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…
Jaki będzie Twój wybór?
Wybór daje różne możliwości,
a w projektowaniu wybór często
zaczyna się od kolorów. Kolor wyraża
więcej niż tysiąc słów, wywołuje emocje,
tworzy skojarzenia i ma moc kreowania
nastroju, swoistego klimatu we wnętrzu.
Kolor wiele mówi o nas, pokazuje
wartości którymi się kierujemy i jest
podstawową składową wolności
wyboru każdego z nas.

CALGARY | METRO | PENANG | CANYON

calgary

metro

penang

canyon

Flotex Calgary to paleta delikatnych,
naturalnych deseni, które wspaniale prezentują
się w zestawieniu z innymi wykładzinami
z kolekcji Flotex lub innymi wykładzinami
elastycznymi. Calgary idealnie sprawdza
się w stonowanych, harmonijnych wnętrzach.

Flotex Metro to niezwykle wszechstronna
kolekcja, która oferuje szeroki wybór
nowoczesnych deseni.
Drobne, charakterystyczne dla wykładziny
Flotex wzory podkreślają jej fakturę, tworząc
unikalną atmosferę w pomieszczeniach.

Flotex Penang to kolekcja, która pozwala
uzyskać elegancki wygląd w nowoczesnych
pomieszczeniach. Wzór delikatnie nawiązuje
do klasycznej deski podłogowej.

Flotex Canyon to ziarnisty wzór inspirowany
naturalnymi elementami: ziemią oraz skałami.
Wyróżniająca się faktura oraz kontrastowe
odcienie to charakterystyczne cechy tej kolekcji.

CALGARY
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PLANKS

100 x 25 cm

100 x 25 cm
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penang

Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037
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shale
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concrete

red

canyon

cement

Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007
Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

grey

ash

limestone

Canyon | limestone | t545022
Allura Flex | light rustic oak | 1682

stone

pumice

slate

Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007
Metro | lagoon | p946020
Metro | petrol | p946032
Metro | anthracite | p946039

WYKŁADZINA Z TŁOCZENIEM

50 x 50 cm

Jeżeli poszukujesz podłogi, która się wyróżnia warto rozważyć wykładzinę z wytłoczonym wzorem o strukturalnej powierzchni.
Takie rozwiązanie wspaniale podkreśli indywidualny charakter podłogi, nadając wnętrzu intrygujący wygląd.
W ofercie dostępnych jest 14 kolorów w 2 rodzajach tłoczeń:

OBWÓDKA/BORDER

15 m x 11 / 22 cm

Obwódki wykładzin Flotex służą do rozdzielenia wzorów wykładziny lub do efektywnego wykończenia obrzeży pomieszczeń.
Obwódki dostępne są w szerokości 11 cm i 22 cm w kolorystyce dopasowanej do różnych odcieni wykładziny Flotex w rolce.

borders
Tłoczenie
geometryczne (Glass)
Intrygujący wzór
geometryczny
inspirowany
szklanymi elementami,
który ożywia wnętrze.

nimbus

211044
232044

211046
grey
232046
211031
ash
232031
tempest

211110
232110

211007
petrol
232007

metro | pebble | t546011
metro | berry | t546017 | tg546517

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

211016
indigo
232016
electric

Kolorystyka

evergreen

211096
232096
211088
232088

211087
moss
232087

gull

citrus

211085
citrus
232085

sand

211099
gold
232099
pebble

lagoon

apple

truffle

red

211076
232076

211093
truffle
232093
211081
cocoa
232081
211072
melon
232072
tangerine

anthracite

petrol

evergreen

cinnamon

berry
Tłoczenie organiczne
(Organic)
Uniwersalny, subtelny,
kierunkowy wzór,
który jednocześnie
nie jest zbyt formalny.

