De hightech textiele vloer

…
What’s your choice?
Keuze gaat over mogelijkheden en
keuze in ontwerp begint met kleur. Kleur
kan een boodschap zonder woorden
overbrengen, het roept emoties op,
creëert associaties en heeft de kracht
om de hele sfeer en het gevoel van een
omgeving te beïnvloeden.
Kleur is persoonlijk en geeft uitdrukking
aan onze gevoelens en waarden, het is
een fundamenteel onderdeel van onze
keuzevrijheid.

CALGARY | METRO | PENANG | CANYON

calgary

metro

Flotex Calgary biedt een breed scala aan
kleuren in een zacht, natuurlijk ontwerp dat
gemakkelijk kan worden gecombineerd met
andere Flotex of veerkrachtige reeksen zoals
Marmoleum. Calgary is de perfecte keuze voor
toepassingsgebieden die een gedempte sfeer
vereisen.

Flotex Metro is een veelzijdig semi-vlak
vloerontwerp, beschikbaar in een ruime waaier
moderne kleuren. Het ingetogen patroon
geeft textuur weer zonder een duidelijke vorm,
waardoor een authentiek gevoel ontstaat dat
uniek is voor Flotex-vloeren.

penang

canyon

Flotex Penang vertegenwoordigt een
verbluffende look voor elke moderne omgeving.
Het onwerp doet denken aan een houten
plankenontwerp en zorgt voor een stil neutraal
vloerontwerp.

Flotex Canyon is een zwaar korrelig design
geïnspireerd door aarde en rotsen. Het heeft
een kenmerkende sterke textuur met een
middelmatig contrast.

CALGARY

METRO

PENANG

CANYON

PLANKS

100 x 25 cm

penang

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

nimbus

mercury

zinc

shale

calgary

carbon

grey

ash

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

100 x 25 cm

metro

nimbus

grey

carbon

lagoon

citrus

grape

berry

tangerine

ash

anthracite

indigo

petrol

pebble

pepper

concrete

red

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

MET RELIËF /EMBOSSING

50 x 50 cm

Wilt u dat bepaalde delen van uw vloer in het oog springen? Kies dan voor de reliëftegels. Op deze manier speelt u heel eenvoudig met het
vloerdesign en plaatst u specifieke zones of zelfs afzonderlijke tegels met gemak in de spotlights. U kunt kiezen uit twaalf Flotex Colour-items,
die verkrijgbaar zijn met het Organic- of met het Glass-reliëf. Onze Flotex Cityscape-collectie omvat ook reliëftegels. Alle in reliëf gemaakte
Flotex tegels presteren net zo uitmuntend als alle andere gevlokte Flotex vloeren.

Emboss glass
Met dit willekeurige
geometrische patroon,
dat geïnspireerd is op
glas, geeft u een vloer
een opvallend accent.

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

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

Colour range

anthracite

gull

citrus

sand

lagoon

apple

truffle

red

petrol

evergreen

cinnamon

berry
Emboss organic
Dit veelzijdige patroon
zorgt voor een subtiel
effect en brengt
richting in de tegels,
zonder te formeel over
te komen.

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

metro | anthracite | to546908

BORDERS

15 m x 11 / 22 cm

De Flotex borders helpen je creatief te zijn bij het ontwerpen van je vloer door de mogelijkheid te bieden om een gebied in te kaderen, ruimtes
te scheiden of door een apart vlak in je vloer aan te geven. Flotex borders zijn unikleurige stroken die alleen beschikbaar zijn in breedtes van 11
of 22 cm, en kunnen worden gecombineerd met Flotex Banen.

borders
211044
nimbus
232044
211046
grey
232046
211031
ash
232031
211110
tempest
232110
211007
petrol
232007
211016
indigo
232016
211096
electric
232096
211088
evergreen
232088
211087
moss
232087
211085
citrus
232085
211099
gold
232099
211076
pebble
232076
211093
truffle
232093
211081
cocoa
232081
211072
melon
232072
211003
tangerine
232003
211100
lilac
232100
211091
pink
232091
211008
red
232008
211083
berry
232083
211094
cinnamon
232094
211114
chocolate
232114

Flotex borders (rollengte 15 meter) kunnen in 2
breedtematen worden besteld. De eerste 3 cijfers van
het kleurnummer geven de breedte aan:
211xxx border 11cm
232xxx border 22cm

ACOUSTIC PLUS
Akoestische hinder is de nummer 2 klacht wanneer het gaat over de werkomgeving. Verbeterde
akoestische eigenschappen helpen de concentratie te verhogen.
Forbo Flooring Systems biedt Flotex tegels met een
speciale backing die de impact van geluidsreductie
verhoogt tot een totaal van 22 dB. Waarmee deze tegels
ideaal zijn voor gebruik in bijvoorbeeld onderwijs,
kantoren en openbare ruimtes. De AcousticPlus kan
alleen worden besteld voor de tegelitems.

