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FORBO SYSTEM SOLUTIONS

GEÏNSTALLEERDE 
VLOEROPLOSSINGEN  
MET 10 JAAR GARANTIE



2 3FORBO SYSTEM SOLUTIONS FORBO SYSTEM SOLUTIONS

FORBO FLOORING EN FORBO EUROCOL:  

Gegarandeerde oplossingen
Met System Solutions biedt Forbo een uitgebreid 
pakket aan totaaloplossingen. De grootste winst 
voor u als afnemer is dat de System Solutions Forbo-
gegarandeerde vloeroplossingen zijn. Forbo is altijd het 
enige aanspreekpunt. Want System Solutions omvat 
alle producten die nodig zijn voor het installeren van 
een vloer. Dus naast vloerbedekking ook de meest 
recent ontwikkelde installatieproducten, zoals lijmen 
en egalisatiemiddelen. 

Forbo Eurocol BV
De egalisatiemiddelen, primers en lijmen uit de 
System Solutions zijn van Forbo Eurocol B.V. Forbo 
Eurocol, een vooraanstaand producent en leverancier 
van bouwtechnische producten voor renovatie en 
nieuwbouw, is gespecialiseerd in vloerbedekkings- 

en wandbekledingslijmen, tegellijmen, voeg- en 
egalisatiemiddelen en de daarbij behorende 
hulpmiddelen. De producten vinden hun toepassing 
over de gehele wereld onder het eigen Eurocol merk.

Forbo Flooring
Voor iedere vloerbedekking van Forbo Flooring is 
een System Solution beschikbaar, waardoor u altijd 
gegarandeerd bent van een mooi resultaat. In meer dan 
honderd jaar heeft Forbo Flooring zich ontwikkeld tot 
’s werelds grootste linoleumproducent met export over 
de gehele wereld. Naast linoleum vloerbedekkingen 
levert Forbo Flooring ook een breed assortiment 
projectvinyl (in banen, stroken en tegels), tapijttegels, 
Flotex® en Coral® schoonloopsystemen. 

Advies 
Voor (technisch) advies en/of installatie-instructies kunt 
u contact opnemen met de technische specialisten van 
Forbo Flooring, telefoon 075 - 6477881, of de technische 
specialisten van Forbo Eurocol, telefoon 075-6271630. 

Garantie 
Het grote voordeel aan de Forbo System Solutions is dat 
de opdrachtgever verzekerd is van een goede vloer met 
Forbo garantie. Normaal krijgt u garantie op alle losse 
elementen via de diverse leveranciers. Bij Forbo System 
Solutions krijgt u een garantie van 10 jaar op het complete 
systeem, van primer tot en met vloerbedekking. 

Om voor de Forbo System Solutions garantie in aanmerking 
te komen, dient een aantal stappen doorlopen te worden.

 Het project dient voor de uitvoering aangemeld 
te worden bij de accountmanager van Forbo 
Flooring of Forbo Eurocol.

 Het project wordt bezocht door een Forbo 
specialist en hij brengt een installatieadvies op 
maat uit. 

 De Forbo specialist bezoekt het project  
tijdens de uitvoering en maakt een verslag. 

 Indien de installatie conform de uitgebrachte 
adviezen en voorwaarden is uitgevoerd, dan 
stuurt Forbo Flooring een garantiecertificaat 
naar de opdrachtgever.

Toonaangevend 
in vloeroplossingen

Voordelen van Forbo 
System Solutions:
1. Vanaf 300 m² verzekerd met unieke 

Forbo Totaal garantie van 10 jaar
2. Forbo is uw enige aanspreekpunt
3. Bij problemen altijd binnen 4 

weken een oplossing
4. Kosteloos een schriftelijk 

projectadvies op maat 
5. Eenduidig offertes aanvragen 

mogelijk
6. Forbo controleert de 

werkzaamheden tijdens de 
installatie van de vloer
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FORBO SYSTEM SOLUTIONS

Sustainable Solution
Bent u op zoek naar een duurzame oplossing die 
bijdraagt aan een gezond binnenklimaat? Forbo 
Flooring biedt een totaaloplossing. Alle producten in 
het systeem, van primer tot vloerbedekking, voldoen 
aan de meeste strenge emissienormen. Voor meer 
informatie zie pagina 6.

Rapid Solution
Bent u op zoek naar een snelle oplossing? Forbo Flooring 
biedt een vloerconstructie waarmee een ruimte 16 uur 
na verlijming in gebruik genomen kan worden. 
Voor meer informatie zie pagina 8.

