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WELKOM 
BIJ FORBO 
FLOORING

Forbo Flooring ontwerpt en produceert al meer dan 

120 jaar vloeren voor zowel de projecten- als de 

consumentmarkt. Op de volgende pagina's vindt u een 

introductie van onze organisatie en een overzicht van 

de producten en diensten die wij aanbieden.

MARKTLEIDER
IN VLOER- 
BEDEKKINGEN
Anno nu is Forbo Flooring marktleider in vloerbedekkingen en is 
het bedrijf toonaan gevend in duurzame vloeren voor uiteenlopen de 
interieurs die ervoor zorgen dat mensen comfortabel kunnen leven 
en werken. Forbo is meegegroeid met de tijd en de wensen op het 
gebied van comfort. Wereldwijd heeft Forbo Flooring kantoren in 
20 landen, inclusief 12 productielocaties in Nederland, Zwitserland, 
Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Met de producten van Forbo bent u verzekerd van een fantastische vloer. 
Al meer dan een eeuw maken wij designvloeren van topkwaliteit en zijn 
wij specialist in vloerbedekkingen. Met ons complete productaanbod vindt 
u een geschikte vloer voor elke ruimte. We zijn de duurzaamste aanbieder 
in vloeren. 

Daarnaast krijgt u bij Forbo extra zekerheid door middel van System 
 Solutions, waarmee wij u een juiste installatie van de vloer garanderen. 
En tenslotte kunt u een gratis vloerontwerp laten maken door onze 
ontwerper. 

Al onze collecties vindt u op www.forbo-flooring.nl. U kunt op onze 
website  documenten downloaden, referentieprojecten bekijken, kosteloos 
kleur stalen bestellen en vloeren bekijken met de vloerplanner.

De Forbo Groep
Het hoofdkantoor van de Forbo Groep is gevestigd in Baar, Zwitserland. Het 
bedrijf, dat een notering heeft aan de Zwitserse effectenbeurs, produceert 
naast vloersystemen ook lijmen en oplossingen voor transportbanden. 
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HOE HET  
BEGON...
De zeilmaker Piet Hein Kaars Sijpestein 
begint in 1899 de ‘N.V. Nederlandsche 
Linoleumfabriek’ in Krommenie. Hij zoekt 
nieuwe inkomsten omdat er door de 
opkomst van stoom schepen verminderde 
vraag is naar zeilen. 
Voor de zeilen gebruikt hij lijnolie, een 
belangrijk ingrediënt van linoleum. Zo 
ontstaat het idee voor de linoleumfabriek, 
de voorloper van het huidige Forbo Flooring.

We lopen erover heen en nemen het vaak voor lief. Maar niets kan een 
ruimte meer maken of breken dan de vloer. En dat weten wij bij Forbo 
maar al te goed. Al meer dan 100 jaar houden wij ons bezig met het 
creëren van de juiste vloer.

Iedere ruimte vraagt om een eigen oplossing. Daarover denken wij 
graag mee en gaan samen op zoek naar de juiste vloer. Een gezonde en 
duurzame vloer. Voor zowel binnen als voor de wereld buiten. Bijna al 
onze vloeren worden ontworpen en gemaakt in Nederland. 

Dat is mooi meegenomen want dat scheelt weer een voetafdruk.

www.forbo-flooring.nl/hollandsemeesters

‘AAN HET
WERK KENT MEN
DE MEESTER’
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FORBO & HET MILIEU
Steeds meer wordt bekend over de invloed van de ruimte op de gezondheid van mensen. 
Licht, luchtkwaliteit en akoestiek spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom vinden wij 
het belangrijk om niet alleen aan het milieu te denken, maar ook aan de gezondheid, het 
welzijn en comfort van mensen die dagelijks op onze vloeren wonen en werken.

• Planet: Forbo werkt hard aan het reduceren van het 
materiaal dat wordt gebruikt, het recyclen van de 
materialen uit ons productieproces en de snijresten 
die terugkomen van klanten. Ook onderzoeken we 
actief hoe we gebruikte vloeren uit de marktwaarde 
kunnen geven als nieuwe grondstof. Bijvoorbeeld 
door een biocomposiet te maken van oude 
Marmoleum vloeren.

• Profit: Forbo Flooring is een financieel gezond bedrijf 
met een winstgevendheid van 14,7% ten opzichte 
van de totaal omzet. Forbo creëert daarmee ook voor 
de ruim 3200 medewerkers werkgelegenheid. 

Levenscyclus 
 analyse & milieu-
product-verklaringen
Forbo maakt een levenscyclusanalyse (LCA) van 
alle producten. Dit is een onafhankelijke methode 
voor het bepalen van de impact op het milieu 
gedurende het gehele leven van een product. Dus van 
grondstofwinning, tot productie, gebruik en de afval/
recyclingsfase. 

De Levens Cyclus Analyse zoals Forbo die gebruikt, is
gestandaardiseerd binnen ISO 14040. Forbo Flooring 
heeft milieuproductverklaringen (EPD) gepubliceerd 
voor onze producten. Een EPD presenteert 
gekwantificeerde milieugegevens door gebruik te 
maken van LCA’s methodes. De EPDs worden tevens 
gecontroleerd door de European Resilient Flooring 
Manufacturers Institute (ERFMI). Als de EPD met 
dezelfde methode is gemaakt, kunnen deze goed 
dienen om diverse producten met elkaar te vergelijken. 
Forbo is tevens partner van Inside/Inside. Dit 
onafhankelijke platform vergelijkt diverse 
interieurproducten op milieu-impact en geeft een 
schaduwprijs van de milieuschade die het product 
aanbrengt. Neem gerust een kijkje op de website om 
onze producten met die van anderen te vergelijken.

Creating better
environments
Forbo streeft naar het leveren van duurzame 
vloeroplossingen voor elk gebouw. Van
slaapkamer tot directiekamer en van de plaatselijke
huisartsenpraktijk tot operatiekamers. Ons motto
‘creating better environments’ is de kern van onze 
organisatie. Dit dringt door in de manier waarop we 
een product ontwerpen en grondstoffen inkopen tot 
de manier waarop we een product produceren en 
verzenden.

 

Duurzaamheids
beleid
Duurzaamheid voor Forbo gaat over people 
planet profit. Dit hebben wij als volgt in ons beleid 
geïntegreerd: 

• People: ‘Compliance Plus’: wij doen meer dan wat de 
overheid in voorschriften en regels van ons verlangt. 
Zo is Forbo onder andere SA8000 gecertificeerd. De 
SA8000-certificering houdt in dat rekening wordt 
gehouden met belangrijke mensenrechten, zoals 
goede en gezonde arbeidsomstandigheden, het 
ontvangen van een eerlijk loon en het recht om 
te organiseren binnen een vakbond. Ook is Forbo 
hierover actief in gesprek met de leveranciers en 
wordt dit beleid gehandhaafd doordat we regelmatig 
zelf audits doen om te kijken of onze leveranciers 
de juiste werkomstandigheden garanderen. 
Ook voor haar eigen medewerkers is Forbo een 
goede werkgever en creëert veilige en prettige 
werkomstandigheden. 

Logistiek, minder
energieverbruik door
cross-docking
Meer efficiënte transportstromen was het doel van het
nieuwe cross-dock center in Assendelft. Het efficiënter
combineren van producten in één transport zorgt
voor minder benodigde vrachtwagens, betere 
levertijden en grotere leverbetrouwbaarheid. De klant 
ontvangt één levering op het gewenste moment. 
Tevens is het energieverbruik verminderd door 
het gebruik van zeecontainers naar de havens van 
Rotterdam en Antwerpen per binnenschip in plaats van 
over de weg. Ook de andere Forbo productielocaties 
maken gebruik van cross docking.

Reduce, Renewable,
Reuse, Recycle
De sleutel tot ons succes bij de uitvoering van 
ons milieubeleid ligt in de toepassing van onze 
"4xR": Reduce, Renewable, Reuse, Recycle. Of in het 
Nederlands: reductie, hernieuwbaarheid, hergebruik 
en recycling. Diverse initiatieven zijn uitgerold in het 
hele bedrijf en zijn van belang in ons streven naar 
voortdurende verbetering om onze milieudoelstellingen 
te bereiken.
• Reduce: Forbo is continu bezig om in de toekomst 

nog minder energie te verbruiken. Dit is vastgelegd 
in concrete actieplannen en is terug te lezen in onze 
online VGWM jaarverslagen. Tevens werken we actief 
aan het reduceren van materiaalgebruik. 

• Renewable: In alle Europese fabrieken van Forbo 
wordt groene energie gebruikt. Het dak van het 
nieuwste distributiecentrum van Forbo ligt tevens vol 
met zonnepanelen. Marmoleum wordt gemaakt van 
natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen.

• Reuse: Het hergebruiken van afval tot nieuwe 
grondstof vindt plaats op al onze productielocaties. 