211100
lilac
232100
211091
pink
232091
211008
red
232008
211083
berry
232083
cinnamon

chocolate

metro | anthracite | t546008 | to546908
metro | citrus | t546019 | to546919

metro | anthracite | to546908

211003
232003

211094
232094
211114
232114

Obwódki Flotex (długość rolki 15 metrów) można zamówić w dwóch szerokościach.
Pierwsze 3 cyfry numeru koloru wskazują szerokość:
211xxx border 11cm
232xxx border 22cm

ACOUSTIC PLUS
Akustyka jest drugim największym problem zgłaszanym przez użytkowników w miejscach
pracy. Poprawa parametrów akustycznych w pomieszczeniu znacznie zwiększa koncentrację
i samopoczucie pracowników.
Forbo oferuje profesjonalne rozwiązanie akustyczne:
wykładzinę Flotex Acoustic Plus. Wykładzina posiada
specjalistyczny spód, który dodatkowo zwiększa
redukcję dźwięków uderzeniowych z 19 dB do 22 dB.
Jest to szczególnie istotne w takich wnętrzach
jak szkoły, biura czy obiekty publiczne. Wersja Acoustic
Plus dostępna jest w kolekcji Flotex w płytkach.

Flotex Acoustic Plus zapewnia pochłanianie dźwięku
w pomieszczeniu na poziomie 0,25 (H), co w praktyce
można porównać do właściwości akustycznych
klasycznych płytek dywanowych czy dywanów.
Wykładzina oferuje również wysoki komfort
użytkowania, co jest szczególnie istotne w miejscach
w których praca wymaga pozycji stojącej.

20% zawartość recyklingu post-konsumenckiego w podłożu z poliestru.
Wszystkie kolory Flotex w wersji Acoustic Plus
dostępne są przy zamówieniu pow. 700 m2.
Kolor Acoustic Plus 746006 jest w ciągłej
dostępności na stanie magazynowym.

OBIEKTY WYPOCZYNKOWE

PLACÓWKI EDUKACYJNE

Projektując restaurację,
muzeum, hotel czy SPA ważne
jest stworzenie właściwego
nastroju we wnętrzu
oraz zapewnienie poczucia
komfortu i wypoczynku.
Stylowa i elegancka,
a zarazem łatwa w pielęgnacji
i komfortowa wykładzina
Flotex to właściwy wybór.

Kreatywne i inspirujące
środowisko, to miejsce
w których dzieci powinny
przebywać, aby się rozwijać.
Jednocześnie potrzebują też
przestrzeni do odpoczynku
i wyciszenia. Bogata oferta
wzorów i kolorów Flotex jest
zaprojektowana z myślą
o najmłodszych użytkownikach.
Wykładzina łączy w sobie
zalety elastycznego, trwałego
i trudnościeralnego materiału
podłogowego z ciepłem
i wygodą, jakie daje wykładzina
dywanowa. Jest wytrzymała,
miła w dotyku, higieniczna,
przyjazna dzieciom,
i odpowiednia dla osób
z alergiami.

ZMYWALNY
I WODOODPORNY

<22 dB

Redukcja dźwięków uderzeniowych
oraz pochłanianie dźwięku
w pomieszczeniu na poziomie 0,25 (H)

Większość plam
z wykładziny można
usunąć za pomocą
ciepłej wody oraz
szczotki. Flotex jest
antypoślizgowy
w warunkach suchych,
jak i mokrych,
a jednocześnie bardzo
szybko schnie.

Pochłanianie dźwięku
to czynnik, który znacząco
wpływa na ograniczenie
hałasu w szkole, a co za
tym idzie lepsze wyniki
uczniów w nauce
i poprawę samopoczucia
nauczycieli.

Kurshi hotel, Latvia

Chunnam library, Korea

PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

BIURA
penang | mercury

Dobry projekt wnętrza biurowego,
oprócz standardowych miejsc pracy,
uwzględnia takie obszary jak strefa
pracy cichej, zespołowej czy strefa
rozrywki i odpoczynku.
Różne formaty wykładziny Flotex
(płytka, rolka, panel)
oraz dopasowane bordery
(obwódki) pozwalają na
zaakcentowanie poszczególnych
przestrzeni.