Static Control Solutions
Bent u op zoek naar een veilige geleidende vloer? 
Forbo biedt u een elektrisch geleidende oplossing 
om statische ontladingen goed te beheersen zodat 
mensen en apparatuur beschermd zijn. Voor meer 
informatie zie pagina 10.

High Tolerance Solutions
Bent u opzoek naar een vloeroplossing voor 
een veeleisende ondergrond? De zeer tolerante 
totaaloplossingen creëren nieuwe mogelijkheden voor 
een eenvoudige en snelle constructie op  beschadigde 
of onbehandelde oppervlakken. Voor meer informatie 
zie pagina 12.

Pagina Marmoleum Flotex Projectvinyl Tapijt tegels

Sustainable Solution
voor een gezond binnenmilieu 6

Rapid Solutions  
snel klaar voor ingebruikname 8

Static Control Solutions 
veiligheid voor alles 10

High Tolerance Solutions 
succesvolle installatie op veeleisende oppervlakken 12
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Raised Floor Solutions
voor optimale gebruiksflexibiliteit 18

General Solutions
voor een vloer zonder specifieke eisen 20

Acoustic Solutions
Bent u op zoek naar een geluiddempende vloer? 
Forbo Flooring Systems biedt een aantal akoestische 
totaaloplossingen die zijn ontworpen om te voldoen 
aan brede eisen ten aanzien van contactgeluidreductie. 
Er zijn totaaloplossingen beschikbaar in combinatie 
met Marmoleum, Projectvinyl en Flotex. Voor meer 
informatie zie pagina 14.

Flexible Solutions
Bent u op zoek naar een flexibele vloer? Forbo biedt 
een scala aan mogelijkheden; of het nu gaat om tegels 
van tapijt, vinyl of Flotex. De totaaloplossingen van 
Forbo zijn flexibel toe te passen en uit te breiden. Voor 
meer informatie zie pagina 16.

Raised Floor Solutions
Bent u op zoek naar een verhoogde vloer? De 
verhoogde vloeroplossing van Forbo System Solution is 
een totaal-oplossing die bestaat uit de onderconstructie, 
de panelen, de toplaag en accessoires. Voor meer 
informatie zie pagina 18. 

General Solutions
Bent u op zoek naar een goede vloer zonder specifieke 
wensen? In dat geval kiest u voor de algemene 
oplossing van Forbo. Doordat u gebruik maakt van 
de meest optimale installatiematerialen voor de 
vloerbedekking van uw keuze, bent u gegarandeerd 
van een mooie en kwalitatieve vloeroplossing. Voor 
meer informatie zie pagina 20.

Forbo  
System Solutions;  
een totaaloplossing 
voor elke situatie
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Green Rapid Acoustic High Tolerance

Onafhankelijk getest
De duurzame oplossing van Forbo 
is een compleet systeem met 
primer, egalisatiemiddel, lijm en 
Marmoleum. Het gerenommeerde 
instituut Eurofins heeft de oplossing 
getoetst. Daarbij is aangetoond 
dat de oplossing voldoet aan de 
belangrijkste Europese VOC-emissie-
eis, de Duitse AgBB normering.

Het testcertificaat voor de duurzame oplossing is  

op aanvraag verkrijgbaar

Natuurlijke grondstoffen
Marmoleum wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen 
en is leverbaar in een groot aantal kleuren, structuren 
en zowel in banen als in tegels. Het kan in vrijwel elke 
omgeving worden geïnstalleerd en vormt in combinatie 
met de gekozen primer en lijm een compleet en erkend 
systeem met zeer lage emissies (Emi-code EC1).

Moderne woon- en werkomstandigheden 
resulteren erin dat veel mensen tot 90% van hun tijd 
binnen doorbrengen. Het Sick Building Syndrome 
(gebouwgerelateerde klachten), allergieën en astma 
zijn aandoeningen waar circa 30% van de bevolking 
in ontwikkelde landen last van heeft. Dit dwingt de 
bouwsector om maatregelen te nemen om de risico’s 
hiervan te beperken.

De duurzame oplossing van Forbo kan een belangrijke 
rol spelen bij het creëren van een gezond binnenklimaat. 
Alle producten in het systeem, van primer tot 
vloerbedekking, voldoen aan de meest strenge 
emissienormen.

De duurzame oplossing
De duurzame oplossing gaat nog een stap verder, 
want ook de gecombineerde emissie van primer, 
egalisatiemiddel, lijm en vloerbedekking voldoet aan 
deze Europese emissienormen. 

