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Forbo Flooring heeft in samenwerking met de visionaire 
ontwerper Philippe Starck een zeer innovatieve collectie 
vloerbedekkingsdessins ontwikkeld:  
FLOTEX BY STARCK.

De collectie van Starck bestaat uit unieke dessins, waarbij op 
het compacte vezeloppervlak van Flotex gevlokte vloerbedekking 
een digitale druktechniek met hoge resolutie is gebruikt. Door in 
te spelen op schaal en transitie zet elk van de drie systemen de 
traditie op de helling en creëert een nieuwe taal in de beleving 
van binnenruimtes en vloerbedekkingsontwerpen.

FLOTEX BY STARCK is door de vele kleurenopties en verschillende 
combinaties van de drie systemen zeer goed aan te passen aan 
elke locatie en elk project.

EEN NIEUWE TAAL  
IN DE BELEVING  
VAN BINNENRUIMTES

Het dessin van elk volledig ontwerp is tien meter breed en bestaat 
uit vier verschillende componenten: een centraal patroon, een 
overgangspatroon aan de linker- en rechterkant en een semi-effen 
textuurpatroon met een reeks accentkleuren. Elke component 
is twee meter breed. Dankzij het ontwerpsysteem kunt u met de 
verschillende combinaties spelen.

SPEEL EN CREËER  
MET VERSCHILLENDE  

COMBINATIES
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DE DRIE SYSTEMEN
Philippe Starck heeft een collectie met drie dessins ontworpen, genaamd 
Vortex, Artist en Twilight. Deze bestaan elk uit vier afzonderlijke delen, 
die vrijelijk kunnen worden gerangschikt tot een patroon dat op uw behoeften 
en voorkeuren is afgestemd.

COMBINEER & INSPIREER
Door de flexibiliteit van het systeem zijn de combinatiemogelijkheden bijna eindeloos. Hieronder ziet u enkele opties.

Inspiratie met vijf banen (tien meter breed): 
het volledige patroon van het dessin is tien meter breed als u van links naar rechts vijf banen in de volgende volgorde combineert: 
als eerste het uni-patroon, gevolgd door het patroon dat naar links geleidelijk vervaagt, dan het centrale patroon van twee meter 
breed, vervolgens het patroon dat naar rechts geleidelijk vervaagt en als laatste opnieuw het uni-patroon.

Inspiratie met drie banen (zes meter breed): Inspiratie met twee banen (vier meter breed):

= 2 + 3 + 4 = 3 + 4

= 1 + 2

= 2 + 4

= 1 + 2 + 3

= 4 + 1 + 2

C1 | twilight C3 | twilightC2 | twilight C4 | twilight

2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed

A B | artist

A B | vortex

B3 | artist

A3 | vortex

B2 | artist

A2 | vortex

B4 | artist

A4 | vortex

1 2 3 4 1
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vortex

De schoonheid en kracht van de natuur verenigen zich  
tot orde in wanorde.

In dit dessin vervult elk element een rol, een doel en 
een functie. Terwijl de combinaties zich ontwikkelen, 
worden verbanden gevormd tussen chaos en rust, 
zodat ze evenwicht en keus bieden.

« GEORGANISEERDE CHAOS   
VAN DE WIND IN HET VELD »   
PHILIPPE STARCK

Vortex is een systeem met elementen die zijn ontworpen 
om de manier waarop we ruimte beschouwen te veranderen. 
Het dessin biedt een flexibele oplossing waarmee u in grote 
en kleine ruimtes kunt variëren met patronen die onbeperkt 
samengaan en elkaar afwisselen, zodat een contrast tussen 
een grootschalig dessin en een semi-effen textuur mogelijk 
is. Het Vortex-dessin is verkrijgbaar in zes karakteristieke, 
geaccentueerde kleurbanen.
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vortex

gold
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A2

312001 | white

A4

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

A3

313001 | white 313002 | ruby

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

313003 | terracotta 313004 | blue 313005 | chartreuse 313006 | gold

vortex vortex

AB A2 A3 A4 AB
2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed

301001 | grey 301022 | ruby 301010 | terracotta 301021 | blue 301012 | chartreuse 301011 | gold

200 cm 20 dB 4.3 mm Installeer 
in één 

richting

AB

gold

Herhaling 200 x 200 cm
Rapport 200 x 200 cm
Dessin 200 x 200 cm
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artist

In een tijdperk van machines zoeken we naar puurheid, 
integriteit en eerlijkheid. Het door de mens gemaakte dessin 
waarmee we ons kunnen onderscheiden.

