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Nieuwe Flotex Cityscape collectie, een driedimensionale tegelcollectie 
geïnspireerd op het stedelijke landschap 

 

 

    
 

Innovatieve bosseleertechniek voor een nieuwe dimensie voor Flotex tegels 
De nieuwe Flotex Cityscape collectie werd geïnspireerd op de lijnen en kruispunten van 
het moderne, stedelijke landschap, die de bewegingskracht en dimensies van onze 
steden weerspiegelen. Ze verwijzen zowel naar landkaarten als naar de roosters die door 
de architectuur gevormd worden. 
 
Deze Flotex collectie bouwt verder op de unieke, innovatieve bosseleertechniek die de 
tegels een verbluffend 3D-effect geeft, dat voor het eerst bij Forbo's nieuwe collectie 
Flotex planken te zien was. Flotex Cityscape maakt gebruik van bestaande lineaire 
designs, die vervolgens met bosseleerplaten behandeld worden om het befaamde 3D-
effect te creëren. Flotex Cityscape is verkrijgbaar in twee basisdesigns (Integrity en 
Complexity) met in totaal 14 verschillende kleurenpaletten. Het eindresultaat is een 
prachtige, comfortabele en hygiënische textielvloer die zowel bijzonder veilig als extreem 
duurzaam is. 
 
Het oppervlak van de Flotex planken bestaat uit dichte nylon 6.6.-vezels die de vloer 
onverwoestbaar, maar toch comfortabel maken. Flotex is bovendien bijzonder hygiënisch, 
omdat de vezels fijn stof opvangen en vervolgens vrijgeven aan standaard 
reinigingstoestellen. 
 
De Flotex Cityscape tegels zijn gemakkelijk te plaatsen en kunnen met andere 
vloerbedekkingsproducten van Forbo Flooring Systems gecombineerd worden, zoals de 
losse Allura Flex tegels en planken. 
 
 
 
 
 
 
 
Forbo Flooring Systems, een verantwoorde marktleider 
Forbo Flooring Systems is wereldwijd actief in de productie van linoleum, projectvinyl, 
tapijttegels, Flotex textielvloeren, Coral toegangssystemen 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 
productiefabrieken en bijkantoren verspreid over 32 landen. 
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Surf naar onze website voor meer informatie: www.forbo-flooring.be. Of neem 
contact op met Forbo Flooring Marketing, dhr. Luc Meyts op 
info.belgium@forbo.com.  

mailto:info.belgium@forbo.com

