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Flotex Colour – wykładzina tekstylna nowej generacji  
Poznań, 13 maja 2019 

 Projektowanie przestrzeni w centrach biznesowych, obiektach handlowych, 

budynkach użyteczności publicznej czy hotelach wymaga umiejętnego połączenia 

elegancji i funkcjonalności, a także sprostania surowym normom bezpieczeństwa 

i oczekiwaniom przyszłych użytkowników pomieszczeń. Forbo, wychodząc naprzeciw 

potrzebom architektów, projektantów i inwestorów, stworzyła innowacyjne wykładziny 

tekstylne Flotex Colour. Nie tylko przyciągają one wzrok interesującym designem, ale 

są również niezwykle wytrzymałe, higieniczne i maksymalnie komfortowe 

w użytkowaniu. 

 

Jednym z dylematów, przed którym stoją architekci i projektanci obiektów użyteczności 

publicznej oraz budynków komercyjnych jest wybór odpowiedniego materiału do wykończenia 

podłogi. Nie wystarczy przecież, aby produkt taki był trwały, odporny na zniszczenia i łatwy do 

utrzymania w czystości. Musi również posiadać właściwości antypoślizgowe i skutecznie 

tłumić niechciane odgłosy, a także zachwycać designem i komfortem użytkowania. Stworzona 

przez Forbo kolekcja wykładzin Flotex Colour to innowacyjne rozwiązanie podłogowe, którego 

sekret tkwi w jego budowie – na każdym metrze kwadratowym produktu znajduje się blisko 80 

milionów gęsto flokowanych włókien nylonowych. Taka koncentracja włókien sprawia, że 

powierzchnia jest bardzo gładka, miękka i antypoślizgowa (spełnia wymagania norm HSE), 

a dodatkowo jest w stanie pochłaniać dźwięki (izolacja akustyczna na poziomie > 20dB) i nie 

wnika w nią brud. Dzięki swojej budowie wykładzina Flotex jest również odporna na pleśń 

i nieprzyjemne zapachy, a nagromadzone na jej powierzchni zanieczyszczenia można łatwo 

usunąć. 

 



 

 

 

 

Czas na konkrety! 

Wykładziny tekstylne nowej generacji Flotex Colour firmy Forbo to przykład produktów, które 

łączą w sobie zalety elastycznego, trwałego i trudnościeralnego materiału podłogowego 

z ciepłem i wygodą, jakie daje wykładzina dywanowa. W praktyce oznacza to, że wykładziny 

Flotex można z powodzeniem wykorzystać nie tylko w hotelach, biurach czy salach 

konferencyjnych, ale również w przedszkolach i placówkach medycznych. Właściciele 

ośrodków wypoczynkowych z pewnością docenią fakt, że wykładziny te są miękkie 

i eleganckie niczym dywan, a jednocześnie dużo łatwiej jest utrzymać je w czystości i zmyć z 

nich różnego rodzaju plamy. Decydując się na montaż wykładziny Flotex w przychodniach czy 

szpitalach można mieć pewność, że podłoga będzie higienicznie czysta i skutecznie 

zabezpieczona przez rozwojem bakterii i roztoczy. Co więcej, dzięki właściwościom 

antypoślizgowym nowych wykładzin Forbo, praktycznie wyeliminowane zostało ryzyko 

poślizgnięcia, nawet w przypadku pacjentów o obniżonej sprawności czy koordynacji 

ruchowej. Te same kwestie, czyli bezpieczeństwo i higiena, czynią z wykładzin Flotex idealny 

materiał do aranżacji podłóg w placówkach edukacyjnych. Jeżeli dodamy do tego miękkość, 

właściwości akustyczne i żywą kolorystykę to można mieć pewność, że wykładzina przypadnie 

do gustu nie tylko osobom zarządzającym przedszkolem, szkołą czy żłobkiem, ale również 

dzieciom w każdym wieku.  

 

W skład grupy produktów Flotex wchodzi kilkanaście kolekcji, zróżnicowanych pod względem 

designu. Wśród nich są wykładziny w klasycznej odmianie, rozwijane z rolki, a także w formie 

płytek 50x50 cm oraz paneli o wymiarach 100x25 cm. Do tego dochodzi olbrzymi wachlarz 

wzorów, struktur i kolorów – od gładkich, stonowanych barw, poprzez bardziej intensywne 

odcienie o wyczuwalnej fakturze, a kończąc na efektownych mozaikach i dekorach, 

inspirowanych twórczością Vincenta van Gogha. 
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