
creating better environments

TRANSPORT 
VLOERBEDEKKINGEN
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Forbo heeft een zeer uitgebreid en passend 
productaanbod voor de spoorwegsector 
ontwikkeld. Of u nu vloerbedekking zoekt 
voor een hogesnelheidslijn, intercity of 
regionaal vervoer, tram en metro, Forbo 
biedt u een uitgebreid portfolio aan 
mogelijkheden.

Binnen dit portfolio vindt u hoogwaardige 
entreesystemen, tapijttegels, Flotex in één 
van de grootste selecties aan ontwerpen 
en kleuren in de markt. Wij leveren ook 
alle benodigde lijmen, accessoires en 
specialistische gereedschappen voor uw 
installatieteam. 

Wij zijn zeer ervaren in het maken van 
accurate leverschema’s van materialen en 
individuele logistieke uitdagingen voor 
zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. 
Wij werken nauw samen met u om al uw 
wensen in kaart te brengen zodat wij u de 
best mogelijke service kunnen geven.

Op zoek naar een totaal unieke 
vloeroplossing? Uw Forbo account- manager 
werkt nauw met u samen, samen met 
ons ervaren en in-house ontwerpteam 
dat garant staat voor een werkelijk uniek 
ontwerp voor uw interieur.

Werken met Forbo betekent:

•  Eén leverancier voor al uw 
vloerbenodigdheden;

•  Het grootste en meest diverse  
aanbod aan vloerbedekkingen;

•  Een eigen ontwerpservice; 

•  Advies, ondersteuning en cross  
border projectmanagement.

U kunt er op vertrouwen dat Forbo  
een eersteklas vloeroplossing  
levert voor uw railproject.

HET CREËREN VAN BETERE 
TRANSPORTOMGEVINGEN 
OVER DE HELE WERELD
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ENTREESYSTEMEN VERENDE VLOEREN

Belangrijkste voordelen:
Vuilverwijdering, vochtopname en 
vuilverbergend.

Belangrijkste voordelen:
Natuurlijk, duurzaam, slijtvast, eenvoudig 
in schoonmaak en onderhoud.

TEXTIELE VLOEREN

Belangrijkste voordelen:
Warm, comfortabel, slipbestendigheid, 
goede akoestische eigenschappen.

Belangrijkste voordelen:
Eenvoudig schoon te houden, veel 
ontwerpmogelijkheden, zeer duurzaam.

Belangrijkste voordelen:
Veel ontwerpmogelijkheden, 
vochtopname, warm, comfortabel, 
zeer duurzaam.

Vloerbedekkingen voor de spoorwegsector:
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Combinatie van  
duurzame polyamde nylon

Primaire rug

Rug material van 
latex bied een hogere 

brandweerstand

ENTREE VLOERBEDEKKING 
DIE 95% VAN HET 
VUIL EN VOCHT 
TEGENHOUDT DAT 
NAAR BINNEN GELOPEN 
WORDT IN EEN TREIN

Een eerste indruk is belangrijk. Daarom is het van belang dat  
het entreesysteem voorkomt dat vuil en vocht de coupé in  
worden gelopen.

Een e�ectief schoonloopsysteem verwijdert droog en nat vuil 
van de schoenzolen en vermindert vroegtijdige slijtage. Hiermee 
worden onderhoud en schoonmaak eenvoudiger en passagiers 
beschermd voor uitglijden en valpartijen.

Voordelen:

• Sterk vochtabsorberend

• Vuilafschrapend

• Grote vuilopslag

• Groot kleurbereik en keuzemogelijkheden

• Uitmuntend in het verbergen van vuil

• Behaalde de hoogste waarden voor brandwerendheid

De ideale oplossing voor alle railvoertuigen. Coral 
entreevloersystemen zijn beschikbaar in drie verschillende  
vormen. Classic, Brush en Duo, elk met hun eigen voordelen. 
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4750 | warm black4753 | bright red

4701 | anthracite

4751 | silver grey

4727 | navy blue

4756 | bronzetone

4774 | khaki

4730 | raven black

4721 | mouse grey

4764 | taupe

4758 | olive

4744 | espresso

4759 | old rose

9723 | african red

9721 | dark steel

9725 | cafe bahia

9714 | sicilian sand

9730 | black diamond

9727 | volga blue

9724 | cafe supreme

9710 | luna pearl

Het ultieme vochtopnemende 
entreesysteem.