• Recycle: Forbo haalt snijresten terug en recyclet 
deze terug in de eigen vloeren. Ook experimenteert 
Forbo met het maken van een nieuw materiaal van 
gebruikte vloeren. 

www.forbo-flooring.nl/duurzaamheid
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HOE HET WORDT GEMAAKT

100%

natuurlijke tapijttegels
worden gemaakt van
ongeverfde wol van
Britse schapen 

                                   garen
worden gemaakt
van aangespoelde
visnetten 

67%
hergebruikt materiaal in

                      tegels

>70%
gerecycled materiaal
in de rug van 

tapijttegels

43%
gerecycled
materiaal in

100%
van het gebruikte 
aluminium in 

is gerecycled

60%
recyclede inhoud in 

      de rug van onze
collecties.vinyl

72% van de natuurlijke materialen van
zijn hernieuwbaar en

groeien binnen 10 jaar weer aan
     

rug is gemaakt
van gerecyclede

kunststof PET-flessen

De eerste profielmat
met bamboe,

de snelst groeiende
plant ter wereld

58%
gerecyclede inhoud in

alle                  tapijttegels

80%

utrasonische 
messen reduceren 

afval met

            100%
          van 

tapijtsnijafval wordt 
gerecycled in de 
Engelse fabriek

snijafval en 

rollen worden 
teruggenomen 

en hergebruikt in nieuwe 
producten in Schotland 

en Nederland 

<65%
besparing mogelijk
op vloeronderhouds-
kosten met 

Alle
fabrieken zijn

ISO 14001
en SA8000

 gecertificeerd

Alle Forbo
producten worden

gemaakt met gebruik van
100%groene energie

Levenscyclus-
analyse (LCA) als 

meetbaar en 
onafhankelijk 

instrument

en
zijn ideaal

voor mensenmet
allergieën en beide
goedgekeurd door

het Britse Allegyfund

            

100%

heeft een natuurlijke 
bacteriostatische 

werking en voorkomt 
daarmee de groei 

van MRSA, C Difficile 
en andere bacteria

GEMAAKT IN

werknemers
>1000

Onze verpakking is

gerecycled materiaal 

                is de
enige gevlokte vloer-
bedekking met een
BREEAM waardering

        heeft één van
de meest lage cost
of ownership 

95%
van het vuil en vocht
wordt tegengehouden 
met

Onze innovatieve
tapijttegels kunnen vrij
en zonder richting gelegd
worden, het installatieafval
is dan minder dan 

2%

                     

wordt gemaakt van 
natuurlijke grondstoffen 
en de basis voor
CE filosofie    

Tessera, heeft nu 
ProBac™, een backing 
van gerecycelde filler en 

een laag gehalte 
gemodificeerd bitumen, 
met een polyester vlies. 
De backing bevat meer 

dan 76%
gerecycled content

Lassen van Marmoleum is 
niet meer nodig. 
Beter voor de mens mbt 

ergonomie en beter voor 
het milieu

tegels kunnen eenvoudig 
worden verwijderd en 

gerecycled aan het einde
van de levensduur

matten zijn aan beide 
zijden te gebruiken, 
daarmee verdubbelt dus 
de levensduur

   

vloeren zijn100%
 waterdicht en kunnen 
worden gereinigd met 

weinig water en een 
neutraal reinigingsmiddel

is zelfs CO2 negatief 
doordat het meer CO2 
opslaat dan nodig was 
om deze te maken 

Kijkend naar de ruimte, creëren wij de
 ideale vloer. Met oogstrelend design 

en de juiste eigenschappen. 
Ontworpen en gemaakt in ons 

mooie Nederland

 AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER

& HET PRESTEERT
ONZE VOETAFDRUK

100%

3 fabrieken

COMMITTED 
TO THE HEALTH 
OF ONE

<
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6is zelfs CO2 negatief 
doordat het meer CO2 
opslaat dan nodig was 

van het
trimafval wordt
hergebruikt

allura

Forbo is mede-oprichter
van Vinyl Plus, met als

doel meer PVC-afval in
Europa te recyclen

met EPD’s 

tuftiguard Bamboo

Forbo Vloerplanner
Met de Forbo Vloerplanner kunt u alle vloeren uit onze 
collecties visualiseren en zien in de ruimte naar uw 
keuze. www.forbo-flooring.nl/vloerplanner

Stalenservice
Van vrijwel al onze collecties kunt u online kosteloos A4-
stalen bestellen. Stalen worden u binnen 3 werkdagen 
toegestuurd. www.forbo-flooring.nl/stalenservice

ArchIdea
Met het magazine Archidea geeft Forbo Flooring er-
kende en ‘upcoming’ architecten een platform waar ze 
hun meningen en visies over architectuur kunnen ge-
ven. Elke editie bevat één interview met een of meer 
architecten. Daarnaast worden ter inspiratie meerdere 
referentieprojecten getoond die gebruikmaken van 
vloer- en meubelbekleding van Forbo Flooring. De 
projecten zijn gevestigd in verschillende delen van de 
wereld en tonen de vele mogelijkheden van Forbo’s 
producten. Wilt u dit magazine ook ontvangen, stuur 
dan een mail naar: contact@forbo.com

Downloads
Al onze brochures, technische specficaties, EPD’s en 
installatie-instructies zijn te downloaden via de website: 
www.forbo-flooring.nl/downloads

TOOLS VOOR DE 
MOOISTE VLOEREN
Forbo biedt een aantal handige tools die de 
keuze voor een bepaalde vloer makkelijker 
kunnen maken: een vloerplanner, 
downloadcentra, referentieprojecten en 
het YouTube-kanaal van Forbo. Tevens 
hebben we een aantal whitepapers 
gepubliceerd over het eff ect van de vloer 
op het interieur voor diverse toepassingen. 
U vindt deze op www.forbo-fl ooring.nl/
whitepapers

Installatie en 
schoonmaak
De Technisch Adviseurs van Forbo Flooring Systems 
geven u graag technische informatie, uitleg over de 
juiste methode van installeren en advies over welke 
vloer het meest geschikt is wat betreft gebruik, 
toepassing en schoonmaak. Daarnaast is het mogelijk 
dat onze instructeurs advies en/of praktische 
ondersteuning geven bij een project. Forbo houdt van 
praktisch: zo kunt u onder meer trainingen in onze eigen 
praktijkschool volgen, maar ook op locatie. Tevens kunt 
u installatie- en onderhoudsvideo’s downloaden via: 
www.forbo-flooring.nl/techniek-opleiding

Referenties
Kijk voor inspiratie en toepassingen van onze collecties
op onze online referentiepagina. 
www.forbo-flooring.nl/referenties

YouTube
Op het YouTube-kanaal Forbo Flooring Systems 
Nederland vindt u inspiratie- en informatievideo’s van 
al onze producten, alsook interviews met ontwerpers,
architecten en interieuradvies.

BIM
Forbo biedt een scala aan gratis BIM-objecten met een 
brede selectie van producten uit onze portfolio. Deze 
kunnen direct worden gedownload door een bezoek te 
brengen aan www.forbo-flooring.nl/bim

1
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Keuken en koffi  ecorners
•  Veiligheidsvloeren voor commerciële 
keukens

• Eenvoudig schoon te maken

•  Modulaire vloeroplossingen om perfect aan 
te sluiten op overige vloeren

•  Flotex textiele vloerbedekking in rol, 
tegels of planken

• Step veiligheidsvinyl
• Allura Flex luxe vinyl tegels
• Eternal project vinyl 

Ontspanningsruimten
•  Designvloer voor het verhogen van 

de creativiteit

• Tessera tapijttegels en -planken
•  Flotex textiele vloerbedekking in rol, 

tegels of planken
• Eternal project vinyl
• Allura Flex luxe vinyl tegels
•  Marmoleum Modular tegels en  

planken

Gangen
•  Extreme belasting

• Slijtage door rolstoelen

•  Flotex textiele vloerbedekking in rol, 
tegels of planken

• Tessera tapijttegels en -planken
•  Marmoleum Modular tegels en 

planken
• Allura Flex luxe vinyl tegels
• Eternal project vinyl

Kantoor
•  Modulaire vloeroplossingen 

geschikt voor verhoogde 
vloeren

• Comfort en akoestiek

•  Tessera tapijttegels en 
-planken

•  Flotex textiele 
vloerbedekking in rol, tegels 
of planken

Entree
•  Verminderen uitglijden en 
struikelen bij binnenkomst

•  Bescherm de achterliggende 
vloer

• Coral schoonloopmatten
• Nuway entreesystemen

Natte ruimten
•  Veiligheidsvloeren voor 
was- toilet- of doucheruimten

•  Minimaliseer 
schoonmaakkosten

•  Step veiligheidsvinyl, 
sanitair vinyl

Vergaderruimten 
•  Vloeren met verbeterende 
akoestische eigenschappen

• Westbond tapijttegels
•  Tessera tapijttegels en 

-planken
•  Flotex textiele vloerbedekking 

in rol, tegels of planken 
• Allura Flex luxe vinyl tegels

WELKE VLOER IS HET MEEST GESCHIKT
VOOR DEZE RUIMTE?