• Lage VOC*-emissie vloersysteem
• Milieuvriendelijke constructie
• Natuurlijke grondstoffen van linoleum

* VOC staat voor Volatile Organic Compounds  
(vluchtige organische stoffen)
  

Marmoleum 2,5 mm

614 Eurostar Lino Plus (lijm)

990 Europlan Direct – stofarm of 960 Europlan 
Super min. 2 mm* (egalisatiemiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet 

  *   bij anhydriet gietvloeren dient 
egalisatie 925 Europlan Alphy 
Direct of  920 Europlan Alphy 
gebruikt te worden.

Marmoleum voldoet aan o.a. de volgende 

internationale milieukeurmerken.

De duurzame oplossing:  
voor een gezond binnenmilieu 

Sustainable Solution

Bijdragen aan een 
gezondere omgeving
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voor een sneller afbindproces van de lijm (614 Eurostar 
Lino Plus of 640 Eurostar Special). Slechts 16 uur na de 
verlijming kan de vloer in gebruik worden genomen. 

Natuurlijk gelden voor deze oplossing dezelfde 
eigenschappen qua indrukgevoeligheid als normaal en 
voldoet hij aan de norm EN 433. 

Een vloerbedekking is vaak één van de laatste 
onderdelen die tijdens bouw- of renovatieprojecten 
wordt geïnstalleerd en de opleveringsdatum van een 
bouwproject staat regelmatig onder druk. De installatie 
van elastische vloerbedekkingen vereist voorbereiding 
en een goede ondergrond. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met droogtijden van egalisatie en 
lijm en met de vochtigheid in zowel de ondervloer als in 
de ruimte. Bij een te snelle installatie of in gebruik name 
neemt daarbij het risico van indrukgevoeligheid toe.

De snelle oplossing van Forbo biedt een vloerconstructie 
waarmee een ruimte snel in gebruik kan worden 
genomen.

De sneldrogende oplossing
De sneldrogende oplossing bestaat uit een combinatie 
van een vloerbedekking van Forbo met bijpassende 
installatiematerialen. 

Bij reguliere installaties moet een egalisatie 24 uur 
drogen voordat er verlijmd mag worden. Vervolgens 
dient de lijm 24 uur af te binden, waardoor het in totaal 
48 uur duurt tot de vloer gebruikt kan worden. Met de 
sneldrogende oplossing van Forbo brengt u deze totale 
tijd terug tot 20 uur. 

Het egalisatiemiddel 991 Europlan Direct Rapid hoeft 
slechts 4 uur te drogen. Daarnaast zorgt deze egalisatie 

16 uur na verlijming 
klaar voor gebruik

Rapid Solutions

Forbo vinyl, Flotex

640 Eurostar Special (lijm)**

991 Europlan Direct Rapid min. 2 mm
(egalisatiemiddel)*

044 Europrimer Multi

zand/cement of monoliet

*  Bij anhydriet dient het restvochtpercentage 
absoluut niet hoger te zijn dan 0,5%.

614 Eurostar Lino Plus (lijm)

991 Europlan Direct Rapid min. 2 mm 
(egalisatiemiddel)*

044 Europrimer Multi

zand/cement of monoliet

Volgens deze norm vertonen vloeren die zijn 
geïnstalleerd met de sneldrogende oplossing 16 uur na 
installatie al een betere weerstand tegen indrukken in 
vergelijking met vloeren die zijn geïnstalleerd met de 
meest gangbare lijmen 48 uur na installatie.

Snel klaar 
voor 
gebruik



10 11FORBO SYSTEM SOLUTIONS FORBO SYSTEM SOLUTIONS

Marmoleum Ohmex oplossing
Elektrische weerstand volgens IEC 61340-4-1  
1-106 <R1<1 x 108 Ω: statisch dissipatief. 
Een constructie op basis van Marmoleum Ohmex, 
bestaande uit een primer, egalisatiemiddel, een koperen 
strip en geleidende lijm. Dé garantie voor een optimaal 
blijvende geleiding.

De geleidende oplossingen 
In een ruimte die niet voorzien is van een antistatische 
vloerbedekking, kan de kleinste handeling een 
elektrische lading opwekken. Wanneer men vervolgens 
contact maakt met geaarde apparatuur, heeft dit 
een ontlading tot gevolg. Dit kan er toe leiden dat 
elektronische apparatuur wordt beschadigd, essentiële 
gegevens verloren gaan en zelfs dat hele afdelingen stil 
komen te liggen. Maar een ‘antistatische’ vloerbedekking 
alleen is nutteloos wanneer deze geen deel uitmaakt van 

een systeem dat statische ladingen kan verminderen.
Bij de beheersing van statische ladingen is niet alleen 
de vloerbedekking belangrijk; de vloer moet op een 
correcte manier worden geïnstalleerd, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de juiste installatiematerialen. Alleen 
dan zijn de antistatische eigenschappen effectief. Met de 
elektrisch geleidende oplossingen van Forbo heeft u het 
juiste systeem in handen om statische ontladingen goed 
te beheersen. 