Coral Classic is beschikbaar in 13 kleuren.

Alle Coral FR materialen zijn op maat leverbaar.

Coral Duo is beschikbaar in 8 kleuren.Onverslagen in vuilverwijdering in 
kleine ruimtes.

Alle Coral FR materialen zijn op maat leverbaar.
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5730 | vulcan black

5715 | charcoal grey

5721 | hurricane grey

5727 | stratos blue

5706 | brick red

5716 | masala brown 5709 | royal purple

5710 | asphalt grey

5714 | shark grey

5705 | bondi blue

5722 | corn�ower blue

5723 | cardinal red

5724 | chocolate brown

5750 | aztec black*

5741 | cannon grey*

5767 | slate blue*

5764 | petri�ed grey*

5754 | straw brown*

Ontwerpen gemarkeerd met een  * beschikken over een meer lineair ontwerp waar de 13 andere kleuren meer een ‘all-over’patroon bieden.

Uniek design met 
buitengewone prestaties.

Alle Coral FR materialen zijn op maat leverbaar.

Coral Brush Pure is beschikbaar in 18 kleuren.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES – CORAL FR

Kunt u niet de juiste kleur vinden? Neem 
contact met ons op en wij zoeken samen 
met u de ideale oplossing.

Kies eenvoudig 
uw eigen kleur

Coral

Coral brush FR Coral classic FR Coral duo FR

 Totale dikte EN -ISO 24346 / ISO 1765 9 mm 8.5 mm 9 mm

Rolbreedte / afmetingen EN-ISO 24341 185 cm (aanpasbaar) 185 cm (aanpasbaar) 190 cm (aanpasbaar)

   Rollengte EN-ISO 24341 27.5 m (aanpasbaar) 27.5 m (aanpasbaar) 27.5 m (aanpasbaar)

Minimale afname 
hoeveelheid 50 m2 50 m2 50 m2

  Totaalgewicht EN -ISO 23997 / ISO 8543 3400 gram/m2 3400 gram/m2 3000 gram/m2

Ingezet  
poolgewicht ISO 8543 920 gram/m2 865 gram/m2 670 gram/m2

Pooldikte ISO 1766 6.0 mm 6.0 mm 6.0 mm

Poolmateriaal
100% hergebruikt  
Econyl polyamide

100% polyamide-BCF  
oplossing geverfd

100% Polyamide waarvan 66% 
hergebruikt Econyl polyamide

  Lichtechtheid EN-ISO 105/B02 > 5 7-8 > 5

Elektrische  
weerstand ISO 10965 > 109  Ω > 109 Ω > 108  Ω

  Contactgeluidsisolatie EN-ISO 717-2 Δ Lw = circa 32 dB Δ Lw = circa 31 dB Δ Lw = circa 29 dB

G Toepassing EN 1307 Klasse 33 Klasse 33 Klasse 33

  Brandveiligheid 
testwaarden

EN 45545-2 HL2* HL2* HL2*

BS6853 1b 1b

ASTM E.648 
ASTM E.662  

Klasse 1  
Geslaagd

Klasse 1  
Geslaagd

Klasse 1  
Geslaagd

NF P 92-501 
NF F 16-101

M3 
F1

M2 
F1

M3 
F1

Coral voldoet aan de eisen van EN 14041
7 

EN 14041

 
Brandwerendheid EN 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

  
Antislip EN 13893 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30

  
Statische spanning 
Persoonsoplading

EN 1815 / ISO 6356 < 2 kV < 2 kV < 2 kV

Warmteweerstand EN 12524 0.093 m2 K/W 0.13 m2 K/W 0.140 m2 K/W

* EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. 
U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de speci�eke resultaten op aluminium en multiplex.

Alle Coral FR materialen zijn op maat leverbaar.

Technische speci�caties
Coral voldoet aan de eisen van EN 1307
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DE MEEST 
DUURZAME VLOER

Topshield2,  
fabrieks�nish

Toplaag van linoleum

Linoleumonderlaag

Natuurlijke juterug

Marmoleum bestaat al meer dan 100 jaar en staat al heel lang 
synoniem voor duurzaamheid en kwaliteit.

