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Spelen met kleur met nieuwe Flotex Colour 
Forbo introduceert modulaire collectie met vier dessins en maar liefst 90 kleuren 
 
 
Forbo Flooring introduceert deze maand haar nieuwe Flotex Colour collectie met 
spraakmakende trendkleuren. De vier dessins en maar liefst 90 kleuren in banen, tegel- en 
plankformaat geven klanten de mogelijkheid hun eigen ontwerp te maken en zo hun 
signatuur aan een ruimte te geven. De nieuwe collectie is ontwikkeld vanuit Forbo’s eigen 
kleur- en designtaal en mixt en matcht dus gemakkelijk met de andere collecties, zoals 
Marmoleum of Allura.  
 
Met het zicht op rust en communicatie heeft Forbo ook speciaal een Flotex Acoustic Plus 
tegel ontwikkeld, binnen de Flotex Colour collectie. Deze zorgt dat het contact- en 
omgevingsgeluid gedempt wordt. Hierdoor kunnen werknemers, gasten en klanten zelfs in 
ruimtes met veel verkeer en mensen gemakkelijk met elkaar praten of zich concentreren 
op hun werk. Daarnaast introduceert Forbo een tegel met embossing, als onderdeel van de 
nieuwe collectie. Deze tegel met reliëf kan gebruikt worden om high-lights te geven aan 
het ontwerp. 
 
Ook Forbo’s Flotex collecties worden steeds duurzamer. Zo bestaat de polyester drager 
van zowel de Flotex Colour banen als de Flotex Acoustic Plus tegel voor 20 procent uit 
gerecyclede drinkflessen. De reguliere Flotex Colour tegels bevatten zelfs 50 procent post-
consumer afval. De Flotex vloeren stoten bovendien geen enkele emissie uit.  
 
Flotex is een hightech textiele vloerbedekking die het comfort biedt van een tapijtvloer 
met de voordelen van een harde vloer. De unieke constructie van de vloer neemt 
allergenen en fijnstof uit de lucht op en laat die daarna weer makkelijk vrij bij de 
schoonmaak. Zo verwijdert het stofzuigen van een Flotex vloer het dubbele aantal 
allergenen in vergelijking met conventionele tapijtvloeren. Dit is een van de redenen 
waarom Flotex de enige textiele vloerbedekking is die bekroond is met de prestigieuze 
Britse Allergy UK Seal of Approval. Flotex vloeren zijn daarnaast eenvoudig nat te reinigen 
en gaan heel lang mee.  
 
 
Voor veel meer info zie: www.forbo-flooring.be/nl/flotex 
 
 

http://www.forbo-flooring.be/nl/flotex
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Forbo Flooring Systems, een verantwoorde marktleider 
Forbo Flooring Systems is een internationale speler op het vlak van linoleum, projectvinyl, tapijttegels, Flotex 
nylonvezelvloeren en Coral schoonloopsystemen. Naast vloerbekleding biedt Forbo een volledig gamma van 
professionele diensten en producten aan. Alle producten van Forbo onderscheiden zich door hun functionaliteit en 
duurzaamheid. Flooring Systems engageert zich voor een milieuvriendelijke productie en een doorgedreven 
klantenservice. Flooring Systems maakt deel uit van de Zwitserse Forbo Group en omvat 20 productiebedrijven en 
bijkantoren in 32 landen verspreid over de hele wereld. 
 
Ga voor meer informatie over Forbo Flooring Systems naar: www.forbo-flooring.be.   