… op kantoor
Onze vloeren voldoen aan alle eisen en voorwaarden 
die er zijn op het gebied van kantoren. Zowel op het 
gebied van functionaliteit en comfort als kleur en uit-
straling zijn er mogelijkheden te over voor het creëren 
van de juiste sfeer op kantoor. Hiermee vormt het kan-
toor een prettige ruimte waar mensen zich thuisvoelen. 

… in de gezondheidszorg
Van operatiekamers tot patiëntenkamers, er is altijd een 
vloeroplossing die voldoet aan de strenge prestatie- en 
onderhoudscriteria die gelden in de gezondheidszorg. 
Er zijn vloeren met geleidende eigenschappen of 
met extra kwaliteiten op het gebied van hygiëne. En 
daarnaast natuurlijk vloeren met de juiste uitstraling 
en comfort om het verblijf zo prettig en aangenaam 
mogelijk te maken.
Al jarenlang leveren wij vloeren voor de gezond-
heids- en ouderenzorg. Voor meer specifi eke zorg- en 
dementielocaties zijn we in het Verenigd Koninkrijk een 
partnerschap aangegaan met Dementia Services Deve-
lopment Centre (DSDC), een internationaal centrum dat 
put uit 25 jaar wereldwijd onderzoek en ervaring, om 
te beoordelen welke van onze producten en diensten 
kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit 
van leven van mensen met dementie. In samenwer-
king met de DSDC hebben we een speciale selectie 
gemaakt van onze producten en ontwerpen. Deze 
vloeroplossingen creëren ruimtes die de bewoners een 
veilig en aangenaam gevoel geven.

OVERAL FORBO
Forbo-vloeren liggen in de meest uiteenlopende gebouwen. In ziekenhuizen, scholen, 
retail, kantoren, industrie, in elke ruimte is een andere vloeroplossing te vinden. Ook thuis 
is Forbo op de vloer te vinden. Voor al deze ruimtes heeft Forbo een geschikte vloer die 
aan alle eisen en voorwaarden voldoet om de juiste sfeer, uitstraling en comfort te creëren. 
U vindt Forbo-vloeren…

… in het onderwijs
Van kinderdagverblijven tot universiteiten en hogescho-
len, onderwijsinstellingen vragen aantrekkelijke vloeren 
die tegen een stootje en met weinig onderhoud toe 
kunnen. Wij zorgen ervoor dat u in het onderwijs de 
juiste vloer krijgt die volledig aan uw wensen en eisen 
voldoet, zodat leerlingen en personeel zich welkom 
voelen op school.

… in de horeca, retail, leisure & hospitality
Met een uitgebreid aanbod aan luxe vinyltegels, kleur-
rijke banencollecties en linoleum dat ontworpen is voor 
veelbelopen ruimtes, heeft Forbo alles in huis om te-
gemoet te komen aan de uiteenlopende en specifi eke 
wensen van horecagelegenheden, retail- en leisurefor-
mules en vrijetijdsruimtes.

… in de industrie en transport
Ook in de industrie- en de transportsector hebben wij 
veel kennis en ervaring. Ons productportfolio bevat 
brandvertragende schoonloopsystemen, veiligheids-
vloeren en specifi eke linoleum en projectvinyl vloerbe-
dekkingen die uitermate geschikt zijn in deze sectoren.

… studentenhuisvesting & appartement-
complexen
Onze vloerbedekkingen worden ook veel in huizen 
toegepast. Met de bekende merken Marmoleum, 
 Marmoleum Click, Novilon en Allura creëert u eenvou-
dig een prettige woonsfeer. Het design met vele uiteen-
lopende kleuren, de kwaliteit en de duurzaamheid van 
onze producten zorgen voor jarenlang woonplezier.

www.forbo-flooring.nl/segmenten

Marmoleum Modular Slate te3747 te3746
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Floor to door Stalenservice
Om de juiste kleur te bepalen, kunt u bij ons 
gratis stalen van alle Forbo-vloeren bestellen. U 
kunt stalen online bestellen en deze worden 
doorgaans binnen 1 werkdag bij u afgeleverd. 
www.forbo-flooring.nl/stalenservice

FORBO
ONTWERP-
SERVICE

MEER WETEN? of speelt er een concreet 
project waarbij u geholpen bent met 
een advies op maat? Neem contact op 
via tel. nr. (075) 647 72 21 of mail naar: 
michiel.van.nieuwland@forbo.com. Of kijk 
op forbo-flooring.nl/ontwerpservice.

De Ontwerpservice is onderdeel van de marketing-
organisatie van Forbo Flooring. Ontwerper Michiel van 
Nieuwland maakt materiaal- en kleurplannen voor 
vloeren in de diverse segmenten van de projectenmarkt. 
Hij bespreekt de inrichtingswensen met verschillende 
belanghebbenden, zoals de directeur, architect, facilitair 
manager of de bouwcommissie. Daarbij kijkt hij per locatie 
naar de bouwstijl, inrichting, kleur schilderwerk etc.  Kortom: 
een advies waar je op kan staan!

Al meer dan 100 jaar houden wĳ ons bezig met één van de belangrĳkste 
onderdelen van de ruimte. De vloer.

Niet alleen produceren we vloeren maar we weten ook als geen ander 
welke vloer geschikt is voor welke ruimte en hoe je deze het beste kan 
installeren. 

Door gebruik te maken van System Solutions* profiteert u van deze kennis. 
U krijgt te maken met één aanspreekpunt. Zowel voor, tijdens als na de 
installatie. De installateur krijgt advies op het werk en u als gebruiker krijgt 
10 garantie op het gehele vloersysteem. 

Na installatie ontvangt een garantiecertificaat. En mocht er toch nog 
onverhoopt iets misgaan. Dan beloven wij dat we het binnen vier weken 
voor u hebben opgelost.

En het mooiste komt nog. System Solutions kost u helemaal niets extra’s.

Wilt u meer weten?
Neem contact op met uw Forbo contactpersoon of kijk op
www.forbo-flooring.nl/systemsolutions.

WELKE VLOER IS
HET MEEST 

GESCHIKT VOOR DEZE
RUIMTE? 

WELKE 
INSTALLATIEMATERIALEN 

MOET IK GEBRUIKEN?

HOE WEET IK ZEKER 
DAT IK DE 

JUISTE KEUZE 
HEB GEMAAKT?

BĲ WIE KAN IK
STRAKS

 AANKLOPPEN 
ALS ER TOCH IETS

 MISGAAT?

MET SYSTEM SOLUTIONS
 MAAK JE GEBRUIK 

VAN DE JUISTE VLOER 
EN JUISTE MIDDELEN.

DAT IS ZO GOED DAT
WE ER 10 JAAR GARANTIE

OP DURVEN GEVEN.

VOOR DE VLOER HEBBEN WIJ 
GEGARANDEERD EEN OPLOSSING

* Alle vloerbedekkingen van Forbo in combinatie met de egalisatie middelen, primers en lijmen van Forbo Eurocol. 

SYSTEM SOLUTIONS
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Bescherm uw vloer,
uw bezoekers en uw 
interieur
Kent u dat trotse en plezierige gevoel als u op uw 
nieuwe vloer loopt? Dan herkent u vast ook het 
 gevoel van teleurstelling wanneer deze vloer er 
vies en belopen uit gaat zien. Er  is een manier om 
het eerste gevoel te behouden en dit laatste te 
voor komen. Uw vloer blijft er jarenlang schoon en 
 representatief uitzien en uw bezoekers en mede-
werkers kunnen veilig in uw gebouw verblijven. Maak 
kennis met Coral-schoonloopmatten.

Coral levert 
 superieure prestaties
Of er nu sprake is van regen, sneeuw, zand of modder; 
Coral houdt het vuil buiten. Door de subtiele, maar ook 
uitgesproken dessins en eigentijdse kleuren past de 
schoonloopmat in ieder interieur.

Elke dag wordt er onnoemelijk veel vuil en vocht door 
schoenen verplaatst van de ene naar de andere locatie. 
Schoenen nemen vuil en vocht mee uw gebouw in 
en maken de vloer vies en glibberig.  Hierdoor ziet uw 
interieur er niet langer representatief uit. Daarnaast kan 
uw vloer hierdoor beschadigd raken. Bovendien kan dit 
ook veiligheidsrisico’s opleveren.
Elke entree van een gebouw heeft bescherming nodig 
en Coral is de beste in zijn soort. Waarom? Coral is 
bewezen effectief, stijlvol, duurzaam en brandveilig. 
Coral integreert perfect in uw vloerenplan en vormt 
een uitstekende drempel tegen vuil en vocht.