We worden gekenmerkt door de drang tot creëren.  
Ons vermogen tot verbeelding geeft ons betekenis en 
betrokkenheid. Zo kan niets de lijnen en tekens gemaakt door  
de hand van de kunstenaar vervangen.

« NIETS KAN DE  
HAND VAN DE SCHILDER  
VERVANGEN »    
PHILIPPE STARCK

Artist is een concept gebaseerd op de overgang tussen twee 
texturen die afzonderlijk kunnen worden gebruikt of samen, 
waarbij de ene kleur in de andere overgaat. De verschillende 
delen bieden een manier om een ruimte op subtiele, 
maar visueel aantrekkelijke manier te ontwerpen en in te delen. 
Hierbij wordt een kleurstroom gecreëerd waarmee ruimtes 
kunnen worden onderscheiden, terwijl het gebouw haar 
karakteristieke uitstraling behoudt.
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artist

umber / terracotta
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322007 | ultramarine / turquoise 322009 | umber / taupe

323009 | umber / taupe

324009 | umber / taupe

301009 | taupe

323007 | ultramarine / turquoise 

324007 | ultramarine / turquoise 

301007 | turquoise

322011 | olive / gold

323011 | olive / gold

324011 | olive / gold

301011 | gold

322008 | anthracite / silver 

323008 | anthracite / silver 

324008 | anthracite / silver 

301008 | silver

322010 | umber / terracotta 

323010 | umber / terracotta 

324010 | umber / terracotta 

301010 | terracotta

322012 | emerald / chartreuse

323012 | emerald / chartreuse 

324012 | emerald / chartreuse

301012 | chartreuse

B2

Herhaling 200 x 200 cm
Rapport 200 x 200 cm
Dessin 200 x 200 cm

B4

B3

artist artist

AB B2 B3 B4 AB
2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed

AB

200 cm 20 dB 4.3 mm Installeer 
in één 

richting

terracotta 



19

twilight

In het eeuwige gevecht tussen dag en nacht worden 
tegenstellingen vermengd en aangetrokken. De twee 
elementen komen langzaam naar elkaar toe.

Wanneer ze elkaar ontmoeten, gaan ze samen, mengen,  
mixen en worden één. Dit is de magische ruimte waar licht  
en donker elkaar ontmoeten en de schaduwen spelen voordat  
ze weer uit elkaar getrokken worden. Tot de volgende keer dat 
licht en donker elkaar weer ontmoeten en de oneindige cirkel 
wordt voortgezet.

« HET EEUWIGE GEVECHT TUSSEN  
DAG EN NACHT » 
PHILIPPE STARCK

Twilight is een spel met licht, schaduwen en kleuren. Een dessin 
met twee sterke, krachtige en elkaar aanvullende kanten. 
De een als een juweel, helder en licht, de ander als een 
schaduw, diep, donker en warm. Ze komen samen in een 
overgangselement dat energie en impact creëert met een 
gedurfde vormgeving die een ruimte tegelijkertijd verdeelt 
en verbindt. De verschillende delen kunnen flexibel worden 
gecombineerd op elke vloergrootte.
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twilight

antique / amber
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twilight twilight

C1 C2 C3 C4 C1
2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed

C1

C4

C3

C2

332019 | umber / taupe 

333019 | umber 

334019 | umber / taupe 

331019 | taupe

332013 | pewter / steel 

333013 | pewter 

334013 | pewter / steel 

331013 | steel

332015 | umber / spice 

333015 | umber 

334015 | umber spice 

331015 | spice

332020 |  
burgundy / ruby

333020 | burgundy 

334020 |  
burgundy / ruby 

331020 | ruby

332017 |  
sapphire / titan blue 

333017 | sapphire

334017 |  
sapphire / titan blue 

331017 | titan blue 

332014 |  
sapphire / teal

333014 | sapphire 

334014 |  
sapphire / teal

331014 | teal

332018 | 
emerald / chartreuse 

333018 | emerald 

334018 | 
emerald / chartreuse 

331018 | chartreuse 

332016 | 
antique / amber

333016 | antique

334016 | 
antique / amber

331016 | amber

200 cm 20 dB 4.3 mm Installeer 
in één 

richting

antique / amber

Herhaling 200 x 200 cm
Rapport 200 x 200 cm
Dessin 200 x 200 cm
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HOE TE BESTELLEN VOORBEELD COMBINATIES

 Flotex-banen moeten in dezelfde richting worden gelegd, zodat de kleur volledig aansluit. Zorg dat de pijlen op de achterkant van de banen in 
dezelfde richting wijzen.

A2- en A4-referenties zijn verschillend. Draai een A2-referentie niet om!

• Vanwege de vrijheid in de dessins is het belangrijk om bij het bestellen aan te geven welke delen van het dessin u wilt combineren. 