Marmoleum FR biedt de railsector een diversiteit aan kleuren 
en ontwerpmogelijkheden. Waarmee Marmoleum zich echt 
onderscheidt, is het hoge percentage natuurlijke, herbruikbare 
materialen waarvan het gemaakt is.

Alle Marmoleumvloeren bevatten een Topshield2-laag. Deze 
unieke toplaag is herstelbaar en zorgt ervoor dat de vloer goed 
en eenvoudig te onderhouden is. Marmoleum heeft van nature 
bacteriostatsiche eigenschappen en is bestand tegen chemicaliën. 

Voordelen:

•   Duurzaamheid: 97% natuurlijk / 72% hernieuwbaar /  
43% gerecycled

• Homogene duurzame samenstelling

• Natuurlijk bacteriostatisch

•  Eenvoudig schoon te maken en te onderhouden met 
de bewezen, watergebaseerde Topshield2-toplaag

•  Hernieuwbaar en herstelbaar waardoor de kosten  
per levensduur lager zijn

™
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Real

Concrete

Fresco

Vivace

Striato

De Marmoleum FR collectie is beschikbaar in 
5 verschillende stijlen waaronder lineair, solid 
en gemarmerde patronen. In elke stijl is er een 
groot assortiment van kleuren om uit te kiezen.
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3846 | natural corn u

3233 | shitake l

3246 | shrike l

3252 | sparrow l

3423 | painters palette n

3874 | walnut u

3234 | forest ground l

3232 | horse roan l

3254 | clay l

3876 | camel u

3883 | moonstone u

2499 | sand l 3249 | marly grounds l3250 | loam groove l

3216 | moraine l

3136 | concrete l

3405 | Granada n

3425 | autumn leaf n

3706 | beton s

3702 | liquid clay s

3704 | satellite s

3568 | delta lace s

3709 | silt s

3710 | stormy sea s

3708 | fossil s

3711 | cloudy sand s 3871 | silver birch u

3701 | moon s

3712 | orange shimmer s

3715 | phosphor glow s

2713 | calico l

3141 | Himalaya l

2707 | barley l

3075 | shell l

3077 | tan pink l

3886 | mother of pearl u

3407 | donkey island n

3257 | edelweiss l

3120 | rosato l

3861 | Arabian pearl u

3858 | Barbados u 3038 | Caribbean l

2621 | dove grey l

3032 | mist grey l

3860 | silver shadow u

3825 | African desert u

3221 | hyacinth l

3244 | purple l

3245 | summer pudding l3242 | adriatica l

3218 | deep ocean l

3139 | lava l

3248 | mammoth l 3236 | dark bistre l

3713 | purple haze s

3137 | slate grey l

3053 | dove blue l 3828 | blue heaven u

3055 | fresco blue l

3219 | spa l

3424 | Chagall’s circus n

3238 | laguna l

3421 | oyster mountain n

3048 | graphite l

3872 | volcanic ash u

3030 | blue l

2939 | black l

3703 | comet s

3705 | meteorite s

3707 | black hole s

3205 | lapis lazuli l

3146 | serene grey l

3420 | surprising storm n

2629 | eiger l

3714 | blue dew s 3251 | lemon zest l

3241 | orange sorbet l

3125 | golden sunset l

3403 | Asian tiger n

3131 | scarlet l

3127 | Bleeckerstreet l

3126 | Kyoto l

3870 | red copper u

3226 | marigold l

3847 | golden sa�ron u

3243 | stucco rosso l

2767 | rust l

3416 | fiery fantasy n

3174 | Sahara l

3203 | henna l

3884 | frost u

3882 | relaxing lagoon u 3225 | dandelion l

3881 | green wellness u

3173 | Van Gogh l

3413 | green melody n

3411 | sunny day n

3239 | olive green l

3224 | chartreuse l

3885 | spring buds u

3255 | pine forest l

3240 | willow l

3247 | green l

3123 | arabesque l

3422 | lavender �eld n

l Real   u Fresco   n Vivace   s Concrete

3866 | eternity u

Heldere, sterke en meer subtiele tinten. Gemarmerde 
ontwerpen combineren alles van drie tot acht 
verschillende kleuren in intensiteit en contrast. Soms 
creëert dit een sterk contrast dat lijkt op echt marmer, 
soms zijn de kleuren meer subtiel zoals  Fresco.

