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“B
ij het verduurzamen van gebouwen dacht bijna 
iedereen tot voor kort: energie besparen, meer 
energie besparen en nog meer energie besparen. 

En natuurlijk proberen de CO2-uitstoot te reduceren. 
Maar daar komt de komende jaren een aandachtspunt 
bij: gezondheid. Het gaat er namelijk om dat je je prettig 
voelt in de omgeving waar je werkt en woont. Dat is waar 
duurzaamheid uiteindelijk om draait. Een goed 
binnenklimaat, voldoende ventilatie en licht, de juiste 
akoestiek en een prettig en duurzaam interieur zijn 
factoren die daarbij een grote rol spelen. Het komende 
jaar gaan wij als Dutch Green Building Council proberen 
de markt ervan te overtuigen dat investeren in gezonde 
gebouwen loont. Denk aan minder ziekteverzuim, een 
stijgende arbeidsproductiviteit, maar ook een hogere 
marktwaarde van het gebouw. We gaan naar ‘the next 
level van duurzaamheid’.”

To the next 
level van 
duurzaamheid

Wie is Annemarie van Doorn?
Annemarie van Doorn is directeur van de Dutch Green Building 
Council, een stichting die als missie heeft de gebouwde omgeving 
te verduurzamen. De DGBC is ook beheerder van duurzaamheids-
keurmerk BREEAM-NL. De DGBC heeft bijna 350 participanten 
waaronder Forbo.  Meer weten: www.dgbc.nl, www.breeam.nl,  
www.twitter.com/DutchGBC
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Nieuwe ideeën voor 
kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt bevindt 
zich in een turbulente en vooral 

interessante tijd. Met een aanbod dat tien keer 
groter dan de vraag bepaalt de vrager meer 
en meer hoe het kantoor eruit moet zien. De 
huidige kantoren worden door de economische 
omstandigheden efficiënter benut. Dit 
in combinatie met de trend dat er minder 
verhuisd wordt en meer thuis wordt gewerkt 
zorgt ervoor dat de vraag naar duurzame en 
flexibele oplossingen groter groeit. Voorheen 
werd met name gekeken naar het aantal 
personen dat een werkplek nodig had, maar nu 
is het type werk dat iemand op zijn werkplek 
gaat doen een meer bepalende factor. Waar 
ook meer behoefte naar komt is beleving. 
Op de werkvloer van nu zijn relaxruimtes in 
opkomst; ruimtes waar medewerkers even 
kunnen ontspannen. Ook wordt het kantoor 
steeds nadrukkelijker gebruikt om een 
weerspiegeling te zijn van de identiteit van de 
organisatie. Het gebruik van veel kleur is nog 
altijd een sterke trend in kantoorinrichting. 
Een positieve ontwikkeling daarbij is dat 
duurzaamheid hierbij belangrijk is. Vloeren 
spelen een grote rol in bovengenoemde 
ontwikkelingen. Forbo Flooring systems biedt 
nagenoeg alle soorten vloerbedekkingen voor 
kantoren: linoleum, textiel en projectvinyl. 
Met meer dan een eeuw ervaring in vloeren, 
laten wij u in dit magazine een aantal fraaie 
referentieprojecten zien. Wij wensen u veel 
kijk- en leesplezier. 

De redactie

de werkvloer
toonaangevende Nederlandse kantoren

Colofon

Over de vloer bij Kantoren 
is een uitgave van Forbo Flooring B.V. / 2014

Concept & realisatie 
Edenspiekermann, Hans Booms 
Hoofdredactie Paula Kort 
Redactie Procomm, Mariska Joustra
Fotografie De Beeld  redaktie, Erik Poffers , 
Alexander van Berge (TNT), Maarten Heijltjes 
(Collectief )
Vormgeving en productie Designyard, 
Kazeze grafisch ontwerp
Lithografie & Druk Zalsman Groningen
Cover Alexander van Berge

Rechten Forbo Flooring heeft haar best 
gedaan om de rechten van de rechthebbenden 
te respecteren. Van sommige beelden kunnen 
wij misschien niet alle rechthebbenden achter
halen. Meent u recht hebbende te zijn, neemt u 
dan contact op met de redactie.