Nuway bestaat uit 
professionele en 
 sterke profi elmatten 
Diverse Nuway-matten zijn beschikbaar in een open en 
een gesloten constructie. Wat is voor uw situatie het 
beste? Bij een open constructie valt het afgeschraapte 
vuil tussen de mat door in een opvangput. Het daarin 

verzamelde vuil is eenvoudig te verwijderen door de 
mat op te tillen of in het geval van Nuway Connect zelfs 
op te rollen. Een open constructie is dan ook ideaal 
wanneer het niet mogelijk is om het vuil dagelijks te 
verwijderen. Bij een gesloten constructie blijft het vuil 
op de mat liggen, waardoor het eenvoudig en snel te 
verwijderen is. Dit dient wel vaker te gebeuren dan bij 
een open constructie. Wij helpen u graag bij uw keuze.

Verlaag uw 
schoonmaak kosten 
en voorkom schade 
aan de vloer
De hoeveelheid vuil en vocht die mensen onder 
hun schoenen het gebouw in meenemen, is niet 
alleen slecht nieuws voor uw vloer maar ook voor 
uw portemonnee. Dit betekent namelijk vaak hoge 
schoon   maak- en herstelkosten. 
Cleaning Research International kwam tot de conclusie 
dat 86% van de levensduurkosten van een vloer bestaat 
uit onderhoudskosten. Daarbij wordt onderhoud voor 
90% veroorzaakt door binnengelopen vuil en vocht. 
Een goed ontworpen schoonloopzone is zeer effectief 
en eigenlijk onmisbaar als we het over besparing van 
onderhoudskosten hebben.
Doordat Coral er voor zorgt dat tot 94% van het 
binnengelopen vuil en vocht de achterliggende 
vloer niet bereikt, kan Coral tot 65% op vloeronder-
houdskosten besparen en bovendien de levensduur 
van uw vloer verlengen. Beide percentages kan Forbo 
onderbouwen met een onafhankelijke rapportage.
www.forbo-flooring.nl/schoonloopsystemen

Brandveiligheid
Elke entree is tevens een vluchtweg in geval van nood. 
Het is goed om te weten dat alle Coral-producten in 
de hoogste klasse van brandveiligheid vallen.
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Waarom elke 
entree Coral nodig 
heeft
•  Tot 95% opvang van vuil en vocht 
•  Tot 65% besparing op 

vloeronderhouds kosten
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3 Schoonloopzones

ZONE

1
ZONE

2
ZONE

3

BUITEN  
Een buitenmat is de eerste verdedigingslinie tegen 
grof vuil. De mat schraapt het vuil en de viezigheid al 
van de schoenzolen voor ze de drempel overgaan. Of 
u nu gaat voor Coral Grip of een Nuway-profielmat.

BINNENKOMST  
Bij binnenkomst is de volgende taak van de mat 
het fijne vuil en vocht te verwijderen, zodat alle 
schoenzolen schoon naar binnen gaan.

CIRCULATIEZONES   
Ook andere ruimtes binnen een gebouw, zoals 
recepties, gangen, liften, trappen en andere ruimtes 
hebben te lijden onder vuil en vocht van buiten. De 
speciaal ontwikkelde Coral-schoonloopmat biedt ook 
hier de beste bescherming.

Toepassing

coral®
grip MD 1 + 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®
grip HD 1 + 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®
duo 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®
brush 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®
welcome 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®
classic 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X

coral®
luxe 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

coral®
logo 2 + 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● -

afschraping
Vuil-

opname
Vocht-

12
3

12
3
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De effectiviteit van een entreemat wordt voor een groot deel bepaald door 
de gebruikte garens en de productiemethode. Het ene garen zorgt voor een 
verhoogde vochtopname, het andere voor een goede vuilafschraping. Onze 
productontwikkelaars combineren de garens tot bijvoorbeeld een extra effectieve 
schoonloopmat (Duo) of een chique droogloopmat (Luxe). Want het hangt helemaal 
van de toepassing af welke mat het meest geschikt is. Onderstaande symbolen 
helpen u een keuze te maken. Ze zeggen iets over de vochtopname, het vuil dat 
tegengehouden wordt en het gebruikte garen.

Wanneer u uw gebouw schoon en veilig wilt houden, is het belangrijk goed na 
te denken over de looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat dagelijks 
het gebouw binnenkomt en verlaat. Op die manier kunt u de verschillende 
schoonloopzones in kaart brengen. De tabel hiernaast helpt u te bepalen welk 
Coral-product het beste past bij elke zone.

EEN SCHOONLOOPSYSTEEM
BEGINT BUITEN EN EINDIGT BINNEN
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Rentmeesterschap
Marmoleum wordt gemaakt in een geavanceerde 
omgeving. Het traditionele fabricageproces is 
geautomatiseerd in efficiënte productielijnen die 
volledig draaien op groene energie. Binnen deze 
processen is Forbo voortdurend op zoek naar 
verbetering, naar maximalisering van hergebruikt 
materiaal in Marmoleum en naar toepassing van 
groene ontwerpprincipes zodra nieuwe dessins of 
structuren worden ontwikkeld.

MARMOLEUM®
Mooi voor binnen. Goed voor buiten.

Maak kennis met het nieuwe Marmoleum, de eerste 
CO2-neutrale vloer ter wereld. 

Over de opwarming van de aarde wordt veel gepraat. Maar wat doen 
we eraan? Met Marmoleum op de vloer zet u alvast een fl inke stap. Want 
Marmoleum is niet alleen heel mooi voor binnen, het is óók heel goed 
voor buiten. Marmoleum is de eerste vloer die 100% CO2-neutraal wordt 
geproduceerd en draagt dus niet bij aan de klimaatverandering. Immers, 
geen uitstoot betekent geen opwarming. Hoe doet Forbo dat?

Om te beginnen, bestaat Marmoleum uit natuurlijke, 
herwinbare grondstoffen. Daarnaast hebben we het 
gebruik van fossiele brandstoffen tijdens de productie 
enorm verlaagd en de relatie met onze toeleveranciers 
aanzienlijk verduurzaamd. Dankzij de natuurlijke 
grondstoffen is Marmoleum de duurzaamste 
vloer, die eenvoudig te onderhouden is. Juist het 
eenvoudige onderhoud in combinatie met een zeer 
lange levensduur maakt Marmoleum ook de vloer 
met de laagste levensduurkosten. Alle Marmoleum-
vloeren zijn voorzien van Topshield2, een dubbele 
UV-geharde toplaag. Deze garandeert dat uw vloer 
zijn hele leven in optimale staat blijft met de laagste 
levensduurkosten. Bulletin Board, Marmoleum Onto the 
Wall en Furniture Linoleum zijn speciaal ontwikkeld als 
functionele wandbekleding en meubilair.
Met Marmoleum gaan planet friendly en fraai design 
dus perfect samen. Welk design u ook kiest, u kiest 
altijd voor het milieu.

LINOLEUM

 Linoleum 1918 Linoleum



MARMOLEUM®
Mooi voor binnen. 
Goed voor buiten.

Ontdek de natuurlijke schoonheid van een 
CO2-neutrale vloerbedekking; maak kennis met 
Marmoleum. Een fascinerende wereld van kleuren 
en dessins. Met een breed scala aan collecties biedt 
Marmoleum ongekende mogelijkheden. 

 marmoleum®

 Natuurlijk ruimtes
Marmoleum Marbled staat voor een wandeling door 
de natuur. De collectie herinnert ons aan kleuren en 
structuren die aanwezig zijn in de bossen, de bergen, 
de velden... 
Er is geen andere vlakke veerkrachtige vloer die 
verkrijgbaar is in zoveel kleuren. 
De verschillende dessins kunnen moeiteloos worden 
gecombineerd of op zichzelf worden gebruikt. 

 marmoleum® linear 

 Ruimte gedefinieerd
Met onze Marmoleum Striato collectie presenteren wij 
spannende lineaire vloerontwerpen in zowel warme, 
neutrale kleuren als in uitgesproken heldere kleuren. 
Het organische, lineaire patroon geeft uw vloer een 
natuurlijk, huiselijke sfeer. Striato Textura voegt een 
tastbare dimensie toe door de gebruikte embossing. 
Het natuurlijke reliëf creëert een levendige vloer die 
speelt met de subtiele schaduwen van licht en donker. 

 marmoleum® solid 

 Het pure karakter van
 linoleum 
De Marmoleum Solid-collectie staat voor puur design 
en nieuwe mogelijkheden. 
Met de verscheidenheid aan texturen biedt de 
collectie een ruime keuze voor subtiele ontwerpen 
en een moderne uitstraling. Aan de Slate-collectie is 
een extra embossing toegevoegd, een reliëf dat het 
dessin benadrukt en extra kracht toevoegt aan de 
ruimte. 

 bulletin board®

 Voor alle ideeën... 
Bulletin Board linoleum biedt een praktische, 
eenvoudige oplossing voor het verzamelen en 
uitwisselen van gedachten en ideeën - waar mensen 
ook plannen, creëren en ontmoeten.
Bulletin Board is een volledig natuurlijk materiaal dat 
kan worden toegepast in ingelijste of gemonteerde 
prikborden of rechtstreeks aan de muur.

 furniture linoleum

 Elegant en natuurlijk
Furniture Linoleum is een uniek materiaal voor het 
bekleden van meubels zoals bureaus, krukken, kasten, 
deuren en displays. Het staat bekend om zijn elegantie 
en duurzaamheid. 
Het is gemaakt van natuurlijke ingrediënten en 
het is een duurzame oppervlaktekeuze. De unieke 
esthetische en tactiele eigenschappen zorgen ervoor 
dat elk object zijn eigen karakter ontwikkelt.