Marmoleum FR is beschikbaar in 106 kleuren.
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5247 | dark aura 

5221 | colour stream 

5217 | withered prairie 

3573 | trace of nature 

5216 | Paci�c beaches 

5232 | rocky ice 3575 | white cli�s 5237 | black sheep 

5243 | peacock blue 

5246 | orange highlights 

5240 | canyon shadow 

5245 | blue stroke 5244 | hint of yellow 

5218 | Welsh moor

5242 | red roses

5239 | oxidised copper5241 | sunshine yellow

5238 | straw �eld

5225 | compressed time5230 | whitewash

Verschillende natuurlijke maar ook heldere 
kleuren bieden een fascinerend lijnenspel.

Marmoleum Striato is beschikbaar in 20 kleuren.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES – MARMOLEUM FR

Kunt u niet de juiste kleur vinden? Neem 
contact met ons op en wij zoeken samen 
met u de ideale oplossing.

Kies eenvoudig  
uw eigen kleur

Marmoleum

Concrete FR 
Fresco FR/Real FR/Vivace FR Striato FR

 Totale dikte EN -ISO 24346 / ISO 1765 2.5 mm 2.5 mm

Rolbreedte / afmetingen EN-ISO 24341 200 cm 200 cm

   Rollengte EN-ISO 24341 ≤ 32 m ≤ 32 m

Minimale afname hoeveelheid 3000 m2 3000 m2

  Totaalgewicht EN -ISO 23997 / ISO 8543 2900 gram/m2 2900 gram/m2

  Indrukbestendigheid EN-ISO 24343-1
≤ 0.15 mm 
Typische waarde ~0.08 mm

≤ 0.15 mm 
Typische waarde ~0.08 mm

  Lichtechtheid EN-ISO 105/B02 ≥ 6 ≥ 6

  Flexibiliteit EN-ISO 24344 Ø 40 mm Ø 40 mm

Elektrische weerstand EN 1081 > 109 Ω > 109 Ω

  Contactgeluidsisolatie ISO 717-2 Δ Lw = ≥ 5 dB Δ Lw = ≥ 5 dB

H Toepassing EN-ISO 10874 Klasse 34 Klasse 34

  Brandveiligheid  
testwaarden

EN 45545-2 HL3* HL3*

BS6853 1a (real FR)

ASTM E.648 
ASTM E.662

Klasse 1 (real FR) 
Geslaagd (real FR)

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041
7 

EN 14041

Antislip EN 13893 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30

  
Statische spanning 
Persoonsoplading

EN 1815 / ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

Warmteweerstand EN 12524 0.17 W/m.K 0.17 W/m.K

* EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. 
U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de speci�eke resultaten op aluminium en multiplex.

Alle Marmoleum FR materialen zijn op maat leverbaar.

Technische speci�caties
Marmoleum voldoet aan de vereisten van EN ISO 24011
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TAPIJT DAT BEKEND STAAT OM 
AANTREKKELIJKE DESSINS EN 
BUITENGEWONE PRESTATIES 
IN DE MEEST VEELEISENDE 
OMGEVINGEN

Combinatie van  
polyamide garen

Primaire rug

Latex-rug, biedt de  
hoogste brandwering

Tessera is een slijtvast tapijt beschikbaar in diverse 
uitvoeringen. Alle ontwerpen hebben een eigen 
uitstraling en verschillende prestaties.

De installatie van tapijt in een rijvoertuig voegt warmte, 
comfort en akoestische voordelen toe. 

