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Keuzes maken draait om mogelijkheden, 

ontwerpkeuzes beginnen bij de kleur.

Kleur kan een boodschap overbrengen 

zonder woorden, het roept emoties 

op, creëert verbanden en kan de sfeer 

en stemming van een omgeving 

beïnvloeden.

Kleur is persoonlijk en brengt gevoelens 

en waarden over waarmee het een 

fundamenteel onderdeel is van onze 

omgeving.

Wat kiest u?



canyon  
Flotex Canyon is een gemêleerd semi-effen 
vloerontwerp, geïnspireerd door aarde en 
rotsbodem. Het heeft een kenmerkende, sterke 
textuur met een gemiddeld contrast.

metro 
Flotex Metro is een veelzijdig semi-effen 
vloerontwerp met een breed en modern 
kleurenpalet. Het ingetogen patroon brengt 
textuur zonder een uitgesproken vorm over, 
waardoor er een beleving wordt ervaren die 
uniek is voor Flotex.

penang 
Flotex Penang biedt een verrassende uitstraling 
voor iedere moderne omgeving. Deze dessin 
creëert een fijn lineair effect en zorgt voor een 
rustig en geluidsarm, neutraal vloerontwerp. 

calgary 
Flotex Calgary biedt een breed scala aan kleuren 
in een zacht, natuurlijk ontwerp dat eenvoudig 
gecombineerd kan worden met andere 
flotexproducten of elastische vloerbedekkingen 
zoals Marmoleum. Calgary is de perfecte keuze 
voor waar een gedempte sfeer gewenst is.

CALGARY  |  METRO  |  PENANG  |  CANYON
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Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007
Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

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

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

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

calgary
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PLANKS 100 x 25 cm 100 x 25 cm

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

Canyon I limestone I p945022
Canyon I slate I p945019
Canyon I stone I p945021

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

Calgary | ash | p990010
Calgary | grey | p990020
Calgary | cement | p990012
Calgary | carbon | p990019



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

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

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

50 x 50 cmOPVALLEN DOOR EMBOSSING

Glass
De inspiratie voor dit 
patroon is glas. Het 
patroon is willekeurig 
geometrisch en kan 
gebruikt worden om 
een deel van de ruimte 
een opvallende touch 
te geven. 

Organic
Dit is een veelzijdig 
patroon met een 
subtiel effect dat de 
tegels richting geeft 
zonder al te formeel te 
worden. 

Zijn er bepaalde delen van uw vloer die u extra wilt laten opvallen? Dan zijn tegels met embossing een goede optie. Zo kunt u met het 
vloerontwerp spelen door individuele tegels te accentueren of zelfs verschillende gebieden visueel en textuurmatig te onderscheiden.
Flotex tegels met embossing presteren hetzelfde als de standaard tegels.  
Er zijn twee verschillende embossingen in 12 kleuren verkrijgbaar in de Metro collectie.

anthracite

gull citrus sand

lagoon apple truffle red

berrypetrol evergreen cinnamon

15 m x 11 / 22 cmARTLINE

Flotex Artline (rollengte 15 meter) kunnen in twee 
breedtes worden besteld.

De eerste 3 cijfers van het kleurnummer geven de 
breedte aan:

211xxx rand 11cm 
232xxx rand 22cm

Dankzij Flotex Artline kunt u uw creativiteit aanspreken bij het ontwerpen van een vloer en een gebied accentueren, ruimtes scheiden of met 
een mooie inzet een rand aan de vloer toevoegen. Flotex Artline zijn effen stroken die alleen verkrijgbaar zijn met een breedte van 11 of 22 
centimeter. Deze randen kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met Flotex-banen.

artline

 evergreen 
211088

 232088

 moss 
211087

 232087

 citrus 
211085

 232085

 gold 
211099

 232099

 pebble 
211076

 232076

 cocoa 
211081

 232081

 melon 
211072

 232072

 tangerine 
211003

 232003

 lilac 
211100

 232100

 pink 
211091

 232091

 red 
211008

 232008

 berry 
211083

 232083

 cinnamon 
211094

 232094

 chocolate 
211114

 232114

 truffle 
211093

 232093

 nimbus 
211044

 232044

 grey 
211046

 232046

 ash 
211031

 232031

 tempest 
211110

 232110

 petrol 
211007

 232007

 indigo 
211016

 232016

 electric 
211096

 232096



ACOUSTIC PLUS

20% recyclede polyester rug

De Acoustic Plus kan vanaf 700 m2 per kleur 
als speciale order besteld worden.
AcousticPlus 746006 is een voorraadartikel.