Bescherm mensen en apparatuur 
met de geleidende oplossing

Static Control Solutions

Colorex SD/EC Systeemoplossingen
Colorex vloerbedekkingen worden vervaardigd van 
gecoate, geleidende chips zodat een solide, homogene 
PVC-tegel met stabiele afmetingen wordt gevormd. Dit 
leidt tot constante en permanente elektrisch geleidende 
eigenschappen die niet worden beïnvloed door 
luchtvochtigheid of veroudering. Colorex is beschikbaar 
in twee uitvoeringen:
• Colorex SD (R ≤ Ω 108 Ω volgens IEC 61340-4-1);
• Colorex EC (R ≤ Ω 106 Ω volgens IEC 61340-4-1).

Veiligheid 
voor alles

641 Eurostar Special EL

041 Europrimer EL
960 Europlan Super min. 2 mm* 
(egalisatiemiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet

801 Koperband

  *   Bij anhydriet gietvloeren dient 
egalisatie 925 Europlan Alphy 
Direct of 920 Europlan Alphy 
gebruikt te worden.

615 Eurostar Lino EL (lijm)

041 Europrimer EL
990 Europlan Direct – stofarm of 960 Europlan 

Super min. 2 mm* (egalisatiemiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet

801 Koperband

  *   Bij anhydriet gietvloeren dient 
egalisatie 925 Europlan Alphy 
Direct of 920 Europlan Alphy 
gebruikt te worden.

TNO keur
Colorex SD van Forbo Flooring is 
de eerste vloerbedekking met een 
TNO keur, waardoor deze door 
TNO geschikt is bevonden voor 
medische ruimten t/m klasse 3. Dit 
betekent dat deze vloerbedekking 
onder andere in operatiekamers, 
hartcatherisatiekamers en intensive 
care-units toegepast mag worden.
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Zeer tolerante oplossingen 
De zeer tolerante oplossingen van Forbo creëren 
nieuwe mogelijkheden voor een eenvoudige en snelle 
constructie op alle beschadigde of onbehandelde 
oppervlakken. Barsten en vochtige oppervlakken vormen 
geen probleem meer wanneer één van deze oplossingen 
wordt toegepast. De High Tolerance Solutions zijn hét 
antwoord op veeleisende ondervloeren.

Er zijn drie systemen:
• QuickFit oplossing (zwevend systeem);
• Colorex Plus oplossing (zwevend systeem);
• Reno Vezel System (hechtend systeem).

QuickFit oplossing
Het QuickFit-systeem kan snel en eenvoudig worden 
geïnstalleerd zonder doortekening van plaatnaden. Het 
bijbehorende Forbo Foam, voorzien van aangehecht 
tape, zorgt voor een uitstekende uitvlakking van de 
vloerconstructie. Bovendien werkt het als vochtscherm 
en reduceert het contactgeluid.

Eenvoudige en snelle constructie 
op onbehandelde oppervlakken

High Tolerance Solutions

Succesvolle installatie op veeleisende oppervlakken

614 Eurostar Lino Plus (lijm)

Forbo vinyl, Flotex

640 Eurostar Special (lijm)**

Forbo Panelen 

Forbo Foam

Forbo Panelen 

Forbo Foam

Forbo vinyl, Flotex

640 Eurostar Special (lijm)**

990 Europlan Direct stofarm* &   
811 Renovezels min. 3 mm

021 Euroblock Reno &  
846 Quartzsand

zand/cement of monoliet

  *  Bij anhydriet gietvloeren dient 
egalisatie 925 Europlan Alphy 
Direct of 920 Europlan Alphy 
gebruikt te worden.

** Bij tapijt gebruikt u als lijm 609 
Eurostar TexP.

614 Eurostar Lino Plus (lijm)

990 Europlan Direct stofarm* &
811 Renovezels min. 3 mm.

021 Euroblock Reno &  
846 Quartzsand

zand/cement of monoliet

De QuickFit oplossing is breed toepasbaar en u kunt 
kiezen uit een groot scala aan vloerbedekkings-
materialen. Marmoleum-, Flotex-, tapijt- of vinylvloeren 
kunnen probleemloos worden gecombineerd met dit 
ondervloersysteem. Het QuickFit-systeem is een 
zwevende ondervloerconstructie en is daarom ook  
weer eenvoudig te verwijderen.