Let op: digitale afbeeldingen en drukwerk 
kunnen afwijken van het werkelijke product. 
Vraag daarom altijd een kleurenstaal aan om 
de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de 
Forbo Groep, wereldleider in vloer, lijm, en 
trans  portsystemen, en biedt een compleet 
assortiment vloer bedekkingen voor zowel de 
projec ten markt als consumententoe pas singen. 
Hoogwaardige linoleum, vinyl, textielvloeren 
en schoon loop systemen combineren func
tionaliteit, kleur en design, zodat er voor elke 
omgeving een totaalpakket aan vloerop los
singen bestaat. 

Contact 
Forbo Flooring B.V.
Postbus 13, 1560 AA Krommenie
contact@forbo.com
www.forboflooring.nl

Volg ons ook op:
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Interieurontwerper Odette Ex over Achmea Campus, TNT en de William Schrikkergroep

‘Goed luisteren en 
daar een mooi beeld 
bij zoeken’
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o
ok bij de Achmea Campus 
betekende de verhuizing naar een 
nieuw kantoor de introductie van 
Het Nieuwe Werken. Achmea wilde 

alle werknemers graag letterlijk bij elkaar 
brengen. Dat resulteerde in een enorme 
ontmoetingsplek waar van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat gegeten, vergaderd, 
ontspannen en gewerkt kan worden. Bijvoor
beeld in de brasserie of de fraai vormgegeven 

‘Heel goed luisteren naar de 
opdrachtgever - waar zijn jullie 
precies en willen jullie naartoe - 
en daar dan een mooi beeld bij 
zoeken.’ Zo vat Odette Ex, 
interieurontwerper en eigenaar 
van Ex Interiors haar werk 
samen. Dat deed ze bijvoorbeeld 
bij de inrichting van het 
superduurzame, strak zakelijke 
TNT Centre in Hoofddorp, maar 
ook bij het nieuwe kantoor van 
de William Schrikker Groep in 
Diemen en de Achmea Campus 
in Apeldoorn. Alle drie de 
organisaties gingen daarbij over 
op Het Nieuwe Werken.

Achmea 
Campus

Naam Het ontmoetingsgebouw, Kantoor 
Campus Achmea, Apeldoorn

Interieur architect Odette Ex
Op de vloer Allura

espressobar, afgewerkt met ambachtelijk 
gevlochten wilgentenen. Een informele plek, 
die volgens Ex altijd vol zit. 

Daarnaast mocht de Veluwe, die je bijna kan 
ruiken in het gebouw, zo vlakbij bevindt het 
natuurgebied zich, letterlijk en figuurlijk naar 
binnen worden gehaald. Dat verklaart het 
veelvuldig gebruik van (kleuren als) groenen, 
grijzen en zandtinten met hier en daar rode 
accenten. Met behulp van landschapsarchitec
ten is er daarnaast binnenhuisnatuur aange
legd met rotspartijen, watertjes, zand en 
bomen. Ex: ‘Dat groen heeft niet alleen 
gezorgd voor een goede akoestiek, het ademt 
ook. Dat voel je als je binnen bent.’