Goede akoestische eigenschappen helpen de concentratie te verhogen. Akoestische overlast 
staat op de tweede plaats in de lijst met klachten over de werkomgeving. 

Voor extra geluidsdemping hebben we een speciale rug 
voor onze Flotex-tegels ontwikkeld die contactgeluid 
met 3 dB tot maar liefst 22 dB (Lw) verlaagt. Dit is een 
extra voordeel in bijvoorbeeld scholen, kantoren en 
openbare ruimten. 

Acoustic Plus is alleen verkrijgbaar voor 
tegelproducten.

Flotex Acoustic Plus biedt een goede geluidsabsorptie 
van 0,25, wat vergelijkbaar is met de meest gangbare 
tapijten in banen en tegels. Naast geluidsdemping biedt 
Flotex Acoustic Plus ook zeer goede schokdemping. Dit 
kan handig zijn in ruimten waar mensen lang moeten 
staan en het comfort van de voetzool belangrijk is.



Een creatieve en inspirerende 
omgeving, dat is wat kinderen 
nodig hebben om zich te 
ontwikkelen. Naast spelen en 
rennen hebben ze ook rustige 
momenten nodig om zich te 
kunnen concentreren. Flotex 
kan in al deze zaken voorzien. 
De kleurrijke ontwerpen in 
deze collectie kunnen de 
ideale omgeving creëren 
waarin kinderen zich kunnen 
ontwikkelen. Flotex heeft de 
eigenschappen van een vlakke 
(elastische) vloer, maar levert 
de akoestische prestaties van 
een textielvloer.
De vloer is bovendien 
duurzaam, houdt fijnstof zeer 
goed vast en laat het ook weer 
goed vrijkomen tijdens het 
stofzuigen.

Chunnam bibliotheek, Korea 

Geluidsdemping in 
scholen is een van 
de meest belangrijke 
eigenschappen 
zodat een kind 
zich goed kan 
concentreren 
en daarmee de 
leerprestaties kan 
verhogen. 

<22 dB 
Vermindering van contactgeluid 
en een absorptie coëfficiënt 
van 0,25

  
ONDERWIJS

SCHOONMAKEN  
MET EEN MACHINE

Winkels moeten vandaag 
de dag extra hun best doen 
om de toegevoegde waarde 
van een fysieke winkel 
te laten zien. Een goed 
ontwerp, overzichtelijkheid, 
kleurinvloeden en comfort 
zijn belangrijk. Flotex kan 
aan al deze eisen voldoen. 
De duurzame constructie is 
gemakkelijk schoon te maken 
en zorgt ervoor dat de vloer 
er ook na jarenlang intensief 
gebruik, nog goed uit blijft 
zien.

  
RETAIL 

Een veilige, prettige 
omgeving met 
een vloer die met 
een machine 
schoongemaakt kan 
worden. Flotex kan het 
aan en gaat lang mee.

City 2 Shopping Centre, Denmark



penang | mercury 

Flotex heeft een 
lage rolweerstand, 
waardoor het zeer 
geschikt is voor 
kantoren. Vanwege 
de duurzame 
constructie nemen de 
vezels na belasting 
hun oorspronkelijke 
positie weer aan 
en blijft de vloer als 
nieuw.

