
De unieke 
ONTWERPSERVICE
van Forbo Flooringvan Forbo Flooring



De uitgebreide collecties, een diversiteit aan dessins en kleuren en al hun combinatie-
mogelijkheden maken veel mogelijk, om u daarbij te helpen is er de Forbo Ontwerpservice.

Ontdek het inspirerende 
effect van de gratis
Forbo ONTWERPSERVICE

Elk ontwerp komt tot stand in nauwe samenwerking met de opdracht-
gever. Allereerst worden de wensen besproken en eventueel wordt de 
locatie bezocht. Er wordt gekeken naar de architectuur van het gebouw, 
de inrichting en indeling van het interieur, de gewenste sfeer, het be-
staande kleurgebruik én het gebruikersdoel van de ruimte. 
Op basis van een bestaande bouwtekening of plattegrond maakt de 
ontwerper vervolgens een ontwerp op maat. Kleurstalen maken goed 
zicht- en tastbaar welke materialen in het ontwerp gebruikt zijn. Ook 
wordt het idee áchter het ontwerp toegelicht. Hierbij is het goed om te 
weten dat de kleuren van de linoleum-, tapijt- en vinylcollecties optimaal 
op elkaar zijn afgestemd. Na goedkeuring kan het ontwerp naar het 
vloerenbedrijf voor het aanvragen van een o� erte.

De Schake l, Vinkeveen



BoumanGGZ , Rot terdam

In de praktijk
BoumanGGZ is een instelling voor geeste-
lijke gezondheidszorg. De organisatie beheert 
zo’n vijftig panden, waaronder panden voor 
intensief Beschermd wonen (iBw’s). Onlangs 
werd er een nieuwe iBw gebouwd. Voor het 
kleurenvloerplan werd de samenwerking ge-
zocht met de ontwerpservice.

Theo du Mez, coördinator Bouw en zijn col-
lega Madelon Schouten, facilitair coördinator, 
waren verantwoordelijk voor het interieur van 
de nieuwe iBW. Schouten: “We wilden een 
inrichting en een kleurstelling waar een hui-
selijke sfeer van uitgaat, een gevoel van veilig-
heid en vertrouwdheid is belangrijk voor de 
bewoners.” Ook spelen praktische aspecten 
een rol. Een vloer moet sterk zijn, duurzaam 
en makkelijk schoon te houden. “Dan kom je 
al snel uit bij Marmoleum”.

Hoewel de stalenboeken al een goed idee 
gaven van de mogelijkheden met Marmo-
leum, konden ze zich nog niet goed voor-
stellen hoe een en ander in de praktijk zou 
uitpakken. De ervaring van Forbo-ontwerper 
Michiel van Nieuwland hielp hen verder. Du 
Mez: “Op zijn advies kozen we voor warme 
kleuren en natuurtinten in de privévertrekken. 
De � tnessruimte en het internetlokaal heb-
ben kleuren die bij die activiteiten passen.” 
De reacties van bewoners en werknemers 
zijn heel positief. “Voorheen kozen we steeds 
de veilige weg: alles lichtblauw of lichtgroen”, 
zegt du Mez. “Heel klinisch eigenlijk. We zijn 
daarom blij met de levendigheid en het ka-
raktervolle van de kleurencombinaties waar 
we nu mee werken.”

“Een doordacht 
vloerplan is een 
heel goede basis om 
interieurbeslissingen 
te nemen. Een goede 
sparringpartner 
helpt je een eind op 
weg.”
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Michiel van Nieuwland, Theo du Mez en Madelon Schouten

VOOR



15
21

65
/0

82
01

3

De Forbo Ontwerpservice in he t kort :
- Exclusief voor linoleum, tapijt en/of vinyl 
 van Forbo Flooring

- Vele combinatiemogelijkheden qua kleur, 
dessin en materiaal

- Ontwerp is afgestemd op alle aspecten 
 van het interieur en de wensen van de gebruiker

- Persoonlijke samenwerking gedurende het 
ontwerptraject

Meer weten?
Ook interesse in een gesprek met de 
ontwerper van Forbo Flooring? 
Stuur dan een mail naar 
michiel.van.nieuwland@forbo.com 
of bel naar 075 647 72 21. We nemen zo snel 
mogelijk contact met u op. 

Volg ons op: 
www.facebook.com/forbo� ooringnl
www.pinterest.com/forbo� ooring

www.forbo-� ooring.nl 

Koning Willem 1 College, 
‘s-Hertogenbosch

De Ontwerp-
service bewijst 
dat creativiteit 
en functionaliteit 
prima hand in 
hand gaan.

Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag

Noordik College, Vriezenveen