Vanwege de enorme oppervlakte en dus de 
kosten en het onderhoud, besloot de 
opdrachtgever wel dat hout te duur was om 
overal toe te passen. Toen heeft Ex ervoor 
gekozen om de grote ruimtes, zoals het 
restaurant bijvoorbeeld, in Allura Wood te 
doen. ‘Dat past met zijn groene grijstint perfect 
in het interieur en lijkt op hout, maar is toch 
relatief goedkoop en gemakkelijk in schoon
maak en onderhoud.’ ▶

‘ De kleuren en materialen 
van het interieur zijn 
gezocht in De Veluwe zelf.’
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‘ De toegepaste materialen mochten 
geen schadelijke emissie hebben; 
Marmoleum kwam perfect uit de test.’TNT
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TNT
De opdracht bij het streng architectonische 
TNT Centre, ontworpen door Paul de ruiter, 
was duidelijk. Zo duurzaam inrichten dat een 
lEED Platinum certificaat, het energielabel 
A++ en een Greencalc+ score van 1000+ 
punten gehaald zou worden. Bovendien 
moest het gebouw Co2emissievrij opgeleverd 
worden. Daarnaast wilde de toenmalige 
directeur van TNT zo min mogelijk in het 
gebouw. less is more was het credo. Een 
interessant spanningsveld, aldus Ex, ‘want er 
moest wel door mensen in gewerkt worden’. 

Ex’ werk resulteerde in prachtig hout, veel 
planten, mooi natuurlijk tapijt in de koffiehoe
ken en ontmoetingsplekken, en heel erg veel 
grijs Marmoleum uit de Dutch Design en real 
collecties. De voornaamste reden om voor 
Marmoleum te kiezen, was de voorwaarde dat 
de toegepaste materialen geen schadelijke 
emissie mochten hebben, in de zin dat ze iets 
uitwasemden wat slecht kon zijn voor de 
werknemers. Marmoleum van Forbo Flooring 
kwam perfect uit de voorgeschreven test. Ex: 
‘Het is een echt, duurzaam en eerlijk natuur
product.’ 

in de zo ontstane lege, strakke omgeving had 
Ex wel het gevoel ‘iets vreemds’ nodig te 
hebben. Dat is de espressobar in de vorm van 
een grote zwerfkei geworden, afgewerkt met 
een natuurlijk ogende matte stuclaag. Een 
spannend contrast in het zakelijke sobere 
kantoorgebouw. ▶

Naam TNT Den Haag
Interieur architect Odette Ex
Op de vloer Marmoleum 
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William Schrikker Groep
in het nieuwe kantoor van de William 
Schrikker Groep in Diemen stond geborgen
heid en huiselijkheid voorop. De William 
Schrikker Groep is een landelijk werkende 
instelling voor jeugdbescherming, jeugdre
classering en pleegzorg en de medewerkers 
keren vaak terug naar kantoor vanuit moeilijke 
en pijnlijke familiesituaties. De werknemers 
hadden volgens Ex een plek nodig om samen 
op verhaal te komen. Een nieuwe werkplek 
die moest uitnodigen tot verbinden en 
ontmoeten. Daarnaast introduceerde de 
William Schrikker Groep met de nieuwe 
locatie en inrichting Het Nieuwe Werken.

Ex: ‘ik heb gezocht naar warmte en comfort. 
Neem de vloerkleden die we zelf ontworpen 
hebben voor de overlegplekken en het gele 
tapijt, maar ook de koffiecorner met het 
tegeltjesmozaïek, van door de kinderen zelf 
ontworpen tegeltjes.’ Daarnaast besloot Ex 
Marmoleum Striato toe te passen. ‘Dat 
gelijnde Marmoleum paste precies bij het 
houtbehang van Piet Hein Eek.’  ▪

‘ Het gelijnde Marmoleum 
paste precies’

William  
Schrikkergroep
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Naam William Schrikkergroep, Diemen
Interieur architect Odette Ex

Op de vloer Marmoleum striato

‘ Een aangename  
huiselijke omgeving met 
een grote diversiteit aan 
werkplekken afgestemd  
op de specifieke gebruiker.’
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Internetbank Knab  
kiest voor ‘goedkope’, 
hoogwaardige inrichting