Colorex Plus oplossing
Het gebruik van lijmen, primers en egalisatiemiddelen 
is niet nodig met de Colorex Plus oplossing. 
Colorex Plus kan los worden gelegd op vrijwel elke 

ondervloer, ongeacht de conditie hiervan. Hiertoe 
behoren vloeren met ESD-bescherming, zwaar 
belopen vloeren, verhoogde en ‘holle’ vloeren, 
‘vochtige’  vloeren en vloeren met hogere eisen voor 
slipweerstand. De Colorex tegels zijn voorzien van 
zwaluwstaartverbindingen en worden aan elkaar 
bevestigd. Bij toepassingen waar hygiëne essentieel is, 
kunnen de tegels ook thermisch worden gelast.

Reno Vezel System
Het Reno Vezel System is een hechtend systeem met 
een zeer hoog renoverend karakter. Eventuele scheuren 

worden volgegoten met de 021 Euroblock Reno, 
eventueel aangelengd met 846 Quartzsand. Vervolgens 
wordt een gesloten en dekkende laag 021 Euroblock 
Reno, gecombineerd met 846 Quartzsand aangebracht. 
Daarna kan er moeiteloos geëgaliseerd worden met 990 
Europlan Direct gecombineerd met de 811 Renovezels 
(minimaal 3 mm laagdikte). Voor extra snelheid kunt 
u ook kiezen voor de 991 Europlan Direct Rapid, 
waarmee de vloerbedekking al na 4 uur verlijmd kan 
worden. Wanneer de 021 Euroblock Reno in twee lagen 
aangebracht wordt, functioneert deze tevens als een 
uitstekend vochtscherm.
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0 5 10 15 20 25 dB

Marmoleum Acoustic

Marmoleum Decibel

QuickFit

Contactgeluidreductie EN 717-2 (dB, ∆ Lw)

Flotex

Flotex®
Wilt u de uitstraling van een zachte vloer, maar de 
voordelen van een vlakke vloer? Dan is Flotex een 
uitstekende keuze. Door de zachte toplaag ziet het er uit 
als tapijt en heeft het uitstekende akoestische waardes, 
maar door de vinylrug kan het net zo nat gereinigd 
worden als een vlakke vloer.
Contactgeluidreductie: 20 dB (∆ Lw)

Akoestische oplossingen 
De akoestische eigenschappen van bouwmaterialen 
vormen een belangrijke factor die iedere dag aan belang 
wint.

Forbo Flooring Systems heeft een aantal akoestische 
oplossingen ontworpen om te voldoen aan brede eisen 
ten aanzien van contactgeluidreductie en specifieke 
omstandigheden. De systemen reduceren het geluid met 
14 dB tot 23 dB (∆ Lw) volgens de norm EN ISO 717-2.

Acoustic Solutions

QuickFit oplossing
De QuickFit oplossing heeft niet alleen uitstekende 
akoestische eigenschappen maar is daarnaast 
eenvoudig en snel te installeren. Wanneer Marmoleum 
wordt geïnstalleerd in combinatie met het QuickFit-
ondervloersysteem, is een contactgeluidreductie van  
23 dB (∆ Lw) mogelijk. Vergelijkbare resultaten kunnen met 
vinylvloerbedekkingen van Forbo worden gerealiseerd.
Contactgeluidreductie: ≤ 23 dB (∆ Lw)

De juiste keuze 
bij geluidsreductie

614 Eurostar Lino Plus (lijm)

990 Europlan Direct - stofarm of  
960 Europlan Super min. 2 mm*

(egaliseermiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet

640 Eurostar Special (lijm)

990 Europlan Direct - stofarm of  
960 Europlan Super min. 2 mm*
(egaliseermiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet

  *   bij anhydriet gietvloeren dient 
egalisatie 920 Europlan Alphy  
gebruikt te worden.

akoestisch vinyl, Flotex

614 Eurostar Lino Plus (lijm)

Forbo Panelen 

Forbo Foam

Eternal Decibel, Flotex

640 Eurostar Special (lijm)** 

Forbo Panelen 

Forbo Foam

** Voor tapijt gebruikt u als  
lijm 609 Eurostar Tex.

Voor Nederland is deze Quickfit oplossing toepasbaar 

in appartementen waar een contact geluidisolatie 

wordt gevraagd van ∆ L Lin 10 dB.