Atmosfera i wygląd placówek
szpitalnych i opiekuńczych
oraz komfort i bezpieczeństwo
użytkowników są niezwykle
istotne. Badania pokazały,
że w obiektach które przypominają
wnętrze domowe pacjenci szybciej
dochodzą do zdrowia. Wykładzina
Flotex zapewnia komfort, wygodę
i miękkość a jednocześnie jest
bezpieczna, antypoślizgowa i łatwa
w pielęgnacji.

Wysoka jakość gęsto flokowanych
włókien Flotex gwarantuje trwałość
i wytrzymałość wykładziny. Redukcja
dźwięków uderzeniowych o 22 dB
wyciszy znacząco wnętrze typu
open-space. Dodatkowo
pochłanianie dźwięku w wersji
Acoustic Plus sięga 0,25 (H).
Wykładzina poprawia jakość
powietrza we wnętrzu, jest
bezpieczna i przyjazna dla
użytkowników.

ŁATWOŚĆ
PRZEMIESZCZANIA KRZESEŁ
NA KÓŁKACH



Na wykładzinie Flotex kółka
krzeseł przemieszczają
się z łatwością, co sprawia,
że z powodzeniem może być
ona instalowana w biurach.
Trwałe i gęsto ułożone włókna
pod wpływem ruchu wracają
do pozycji pierwotnej nie
pozostawiając na podłodze
śladów użytkowania.

DOSKONAŁE PARAMETRY
ANTYPOŚLIZGOWE

Istotnym atutem wykładziny
Flotex jest bezpieczeństwo
osób poruszających
się po niej, w tym również
osób o mniejszej sprawności
i koordynacji ruchowej.

Erskine Court Care home, United Kingdom

OLX office, Brazil

SKLEPY I SIECI HANDLOWE
Obecnie centra handlowe
oferują klientom o wiele
więcej niż zakupy, łącząc
w sobie elementy architektury,
sztuki, konsumpcji i rozrywki.
Warto dobrać odpowiednie
elementy wystroju wnętrza
tak, by zaaranżowana
przestrzeń przyciągała
klientów. Wykładzina Flotex
oferuje wszystko czego można
by oczekiwać od wykładziny
w tego typu placówkach:
łatwość pielęgnacji, trwałość
i wytrzymałość, bogatą
kolorystykę oraz atrakcyjne
wzornictwo.

FLOTEX VISION DRUK CYFROWY NA WYKŁADZINIE
Flotex Vision to unikalna kolekcja wzorów wysokiej jakości nadruku cyfrowego. Forbo oferuje najszerszy w tej kategorii wybór spośród
ponad 500 wzorów oraz możliwość przygotowania indywidualnego projektu. Wzory pogrupowane są na 6 motywów tematycznych:
Floral, Image, Linear, Naturals, Pattern, Shape. Każdy wzór dostępny jest w różnorodnych wersjach kolorystycznych. Istnieje również
możliwość wydrukowania wzoru indywidualnego dostarczonego przez klienta. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z lokalnym
biurem Forbo.

www.flotexvision.com

CZYSZCZENIE
MASZYNOWE
Bezpieczeństwo
i wygoda w sklepach
i obiektach handlowych
to podstawa.
Wykładzina Flotex
może być poddana
maszynowemu
czyszczeniu, a efekt
będzie się utrzymywał
bardzo długo.