Voordelen:

•  Duurzaam en behoud van uitstraling,  
gemaakt van 100% nylon

•  Uitgebreide kleurkeuze

•  Slipbestendig

•  Voldoet aan EN 45545-2: HL2
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208 | nucleus

203 | cyclone

217 | meteorite

214 | nocturn

213 | astral

202 | elixir

218 | luminosity

223 | solstice

215 | stellar

241 | north star

209 | celcius

242  | hologram

210 | climate

243 | cosmic ray

219 | equinox

244 | �restar

204 | horizon

240 | wavelength

222 | Galileo

239 | apollo

221 | gravity

238 | terrestrial

220 | essence

237 | sunspot

801 | glass

803 | clay

805 | burnish

807 | glaze

809 | copper

813 | zircon 

811 | cobalt 

802 | oxide

804 | taupe

806 | mortar

808 | silica

810 | carbon

812 | marble

Tessera Alignment is beschikbaar in 24 kleuren.

Alle Tessera FR materialen zijn op maat leverbaar.

Een ingetogen lineaire stijl die diepe
structuren en visuele aantrekkingskracht 
combineert.

Tessera Helix is beschikbaar in 13 kleuren.

Alle Tessera FR materialen zijn op maat leverbaar.

Kleuren met een stedelijke en een 
opmerkelijke kosmopolitische sfeer.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES – TESSERA FR

Kunt u niet de juiste kleur vinden? Neem 
contact met ons op en wij zoeken samen 
met u de ideale oplossing.

Kies eenvoudig  
uw eigen kleur

Tessera

Tessera helix FR Tessera alignment FR

 Totale dikte EN -ISO 24346 / ISO 1765 6  mm 6 mm

Rolbreedte / afmetingen EN-ISO 24341 185 cm (aanpasbaar) 185 cm (aanpasbaar)

   Rollengte EN-ISO 24341 27.5 m (aanpasbaar) 27.5 m (aanpasbaar)

Minimale afname hoeveelheid
Standaard kleuren - 50 m2

Op maat gemaakt - 1100 m2

Standaard kleuren - 50m2

Op maat gemaakt - 1100m2

  Totaalgewicht EN -ISO 23997 / ISO 8543 3000 gram/m2 2500 gram/m2

Ingezet poolgewicht ISO 8543 740 gram/m2 730 gram/m2

Pooldikte ISO 1766 4 mm 4 mm

Poolmateriaal 100% polyamide 100% polyamide

  Lichtechtheid EN-ISO 105/B02 ≥ 6 ≥ 6

Elektrische weerstand ISO 10965 > 109 Ω > 109 Ω

  Contactgeluidsisolatie ISO 717-2 Δ Lw = 25 dB Δ Lw = 25 dB

G Toepassing EN 1307 Klasse 33 Klasse 33

  Brandveiligheid  
testwaarden

EN 45545-2 HL2* HL2*

BS6853 1b

ASTM E.648 
ASTM E.662

Klasse 1  
Geslaagd

Klasse 1  
Geslaagd

Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041
7 

EN 14041

Antislip EN 13893 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30

  
Statische spanning  
Persoonsoplading

EN 1815 / ISO 6356 < 2.5 kV < 2.5 kV

Warmteweerstand EN 12524 0.06 W/m.K 0.06 W/m.K

* EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. 
U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de speci�eke resultaten op aluminium en multiplex.

Alle Tessera FR materialen zijn op maat leverbaar.

Technische speci�caties
Tessera voldoet aan de eisen van EN 1307
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DE WASBARE  
TEXTIELE VLOER

Een unieke vloerbedekking die eruit ziet en aanvoelt als een 
tapijt, maar door de rechte vezels eenvoudig schoongemaakt 
kan worden. Flotex FR heeft een glad, fluweelachtig 
oppervlak dat comfortabel is om op te lopen en  
uitglijden voorkomt.

Voordelen:

• Hoge duurzaamheid

• Hygiënisch

• Makkelijk schoon te maken door korte nylon vezels

• Slipbestendig

• Bacteriostatisch

•  Verbeterde luchtkwaliteit  
(onafhankelijk beoordeeld door Allergy UK)

• Voldoet aan EN 45545-2: HL2

Versterkt glasvlies

Flock lijmbed

Nonwoven glasvlies

PVC-foam met gesloten celstructuur

Polyamida 6.6 vezels

De korte vezels maken het schoonmaken van vuil en vlekken eenvoudig.
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246020 | Metro lagoon290015 | Calgary azure