 Marmoleum® Onto the Wall

 Houdt wanden
 schoon en heel
Marmoleum Onto the Wall is een totaaloplossing voor 
zowel wand als vloer. In het onderwijs en de  zorg zijn 
beschadigde en vervuilde wanden vaak een doorn 
in het oog en zorgen voor hoge onderhoudskosten. 
Marmoleum Onto the Wall zorgt niet alleen voor 
bescherming van de muur maar is ook decoratief en 
kleurrijk.

www.forbo-flooring.nl/marmoleum

Forbo Marmoleum,  
een bewuste keuze:
• Gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen.
• CO2 neutraal geproduceerd
• Bacteriostatisch.
• Biologisch afbreekbaar.
•  Herstelbare en renoveerbare Topshield-finish die de 

levensduur verlegd.
•  Eenvoudig te reinigen en te onderhouden.
• Lage levenscycluskosten.
• Lange levensduur.
• Antistatisch.
• Hygiënisch.
• Brandvertragend.
• Slijtvast.

CO2
Een broeikasgas. Het zit 
opgeslagen in bomen 
en fossiele brandstoff en. 
CO

2
 komt vrij bij het 

verbranden en houdt 
zonwarmte vast. Doordat 
we op grote schaal fossiele 
brandstoff en verbruiken 
en hout kappen,  warmt 
de aarde snel op.  Dit 
leidt tot klimaat-
verandering.

VERBETER DE WERELD 
BEGIN BIJ DE VLOER 

KLIMAAT
VERANDERING
Door de aardeopwarming 
smelt het ijs en stijgt de 
zeespiegel in razend tem-
po. In bepaalde wereldge-
bieden wordt het steeds 
droger. In andere juist 
natter. Dit heeft wereld-
wijde gevolgen voor onze 
natuur, gezondheid, 
veiligheid, voedsel- en 
watervoorziening.

KLIMAAT
AKKOORD 
PARIJS
Een ambitieus interna-
tionaal klimaatverdrag dat 
eind 2016 van kracht is 
gegaan. Doel: de CO

2
-

uitstoot verminderen en 
de aardeopwarming 
in 2100 te beperken 
tot 1,5 – 2 graden. De 
overeenkomst is door 167 
landen ondertekend.

OPWARMING
Wereldwijd is zichtbaar 
hoe het klimaat verandert. 
Gelukkig dringt het besef 
door dat we hier iets aan 
moeten doen. Want als 
we niets doen, erven 
onze kinderen een deels 
onleefbare wereld. 
Kom nu in actie.

BIJDRAGE 
FORBO
Wij vinden dat iedereen 
recht heeft op een mooie, 
schone, gezonde vloer 
om op te wonen, werken, 
leren en leven. Nu en in de 
toekomst. We zien dit als 
onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
En doen dit door op te 
treden als een duurzaam 
bedrijf.  We verplichten 
onszelf Compliance-plus 
te zijn en gaan verder dan 
de wettelijke voorschriften 
en regelgeving. We 
integreren duurzaam-
heidsoverwegingen in 
al onze beslissingen én 
monitoren, evalueren en 
publiceren onze duur-
zaamheidsprestaties.

DUURZAAM 
Wij promoten duur-
zaamheid in onze hele 
waardeketen en ver-
wachten dat onze leveran-
ciers en klanten hieraan 
voldoen.  Het gebruik van 
groene stroom door onze 
leveranciers is hier een 
goed voorbeeld van.

EPD
Environmental Product 
Declaration is de meest 
transparante vorm om de 
impact van een product 
op onze gezondheid, 
milieu en klimaat te laten 
zien. Zo kun je de pres-
taties van Marmoleum 
objectief beoordelen en 
vaststellen dat Marmoleum 
CO2

-neutraal is.

BOUWTRENDS
> Bestaande gebouwen 
nemen 33% van de 
landelijke  CO

2
-uitstoot 

voor hun rekening. > Per 
jaar komt er slechts 1% 
nieuwbouw bij. Focus 
op verduurzaming 
nieuwbouw is te beperkt.
> Innovaties en renovaties 
in bestaande bouw 
bieden dus volop kansen. 
> In 2050 moeten alle 
gebouwen in de EU 
klimaat neutraal zijn. > In 
2018 komt het Integraal
Nationaal Energie- en 
Klimaatplan. Inzet: in 2030 
minimaal 49% minder 
CO

2
-uitstoot dan in 1990. 

Ja, over klimaatverandering wordt heel wat afgepraat. 
Maar wat gaan we doen? Met Marmoleum CO

2
-neutraal 

maak je een eerste stap om klimaatverandering tegen te gaan. 
Door er simpelweg niet aan bij te dragen. Wij vinden dat 

een mooie stap naar een duurzame wereld. 
Al is het voor ons nog maar het begin. 

AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER

4RPRINCIPE
Het geheim van de smid 
om de milieu-impact 
van onze producten te 
verminderen, zit in onze 
4R-werkwijze: Reduce, 
Reuse, Recycle, Renew.

MARMOLEUM 
CO2NEUTRAAL
De basis van Marmoleum is goed, 
gezond en duurzaam. Marmoleum wordt 
gemaakt van hernieuwbare natuurlijke 
grondstoff en. Daarnaast is het gebruik 
van fossiele brandstoff en voor de pro-
ductie enorm gereduceerd en hebben 
we onze relatie met onze toeleveranciers 
aanzienlijk verduurzaamd.  
Forbo is het 1e bedrijf dat een CO₂ 
neutrale vloer produceert. Dat bete-
kent dat Marmoleum niet bijdraagt 
aan klimaatverandering. Oerhollands 
en een waar meesterwerk. Wij hebben 
Marmoleum CO₂ -neutraal gemaakt. 
Wat doe jij?

neutrale vloer produceert. Dat bete-
kent dat Marmoleum niet bijdraagt 
aan klimaatverandering. Oerhollands 
en een waar meesterwerk. Wij hebben 
Marmoleum CO₂ -neutraal gemaakt. 
Wat doe jij?

we op grote schaal fossiele 
brandstoff en verbruiken 
en hout kappen,  warmt 
de aarde snel op.  Dit 
leidt tot klimaat-

KLIMAAT
AKKOORD 

 Linoleum 2120 Linoleum



PROJECT
VINYL

De collectie  
projectvinyl

Eternal, Sphera en Forbo Identity
•  Van echt custom made tot aantrekkelijke 

houtdessins, stoere betonlooks en mooie all-overs.
•  In banen van minimaal 2 meter breed.
•  Geschikt voor vele zakelijke toepassingen.
•  Ideaal voor veelbelopen ruimtes (klasse 34/43).
•  Voorzien van een unieke PUR-finish voor een extra 

lange levensduur.
•  Zeer goed bestand tegen krassen, strepen en 

vervuiling.
•  Eenvoudig te onderhouden.
•  Duurzaam geproduceerd.

Allura
•  Meer dan 100 items variërend in kleur, design, 

formaat én kwaliteit. Zelfs in een loslegvariant.
•  100% Nederlands design én fabricaat.
•  Vrijwel elke strook of tegel is uniek.
•  Zeer hoge dimensiestabiliteit.
•  Beste milieuprofiel voor LVT in de Nederlandse markt.
•  100% ftalaat vrij.

ESD- en cleanroomvloeren
•  Homogene tegels met extreem hoge dichtheid en 

verschillende geleidingsgradaties.
•  Uitmuntende en constante prestaties bij zeer 

intensief verkeer.
•  Geschikt voor toepassingen, die elektrostatische 

eigenschappen vereisen, zoals ziekenhuizen en 
(hightech)bedrijven.

50 jaar ervaring
Met bijna 50 jaar ervaring in het produceren van 
vinylvloerbedekkingen is Forbo een belangrijke 
speler op de markt van veerkrachtige vloeren. Het 
grootste deel van de projectvinylcollectie wordt in 
de Forbo-fabriek in Coevorden gemaakt. Wereldwijd 
genieten miljoenen mensen dan ook van een 
Nederlandse vloer.
Projectvinyl van Forbo omvat vinyl voor vrijwel 
iedere toepassing. Van algemeen toepasbaar vinyl tot 
geleidende of extra veilige antislipvloeren. 

