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'Iconic Award' voor Flotex planken 

 

 

    
 

Buitengewone prestaties en modern design overtuigen de jury 
De collectie Flotex planken van Forbo Flooring System werd onlangs door de Duitse 'Rat 
für Formgebung' (Designraad) in Frankfurt met de 'Iconic Award' bekroond. De prijzen van 
de Designraad worden elk jaar toegekend aan de meest innovatieve bouwprojecten, 
architecturale concepten, bouwmaterialen en interieurafwerkingen. Kwaliteit, esthetische 
eigenschappen, constructie en zin voor detail zijn enkele van de criteria die bij de 
beoordeling van de deelnemende creaties worden gehanteerd. Flotex kreeg in alle 
categorieën de hoogste score toegekend.  
 
Met zijn meer dan 80 miljoen nylon 6.6 vezels per vierkante meter, die samen een 
onverwoestbare hygiënische textiele vloerbedekking vormen, werd het product zowel 
modern als innovatief genoemd. De zes designs van de collectie werden niet alleen 
gewaardeerd om hun designkwaliteit, maar ook om de kwaliteit van de high definition 
printtechniek waarmee het product wordt gecreëerd. Volgens de jury volstond dit om de 
'Iconic Award' voor 2017 aan de Flotex planken toe te kennen. 
 
De prijsuitreiking vindt plaats op 4 oktober 2017 in de showroom van BMW World in 
München (Duitsland). 
 
Meer informatie vindt u op de volgende website: http://www.iconic-
architecture.com/no_cache/iconic-directory/iconicdirectory/show/Project//flotex-
planks.html. Voor een overzicht van de collectie of om een staal te bestellen kunt u 
terecht op: www.forbo-flooring.be  
 
 
 
 
Forbo Flooring Systems, een verantwoorde marktleider 
Forbo Flooring Systems is een wereldwijde marktspeler op het vlak van linoleum, 
projectvinyl, tapijttegels, Flotex vloerbedekking, Coral schoonloopsystemen en 
vinylvloeren. Naast het gamma vloerbedekkingen ontwikkelt, produceert en verkoopt 
Forbo een uitgebreid aanbod professionele onderhoudsproducten. Alle Forbo producten 
blinken uit op het vlak van functionaliteit en duurzaamheid. Forbo Flooring Systems 
houdt er milieubewuste productieprocessen en een erg uitgebreide klantendienst op na. 
Forbo Flooring maakt deel uit van de Zwitserse Forbo Group en is eigenaar van twintig 
productievestigingen en bijkantoren verspreid over 32 landen. 
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Bezoek onze website voor meer informatie: www.forbo-flooring.be . Of neem 
contact op met dhr. Luc Meyts van Forbo Flooring Marketing via 
info.belgium@forbo.com 
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