De AcousticPlus kan besteld worden in alle
tegelkleuren als een special van met een
minimum hoeveelheid van 700m²/kleur. De
AcousticPlus 746006 (grijs) is standaard op
voorraad.

Flotex AcousticPlus biedt een goede geluidsabsorptie
van 0,25, vergelijkbaar met de meest gebruikte tapijten
op rol en in tegels.
Naast geluidsabsorptie biedt Flotex AcousticPlus ook
een zeer goede schokabsorptie. Dit is relevant voor
gebieden waar mensen lang moeten staan en waar
voetcomfort belangrijk is.

20% gerecycleerde polyster

LEISURE & HOSPITALITY
Uitnodigend en
representatief met visuele
aantrekkingskracht, dat is
wat uw restaurant, hotel of
museum zou moeten zijn.
De vloerbedekking kan hier
een vitaal onderdeel van zijn.
Akoestiek en onderhoud zijn
essentieel, het vloerontwerp
doet de rest.

WASBAAR
Flotex kan worden
gereinigd met water
en een borstel. Na
het reinigen zal het
niet glad worden
en droogt het snel.
Zo eenvoudig om
schoon te houden.

Kurshi hotel, Latvia

ONDERWIJS
Creatieve en inspirerende
omgevingen, dat is wat
kinderen nodig hebben om te
leren en zich te ontwikkelen.
Naast spelen en hardlopen
hebben ze ook rustige
momenten nodig om zich te
concentreren. Flotex biedt
al die mogelijkheden. De
kleurrijke designs in onze
Flotex Colour-collectie helpen
u de ideale omgeving te
creëren voor opgroeiende
kinderen.
Flotex heeft de
eigenschappen van een
vlakke vloer, maar biedt de
akoestische prestaties van een
textielvloer. Het is duurzaam
en slaagt er uitstekend in om
fijn stof op te vangen en het
bij het stofzuigen weer los te
laten.

<22 dB

Vermindering van impactgeluid
en 0,25 geluid in kamerruimte

Het grootste
conncentratieprobleem
op scholen is lawaai.
Hier is het essentieel
om ruimtes met lage
geluidsniveaus te
hebben.

Chunnam library, Korea

GEZONDHEIDS- & OUDERENZORG
Zich thuis voelen in een
ziekenhuis of in een
woonzorgcentrum helpt de
patiënten en de bewoners
bij hun genezingsproces
en bezorgt hen een
aangenaam gevoel. Wanneer
gezondheidszorg moet
worden verstrekt, gebeurt dat
het best in een omgeving die
niet al te zeer verschilt van
wat de mensen gewoon zijn.
Flotex helpt u dat gezellige
en warme gevoel op te
creëren. Bovendien is Flotex
gemakkelijk schoon te maken
en veilig om over te lopen.


UITSTEKENDE
SLIPWEERSTAND

Flotex is veilig om op
te lopen, zelfs voor
mensen die minder
stabiel op hun benen
staan. Een veilig
gevoel dat bijdraagt
aan de gezelligheid
van de omgeving.

Erskine Court Care home, United Kingdom

KANTOREN
penang | mercury

In kantoren zijn zowel
inspirerende plekken als
rustige hoekjes een must.
Dankzij Flotex speelt u op
verschillende manieren
met designs, ongeacht of
u planken, tegels of banen
in combinatie met borders
gebruikt. Zorg ervoor dat
uw kantoor opvalt en dat
iedereen er graag zou
willen werken. Dankzij de
duurzame constructie van
Flotex blijft de vloer er heel
lang als nieuw uitzien. De
Impactgeluidsreductie van
22 dB is een extra troef,
omdat u met Flotex zelfs
in landschapskantoren
het geluidsniveau kunt
verminderen. Bovendien kan
de ruimteakoestiek met 0,25
dB worden verbeterd. Deze
vloerbedekking onderscheidt
zich ook door haar ultralage
emissies, waardoor ze
bijdraagt tot een gezonder
binnenklimaat..