246006 | Metro grey

482020 | Penang shale 

482011 | Penang sapphire 

482024 | Penang purple 482031 | Penang  ash

290001 | Calgary sky

290022 | Calgary condor482004 | Penang mercury

290002 | Calgary grey

246010 | Metro chocolate

482108 | Penang bamboo 

246015 | Metro cocoa

290009 | Calgary moss

482026 | Penang neptune 

246001 | Metro indigo246024 | Metro carbon246008 | Metro anthracite

482116 | Penang azure 246033 | Metro emerald

290021 | Calgary aqua290025 | Calgary riviera482007 | Penang zinc 290004 | Calgary menthol

246029 | Metro tru�e 482015 | Penang beige 290011 | Calgary quartz

246017 | Metro berry 290005 | Calgary melon 246013 | Metro amber

290024 | Calgary �re 290008 | Calgary sa�ron

246035 | Metro pink

482016 | Penang coral

246031 | Metro cherry 246025 | Metro tangerine

290006 | Calgary sahara 482006 | Penang sage246012 | Metro sand

Flotex Colour heeft geen patroonherhalingen.

Flotex Colour bestaat uit drie dessins  
(Metro, Penang en Calgary) die samen  
een breed kleurenspectrum aanbieden.

Deze stalen tonen een kleine selectie van 
de beschikbare kleuren. 

Op onze website treft u het volledige 
kleurenaanbod aan.
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Flotex Vision FR biedt een oneindig aantal  
ontwerpopties. Van abstract tot realistische 
afbeeldingen van natuurlijke materialen.

Lijnen
Lijnen of gestreepte ontwerpen met elk een eigen uitstraling.

Patronen
Afbeeldingen zonder speci�eke richting creëren samen 
een interessant netwerk van patronen.

Natuurlijk
Deze collectie biedt fotorealistische afbeeldingen van natuurlijke 
materialen, zoals hout, steen, keramiek en kurkvloeren. 
Daarnaast bieden alle Flotex-vloeren voordelen als verbeterde 
akoestiek, slipbestendigheid en lagere onderhoudskosten.

Vormen
Een verzameling van organische vormen en motieven 
in prachtige all-over patronen. 

Afbeeldingen
Een ontwerpcategorie met een variatie aan fotogra�sche 
afbeeldingen. Gras, zand, waterdruppels en landkaarten 
zijn slechts een paar van de vele mogelijkheden.

Bloemen
Een selectie van bloempatronen, van abstracte, gra�sche 
bloempatronen tot romantische afbeeldingen van rozen  
en vlinders.

Met meer dan 500 ontwerpen is de online Flotex Vision 
bibliotheek ongekend in zijn vorm. De ontwerpen in deze Flotex 
Vision FR collectie zijn beschikbaar in 6 ontwerprichtingen: 
Bloemen, Lijnen, Patronen, Vormen, Afbeeldingen en Natuurlijk.
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TOTALE ONTWERPVRIJHEID 
Een aantal van de Flotex Vision ontwerpen 
bieden de optie om een eigen kleur te 
maken. Hiermee kunt u de vloer perfect laten 
aansluiten op uw interieur of kleurenschema. 
Heeft u een eigen visie over de vloer? Dan 
bieden wij u graag onze ontwerpservice aan.

Flotex Vision FR is een collectie met high 
de�nition digitaal geprinte ontwerpen met 
superieure texturen die er nagenoeg als een 
3d-afbeelding uitzien. Flotex Vision FR heeft 
meer dan 70 miljoen vezels per vierkante 
meter en biedt daarmee een goede 
ondergrond voor print. Hierdoor kunnen er 
levendige ontwerpen en natuurgetrouwe 
afbeeldingen worden geproduceerd op 
fotogra�sche resolutie. Alle kleurtonen, 
gradiënten en contrasten zijn haalbaar met 
Flotex Vision FR.

www.flotexvision.com

Uw eigen  
unieke  
vloer met
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TECHNISCHE SPECIFICATIES – FLOTEX FR

Flotex FR 
Flotex vision FR

 Totale dikte EN -ISO 24346 / ISO 1765 3.3 mm

Rolbreedte / afmetingen EN-ISO 24341 200 cm

   Rollengte EN-ISO 24341 30 m

Minimale afname hoeveelheid 200 m2 / 1000 m2 (HD)

