
Daha iyi mekanlar için bir sonraki adımımız.
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FORBO FLOORING: 
ÖNCELİĞİMİZ
SAĞLIĞINIZ...

LEED: https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design ;  
http://www.usgbc.org/leed
Well bina standartı: http://www.wellcertified.com/

ÖNCELİĞİMİZ
ÖĞRENCİLERİN 
SAĞLIĞI 

İngiliz Alerji Enstitüsü
tarafından onaylı

Doğal Bakteriyostatik

%97 Doğal  
Hammadde

Marmoleum

Bugün dünya nüfusunun %54’ü, bir başka deyişle yarısından fazlası kentleşmiş alanlarda 
yaşıyor. Ortalama olarak zamanımızın yaklaşık %80-%90’ını iç mekanlarda geçiriyoruz ve 
kulağa şaşırtıcı gelse de, bu oran daha da artacak. Dolayısıyla iç mekan ortamı kalitesine 
verilen ağırlık ve yeşil mimari ile sağlıklı binalara gösterilen dikkat giderek daha fazla 
önem kazanıyor.   LEED veya yeni kurulan sağlık derecelendirme sistemi WELL bina 
standartları gibi çevresel derecelendirme sistemlerinin merkezinde artık tek ürün değil, 
binanın tamamı yer almaktadır.

Zeminlerimizin de insanların yaşadığı, bir araya geldiği ve çalıştığı iç mekan ortamlarının 
bir parçası olması sebebiyle, bizim misyonumuz bireylerin sağlık ve rahatlıklarına 
olumlu katkı sağlayan ürünler tasarlamak ve sunmaktır.   “Sağlığınızı düşünerek 
tasarlanmış mekanlar” anlayışı, bugün olduğu gibi gelecek nesiller için de ürünlerimiz ve 
hizmetlerimizle bağlantılı olarak sağlık, esenlik ve rahatlığınızı ilgilendiren tüm konularla 
ilgili sürdürülebilirlik kavramına olan bağlılığımızı belirtmektedir.

80-90
zamanımızı iç mekanlarda geçiriyoruz.
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(*Forbo Zemin Sistemleri  portfolyosunda yer alan; flok halı, akustik vinil, lüks vinil karoları, serbets 
döşenilen vinil karoları (looselay) ve tekstil ürünlerinde ftalat içermeyen teknoloji kullanır. Linolyum 
markamız Marmoleum %100 ftalat içermez.)

Forbo Zemin Sistemleri, daha sonraki nesiller için sürdürebilir bir gelecek hedefleyen 
1987 tarihli UN kararının altına imzasını atmıştır. Dolayısıyla Üçlü Kar Hanesi, 4-R prensibi 
ve yakın geçmişteki Sirküler Ekonomi gibi CO2 ayak izini azaltmaya odaklı girişimleri 
destekliyoruz. 

Forbo Zemin Sistemleri, henüz 1996 yılında çevresel performansımızı devamlı biçimde 
geliştirmek amacıyla ürünlerinin yaşam döngüsü üzerindeki çevresel etkiyi hesaplamak 
için ilk Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini (LCA) tanıtarak sürdürülebilirlik tartışmasında 
her zaman ön planda olmuştur.

Mottomuz “Daha iyi mekanlar oluşturmak ” yaratıcı bir reklam ajansı tarafından 
bulunan bir slogan değildir; kurumun tamamında hissedilen, şirketin çevre bilinci ve 
liderliğinden doğmuştur. “Daha iyi ortamlar oluşturmak”, uzun bir süredir Forbo Zemin 
Sistemleri’nin tüm değer zincirinde uygulanan teminat ve değer önerisi olmuştur.

Diğerlerinin tartıştığı ve iddialarda bulunduğu yerde Forbo Zemin Sistemleri harekete 
geçer: Benzersiz bir ürün kategorisinde doğal yenilebilir ham madde üzerinde 
sürdürülebilir bir odak teşvik eder (linolyum), tüm üretim tesislerinde yeşil enerji kullanır, 
portfolyo genelinde REACH uyumlu ve toksik olmayan ürünler bulundurur ve en son 
plastikleştirici ve içeriğinde ftalat bulunmayan teknolojilerin kullanımı anlamında gelişmiş 
bir konumda yer alır*.