Step anti-slip vinyl
•  Gegarandeerde antislip werking gedurende de 

gehele levensduur van de vloer.
•  De breedste collectie met grote keuze in antislip 

classificatie.
•  Perfecte combinatie tussen design en functionaliteit.
•  Geschikt voor vele toepassingen, van industriële 

keukens tot toiletten en natte ruimtes.
•  Nederlands design én fabricaat.
•  Ook digitaal geprint mogelijk.
•  Combineert uitstekend met bijvoorbeeld 

Marmoleum, Sphera of Allura.

Sarlon Modul'Up
•  Snelle installatie tegen lagere kosten ten opzichte van 

een gelijmde vloer.
•  Zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie.
•  Beschikbaar in een normale en akoestische versie die 

een contactgeluidsreductie biedt van 19 dB.
•  Snelle installatie tegen lagere kosten ten opzichte van 

een gelijmde vloer.
•  Zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie.

www.forbo-flooring.nl/projectvinyl

Ftalaatvrij!
Alle Forbo-vinylcollecties 
zoals Allura (m.u.v. Flex), 
Colorex en Sarlon zijn in 
2014 ftalaatvrij gemaakt. 

Forbo Identity  
digitaal geprint vinyl 
 
Zoekt u een vloer waarmee u zich kunt onderscheiden? 
Een vloer die volledig voldoet aan uw wensen en die u 
helemaal zelf kunt ontwerpen?

Met Forbo Identity, digitaal geprint vinyl, is vrijwel elk 
vloerontwerp mogelijk. Van een landkaart in een klaslokaal, 
een luchtfoto in een hotelkamer, champagnebubbels in een 
slijterij tot een hinkelbaan in een speellokaal; al uw ideeën 
worden werkelijkheid. 

Het vinyl waarop we uw ontwerp printen, is van hoogwaardige 
kwaliteit. De print wordt ingesloten tussen de stabiele rug en 
de 0,7 mm dikke toplaag. Hierdoor blijft de uitstraling van uw 
ontwerp gedurende de hele levensduur behouden en zal de 
kleurintensiteit vrijwel altijd gelijk blijven. Forbo Identity is 
beschikbaar op circa 2 of 4 meter breed. De minimale 
bestelhoeveelheid bedraagt slechts 24 m2, waardoor u dit 
product ook voor kleinere ruimtes kunt gebruiken. 

allura

eternal®

forbo
 

identity

sphera

step®

colorex®

sarlon® modul’up

Safestep R12 175952
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 FLOTEX De hightech textiele 
vloerbedekking

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

Duurzaam comfort
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.

Frisse zuiverheid
De nylon vezels absorberen niet alleen het geluid 
en geven een prettig gevoel van comfort, ze sluiten 
ook (fijn)stof en allergenen in die anders blijven 
zweven in de lucht. Met een natte of droge reiniging 
zijn deze snel en eenvoudig te verwijderen. Door de 
bijzondere constructie is Flotex beschermd tegen 
schimmel en nare luchtjes. Flotex is zeer kleurvast en 
na goed reinigen ziet hij er weer als nieuw uit.

Versterkt glasvlies 

Flock lijmbed

Nonwoven glasvlies

PVC-foam met gesloten 
celstructuur nr.1

Polyamide 6,6 vezels

PVC-foam met
gesloten celstructuur nr.2

Compacte PVC-laag nr. 1
laag nr. 2

Gerecyclede PVC-rug Flotex tegel

Flotex
2 meter breed

Een doordachte constructie, geen compromis
•  Rechte 6,6 polyamide vezels (fl ock) sluiten (fi jn)stof en 

allergenen in, die vervolgens bij het stofzuigen worden 
opgezogen. 

•   Circa 80 miljoen vezels per vierkante meter garanderen een 
uiterst sterk en anti-slip oppervlak.

•   De zachte, veerkrachtige rug biedt naast comfort een goede 
akoestiek. 

•   De waterdichte rug maakt Flotex geschikt voor machinaal nat 
reinigen.

•  Het dubbelsterke glasvezelvlies resulteert in een uitstekende 
maatvastheid.

•   Zowel het banenmateriaal als de tegels bevatten tot 67% 
hergebruikt en gerecycled materiaal.

Wasbare kleuren
Stofzuigen verwijdert vuil en het tussen de 
vezels gevangen (fijn)stof. Reinigen met stoom of 
mechanische dieptereiniging is effectief bij zware 
vervuiling, daarbij is slechts water of een geringe 
hoeveelheid schoon maakmiddel nodig. Een 
eenvoudige schoonmaakbeurt herstelt Flotex en laat 
het er weer als nieuw uitzien. Het brede scala aan 
kleuren en designs zijn en blijven zo levendig als de 
eerste dag dat de vloer geïnstalleerd is.

Stille veiligheid
Flotex geeft een goede geluidsabsorptie (klasse A) en 
een goede contactgeluidreductie (> 20dB), hetgeen 
rust en stilte in een kamer en gebouw mogelijk 
maakt. Daarnaast biedt Flotex veiligheid door een 
zeer hoge slipvastheid (R13).

Flotex is verkrijgbaar in:
• 2 meter breed
• planken en tegels
• digitaal geprint

www.forbo-flooring.nl/flotex

•  Unieke textiele vloerbedekking: 
uitstraling van een vlakke vloer 
maar met de warmte, comfort en 
akoestiek van tapijt. 

•  Sterk en duurzaam.

•  Veiligheid door zeer hoge 
slipvastheid.
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Met Flotex Vision biedt Forbo een  
unieke collectie van High Definition  
digitaal geprinte ontwerpen

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

Eindeloze ontwerpmogelijkheden 
Digitaal printen is uitermate goed 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. 

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 Vision-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.

Flotex Vision: Floral Botanical Orchid 840003 / Floret Orchid 670003

HemingwayXForbo Fresh Cut Graph on Flotex

Marmoleum concrete 3704 satellite / Flotex Cirrus s270005 sapphire

 Flotex 2726 Flotex

Langer schoon
Tapijt met het gemak van vinyl. Dat is de unieke 
eigenschap van Flotex. Als de voorgeschreven 
reinigingsprocedures worden opgevolgd, overtreft 
het uiterlijk van Flotex iedere andere textiele 
vloerbedekking. Met de borstelstofzuiger kan het vuil 
eenvoudig en snel van de gladde rechtopstaande 
nylon vezels worden verwijderd. Er zijn geen lussen 
of ruwe vezelranden waar vuil in kan gaan zitten. 
De stofzuiger komt tot aan de basis van de vezel en 
verwijdert al het loszittende vuil. De vinylrug en de 
nylon polyamide vezels van Flotex maken reiniging 
met water eveneens mogelijk.

CleanAir 
 
Diverse factoren zoals temperatuur, daglicht en 
luchtkwaliteit hebben invloed op het binnenklimaat. 
Juist met deze laatste factor is het steeds vaker 
slecht gesteld. Eén van de oorzaken is de isolatie 
van gebouwen, waarbij een goede klimaatinstallatie 
dit zou moeten corrigeren. Het binnenmilieu raakt 
vaak verontreinigd door onder andere fijnstof en 
biologische agentia zoals huisstofmijt en schimmel.
De specifieke eigenschappen van Flotex helpen 
de lucht in een ruimte fris te houden. Hierbij 
spelen vanzelfsprekend niet alleen specifieke 
producteigenschappen een rol, maar met name 
ook hoe er met schoonmaak en onderhoud van de 
vloerbedekking wordt omgegaan. Juist daar zit de 
kracht van Flotex.
 
Flotex is een textiele vloerbedekking en is opgebouwd 
uit vezels. Deze vezels sluiten (fijn)stof en allergenen 
in, die anders in de lucht blijven zweven. Belangrijk 
daarbij is dat tijdens het stofzuigen deze stofdeeltjes 
eenvoudig weggenomen kunnen worden. Dit kan 
al met een goede, standaard borstelstofzuiger. 
Vlakke vloeren worden gezien als een type vloer 
dat eenvoudig schoon te maken is. Flotex biedt als 
textiele vloerbedekking juist deze eigenschappen 
van een vlakke vloer, dat wil zeggen dat schoonmaak 
met water of stoom eenvoudig te realiseren is. Flotex 
is anti-bacterieel en dat betekent dat schimmels en 
bacteriën geen kans krijgen. Zo neemt bijvoorbeeld 
de hoeveelheid huistofmijt in acht weken af met 
gemiddeld 86% en biedt Flotex ook bescherming 
tegen bijvoorbeeld MRSA en E-coli bacteriën.