Het interieur van de nieuwe internet
bank Knab in Hoofddorp is onderschei
dend. Het gehele kantoor is flexibel, 

alles kan eenvoudig worden verplaatst  van 
de bureaus tot de cirkelvormige vergaderruim
tes  zodat het interieur meekan met de 
veranderingen in de komende jaren. Knab 
vond een kapitaal verslindend, luxe gebouw 
geen optie in deze tijd. interieurarchitect Caro 
Niestijl koos voor transparantie en praktische 
oplossingen. Zo kreeg het bedrijfsrestaurant 
een Marmoleumvloer, niet alleen omdat deze 
fris en praktisch is, maar ook omdat de vloer 
uitstekend past bij de huisstijl van het bedrijf. 
Een relatief goedkoop, maar inspirerend 
gebouw. 
Het Knabkantoor is zo flexibel dat de 
vergaderruimtes met twee man zijn te 
verduwen naar een andere plaats. ook de 
huisstijl speelt een belangrijke rol in het 
interieur. Volgens Knab moet een jonge 
organisatie, als de hare, haar identiteit in alle 
facetten laten terugkomen. Zo keren de  
zwevende bollen van het Knabbeeldmerk 
terug in de glazen wanden en het meubilair. 
De kunst aan de muur is op maat gemaakt en 
past ook weer bij de filosofie van het bedrijf. 

Het restaurant van Knab is multi functioneel 
van opzet. Men kan er eten, werken en 
vergaderen tegelijk. De diepblauwe Marmole
umvloer sluit uitstekend aan bij dit concept, de 
huisstijl en is bovendien zeer duurzaam. 

ondanks de economische crisis is Niestijl erin 
geslaagd het kantoor van Knab flexibel en 
simpel in te richten waarbij rekening is 
gehouden met de wensen van een hedendaag
se kantooromgeving.
Marmoleum, het linoleum van Forbo Flooring, 
wordt gemaakt van natuurlijke, herwinbare 
grondstoffen. Het werd onderscheiden met 
bijna alle ‘ecocertificaten’ zoals het Milieukeur en 
Cradle2Cradle zilver. Een lCA (levenscyclus
analyse) van de Universiteit van leiden wees uit 
dat het (samen met hout) de duurzaamste 
vloerbedekking ter wereld is. De Marmoleum
vloer met zijn nieuwe Topshield2finish is zeer 
eenvoudig schoon te maken en heeft een hele 
lange levensduur tot wel dertig jaar. ▪KNAB

Naam  
KNAB Bank, Hoofddorp
Interieur architect  
Caro Niestijl
Op de vloer  
Marmoleum Real

‘ De KNAB-identiteit  
komt in alle facetten 
terug.’
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Allura Flex staat voor heterogene loslegtegels van vinyl met een superi-
eure dimensiestabiliteit. Deze vloer kan perfect toegepast worden bij 
renovaties, bij tijdelijk en permanent gebruik en op verhoogde (compu-
ter-)vloeren. ook bij projecten waar een snelle installatie van de vloerbedek
king van belang is zoals in een winkel of expositieruimte vormt een Allura Flex 
vloer de juiste oplossing. 

Superieure loslegtegel

Westbond Natural Puur natuur

ontwerpservice

Waarom een Coral-schoonloopmat? 

De Ontwerpservice van 
Forbo Flooring stelt 
vloer- en kleurplannen op 
voor uiteenlopende 
locaties. ontwerper Michiel 
van Nieuwland bespreekt de 
inrichtingswensen met de 
klant. En hij onderzoekt per 
locatie de ligging, lichtinval, 
bouwstijl en inrichting. Van 
Nieuwland: “op basis van 
die informatie stel ik 
een vloeradvies samen: een 
voorstel voor materialen en 
kleuren. Het streven is steeds 
de beleving van een 
gebouw te laten aansluiten 
bij de wensen van alle 
gebruikers.”