SÜRDÜREBİLİR VE 
DAHA İYİ MEKANLAR 
OLUŞTURABİLMEK 
İÇİN MİSYONUMUZ

ÖNCELİĞİMİZ
ÇALIŞANLARIN 
SAĞLIĞI

İngiliz Alerji Enstitüsü
tarafından onaylı

Fatalat İçermez

Ses Yutma Avantajı

Flotex
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ÖNCELİĞİMİZ 
ÜNİVERSİTELİLERİN
SAĞLIĞI

SAĞLIK: 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE  
BİR SONRAKİ ADIMIMIZ

(* Prof. dr. ir.  Philomena M. Bluyssen: İç mekan ortamı el kitabı)

Tamamen Doğal

Fatalat İçermez

Marmoleum

Marmoleum

Bir süredir çevre tartışmalarında gelecek odaklı bir eğilim görülmektedir: gelecek nesiller 
için önemli olan sorunları çözümlemek. Ancak mevcut durum asıl önemli olanın “Şimdi” 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  Asya’daki smog (sanayi kaynaklı hava kirliliği), 
okyanuslardaki çöp dağları ve doğal kaynakların tükeneceği endişesi gibi konuların tümü 
bugünle alakalı sorunlardır. Forbo Zemin Sistemlerinde bugünün çevresine ve bunun size 
ve sağlığınıza olan etkisine yoğunlaşmak istiyoruz.

Uluslararası trend raporları sağlığı “yeni zenginlik” olarak tasvir ediyor. Delft Teknik 
Üniversitesi’nde iç mekan ortamları hakkında yeni kurulmuş başkanlık, binalar için sağlık 
derecelendirme sistemleri ve işyeri ortamının olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmaların 
hepsi sağlıkla ilgili net bir bağlantı ortaya koyuyor. 

Olumsuz etkiyi olumlu bir deneyime dönüştürmede kilit nokta, çevresel parametrelerin 
(termal, akustik, aydınlatma ve hava kalitesi) birleşiminin insanlar ve oluşturulan çevre 
üzerindeki etkisinin ölçülmesi ve kontrol edilmesidir*.

Bir zemin döşeme şirketi bir bireyin sağlığına katkıda bulunmak için ne yapabilir? Bizim 
açımızdan bu sorunun cevabı her duruma en uygun çözümü sunmamıza imkan sağlayan 
geniş bir portfolyoya sahip olmanın yanı sıra geliştirmenin mümkün olduğu durumlarda 
harekete geçmek ve yenilikçi bir ruhun bizi yönlendirdiği bir standart belirlemektir.

“Önceliğimiz Sağlığınız …” anlayışı, (herhangi bir şekilde) zemin sistemlerimizle 
bağlantısı olan tüm bireylerin daha iyi bir iç mekan ortamı yaratma çabalarımızdan 
faydalanması hedefimizi yansıtmaktadır.

İç mekan kalitesinde farklı bir bakışa ihtiyacımız  
var; olası sorunlar, etkileşimler, insanlar ve 
etmenlerin hepsini dikkate alacak bir bakış. 
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ÖNCELİĞİMİZ
SAĞLIĞINIZ

Zemin sistemlerimiz üzerinde çalışan, bir araya gelen ve yaşayanlar için 
yapabileceğimiz sağlık katkılarını dikkate alarak, güvenli ve hijyenik bir ortam 
sağlayan zemin çözümleri sunmaya özen gösteriyoruz. Forbo felsefesi üç ana eksen 
etrafına kurulmuştur: Sağlık & Güvenlik, Sağlık & Hijyen ve Sağlık & Esenlik

 
SAĞLIK & GÜVENLİK
 
Güvenli iç mekan zeminleri toksik olmayan, düşük emisyonlu ve tüm uluslararası 
standartlara uyumlu malzemelerden oluşmaktadır. Aynı zamanda güvenli bir zemin; 
kazaları önlemek, görme engelli kişiler ve demans hastalarına kolaylık sağlamak amacıyla 
tasarlandığı gibi temiz oda tesisleri ve ameliyathaneler için de güvenli ve sağlıklı bir ortam 
oluşturmaktadır.  