Tapijttegels
De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten 
flexibel zijn, denk maar aan kantoortuinen en 
flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op 
aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel. 
Tapijttegels kunnen snel geïnstalleerd worden, maar 
ook snel worden verwijderd of aangepast aan de 
nieuwe omstandigheden. 
Daarbij worden, tegen lage aanpassingskosten, de 
werkzaamheden van collega's minimaal onderbroken.

De tapijttegelconstructies
Onze collecties bestaan uit verschillende structuren 
die elk hun specifieke eigenschappen met zich mee 
brengen. Deze structuren ontstaan door het tuften, 
het maken van lusjes van garen op een gronddoek. 
De volgende poolconstructies zijn te vinden in de 
Tessera-collectie. 

Lussenpool
Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de 
tapijttegels met een standaard lussenpoolconstructie
het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor 
een hele lange duur behouden. Zeer geschikt voor 
gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde 
lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere 
uitstraling dan de vlakke standaard lussenpolen.

Combinatie van gesneden en lussenpool
Ook hier gaan sterkte en esthetiek hand in hand. Veelal 
zijn dit technische hoogstandjes. Het is een hybride 
van sterke lussenpolen voor een robuust tapijt en de 
rijke uitstraling van gesneden polen die in vele ruimtes 
tot hun recht zullen komen.

Gesneden pool
Voor de mooiste vloeren met de rijkste uitstraling 
komt men terecht bij gesneden polen. Deze worden 
veelal geïnstalleerd in directieruimtes of de luxere

Unieke collecties met 
specifi eke eigenschappen

kantooromgevingen. Daar waar comfort, maar 
zeker ook uitstraling gewenst is, zijn de Tessera-
gesnedenpoolcollecties de oplossing.

Westbond
Een unieke productiemethode is van toepassing op 
de Westbond-tapijttegels. De vezels worden als het 
ware in de ondergrond geïnjecteerd. Hierdoor ontstaat 
een zeer dicht oppervlak dat wellicht de meest rijke 
uitstraling geeft die er in tegeltapijt te verkrijgen is. 
Daarnaast biedt het alle zachtheid en comfort die bij 
dit exclusieve tapijt hoort.

Naaldvilt
Naaldvilt is een ijzersterke textielvloer, een functionele 
en allesomvattende vloeroplossing. Forbo-naaldvilt 
is beschikbaar in drie verschillende kwaliteiten die 
allemaal voldoen aan de Europese standaard. De 
comfortabele vloeren leveren goede prestaties 
in elke professionele omgeving. De collecties zijn 
leverbaar in (gemengde) monochrome kleuren, met 
aansprekende eigentijdse dessins, zoals de Showtime-
collectie laat zien.

www.forbo-flooring.nl/tapijttegels

tessera®

westbond®

showtime®

•  Optimale fl exibiliteit in 
vloerontwerpen.

•  Snelle en eenvoudige installatie.

•  Minder snijverlies.

•  Eenvoudig vervangen van 
individuele tegels.

•  Een duurzame oplossing met o.a. 
gerecycled materiaal in garen 
(Econyl-garen) en backing.
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Westbond-tapijttegels staan synoniem voor 
flexibiliteit en klasse. Bij de productie van Westbond 
wordt gebruikgemaakt van de hoogwaardige 
fusion-bonded technologie, waarbij verschillende 
soorten garens worden gecombineerd. Elke kleur, 
passend bij uw specifieke wens en zonder minimale 
ordergrootte.

U kunt zelf een stijlvolle en unieke tapijttegel 
ontwerpen met een uitzonderlijk hoog poolgewicht. 
Een vloerbedekking voor de meest prestigieuze 
projecten. Fusion-bonding is een geavanceerde 
productiemethode voor tapijttegels. Afzonderlijke 
polen van garen worden aangebracht op de rug 
van het materiaal waarmee een extreem compact 
en luxueus product wordt gemaakt.

Elke tuft staat op zich en een groot gedeelte van het 
garen is verwerkt in de slijtlaag waardoor een mooie 
tapijttegel ontstaat met een prachtige kamerbrede 
uitstraling. 

De collectie Westbond Ibond is leverbaar in elke 
gewenste kleur in vier verschillende kwaliteiten. Met 
de kleuren uit de Ibond-collectie kunt u naar hartelust 
combineren. Westbond is al leverbaar vanaf 1 m2.

Bent u op zoek naar een unieke uitstraling op de vloer? 
Dan is de Flex-tapijttegel de ideale oplossing. Ontwerp 
simpelweg uw eigen tapijttegel door kleuren te 
combineren. Aan de hand van een staal kunt u het 
resultaat van uw creativiteit snel en eenvoudig vooraf 
bekijken. 
Op www.forbo-flooring.nl/westbond kunt u uw 
eigen kleur samenstellen.

Westbond Natural is een bijzondere collectie 
commerciële tapijttegels die gemaakt zijn van pure en 
natuurlijke ongeverfde wol. De collectie is het perfecte 
antwoord op het hedendaagse milieuvraagstuk.

Gerecyclede rug
De rug van de tegel is gemaakt van tot 74% 
gerecycled productieafval om zo de impact op het 
milieu te beperken. Het proces verwerkt PVC-afval uit 
een aantal van onze fabrieken en uit fabrieken van 
onze concurrenten binnen de vloerenindustrie. Hierbij 
wordt de hoeveelheid afval, die andere gestort zou 
worden, aanzienlijk verlaagd. Westbond is eveneens 
verkrijgbaar met een Softbac® rug.

Westbond Citrus 9430 / Fallow 9841 / Flint 9570

 Westbond 3130 Tessera Basis

Tessera staat voor aantrekkelijke en slijtvaste getufte 
tapijttegels in verschillende poolsamenstellingen en 
texturen. De collectie bevat eigentijdse, klassieke, 
effen vloeren en vloeren met dessins. En dankzij het 
uitgebreide kleurenpalet is er altijd wel een vloer die 
past bij uw kantoor.

De hoogwaardige getufte tapijttegels uit onze collectie 
bieden ongekende mogelijkheden qua ontwerp en 
installatie. De ontwerpflexibiliteit is een absoluut 
voordeel en een aanvulling op moderne zakelijke 
interieurs.   

Het garen wordt op het draagdoek getuft. Forbo 
maakt gebruik van garenbanken van verschillende 
leveranciers, maar altijd met de beste garens voor ons 
specifieke ontwerp. Een belangrijke stap voorwaarts op 
duurzaamheidsgebied is het gebruik van Econyl-garen. 
Dit is tot 100% post consumer gerecycled garen. Op 
het draagdoek wordt een dunne latexlaag aangebracht 
om de polen te verankeren. Het draagdoek 
krijgt een rug en wordt in tegels van 50 x 50 cm 
gesneden. Indien gewenst, kan voor extra comfort 
gebruikgemaakt worden van Softbac®. Dit is een zachte 
rug die bestaat uit gerecycled materiaal die het lopen 
op het tapijt extra zacht aan laat voelen en resulteert in 
extra contactgeluidreductie.

Meer weten over Tessera, kijk op  
www.forbo-flooring.nl/healthy-indoors

Tessera-tapijttegels
- Optimale flexibiliteit in vloerontwerpen.
- Snelle en eenvoudige installatie.
- Minder snijverlies.
- Eenvoudig vervangen van individuele tegels.
- Mogelijkheid tot het herschikken van tegels voor 

een nog langere levensduur.
- Vervanging met minimale storing van collega’s.
- Uitstekend te combineren met Coral-schoonloop-

systemen.
- Een duurzame oplossing met o.a. gerecycled 

materiaal in garen (Econyl-garen) en backing.
- Verkrijgbaar als lussenpool, gesneden pool of 

gecombineerde pool.

De Tessera-collectie bestaat uit diverse verschillende 
collecties, die passen in elk interieur. Elke collectie 
heeft zijn eigen legmethodes, die elk voor een andere 
optiek zorgdragen.

Materiaalgebruik

 
Basis, Format en Apex 640 zijn geproduceerd met 100% 
Aquafil solution dyed nylon garen. Daardoor nemen ze weinig 
stof en vuil op en is de kleurechtheid superieur.

Inline is geproduceerd van 100% kleurechte polyamide.
Helix, Mix en Arran zijn geproduceerd van 100% Invista Antron 
Excel SC polyamide.
Create Space collecties bevatten Aquafil Econyl gegenereerde 
polyamide in combinatie andere Aquafil polyamide. Dit 
percentage verschilt per kleur.