Marmoleum Decibel en Marmoleum Acoustic
Marmoleum Decibel is Marmoleum op polyolefineschuim 
met uitzonderlijke geluidsisolerende eigenschappen. 
Contactgeluidreductie: 17 dB (∆ Lw)

Het Marmoleum Acoustic systeem bestaat uit 
Marmoleum op een Corkment onderlaag*, een primer 
met een lage emissie, egalisatiemiddel en lijm. Een 
milieuvriendelijke keuze voor een geluidsisolerende 
vloer. 
Contactgeluidreductie: 14 dB (∆ Lw)

* Het is tevens mogelijk om Corkment en een vloerbedekking 
naar keuze los aan te schaffen.
 
Akoestisch projectvinyl
Op verzoek kan Forbo Flooring ook akoestisch vinyl 
leveren. Neem contact met ons op voor de 
mogelijkheden.
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Flexibele oplossingen 
Soms is het nodig om een flexibele vloer te installeren. 
Bijvoorbeeld omdat er nog verschuivingen in de ruimte 
zijn te verwachten, omdat de vloer direct beloopbaar 
moet zijn of omdat de vloer in gedeeltes geïnstalleerd 
dient te worden. Ook is het bij sommige projecten niet 
mogelijk om banenmateriaal op de locatie te krijgen. 

Tegels: handzaam, flexibel en  
extra designmogelijkheden

Flexible Solutions

Het voordeel van de Allura Flex tegels en stroken is dat 
deze los gelegd kunnen worden en enkel met een 
fixeerlijm verwerkt hoeven worden. Daardoor zijn ze 
uitermate geschikt voor renovatieprojecten en het 
afwerken van verhoogde vloeren.

Voor Colorex Plus heeft u geen lijm, primer of 
egalisatiemiddel meer nodig. Daarnaast is deze vloer 
tijdens het installeren direct beloopbaar. Voor deze 
oplossing kijkt u op pagina 12 bij de zeer tolerante 
oplossingen.

Wanneer uw vloer los 
of flexibel geïnstalleerd 
moet worden

In dat geval zijn de Flexibele oplossingen van Forbo 
het antwoord. Of het nu gaat om tegels van tapijt, 
Marmoleum, vinyl of Flotex. En of u nu een luxe 
uitstraling wilt of een wat meer basic uitstraling. De 
systemen zijn flexibel toe te passen en uit te breiden. 
En veel producten zijn onderling te combineren, 
waardoor u andere designmogelijkheden heeft dan met 
banenmateriaal.

Flotex- en tapijttegels
De tapijttegels en Flotextegels van Forbo Flooring 
voldoen volledig aan de veelzijdige eisen van een 
commerciële omgeving. Ze zijn ontwikkeld om een 
attractieve ruimte te creëren en worden geproduceerd 
om dag in dag uit en jaar na jaar te kunnen blijven 
vertrouwen op een kwalitatieve en duurzame vloer. Met 
deze tegels heeft u een flexibele vloeroplossing met een 
groot aanpassingsvermogen.

Vinyl loslegtegels
Met vinyltegels heeft u de keus uit twee oplossingen, 
namelijk Allura Flex loslegtegels en Colorex Plus tegels. 

542 Eurofix Tack Plus (lijm)

990 Europlan Direct – stofarm of 
960 Europlan Super min. 2 mm* 

(egalisatiemiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet

542 Eurofix Tack Plus (lijm)

990 Europlan Direct – stofarm of 
960 Europlan Super min. 2 mm* 
(egalisatiemiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet

  *  bij anhydriet gietvloeren dient 
egalisatie 925 Europlan Alphy 
Direct of  920 Europlan Alphy 
gebruikt te worden.

Flotex tegels

Tapijttegels

Allura Flex 

542 Eurofix Multi (fixeerlijm)

990 Europlan Direct – stofarm of 
960 Europlan Super min. 2 mm* 
(egalisatiemiddel)

zand/cement of monoliet

  * Egalisatie en primer zijn alleen 
nodig bij onvoldoende vlakke 
vloeren. Bij anhydriet gietvloeren 
dient 925 Europlan Alphy Direct 
of egalisatie 920 Europlan Alphy 
gebruikt te worden. 

044 Europrimer Multi
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546 Eurofix Multi

Paneel

Vijzel

Zand/cement of monoliet

Toplaag (alle 
vloeroplossingen van 

Forbo Flooring)

Constructie verhoogde vloer
De verhoogde oplossing van Forbo System Solutions is 
een compleet systeem en bestaat in principe uit vier 
componenten: de onderconstructie, de panelen, de 
toplaag en de accessoires . Binnen die componenten 
biedt Forbo System Solutions verschillende vormen en 
varianten, waardoor u elke verhoogde vloer geheel op 
maat kunt samenstellen. Afhankelijk van de situatie en 
de toepassing is de verhoogde vloer te combineren 
met alle vloeroplossingen (toplagen) van Forbo; van 
luxe vinyltegels & -stroken, tot Flotex of tapijttegels en 
Marmoleum. 