SAĞLIK & HİJYEN
 
Hijyenik zemin çözümleri bir ortamda ince taneli tozların kontrol altında tutulmasını 
sağlarken bir diğerinde ise alerjileri önleyen, temizlenmesi kolay biçimde tasarlanmıştır. 
Hijyenik zemin çözümleri; hassas ekipmana sahip yüksek teknolojili temiz oda, enfeksiyon 
kontrolüne odaklı bir sağlık kurumu veya zeminlerin oyun alanı olarak kullanıldığı kreşler 
gibi uygulama hedefine göre özeldir. Ve belki unutulmaması gereken en önemli nokta: 
kaliteli giriş zemini sistemleri her şeyden önce kir ve tozun binaya girmesini engeller.

SAĞLIK & ESENLİK
Esenlik ve rahatlık durumuna, iç mekan ortamında duyuları uyaran etkenler kontrol altına 
alınarak ulaşılabilir. Bu tür zemin sistemleri akustik kaliteye katkı yaptıkları için, odanın 
termal konforunun yanı sıra mevcut doğal ışık kaynaklarının artırılması veya ortama 
katkı sağlayıp stresi azaltan doğal malzemelere sahip olmaları açısından önemli bir role 
sahiptirler. Renk ve tasarımları sayesinde zeminler bir iç mekan alanı atmosferi yaratarak 
bireylerin rahat ve konforlu veya canlı ve enerjik hissetmesini sağlayabilirler.  Her şeyden 
önce doğal ve sürdürülebilir malzemelerin uzun vadeli sağlık ve esenlik için en iyi temeli 
oluşturduğuna inanıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
İDEALLERİMİZ

Topshield 2 
Bakım ve  
temizlik 
kolaylığı Marmoleum

Doğal
Bakteriyostatik

Marmoleum
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ÖNCELİĞİMİZ
SOSYAL 
ALANLARDAKİ 
BİREYLERİN 
SAĞLIĞI

Zemin kaplamaları bina ortamlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Okullarımız, sağlık 
kurumlarımız, iş yerlerimiz, sosyal tesislerimiz ve evlerimizin her metre karesinde 
bulunurlar. Forbo’nun zemin kaplamaları, sağlığınıza katkıda bulunması için 
güvenli, hijyenik ve rahat bir ortam sağlamaları amacıyla  özenle  tasarlanmıştır. 

OKUL VE KREŞLER
Çocuklar vakitlerinin çoğunu evde ve okulda, yani iç mekanlarda geçirirler. İç mekan hava 
kalitesi parametrelerinin ölçüldüğü araştırmalar ilkokuldaki çocukların büyük miktarlarda 
CO2, yüksek seviyelerde iri taneli uçucu organik birleşen değeri (VOC) ve biyolojik 
bulaşıcılara maruz kaldıklarını göstermektedir. Astım ve alerjik hastalıklar çocuklar 
arasında görülen en yaygın kronik hastalıklardır ve son yıllarda oldukça hızlı biçimde 
artış göstermişlerdir. Bu bulgu genetik değişikliklerle açıklanamamaktadır ve çevresel 
maruziyet ve/veya yaşam tarzındaki değişiklikler sebebiyle olması daha muhtemeldir.

Forbo’nun Marmoleum serisi içeriğinde PVC bulundurmayan, düşük emisyonlu  
yenilenebilir doğal hammaddeler üretilir. Ayrıca kolaylıkla temizlenir. Böylelikle iyi 
planlanmış bir giriş zemin sistemi ile, eğitim kurumlarında daha iyi bir iç mekan ortamı 
sağlıyoruz.

SAĞLIKLI
İÇ MEKANLAR İÇİN 
ZEMİN ÇÖZÜMLERİMİZ

Flotex Vision

Dijital Tasarım

Flotex Vision  
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ÖNCELİĞİMİZ
OFİS 
ÇALIŞANLARININ
SAĞLIĞI

OFİSLER VE DİĞER ÇALIŞMA 
ORTAMLARI
Dünyadaki konumları ne olursa olsun neredeyse aynı özelliklere sahip olan ofisler, 
binalardaki en standart alanlardan biridir.  Klima ve mekanik havalandırmanın 
yanı sıra yapay aydınlatma, iç mekan ortamını etkileyen yüksek seviyelerde enerji 
gerektirmektedir. Ofis tasarımının çalışanların rahatlığı ve üretkenliği üzerindeki etkisi 
hakkında daha fazla bilgiye ulaştıkça; kişisel, takım çalışması ve eğlenceli fırsatları bir 
araya getiren ilham verici iç mekanlar yaratmaya verilen ağırlık da artıyor.