LAGE ROLWEERSTAND

Flotex heeft een
lage rolweerstand,
waardoor u deze
vloeren gemakkelijk
in kantoren kunt
gebruiken. De vezels
keren terug naar
hun oorspronkelijke
positie en zo blijft de
vloer als nieuw.

OLX office, Brazil

RETAIL
Winkels moeten
tegenwoordig die extra
functie bieden om mensen
naar de stenen winkel te
lokken. Een goed ontwerp,
vindingrijkheid, kleurinvloed
en comfort zijn belangrijk.
Met Flotex kunnen aan alle
eisen worden voldaan. De
eenvoudig te reinigen en
duurzame constructie zorgt
ervoor dat het nog jarenlang
aantrekkelijk blijft.

MACHINALE
REINIGING
Een veilige,
comfortabele
winkelomgeving
met een vloer die
machinaal kan worden
gereinigd. Flotex kan
het allemaal aan.

City 2 Shopping Centre, Denmark

FLOTEX VISION DIGITAL PRINT
Flotex Vision biedt een unieke collectie van meer dan 500 digitaal geprinte designs, van bloemenpatronen tot realistische afbeeldingen
van natuurlijke materialen. Op onze Flotex Vision website ontdekt u alle designs en kleurencombinaties in een levensechte omgeving. Om
alle 500 kleurencombinaties te tonen, hebben we een Flotex Vision Digital Library gemaakt, waar je alle designs en kleurencombinaties
kunt zien en ermee kunt spelen in verschillende kamerinstellingen.

www.flotexvision.com

VLOERPLANNER
Wil je je vloer visualiseren, gebruik dan onze vloerplanner.
Alle collecties zijn geïntegreerd en u kunt zien hoe het ontwerp er zal zien in een bepaalde ruimte.

www.forbo-flooring.be/vloerplanner
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FLOTEX
De 80 miljoen rechte nylonvezels die elektrostatisch worden
gevlokt, vangen fijnstof en allegenen op. De unieke structuur
zorgt ervoor dat deze kunnen worden vrijgegeven bij het
stofzuigen. Daarom is Flotex de enige textielvloer met
goedkeuring van de British Allergy Foundation.

TAPIJT
Lussenpooltapijt of losse nylon gesneden poolvezels
houden fijn stof en allergenen goed vast, maar wegens
de complexe aard van de oppervlaktepool komen die
minder vlot los. Zo wordt de vloerbedekking na verloop
van tijd een onhygiënische broeihaard van bacteriën.

Flotex onderscheidt zich van andere textiele vloerbedekkingen vanwege de unieke constructie. Door de combinatie van een
gevlokt oppervlak met een hoge dichtheid en een stevige, veerkrachtige basis, biedt Flotex het beste van beide werelden.
Duurzaam en comfortabel
Ontdek de duurzaamheid en stevigheid van Flotex, het
resultaat van de 80 miljoen nylon 6.6. vezels per vierkante
meter, en geniet van de rust en het comfort die normaal
alleen met tapijt geassocieerd worden.

Geluidsreductie en goede binnenluchtkwaliteit
De vezels presteren niet alleen bij geluidsabsorptie (> 20dB)
en comfort, ze vangen ook allergenen en fijn stof uit de
lucht. Het goede ding is dat ze het ook moeiteloos loslaten
tijdens het schoonmaken, zowel droog als nat. Dit zorgt voor
een goede luchtkwaliteit binnenshuis, wat vooral belangrijk
is voor mensen met allergieën. Het label Seal of opproval
van de British Allergy Foundation bevestigt dit.

RECHTE NYLON
6.6 VEZELS
(FLOCK)
vangen fijnstof
en allergenen
die gemakkelijk
vrijkomen bij het
stofzuigen

Flotex banen
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ROLWEERSTAND
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Flotex tegels & planken
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tapijt
carpet

Stofzuigen verwijdert
het DUBELLE van
ALLERGENEN ivm
klassiek tapijt

Ultra lage
emissie

Nylonvezels 6,6
Flock lijmbed
Niet-geweven glasvezel
PVC-foam gesloten celstructuur
Versterkte glasvlies
PVC-foam gesloten celstructuur
Compacte PVC laag
Compacte PVC laag
Gerecycleerde PVC-rug

REINIGING EN ONDERHOUD
Gebruik altijd een Coral entreemat om zoveel mogelijk vuil uit het gebouw te houden en de vloer er langer goed uit te laten zien.