Duurzaamheid
Afhankelijk van het gekozen materiaal zijn de 
verhoogde vloeren van deze System Solutions voorzien 
van een FSC®- of PEFC-keurmerk. Deze keurmerken 
helpen bij het verkrijgen van bijvoorbeeld een BREEAM-
certificaat.

Verhoogde oplossingen
Verhoogde vloeren zijn een flexibele oplossing voor de 
inrichting van een ruimte of gebouw. Dit jaar een data 
center, volgend jaar een kantoor? Met de verhoogde 
vloeren van Forbo System Solutions is een dergelijke 
verandering zo gerealiseerd. 

Er zijn verschillende toepassingsgebieden waar een 
verhoogde vloer denkbaar is:
• kantoren; 
• datacentra;
• cleanrooms;
• technische ruimtes;
• natte ruimtes.

Raised Floor Solutions

De oplossing voor 
een verhoogde vloer

Een verhoogde vloer is makkelijk 
aan te passen

Een verhoogde vloer, een voordelige vloer
Naast de flexibiliteit van een verhoogde vloer, zijn er nog 
meer voordelen. Doordat een wijziging in de 
gebruiksfase makkelijk door te voeren is, bespaart u op 
de verbouwkosten. De verhoogde vloer is opgebouwd 
uit panelen van minimaal 18 millimeter dik, die rusten op 
verstelbare vijzels. Deze vijzels kunnen we op vrijwel 
iedere ondergrond plaatsen. Het is niet nodig de 
ondergrond te egaliseren of te vlinderen. Daarbij biedt 
een systeemvloer het voordeel dat ook wandgoten 
kunnen komen te vervallen. U kunt dus ook aanzienlijk 
besparen op de bouwkosten.
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640 Eurostar Special (lijm)

990 Europlan Direct – stofarm of 
960 Europlan Super min. 2 mm* 

(egalisatiemiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet

Allura luxe vinyltegels & -stroken

General Solutions

De algemene oplossing  
voor een mooie en goede vloer

542 Eurofix Tackplus

990 Europlan Direct – stofarm of 
960 Europlan Super min. 2 mm* 
(egalisatiemiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet

  *  Egalisatie is alleen nodig bij 
onvoldoende vlakke vloeren. 
Bij anhydriet gietvloeren dient 
egalisatie 925 Europlan Alphy 
Direct of 920 Europlan Alphy 
gebruikt te worden.

Tapijttegels

640 Eurostar Special (lijm)

990 Europlan Direct – stofarm of 
960 Europlan Super min. 2 mm* 

(egalisatiemiddel)

044 Europrimer Multi

Zand/cement of monoliet

Projectvinyl (banen)

Projectvinyl in banen en luxe vinyltegels  
& -stroken
Zoekt u een vloer met een eigentijdse uitstraling, grote 
kleurkeuze en die makkelijk te onderhouden is? Dan is 
projectvinyl wellicht precies wat u zoekt. Met een 
assortiment dat loopt van hout- tot steen- en 
fantasiedessins, ontelbaar veel kleuren en diverse 
kwaliteiten vindt u altijd wel iets van uw gading. Naast 
projectvinyl in banen heeft Forbo Flooring ook Allura 
luxe vinyltegels & -stroken beschikbaar.

Een gegarandeerde  
kwalitatieve vloeroplossing 

Tapijttegels en naaldvilt
Met tapijttegels van Forbo heeft u een breed assortiment 
om uit te kiezen. Van wollen tapijttegels tot tapijttegels 
van polyamide. Tevens kunt u kiezen tussen tegels en 
banen van naaldvilt. Voor de tegels kiest u voor de 
Flexible Solution op pagina 15. 

  *  Bij anhydriet gietvloeren dient 
egalisatie 925 Europlan Alphy 
Direct of  920 Europlan Alphy 
gebruikt te worden.

Flotex
Flotex is een vloerbedekking die een hoge 
akoestische waarde combineert met goede 
onderhoudseigenschappen. Daarom kijkt u voor 
de Flotex oplossing op pagina 14 bij de akoestische 
oplossingen.

Algemene oplossingen 
Forbo System Solutions staan voor totaaloplossingen 
voor vloeren met specifieke eisen zoals duurzaamheid 
of akoestiek. Maar wat nu als u gewoon een goede 
vloer zoekt zonder dat u deze specifieke eisen heeft? 
In dat geval kiest u voor de algemene oplossing van 
Forbo. Doordat u gebruik maakt van de meest optimale 
installatiematerialen voor de vloerbedekking van uw 
keuze, bent u ook hier gegarandeerd van een mooie en 
kwalitatieve vloeroplossing.