İç mekan tasarımlarında biyerselliği öne çıkartmak için hazırlanan canlı ve doğaya yakın 
ürün kolleksiyonlarının oluşumunda akustik ortamlara yönelik çalışmalarımızın yanı sıra 
doğal ışık kaynakları arttırıcı ve konforlu zemin kaplamaları çalışmalarımızda önemli bir 
yere sahiptir.

MAĞAZALAR VE SOSYAL 
ALANLAR
Mağazalar ve sosyal alanlar bireysellik ve marka imajına odaklanan deneyim merkezleri 
haline geldikçe, güvenlik ve hijyenin de eşit biçimde önemli olduğu farklı bir konfor ve 
esenlik açısı sergiliyorlar. Mağaza zemini gereksinimlerinin merkezinde kurulum hızı ve 
kolaylığı, temizlik ve bakım yer alıyor.

İşlevsellik ve tasarım açısından geniş bir aralığa sahip Forbo zemin sistemleri 
koleksiyonlarımızda kişisel tasarıma sahip bireysel zeminler ve kurulumu kolay modüler 
looselay ürünleri rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Konforlu  
Sessiz
Naturel
Karo Halılar

Allura Flex
Düşük Emisyonlu
Loose lay Zemin 
Kaplama

Allura I Westbond
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ÖNCELİĞİMİZ 
HASTA VE BAKIMA 
MUHTAÇ BİREYLERİN  
SAĞLIĞI

SAĞLIK MERKEZLERİ VE
YAŞLI BAKIM EVLERİ
Batı dünyasının en gelişmiş toplumlarında yaşlı nüfus giderek büyümekte, mutlak ve 
göreceli bakımdan artmaktadır. Bu durum, ağır hastalık ve acil servis dahil olmak üzere 
sağlık hizmeti verilmesinde büyük bir etkiye sahiptir. İç mekan ortamları yaşlıların 
ve bakım veya tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin en çok vakit geçirdikleri alanlardır. İç 
mekandaki hava kalitesi, güvenlik ve hijyen, sağlık ve esenlik hissine katkıda bulunan 
önemli unsurlardır.

Bakteri gelişimini engelleyen, temizlenmesi kolay zeminler veya kayıp düşme kazalarını 
önleyen, görsel veya zihinsel bir hastalığın üstesinden gelinmesinde yardımcı olmak için 
yön bulma kolaylığı sağlayan zeminler Forbo Zemin Sistemleri ürün portfolyosunun birer 
parçasıdır. Ürün portfolyomuzdaki sade, hijyenik ve temizlenmesi kolay tasarıma sahip, 
tedavi ve bakım tesislerinde güvenli ve sıcak bir ortam yaratan zemin kaplamalarına özel 
bir dikkat gösterilmektedir.

Forbo Zemin Sistemleri, hangi alanda olursa olsun 
zeminlerimizi kullanan siz ve sizlerin sağlığını 
düşünür. 

Eternal
Fatalat İçermez
Vinil
Tasarım

Eternal
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creating better environments

WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

ÖNCELİĞİMİZ 
SAĞLIĞINIZ …

17
50

96
/0

92
01

5

Forbo Flooring Systems, zemin kaplamaları, 
birleştirme ve hareket sistemlerinde dünya 
çapında bir lider olan Forbo grubun bir par-
çasıdır ve hem ticari hem de konut tipi pazar 
için geniş bir aralıkta zemin kaplama ürünleri 
sunmaktadır. Yüksek kaliteli linolyum, vinil, 
tekstil, floklama ile üretilen halı  ve paspas 
sistemleriyle işlevsellik, renk ve tasarımı 
birleştirerek, size her ortama uygun zemin 
kaplama çözümleri sunmaktadır.

Forbo Flooring Systems Türkiye
iTower Plaza, Bomonti Ar Sokak No: 3 D: 60
Bomonti 34381, Şişli - İstanbul / Turkey
Tel. +90 212 809 03 16 - 03 17  
Fax +90 212 809 03 18
info.flooring.tr@forbo.com
http://www.forbo.com/flooring/tr