Het gebruikte garen in de Create Space en Weave collecties is 
solution dyed Econyl® garen. Een polyamide die niet alleen 
heel sterk is maar daarbij ook duurzaam. Het onderstreept 
daarmee onze zorg voor het milieu. Tot 100% (gemiddeld 86% 
over alle kleuren) van het garen wordt geregenereerd uit 
postconsumer en post industriële afvalstromen, waaronder 
afgedankte visnetten en oude tapijten.

ashlar

één richting halfsteensom-en-om

richtingloos

Installatiemethodes

Hoogwaardige
getufte tapijttegels

Kies uw eigen  
kleuren en  
combineer die tot 
een unieke vloer

Fusion-bonding
Westbond is een product dat met een speciaal 
productieproces – in vaktermen: fusing-bonding – 
behoort tot het topsegment van de tapijttegelmarkt. 
De dichte structuur creëert een naadloos tapijt dat 
een bijzonder rijke uitstraling biedt. Ook vanuit 
duurzaamheidsoptiek is het een ideaal product, na 
tijdelijke installatie kan het weer worden hergebruikt.

Outline 3102 / Cloudscape 3401 / Layout 2112



Robuuste kwaliteit!
Al onze naaldviltvloeren zijn ijzersterk 
en voldoen aan de normen met 
betrekking tot klasse 33.

 Naaldvilt 33

NAALDVILT IJzersterke
eigenschappen

De naaldviltcollectie bestaat uit vijf varianten die aan 
verschillende eisen voldoen. De collectie bevat een 
breed scala aan moderne dessins en u kunt kiezen uit 
ontelbare kleuren.

showtime® 

Is een design naaldviltcollectie die alleen in banen 
verkrijgbaar is. Een uni-collectie die perfect te 
combineren is met diverse monochrome prints. 

forte 
 is het topproduct in onze Naaldviltcollectie. Dankzij 
het poolgewicht van ca. 750 g/m² biedt het een 
optimaal comfort.

markant
 heeft een grove weefselstructuur en een hoge kwaliteit. 
Markant bestaat uit 100% polyamide vezels en is 
uitermate geschikt voor intensief gebruikte ruimtes. 
Markant heeft een poolgewicht van ca. 600 g/m2.

akzent
 is het voordelige alternatief. Deze vloerbedekking 
bestaat uit 80% polyamide vezels en 20% polypropyleen 
vezels en kan veel verdragen qua belastbaarheid 
(poolgewicht van 500 g/m2). Desondanks is deze vloer 
zeer slijtvast.

graphic 

 is ontwikkeld met een zeefdruktechniek die is toege-
past op de productlijn van Forte en Markant. De 
collectie is verkrijgbaar in drie verschillende versies: 
Forte is de basis voor de Rice- en Reef-dessins, en 
Markant voor de City-dessins.

www.forbo-flooring.nl/naaldvilt

De sterke, slijtvaste eigenschappen van naaldvilt 
maken het ideaal voor toepassing in ruimtes met 
intensief verkeer of waar stoelen met zwenkwieltjes 
worden gebruikt, zoals kantoren en winkels. De 
textiele uitstraling en het kenmerkende gemêleerde 
kleureffect passen perfect bij elk interieur. Naaldvilt 
heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in 
veelbelopen ruimtes. Het is een vloerbedekking die 
zowel praktisch als duurzaam is. Forbo maakt gebruik 
van hoogwaardige polyamide vezels.

De naaldviltcollectie van Forbo Flooring is leverbaar in 
aantrekkelijke kleuren en in vier kwaliteiten: Showtime, 
Forte, Markant en Akzent. Daarnaast bevat de collectie 
drie geprinte dessins waaronder het opvallende Reef-
dessin. Al meer dan veertig jaar maakt Forbo deze 
hoogwaardige naaldviltvloeren met de grootste zorg. 
Forbo verwerkt alleen hoogwaardige vezels die zo zijn 
gemaakt dat ze extra bescherming bieden tegen vuil. 
Hierdoor is het product eenvoudiger te reinigen en ziet 
het er lang mooi en verzorgd uit.

Onze kwaliteiten bieden de maximale, slijtvaste 
prestaties die horen bij de classificatie extreem sterk 
(Klasse 33) conform EN 1470. Het geluidsniveau ligt 
tussen de 20 dB en 22 dB wat wijst op een uitstekende 
contactgeluidreductie. Naaldvilt is daarom ideaal voor 
gebruik in ruimtes waar rust en concentratie belangrijk 
is. Naaldvilt is bovendien perfect voor gebruik in 
situaties waar het gebruik van zwenkwielen aan de 
orde van de dag is. Naaldvilt van Forbo gaat daarnaast 
heel goed samen met vloerverwarming dankzij de 
uitstekende warmtedoorlaatbaarheid. 

Toplaag
Showtime, Forte en Markant: 100% polyamide

Akzent: 80% polyamide, 20% polypropyleen

Extra dichte structuur
Onderlaag 100% gerecycled polyester

Geleidende vezels voor 
antistatische prestaties

Volledige latex impregnatie

Productopbouw



FEIT: Blije leerlingen presteren beter.
Schone en gezonde ruimtes zijn cruciaal in het onderwijs. 
De concentratie stijgt en het ziekteverzuim daalt. Van 
de ingang en hallen tot de lokalen en kantine: Forbo 
biedt een gezonde vloer met de juiste functionele 
eigenschappen en sfeer. Zo wordt het onderwijs leuker én 
beter. Dus kom maar op met dat rapport!

www.forbo-flooring.nl/onderwijs

ZO WORDT LEREN WEER LEUK

FEIT: Een toegankelijk gebouw versterkt zijn 
openbare functie.
Een prettige openbare ruimte is schoon, veilig en 
overzichtelijk. Bezoekers voelen zich er welkom en vinden 
eenvoudig de weg. Een duurzame vloer, makkelijk in 
onderhoud of opvallende designs, wat u ook zoekt: wij 
helpen u de beste kwaliteit voor uw budget te krijgen. Dus 
open de deuren maar!

www.forbo-flooring.nl/openbaregebouwen

FEIT: Gasten voelen zich welkom en speciaal in 
een ruimte die opvalt en verrast.
Met dat uitgangspunt ontwerpen onze designers 
vloeren met oogstrelende dessins. Neem de nieuwste 
Flotex-collectie, Flotex by Starck. De vele kleuropties en 
verschillende combinatiemogelijkheden binnen de drie 
ontwerpen maken van Flotex by Starck een zeer flexibele 
collectie die aan te passen is aan elke locatie en elk project.
Liever een ander dessin? Elk gewenst ontwerp is mogelijk.

Flotex is een textiele vloerbedekking, bekend om de 
uitstekende akoestiek, duurzaamheid en warme uitstraling. 
De vloer blijft mooi en draagt bij aan een gezonde ruimte. 
Allergenen, schimmels en nare luchtjes krijgen geen kans. 
Dus nodig uw gasten alvast maar uit.

www.forbo-flooring.nl/hospitalityenleisure

IEDEREEN IS WELKOM

HET OOG WIL OOK WAT

FEIT: Klanten kopen eerder in een nieuwe ruimte.
Wie winkelt, wil dat prettig doen. De eerste indruk, het 
licht, de lucht, het lopen door de gangpaden, alles draagt 
bij aan een winkel ervaring. Forbo helpt u graag een ruimte 
te creëren die de harten van uw klanten doet smelten. En 
dat kan vaak sneller dan u wellicht denkt. Dus dat wordt 
werk aan de winkel!

www.forbo-flooring.nl/retail

BINNEN 24 UUR EEN NIEUWE ZAAKWELKOM THUIS

VERBETER 
DE RUIMTE,
BEGIN BIJ 
DE VLOER.

FEIT: Prettig wonen maakt vitaler.
Naast functionaliteit en prestatie van de vloer, is in de 
ouderenzorg ook de juiste entourage van groot belang. 
Prettig wonen, werken en verblijven is dan ook ons 
uitgangspunt bij het creëren van de sfeer in iedere ruimte. 
Kortom: een welkom thuis voor bewoners, bezoek én uw 
personeel. Dus kom er ook bij, gezellig! 

www.forbo-flooring.nl/ouderenzorg

FEIT: Een gezonde ruimte is beter.
Nergens stelt een gezonde ruimte zoveel eisen als in de 
zorg. Vocht en vuil tegengaan bij de entree. Een prettige 
sfeer in de verblijfsruimten. Optimale hygiëne en veiligheid 
in de OK. Voor iedere ruimte biedt Forbo een vloer met de 
juiste eigenschappen én beleving. En dat is beter voor ons 
allemaal!

www.forbo-flooring.nl/healthcare

VAN HARTE BETERSCHAP

FEIT: Een goede werksfeer versterkt de prestaties.
Ongeveer een derde van de dag brengen werknemers 
door op kantoor. Onze kantoorvloeren zorgen voor de 
juiste dosis licht, een gezonde atmosfeer en een goede 
akoestiek. Daardoor voelen medewerkers zich prettiger, 
presteren ze beter en het bevordert de werksfeer. Dus kom 
maar op met die maandagochtend!

www.forbo-flooring.nl/kantoren

AANGENAME COLLEGA’S
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creating better environments

Forbo Flooring BV
Postbus 13
1560 AA Krommenie
contact@forbo.nl
www.forbo-flooring.nl
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