Plaatselijk reinigen
Veel gemorste vloeistoffen kunt u gewoon met zuiver warm water of
een tapijtreinigingsmiddel verwijderen. Diepe en hardnekkige vlekken
haalt u weg met een verfschraper en een borstel.

Regelmatige reiniging
Wanneer u uw Flotex vloerbedekking regelmatig stofzuigt en de
vlekken verwijdert, kunt u elke dag opnieuw van een mooie vloer
genieten. Een regelmatig reinigingsprogramma zal de noodzaak voor
groot onderhoud minimaliseren.

Periodiek onderhoud
Een periodiek onderhoud met een spoel-, borstel- en waterzuiger /
3-in-1 machine garandeert het beste resultaat op Flotex.

ANDERE FLOTEX COLLECTIES
FLOTEX LINEAR
De collectie Flotex Linear bestaat uit vijf stijlvolle lineaire designs, die op
verschillende manieren kunnen worden geplaatst. Bij deze collectie zijn de kleuren
tussen de verschillende collecties op elkaar afgestemd, zodat u ze met elkaar
kunt combineren en spannende vloerontwerpen kan creëren. De baan- en de
tegelvarianten van de collectie bieden ruimte voor extra combinaties.

FLOTEX VISION
Flotex Vision biedt een unieke collectie van meer dan 500 digitaal geprinte
designs, van bloemenpatronen tot realistische afbeeldingen van natuurlijke
materialen. Op onze Flotex Vision website ontdekt u alle designs en
kleurencombinaties in een levensechte omgeving.

FLOTEX BESPOKE
Heb je een eigen idee voor een vloerontwerp, laat het dan afdrukken op Flotex.
We kunnen het ontwerp voor je maken en afdrukken met onze digitale printers.
Je kunt spelen met logo’s, kleuren en bijpassende prints. Laat je leiden door je
verbeelding.

FLOTEX PLANKS
In de trends van modulaire vloeren kunnen onze Flotex Planken u helpen om
trendy vloeren te creëren die zich van elk ander ontwerp onderscheiden. Je kunt
spelen met ontwerpen, kleuren en installatiepatronen.

FLOTEX CITYSCAPE
De gebosseleerde lijnen in Flotex Cityscape creëren een intrigerend
driedimensionaal vloerontwerp dat in het licht verandert vanuit elke hoek
waarin u ernaar kijkt. Dit unieke assortiment gevlokte tegels is geïnspireerd op
de lijnen en snijpunten van het stedelijk landschap. De rasterachtige patronen
die in de nylonvezels gebosseleerd zijn, creëren een voelbare en comfortabele
vloer. Cityscape maakt gebruik van het geavanceerde lineaire Integrity- en het
meerkleurige Complexity-design.

FLOTEX BY STARCK
Forbo Flooring Systems werkte samen met visionair ontwerper Philippe Starck
aan het ontwerpen van een zeer innovatieve collectie vloerbekledingen: Flotex by
Starck. Philippe Starck creëerde een collectie met 3 unieke ontwerpen, genaamd
Vortex, Artist en Twilight. Elk van deze ontwerpen bestaat uit vier afzonderlijke
delen die u naar wens combineert tot patronen – op uw maat en helemaal naar uw
smaak.

FLOTEX TIBOR
Baanbrekend textielontwerper Tibor Reich - maker van Tibor - was een van de
meest prominente figuren in de Britse naoorlogse textielindustrie. Forbo werkte
samen met deze Britse designlegende aan een opwindend nieuw vloeraanbod.
De meeste ontwerpen zijn afgeleid van Tibor’s baanbrekende Fotexur-collectie,
gelanceerd in 1957. Gedrukt op Forbo Flotex in levendige kleuren, Tibors
innovatieve Fotexur-ontwerpen hebben een tijdloos gevoel, ondanks dat ze al 70
jaar oud zijn.

FLOTEX SOTTSASS
Baanbrekend, zowel esthetisch als technisch. Flotex Sottsass is het resultaat van
een creatieve samenwerking tussen Forbo Flooring en de Italiaanse ontwerpstudio
Sottsass Associati die eind vorige eeuw verantwoordelijk was voor de beroemde
trend van Memphis Design. De Sottsass ontwerpen bestaan uit unieke organische
vormen en onregelmatige, schijnbaar willekeurige patronen.