Linoleum
Omdat de duurzame oplossing over het algemeen het 
beste systeem is voor ons linoleum, is dit tevens de 
algemene oplossing voor Marmoleum en Walton. Voor 
de Sustainable Solution kijkt u op pagina 6. 

Linoleum naden ongelast
Bij effen en minder gemarmerde dessins is de wens 
om de naad minder te laten opvallen. Dit kan door de 
naad niet te lassen. Prima mogelijk door de kwaliteit van 
hedendaags toegepaste lijmen.
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Coral Luxe
De ideale oplossing voor ruimten die licht tot middelzwaar 
belopen worden en waar een luxe uitstraling prioriteit is. 
Het hoogpolige effect van Coral Luxe zorgt voor een chique 
uitstraling.

Coral Grip
Ideaal voor het verwijderen van grover vuil en 
kiezelsteentjes. Dit veelzijdige schoonloopsysteem kan 
zowel binnen als buiten worden gebruikt. De toevoeging 
van granulaat korrels zorgt voor een buitengewone anti-
slip werking, waardoor deze collectie ook op een hellend 
vlak kan worden toegepast.

Coral Logo
Verwelkom uw klanten met uw eigen logo in de entree! 
Een Coral logomat behoudt zijn kleur en heeft alle 
functionele eigenschappen van onze standaard Coral 
producten. 

Elke dag wordt onnoemelijk veel vuil en vocht via de 
schoenen verplaatst. Inloopvuil en –vocht zorgen er 
niet alleen voor dat interieurs er vies uit gaan zien, maar 
veroorzaken ook slijtage aan de vloer en leveren risico’s op 
voor de veiligheid.

Met een kwalitatief goed schoonloopsysteem stopt u 
tot 95% van het binnengelopen vuil en vocht, waardoor 
u aanzienlijk kunt besparen op vloeronderhoudskosten. 
Bovendien verlengt het de levensduur van de 
achterliggende vloer. 

Forbo biedt twee verschillende schoonloopsystemen: 
de textiele matten van Coral en de profielmatten van 
Nuway. Welk product u kiest, hangt af van uw specifieke 
situatie.

Coral Brush Pure en Coral Brush Blend
De grote all-rounder op het gebied van vuil en vocht. 
De drie soorten garens zorgen voor het afborstelen van 
vuil en het absorberen van vocht. De perfecte all-round 
schoonloopmat voor alle type entrees. Het verwijdert 
effectief vuil en neemt veel vocht op. 

Coral Classic
De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie. Het 
houdt achterliggende vloeren droog, mooi en schoon. 
Daardoor vermindert het risico op uitglijden en kunt u ook 
nog eens besparen op schoonmaaktijd.

Coral Duo
De meest effectieve vuilvanger. Dit combinatieproduct is 
zeer goed toe te passen bij korte entreeruimten. Coral Duo 
combineert de eigenschappen van Coral Brush met die 
van Coral Classic. Hierdoor borstelt het vuil af én neemt het 
vocht op.

Coral & Nuway

Coral Welcome
Door het gebruik van gerecyclede materialen is Coral 
Welcome de duurzaamste entreemat. Door de rijke 
poolhoogte en het onderscheidende design is het niet 
alleen een duurzame, maar ook een mooie én een 
effectieve mat. Zowel voor vuil als vocht.

Nuway entreematten 
Nuway biedt een breed scala van enkel-en dubbelzijdige 
made-to-order profielmatten die een uitstekende 
barrière vormen tegen vuil- en vochtinloop in een 
gebouw. Geen entreegebied is te groot, te klein of te 
onhandig gevormd voor een Nuway systeem. Voor elke 
mate van verkeer of vervuiling is een oplossing voor 
zowel binnen als buiten.

Coral: stopt tot 95% van 
het binnengelopen vuil 
en vocht

De in deze brochure genoemde 
producten zijn van Forbo Flooring en 
Forbo Eurocol. De systemen bieden 
unieke totaaloplossingen voor de 
vloerenbranche. 

Service
Voor vragen over System Solutions 
en meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
Technische Adviezen Forbo Flooring,  
telefoon 075 – 6477881 
Technische Adviezen Forbo Eurocol,  
telefoon 075 – 6271630.

Voor meer informatie kijkt u op  
www.forbo-flooring.nl/
systemsolutions. Hier kunt u tevens 
teksten downloaden die u kunt 
integreren in uw bestekken.