  
ZIEKENHUIZEN & OUDERENZORG
Wanneer mensen zich thuis 
voelen in een ziekenhuis 
of een verzorgingstehuis, 
genezen ze sneller en voelen 
ze zich eerder op hun gemak. 
Zorg kan het beste verleend 
worden in een omgeving 
die lijkt op de omgeving die 
mensen gewend zijn. Flotex 
kan dat knusse en warme 
gevoel van thuis creëren. Een 
bijkomend voordeel is dat het 
gemakkelijk schoon te maken 
is en veilig om op te lopen.

Kantoorontwerpen vereisen 
inspiratie, maar op sommige 
plaatsen ook rust. Of het 
nu gaat om planken, tegels 
of banen, eventueel in 
combinatie met randen, 
met Flotex kunt u volop 
experimenteren. Maak van 
een kantoor een opvallende 
plek waar iedereen zou willen 
werken. Door de duurzame 
constructie van Flotex blijft 
de vloer als nieuw. Door 
de contactgeluidsisolatie 
van wel 22 dB wordt het 
lawaai beperkt, zelfs in open 
kantoorruimtes. Daarnaast 
wordt door de vermindering 
van het contactgeluid de 
akoestiek en de ruimte 
verbeterd. 

  
KANTOOR

LAGE ROLWEERSTAND

Flotex heeft een 
hoge slipweerstand 
en is onder elke 
omstandigheid een 
veilige vloer. Dat geeft 
een goed gevoel voor 
u en uw klanten.

UITSTEKENDE 
SLIPWEERSTAND

Erskine Court Care home, Verenigd Koninkrijk OLX office, Brazilië





 digital print
Met Flotex Vision biedt Forbo een unieke collectie van meer dan 500 digitaal geprinte ontwerpen in hoge resolutie.
De ontwerpen zijn ingedeeld in 6 thema’s, van realistische beelden van natuurlijke materialen tot bloemenpatronen en grafische prints. 
Alle ontwerpen zijn verkrijgbaar in meerdere kleur(en)combinaties. Op onze website vindt u voorbeelden van elk design in een bepaalde 
kleurencombinatie. Om u alle 500 kleurencombinaties te laten zien, hebben we de Flotex Vision Digital Library gemaakt. Hier kunt u alle 
ontwerpen en kleurencombinaties bekijken en ermee spelen in verschillende interieurs.

www.flotexvision.com 

VLOERPLANNER
Met onze vloerplanner kunt u een visuele voorstelling van uw vloer maken.
Alle collecties zijn hierin opgenomen en u kunt zien hoe het ontwerp er op grote schaal uitziet. 

www.forbo-flooring.nl/vloerplanner 

Rijswijkse schouwburg, Nederland

Flotex kan 
schoongemaakt 
worden met water 
en een borstel. De 
vloer wordt na het 
schoonmaken niet 
glad en droogt snel. 
U kunt uw vloer 
dus gemakkelijk 
schoonhouden.

WASBAAR

  
HOSPITALITY & LEISURE 
Uitnodigend en 
representatief met visuele 
aantrekkingskracht, dat is 
wat uw restaurant, hotel of 
museum zou moeten zijn. 
De vloerbedekking kan hier 
een essentiële rol in spelen. 
Akoestiek en reinigbaarheid 
zijn essentieel, het 
vloerontwerp en het dessin 
doen de rest.



De 80 miljoen rechte polyamide vezels die elektrostatisch 
in de backing gevlokt zijn, vangen fijnstof en allergenen 
op. Deze unieke structuur zorgt ervoor dat deze stoffen 
vastgehouden worden en pas vrijkomen bij het stofzuigen. 
Daarom is Flotex de enige textielvloer die erkend is door 
de British Allergy Foundation.