FLOORPLANNER
Chcesz wiedzieć jak będzie wyglądać wybrana wykładzina w pomieszczeniu? Chcesz upewnić się,
że wykładzina pasuje do wystroju wnętrza? Zapraszamy do skorzystania z FLOORPLANNERA – narzędzia
do wizualizacji materiałów podłogowych w wybranych wnętrzach. Usługa dostępna na stronie internetowej:

www.forbo-flooring.pl
City 2 Shopping Centre, Denmark
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≤ 22 dB

DOSKONAŁE

WŁAŚCIWOŚCI
REDUKCJA DZWIEKÓW
ANTYPOŚLIZGOWE
UDERZENIOWYCH ORAZ
POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
NA POZIOMIE 0,25 (H)
*(KOLEKCJA ACOUSTIC PLUS)

ZMYWALNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ
MECHANICZNEGO
CZYSZCZENIE NA MOKRO
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JEDYNA WYKŁADZINA
DYWANOWA
Z CERTYFIKATEM
BRYTYJSKIEGO INSTYTUTU
ALERGOLOGICZNEGO
ALLERGY UK

PROSTE WŁÓKNA
NYLONOWE KLASY
6,6 (FLOCK)
przechwytują kurz, pył
i alergeny z powietrza,
które następnie są
z łatwością usuwane
podczas odkurzania

ŁATWOŚĆ
PRZEMIESZCZANIA
KRZESEŁ NA KÓŁKACH

Flotex: rolka
1

Blisko 80
milionów

2
3

włókien na m2
zapewnia trwałość
i wytrzymałość

4
5
6

1
1
3

2

3

5

2
3
7

4

8

≤ 52%
zawartości
materiału
z recyklingu

5

9

6
7
8

Flotex: płytka i panel

9

Dywan
carpet

DWA RAZY WIECEJ
ALERGENÓW
usuniętych w prostym
procesie odkurzania
w porównaniu do
dywanów

HIGIENA

30%
FLOTEX

MNIEJ
ZANIECZYSZCZEN NIŻ
W PRZYPADKU DYWANÓW

Wykładzina Flotex zbudowana jest z blisko 80 milionów gęsto
ułożonych nylonowych włókien, które, dzięki rozdwojonym końcom,
zatrzymują kurz oraz alergeny znajdujące się w pomieszczeniu na
powierzchni wykładziny. Unikalna konstrukcja wykładziny sprawia,
że kurz i alergeny są usuwane podczas zwykłego odkurzania. Właśnie
dlatego Flotex jest jedyną wykładziną dywanową na rynku, która
uzyskała Certyfikat Instytutu Alergologicznego Allergy UK.

DYWAN
Wykładziny dywanowe posiadają najczęściej włókna
o strukturze pętelkowej, zamkniętej. Z włókien tych nie
można usunąć kurzu i zanieczyszczeń tak efektywnie
jak z prostych włókien wykładziny Flotex. Dlatego
też taka wykładzina wymaga częstszych zabiegów
czyszczących.

Emisja zwiazków
lotnych na granicy
wykrywalności

Włókno nylonu 6.6
Warstwa kleju
Włókno szklane
Pianka PVC cz.1
Wzmocnienie z włókna szklanego
Pianka PVC cz.2
Warstwa kompaktowa PVC cz.1
Warstwa kompaktowa PVC cz.2
Warstwa spodnia
z przetworzonego PVC

PIELĘGNACJA WYKŁADZINY FLOTEX
Usuwanie plam
Większość plam można usunąć za pomocą ciepłej wody
oraz neutralnych, niepieniących się środków czyszczących
przeznaczonych do pielęgnacji wykładzin dywanowych.
Uporczywe zabrudzenia lub mokre plamy należy usuwać
metodą zeskrobania/szorowania/spłukania.

Czyszczenie regularne
Wykładzinę Flotex należy regularnie odkurzać, a plamy usuwać
na bieżąco.