  Totaalgewicht EN -ISO 23997 / ISO 8543 1225 gram/m2

Ingezet poolgewicht ISO 8543 250 gram/m2

Pooldikte ISO 1766 Circa 2 mm

Poolmateriaal 100% polyamide

  Dimensie stabiliteit ISO 2551 ≤ 0.20%

  Lichtechtheid EN ISO 105/B02 ≥ 6

Elektrische weerstand ISO 10965 ≥ 109 Ω

  Contactgeluidsisolatie ISO 717-2 Δ Lw = 22 dB

G Toepassing EN 1307 Klasse 33

  Brandveiligheid testwaarden EN 45545-2 HL 2*

BS6853 1b

ASTM E.648 
ASTM E.662

Klasse 1  
Geslaagd

Antislip EN 13893 DS: ≥ 0.30

  
Statische spanning  
Persoonsoplading

EN 1815 / ISO 6356 < 2 kV

Warmteweerstand EN 12524 0.08 W/m.K

* EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. 
U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de speci�eke resultaten op aluminium en multiplex.

Alle Flotex FR materialen zijn op maat leverbaar.

Technische speci�caties
Flotex voldoet aan de eisen van EN 1307



Combinatie  
van duurzame  

polyamide garen

Primaire rug

Rug van latex biedt een 
betere brandwering

TAPIJT OP MAAT 
GEMAAKT NAAR  
UW DESIGNWENSEN
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Coral Move FR is een getufte tapijtoplossing voor uw interieur 
en biedt geweldige ontwerpmogelijkheden om aan te sluiten 
op uw kleurenschema. 

Voordelen:

• Warm en comfortabel

• Excellente vuilverberging

• Slipbestendig

• Akoestische eigenschappen

• Voldoet aan EN45545-2: HL3 

Veel Coral-producten gebruiken  
Econyl®-garen, dit is gemaakt  
van achtergelaten visnetten.



4342

Hierboven is een selectie van de beschikbare kleuren. Voor meer informatie neemt u contact met ons op. Alle Coral Move materialen zijn op bestelling gemaakt

Coral Move FR wordt op maat gemaakt. 
Onze ontwerpservice helpt u graag om 
kleur en ontwerp af te stemmen.

Coral Move is beschikbaar in 136 kleuren.Hieronder een kleine selectie van de ontwerpen 
die mogelijk zijn met Coral Move FR.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES – CORAL MOVE FR

Uw eigen  
unieke  
vloer met

Coral move FR

 Totale dikte EN -ISO 24346 / ISO 1765 8 mm

Rolbreedte / afmetingen EN-ISO 24341 185 cm (aanpasbaar)

   Rollengte EN-ISO 24341 27.5 m (aanpasbaar)

Minimale afname hoeveelheid 500 m2

  Totaalgewicht EN -ISO 23997 / ISO 8543 3000 gram/m2

Ingezet poolgewicht ISO 8543 750 gram/m2

Pooldikte ISO 1766 5.5 mm

Poolmateriaal 100% polyamide BCF ECONYL®

Lichtechtheid EN ISO 105/B02 ≥ 6

Elektrische weerstand ISO 10965 ≥ 109 Ω

  Contactgeluidsisolatie EN ISO 717-2 Δ Lw = 28 dB

F Toepassing EN 1307 Klasse 32

  Brandveiligheid testwaarden EN 45545-2 HL 3*

Coral voldoet aan de eisen van EN14041
7 

EN 14041

 
Antislip EN 13893 DS: ≥ 0.30

  
Statische spanning Persoonsoplading EN 1815 / ISO 6356 < 2 kV

Warmteweerstand EN 12524 0.108 m2 K/W

* EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. 
U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de speci�eke resultaten op aluminium en multiplex.

Alle Coral Move FR materialen zijn op maat leverbaar.

Technische speci�caties
Coral voldoet aan de eisen van EN 1307
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SERVICEPRODUCTEN

Lasdraden

Door het gebruik van lasdraden 
wordt een hoog hygiënisch niveau 
gewaarborgd, de naden blijven 
schoner en er komt geen water op 
de ondervloer terecht. Forbo levert 
lasdraden in bijpassende kleuren 
voor alle producten.