GEMAKKELIJK EN 
VOORAL GRONDIG 

TE REINIGEN

HYGIËNISCH FLOTEX
carpet

LAGE 
ROLWEERSTAND

Tot 80 miljoen  
vezels per m2

garanderen een hoge 
duurzaamheid

<52% 
gerecycled 
materiaal

RECHTE 6.6 
POLYAMIDE VEZELS

Vangen fijnstof en 
allergenen op, 

die gemakkelijk  
vrijkomen bij 

het stofzuigen

Extreem  
lage emissie

Flotex tegels en planken

Flotex banen

Rechte 6.6 polyamide vezels
Lijm
Glasvezel
PVC schuim nr.1
Versterking door
middel van glasvezel
PVC schuim nr.2
Compacte PVC laag nr.1
Compacte PVC laag nr.2
Recyclede PVC rug
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Bij het stofzuigen worden 
2x zo veel ALLERGENEN 

verwijderd in vergelijking 
met traditioneel

 tapijt

tapijt
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DE ENIGE TEXTIELE 
VLOERBEDEKKING ERKEND DOOR DE 
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SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Vlekken verwijderen

Hoe sneller een vlek behandeld wordt, des te beter het resultaat. 
Veel vlekken kunnen met schoon warm water of een 
tapijtschoonmaakmiddel verwijderd worden. 
Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar binnen, om uitbreiding 
te voorkomen. Grotere en hardnekkigere vlekken kunnen verwijderd 
worden met een plamuurmes en een borstel.

Schoon, gezond en veilig. 
Schoonmaken is het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil en andere elementen die storend zijn voor mens, materiaal en/of omgeving. Het is 
belangrijk voor de gezondheid en veiligheid. Een schone ruimte biedt meer plezier en een hogere productiviteit of het nu gaat om werken of leren. 

Regelmatig schoonmaken

Flotex dient regelmatig te worden gezogen. 
Wij raden u aan een borstelzuiger te gebruiken, voorzien van een 
elektrisch aangedreven roterende borstel.
Regelmatig stofzuigen met een krachtige borstelzuiger is de meest 
effectieve manier voor het verwijderen van stof en vuil. Door de 
borstelende beweging wordt ook het vuil tussen de vezels verwijderd.

Onderhoud

Voor het onderhoud van Flotex heeft men standaard 
tapijtreinigingsapparatuur nodig. Flotex periodiek onderhouden met 
een borstel en waterzuiger of een 3-in-1-machine garandeert de beste 
resultaten.
De reinigingsfrequentie en het type machine zijn afhankelijk van de 
hoeveelheid voetverkeer en de aard van de vervuiling. Het is aan te 
raden om voor uw vloerbedekking een reinigingsprogramma op te 
stellen.

Kijk op www.forbo-flooring.nl voor gedetailleerde 
schoonmaak- en onderhoudsinstructies



Forbo Flooring Systems heeft in samenwerking met de visionaire ontwerper 
Philippe Starck een zeer innovatieve collectie ontwikkeld: FLOTEX BY STARCK. 
Philippe Starck heeft een collectie met drie dessins ontworpen, genaamd Vortex, 
Artist en Twilight. Deze bestaan elk uit afzonderlijke delen, die vrijelijk kunnen 
worden gecombineerd tot een patroon voor uw project dat op uw behoeften en 
voorkeuren is afgestemd.

De embossing in Flotex Cityscape creërt een intrigerend driedimensionaal 
vloerontwerp dat verandert in het licht naargelang de hoek waaronder u ernaar 
kijkt. Deze unieke tegelreeks is geïnspireerd door de lijnen en kruispunten van 
het stedelijke landschap. De grafische patronen die door middel van embossing 
in de nylonvezels zijn aangebracht creëren een tactiele en comfortabele vloer. 
Cityscape combineert het verfijnde lineaire Integrity-dessin met het veelkleurige 
Complexity-dessin.

Flotex Vision is een unieke collectie van meer dan 500 digitaal geprinte 
vloerontwerpen, van realistische beelden van natuurlijke materialen tot 
bloemenpatronen en grafische prints. Om alle ontwerpen en kleurencombinaties 
te kunnen zien in de diverse ruimtes, bezoekt u onze Flotex Vision-website  
www.flotexvision.com

Heeft u zelf een idee voor een vloerontwerp? Laat het op Flotex printen. 
Wij kunnen het ontwerp voor u maken en op Flotex banen printen. U heeft de 
vrijheid om de mogelijkheden te bekijken met logo’s, kleuren en verschillende 
patronen. Laat uw creativiteit de vrije loop.

