberry

Flotex Tibor Tweedy 980504 | flame 

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

980502 | marine

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.
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Paginaverwijzing Flotex tibor onyx Paginaverwijzing Flotex tibor tweedy

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties 
zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het 
volledige effect te zien.



Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 4

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

319Flotex Tibor Atomic

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

318 Flotex Tibor Arbor

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 12

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

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.

Flotex Tibor Arbor 980610 | cornflower 

980612 | saffron

980601 | pewter

980608 | marigold

980602 | marine

980610 | cornflower

980606 | aqua

980603 | moss

980604 | purple980609 | stone

980605 | grey 980611 | taupe

980607 | clay

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

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.

980801 | raspberry 980804 | aqua980803 | monochrome 980802 | saffron

Flotex Tibor Atomic 980803 | monochrome 

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Paginaverwijzing Flotex tibor arbor Paginaverwijzing Flotex tibor atomic
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Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties 
zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het 
volledige effect te zien.

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op               
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke 
product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



321Flotex Sottsass Bacteria

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 20

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

paginainfo voor index:
Flotex Sottsass

Flotex Sottsass Terrazzo 990701

Het werk van Ettore Sottsass is een mengeling van kunst, design en architectuur. Het is het beginpunt van de 
non-conformistische Italiaanse designbeweging die het midden houdt tussen industrieel en experimenteel. Deze 
geniale vrijdenker was in de jaren 1950 een bekend figuur in Italië, een man die alle creatieve domeinen verkende 
met zijn gewaagde, non-conformistische houding.

Ettore Sottsass heeft als ontwerper, architect, beeldhouwer, kunstenaar en fotograaf zijn stempel gedrukt op hoe de 
designwereld ruimten en omgevingen waarneemt. Zijn beeldhouwwerken, juwelen, kunst, meubelen en industriële 
objecten spreken dan ook nog steeds tot de verbeelding. Er zijn vandaag de dag nog heel wat ontwerpers en 
architecten die zijn gedachtegoed uitdragen en zich radicaal verzetten tegen het functionalisme.

De exclusieve samenwerking met Flotex kwam tot stand vanuit het verlangen om met innovatieve vloertechnologie 
te werken en de haarscherpe HD-printtechniek wekt de door Sottsass geïnspireerde avant-gardeontwerpen 
subliem tot leven.

In Flotex Bacteria heeft Redfern gebruikt gemaakt van één 
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 
naotechnologie 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.

Patroonherhaling 200 x 150 cm.

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien.

Zeer vuilverbergend Vuilverbergend Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 300 voor meer informatie.

Flotex Sottsass Bacteria 990402

990201

990202 990203

990402

990301

990302

990101

990104

990102

990105 990103

990106

990303

990304

990403

990502

990401

990404

990501

990503

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Paginaverwijzing FLOTEX SOTTSASS Paginaverwijzing Flotex sottsass bacteria

320 Flotex Sottsass
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Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 13

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

323Flotex Sottsass Terrazzo

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

322 Flotex Sottsass Wool

Hoofdstuk:
PRODUCTGROEP

paginainfo voor index:
tekst

Omschrijving Gevlokte vloer

Afmetingen Rolbreedte 2 m 
Rollengte ≤ 30 m

Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

Slipweerstand Pendulum test Nat – laag slipgevaar

Collectie omvang 12

Gebruiks-
klassificatie EN 1307 Klasse 33

Contactgeluid-
reductie EN ISO 717-2 ∆Lw = 20 dB

7 EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Slipweerstand EN 13893 DS: ≥0.30

Statische 
elektriciteit EN ISO 10965 < 2 kV

Zeer vuilverbergend Vuilverbergend Minder vuilverbergend

Vervuilingsclassificatie

Zie pagina 300 voor meer informatie.

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 zwevend) patroon. Van een 
afstand bekeken, geeft dit ontwerp een compleet nieuwe inhoud 
aan het begrip perspectief en een compleet nieuw karakter aan 
de ruimte.

Patroonherhaling 200 x 150 cm.

Flotex Sottsass Wool 990601

990605

990603

990601

990606

990609

990611

990608

990604 990610

990602

990612

990607

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien. 

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Flotex Sottsass 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.

Patroonherhaling 200 x 150 cm.

990705

990713

990706

990711

990707

990704 990712990710

990703990701

990702

990709

Flotex Sottsass Terrazzo 990703

990708

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Paginaverwijzing Flotex sottsass terrazzoPaginaverwijzing Flotex sottsass wool
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Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar 
Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op 
www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect 
te zien. 