Lijmen

Forbo biedt een groot aantal 
verschillende lijmsoorten voor de 
installatie van vloerbedekking. Eurocol 
640 is een lijmsoort met een zeer lage 
VOC-emissie en een hoge 
initiële hechting voor vinyl, 
polymeren en rubberen 
vloerbedekking. Eurocol 650 
heeft eveneens lage VOC-
emissies, is oplosmiddelvrij en is een 
contactlijm met sterke spreiding en 
krachtige hechting. Voor linoleum zijn 
Eurocol 614 en 615 meer geschikt.

Installatiegereedschappen en 
training

Op basis van onze ervaringen en 
continu onderzoek kunnen wij u een 
volledig assortiment van hoogwaardige 
installatiehulpmiddelen aanbevelen en 
leveren. Hiermee kunt u eenvoudig en 
professioneel onze vloerbedekkingen 
installeren. Forbo helpt u graag met een 
installatietraining, eventueel op locatie.

Aquajet

Wij zijn er ook graag voor u als u een vloer 
wilt creëren die totaal uniek is. Wat er ook 
nodig is, ons eigen ontwerpteam heeft de 
vaardigheden en ervaring om deze ideeën 
tot leven te brengen. Vanaf het initiële 
concept, een gedetailleerde tekening of een 
computerbestand kan ons ontwerpteam een 
vloerdesign maken dat elektronisch wordt 
gestuurd naar onze Aquajet-snijmachines. 
Deze computergestuurde machines zijn 
voorzien van de meest hoogstaande 
snijtechnologie en produceren uitgesneden 
vormen die tot op een fractie van een 

Voor meer informatie over de onderhoudsproducten 
kunt u contact opnemen met uw account manager 
of onze website bezoeken, www.forbo-�ooring.nl.

millimeter accuraat zijn. Het patroon wordt 
ingelegd, de eigenschappen van het originele 
product blijven daarbij behouden. Of dit nu 
een complete lay-out van de vloerbedekking 
voor een trein, een bedrijfslogo, 
bewegwijzering of een thematisch ontwerp is, 
de mogelijkheden zijn eindeloos.

Omdat onze vloeren deel uitmaken van de binnenhuis-omgeving waarin 
mensen zich bevinden, leven, ontmoeten en werken, is het onze missie  
om producten te ontwerpen en te produceren die op een positieve  
manier bijdragen aan de gezondheid en het comfort van de individu.  
Ons programma “Committed to the Health of One” ondersteund onze inzet 
voor duurzaamheid die zich concentreert op alle aspecten die betrekking 
hebben op uw gezondheid, welzijn en comfort in relatie tot onze producten 
en diensten, zowel vandaag als voor toekomstige generaties.

Uni Multicolour



creating better environments
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Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider op het 
gebied van vloeren, en biedt een volledig assortiment aan vloerproducten 
voor zowel de private, publieke en residentiele markt voor zowel nieuwbouw 
als renovatie. Hoogwaardig linoleum, vinyl, textiel, geleidende vloeren en 
entreesystemen combineren functionaliteit, kleur en design tot een totale 
oplossing voor elke omgeving.

Wat is uw volgende stap?
Voor meer informatie over onze producten en diensten, om 
stalen/brochures aan te vragen of om een afspraak te maken, 
neemt u contact op met onze speciale Transport Sales Manager.

Email: transport@forbo.com
Website: www.forbo-flooring.com/transport
Tel: +44 (0)1773 744121

Op de hoogte blijven 
Bezoek ons via www.forbo-�ooring.nl voor meer informatie.

Linkedin: Forbo Flooring Transport

@forbotransport

Onze Engelstalige transportnieuwsbrief sturen we u graag toe.  
Stuur uw gegevens naar transport@forbo.com o.v.v. nieuwsbrief.

- Product informatie
- Ontwerp inspiratie
- Forbo transport nieuws
- Nieuws uit de industrie

Alle landen
Forbo Flooring UK Limited
High Holborn Road
Ripley
Derbyshire  
DE5 3NT  
UK

E-mail: transport@forbo.com
www.forbo-flooring.com/transport