Flotex Linear bestaat uit een stijlvolle collectie van 5 afzonderlijke lineaire 
ontwerpen, die op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden. De 
Linear-collectie van Flotex heeft kleuren die gecombineerd kunnen worden in 
spannende vloerontwerpen. De variatie in banen en tegels biedt veel ruimte voor 
verschillende combinaties.

 digital print

Binnen de trends van modulaire vloeren kunnen onze Flotex-planken u helpen bij 
het ontwerpen van vloeren die zich onderscheiden van elk ander ontwerp. Ontdek 
de eindeloze mogelijkheden door te spelen met kleuren, prints en legpatronen. 

De baanbrekende textielontwerpen Tibor Reich, de man achter het Tibor 
ontwerp, was een van de meest vooraanstaande figuren in de naoorlogse 
Britse textielsector. Forbo heeft in samenwerking met deze legendarische Britse 
ontwerper een spannende collectie Flotex gemaakt. De meeste ontwerpen zijn 
gebaseerd op de baanbrekende Fotexur-collectie van Tibor die in 1957 gelanceerd 
werd. Tibors innovatieve Fotexur-ontwerpen, op Forbo Flotex in levendige kleuren 
geprint, scheppen een tijdloze sfeer, ook al zijn ze 70 jaar oud.

Esthetisch baanbrekend. De Flotex Sottsass-vloerbedekking is het resultaat van 
de creatieve samenwerking tussen Forbo Flooring en de Italiaanse ontwerpstudio 
Sottsass Associati, verantwoordelijk voor de beroemde Memphis Design-trend aan 
het einde van de vorige eeuw. De Sottsass-ontwerpen hebben unieke organische 
vormen en onregelmatige en ogenschijnlijk willekeurige patronen.

  
ANDERE FLOTEX PRODUCTEN



Sarlon Modul’Up is een unieke losleg vinyl vloerbedekking die zonder lijmen kan worden 
geïnstalleerd. Modul’Up is verkrijgbaar in een compact en akoestische versie die een 
contactgeluidsreductie biedt van 19 dB. Modul’Up is ideaal voor ruimtes met veel verkeer; 
snelle en eenvoudige installatie, geen overlast en geen geuren. De vloer kan direct na 
installatie worden belopen. De Modul’Up dessins variëren van natuurlijk eiken tot modern 
beton.

Sphera is synoniem aan een veilige en hygiënische vloer die bijdraagt aan een gezond 
binnenklimaat. Sphera vloeren zijn 100% ftalaatvrij, hebben een extreem lage emissie en 
worden gemaakt in onze Nederlandse Forbo-fabriek die volledig op groene energie draait en 
waar productieafval niet aan de orde is.

Allura, de Luxe Vinyl Tegel collectie van Forbo. Allura wordt geproduceerd met geavanceerde 
technieken waardoor Allura extra vormvast is. Dankzij de manier waarop het reliëf en 
de toplaag worden aangebracht blijft Allura een prachtige uitstraling houden. Allura is 
beschikbaar in drie systemen: Allura dryback (gelijmd), Allura Flex (losleg) en in Allura Click 
(een full PVC clicksysteem).

Maak kennis met Marmoleum, de eerste CO2-neutrale vloer ter wereld. 
Een fascinerende wereld van kleuren en dessins. Met een breed scala aan collecties biedt 
Marmoleum ongekende mogelijkheden. Ons doel is een excellente vloer met optimale 
eigenschappen voor elke omgeving. Een hygiënische vloer, geïnspireerd door de natuur. 

De Eternal banen collectie omvat een keur aan dessins en kleuren. Van steen, textiel en abstract 
tot hout. Het wordt volledig in Nederland ontworpen en gemaakt. Tenzij u kiest voor digitaal 
geprint, want dan kunt u het helemaal zelf ontwerpen. Ontdek de mogelijkheden van deze 
betrouwbare designvloer.