•  Bij een gecombineerde installatie van een systeem in één ruimte moeten alle onderdelen tegelijk besteld worden, zodat de kleuren in alle 
dessins overeen komen.

Zorg dat u alle onderdelen tegelijkertijd bestelt en bevestig uw legpatroon.

vortex

artist

twilight

1 32

2 2

2

4

4

2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed 2 meter breed

Patroonherhaling

Design Breedte Lengte
Vortex 200 cm 200 cm
Artist 200 cm 200 cm
Twilight 200 cm Geen

Pool
richting

Pool
richting

Pool
richting

Pool
richting

312003 | terracotta

322012 | emerald / chartreuse

334017 | sapphire / titan blue 331017 | titan blue 

314003 | terracotta

324012 | emerald / chartreuse

332017 | sapphire / titan blue

301012 | chartreuse

333017 | sapphire
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FLOTEX, DE HIGHTECH  
TEXTIELE VLOERBEDEKKING

Flotex is een hightech textiele vloerbedekking die 
de warmte, akoestiek en het loopcomfort van tapijt 
combineert met de duurzaamheid en wasbaarheid van 
vlakke vloerbedekking.

DUURZAAM &  
COMFORTABEL

•  Warm en comfortabel oppervlak dankzij compact geplaatste 
vezels (meer dan 70 miljoen per m2).

•  Breed scala aan dessins biedt voor elke omgeving of 
gewenste sfeer een fraaie vloerbedekking.

•  Uitstekende geluidsabsorptie (klasse A, 
contactgeluidreductie > 20 dB).

HYGIENISCH &  
WASBAAR

•   De 6.6 nylon vezels zijn onverwoestbaar, dus 
dieptereiniging is zeer goed mogelijk.

•  De vezels vangen fijnstof, wat ideaal is voor mensen met 
een allergie. Tijdens het schoonmaken komt het stof   
gemakkelijk vrij waardoor de vloerbedekking optimaal 
gereinigd wordt.

•  Flotex is een textiele vloerbedekking die door zijn 
technische en bacteriostatische eigenschappen schimmel 
en geurtjes geen kans geeft.

VEILIG &  
DEGELIJK

•  Door de compacte vezels geeft de vloerdekking een warm 
en zacht gevoel.

• Flotex heeft door zijn unieke vezelstructuur een zeer hoge 
anti-slip waarde. 
•  Door de unieke constructie heeft de vloerbedekking 

gegarandeerd een lange levensduur.

Alle verkooporganisaties van Forbo Flooring Systems over de hele wereld hebben een gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem overeenkomstig ISO 
9001. Alle productiebedrijven van Forbo Flooring Systems over de hele wereld hebben een gecertificeerd milieubeheersysteem overeenkomstig 
ISO 14001. De levenscyclusanalyse (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is vastgelegd in afzonderlijke milieuproductverklaringen 
(EPD’s), die op al onze websites te vinden zijn.

Technical specifications
FLOTEX BY STARCK voldoet aan de eisen van EN 1307

FLOTEX BY STARCK

1 Totale dikte ISO 1765 4,3 mm

H Commercieel gebruik EN-ISO 10874 Klasse 33

, Rolbreedte 2,0 m

9 Rollengte 30 m

. Totaalgewicht ISO 8543 1,8 kg/m²

2 Dimensiestabiliteit ISO 2551 < 0,2%

t Slijtweerstand EN 1307 annex F > 1000 omwentelingen

g Geschikt voor bureaustoelen EN 985 Test A r ≥ 2,4 bij continu gebruik

> Lichtechtheid EN-ISO 105-B02 ≥ 6

[ Slipweerstand UK SRG pendulum Droog - zeer laag slip risico
Nat - laag slip risico

s
q

Akoestiek EN-ISO 717-2
ISO 354

Contactgeluid reductie  ∆Lw = 20 dB
Geluidsabsorptie = 0,10

b Gebruik in natte omgeving EN 1307 annex G Voldoet

Creating better environments

Hernieuwbare energie Flotex wordt geproduceerd met energie uit 100% hernieuwbare bronnen

Gerecycled materiaal Flotex bevat tot 20% gerecycled materiaal

Binnenluchtkwaliteit Flotex is goedgekeurd door Allergy UK. Alle Flotex-producten zijn getest op emissies in de binnenlucht na 3 dagen 
en 28 dagen conform ISO 16000-9

- LCA LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

Flotex voldoet aan de eisen van EN 14041

R Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Z Slipweerstand EN 13893 DS: ≥ 0,30

e Warmteweerstand ISO 8302 0,048 m2 K/W

L Statische elektriciteit ISO 6356 < 2kV
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