Czyszczenie okresowe
W celu utrzymania dobrego wyglądu podłogi zalecamy okresowe
stosowanie następujących metod czyszczenia
wykładzin dywanowych:
• Metoda ekstrakcji gorącą wodą/parą
• Maszyna 3 w 1
• Rotowash

Szczegółowa instrukcja użytkowania i pielęgnacji wykładziny dostępna
jest na stronie www.forbo-flooring.pl

POZOSTAŁE KOLEKCJE FLOTEX
FLOTEX LINEAR

FLOTEX CITYSCAPE

Flotex Linear oferuje szeroki wybór zarówno klasycznych, jak również
nowoczesnych wzorów linearnych, które dostępne są w rolce, płytce
lub w obu wersjach. Flotex Linear to stylowe, oryginalne wzornictwo, które
dzięki różnorodnym metodom instalacji daje więcej możliwości projektowych.

Flotex Cityscape to wykładzina flokowana w formie płytek z wyraźnymi
wytłoczeniami. Unikalna struktura wykładziny nadaje podłodze efekt
trójwymiarowości - w zależności od perspektywy wzór prezentuje się zupełnie
inaczej. Kolekcja inspirowana jest wzornictwem urbanistycznym
i zaprojektowana została z myślą o zastosowaniu w biurach oraz hotelach.

FLOTEX VISION

FLOTEX BY STARCK

Flotex Vision to unikalna kolekcja wzorów wysokiej jakości nadruku cyfrowego.
Forbo oferuje najszerszy w tej kategorii wybór spośród ponad 500 wzorów
oraz możliwość wykreowania indywidualnego projektu.
Flotex Vision zapewnia indywidualny dobór kolorów do projektu również wtedy,
gdy chcemy zmienić lub dopasować kolorystykę do wnętrz lub wybrać kolor
zgodny z firmową identyfikacją wizualną.

Firma Forbo Flooring podjęła współpracę z architektem i wizjonerem Philippem
Starckiem, której owocem jest fascynująca kolekcja wykładzin FLOTEX BY STARCK.
Dzięki zastosowaniu techniki druku cyfrowego o wysokiej rozdzielczości
na gęstym runie flokowanych wykładzin Flotex, wzory kolekcji Starck są naprawdę
wyjątkowe. Każdy z trzech składających się na kolekcję systemów rzuca wyzwanie
tradycyjnemu wzornictwu, eksperymentując ze skalą i sposobem przenikania
się motywów, co otwiera nowe perspektywy dekoracji wnętrz i projektowania
wykładzin.

FLOTEX – WZÓR NA ZAMÓWIENIE

FLOTEX TIBOR

Na wykładzinie Flotex istnieje możliwość wydrukowania wzoru według projektu
klienta. Dzięki bardzo gęsto flokowanym włóknom nylonowym można uzyskać
niespotykaną na rynku jakość nadruku cyfrowego.

Projektując nową, ekscytującą kolekcję Flotex Forbo nawiązało współpracę
z legendarnym brytyjskim biurem projektowym Tibor. Tibor Reich, pionier
wzornictwa tekstylnego i twórca firmy Tibor, był człowiekiem wyprzedzającym
swoją epokę. Jego niesamowite wzory pochodzą z lat pięćdziesiątych,
ale równie dobrze mogłyby powstać wczoraj. Gdyby żył dzisiaj, współpraca z Forbo
sprawiłaby mu ogromną przyjemność. Frapujące pomysły słynnego projektanta
ożywają dzięki nowoczesnej technologii druku cyfrowego.

FLOTEX PLANKS

FLOTEX SOTTSASS

Modułowość to bardzo wyraźny trend wśród rozwiązań podłogowych, dlatego też
Forbo stworzyło unikalną kolekcję Flotex Planks w formie paneli o wymiarach
100 x 25 cm. Taki format pozwala na wykreowanie wyjątkowych wzorów
na podłodze.

Kolekcja ta powstała w oparciu o współpracę pomiędzy Forbo Flooring i włoskim
studio projektowym Sottsass Associati. Wzory te przedstawiają nieregularne,
rzadkie elementy organiczne; są formą optycznej zabawy skalą. Kolekcja jest
dostępna w bogatej palecie kolorystycznej umożliwiającej tworzenie zestawień
nowoczesnych, a także kontrastowych.