Veiligheid. Design. Vertrouwen.
De Step collectie van Forbo omvat een uitgebreide serie antislip vloeren die voldoen aan de 
veiligheidseisen die gelden voor een groot aantal toepassingen. Alle producten in de Step 
collectie voldoen of overtreffen de eisen van de Europese normen en de Britse Health and 
Safety Executive (HSE).

Tessera tapijttegels en planken staan bekend om hun esthetische vormgeving en uitstekende 
prestaties in de meest veeleisende omgevingen. Wij bieden Tessera tapijttegels en planken aan 
in verschillende constructies; lussenpool, gesneden pool, combineerde pool en richtingloos. 
Met Tessera heeft u geweldige ontwerpmogelijkheden voor elk gedeelte van uw gebouw!

Dit flexibele mattensysteem vermindert de schoonmaakkosten (water, schoonmaakmiddelen, 
tijd, elektriciteit enz.) en verlengt de levensduur van uw vloerbedekking. 

Nuway schoonloopsystemen omsluiten vuil en vocht in veel belopen entree-gebieden en 
helpen de schoonmaakkosten te verminderen. Er kan gekozen worden voor een oprolbare, 
omkeerbare, verwisselbare of vaste mat. 

  
MEER VAN FORBO



NADERE INFORMATIE

Volg ons ook op social media 

Complete vloeroplossingen met 100% garantie
Voor iedere vloerbedekking van Forbo Flooring is een System Solution beschikbaar, waardoor u altijd 
gegarandeerd bent van een mooi resultaat en verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige vloer. Een 
vloer die aan de hoogste eisen voldoet en met uiterste precisie is geïnstalleerd. Bovendien krijgt u een 
unieke 10 jaar totaalgarantie.  
En omdat een ongeluk nu eenmaal in een klein hoekje zit, biedt Forbo bij problemen snel een oplossing. 

Forbo is altijd uw enige aanspreekpunt;
  •  Deze garantie biedt u de zekerheid dat problemen binnen 4 weken voor u worden opgelost;
  •  De 7 unieke totaal vloeroplossingen zijn uitvoerig getest en garanderen een probleemloze vloer;
  •  Het project wordt kosteloos bezocht en u krijgt een schriftelijk installatieadvies op maat van één van 

onze technische specialisten;
  •  Op basis van dit installatieadvies op maat, kunt u offertes aanvragen die onderling vergelijkbaar zijn. 

Een complete offerte zonder verrassingen achteraf;
  •  Voor uw zekerheid zullen er gedurende de werkzaamheden controlebezoeken worden uitgevoerd.

ForbOnline
Vind 24/7 informatie in onze webshop forbOnline over uw orders, beschikbare voorraden, ‘track + 
trace’ van status order, orderhistorie en een chatfunctie met Customer Services. U plaatst makkelijk 
en eenvoudig uw bestelling.  Deze webshop is bedoeld voor  woninginrichters, vloerenbedrijven en 
groothandels. www.forbonline.forbo.nl

Archidea
Met het magazine Archidea geeft Forbo Flooring erkende en ‘upcoming’ architecten een platform 
waar ze hun meningen en visies over architectuur kunnen geven. 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

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

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

Installatie en onderhoud  
Forbo Experts in vloerbedekkingen. De Technisch Adviseurs van Forbo Flooring Systems voorzien u 
graag van technische informatie, uitleg over de juiste methode van installeren en advies over welke 
vloer het meest geschikt is wat betreft gebruik en toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat onze 
instructeurs advies en/of praktische ondersteuning geven bij een project. Wij delen graag onze 
jarenlange kennis met u en denken mee over oplossingen! Forbo houdt van praktisch: zo kunt u onder 
meer trainingen in onze eigen praktijkschool volgen, maar ook op locatie. Daarnaast biedt Forbo 
schoonmaakdemonstraties aan. Tevens kunt u installatie- en onderhoudvideo’s downloaden via:  
www.forbo-flooring.nl/techniek-opleiding

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

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