OnTwerpservice?  
Stuur een e-mail naar 
michiel.van.nieuwland@
forbo.com

Meer dan 90% van onze vloeren produceren wij in Nederland. Onze Coral-
fabriek staat in Krommenie, de Novilon-fabriek in Coevorden en onze 
linoleum-fabriek in Assendelft. in deze fabrieken maken wij, al meer dan 100 
jaar, onder andere Marmoleum,  Novilon, Allura, Eternal, Step en Coral. 
 Wereldwijd genieten miljoenen werknemers en gezinnen van een Nederlandse 
vloer. Een stukje Hollands glorie waar wij trots op zijn.

Origineel Nederlands fabricaat

Als leverancier van vinyl- en linoleumvloeren voor kantoren geven wij u  
graag ons schoonmaak- en onderhoudsadvies. Preventie is daarbij erg 
belangrijk. Een Coralschoonloopmat voorkomt dat 94% van het vuil en vocht 
wordt binnengelopen. Daarnaast is het aanbrengen van de juiste beschermdop
pen onder meubilair of  schuivend inventaris aan te bevelen om krassen te 
voorkomen. Stofwissen met een microvezeldoek, vlek verwijderen met een 
vochtige mop en het gebruik van een neutrale reiniger is ons advies. Het grote 
voordeel van linoleum is bovendien dat het, indien nodig, eenvoudig te  
herstellen is. Kortom, altijd een representatieve vloer.

Bekijk het antwoord in onze 
videoanimatie op Youtube, in  
slechts 1 minuut en 24 seconden.

☞ scan de Qr-cOde om  
direct naar de animatie te gaan.

Hoe eenvoudig kan het zijn?

Westbond Natural is een collectie tapijttegels 
die gemaakt is van pure en natuurlijke, onge-
verfde wol. De rug van de tegel is gemaakt van  
tot 74% gerecycled materiaal en de wol is 
duurzaam, natuurlijk en hernieuwbaar.  
De kleuren zijn afgeleid van schapen
vachten van zeven verschillende 
schapenrassen wat resulteert in  
een warm kleurenpalet. 
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Duurzaam 

collectief 
A'dam

Naam Strawberry Earth, Charlie + Mary, 
Waarmakers, koffiebar Berry
Op de vloer Marmoleum Fresco
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S
trawberry Earth bestaat vijf jaar en 
bundelde onlangs in hun nieuwe pand 
aan de Bilderdijkkade in Amsterdam 
oudWest haar krachten met andere 

duurzame ondernemers. Strawberry Earth 
richt zich op mensen die op zoek zijn naar 
slimme duurzame ideeën, mooi design en 
houden van een knipoog. Mette te Velde, 
oprichter van Strawberry Earth: “op onze blog, 
met onze evenementen en wekelijkse 
‘Strawberry deals’ laten we zien hoe je een 
positieve impact kunt hebben op je omgeving 
met iedere keuze die je maakt. Het maken van 
duurzame keuzes gaat hand in hand met 
esthetiek en genieten van het leven.” Gedu
rende 2014 breidt Strawberry Earth haar 
werkzaamheden verder uit door professionals 

uit de mode en designsector uit te dagen om 
duurzaam aan de slag te gaan.

Eerlijke koffie en boterhammen
Tiemen Gerritsma, eigenaar van koffiebar 
Berry: “Het is mijn doel een ‘huiskamer’ te zijn 
voor de buurt. onze koffie, sappen, boterham
men en taart maken we zo veel mogelijk van 
duurzaam geproduceerde en lokale produc
ten. Voor consumenten wordt het steeds mak
kelijker om bewust te kiezen voor biologische 
of Fair Trade producten, een hele positieve 
ontwikkeling.” in het weekend maakt Berry ook 
gebruik van de ruimte van Strawberry Earth 
waardoor er extra ruimte is om een krantje 
open te slaan.

Jurk van hout, scooter van planten
ook de showroom van duurzaam modeagent
schap Charlie + Mary is gevestigd in het pand 
aan de Bilderdijkkade. Het modeagentschap 
vertegenwoordigt Studio JUX, l’Herbe rouge, 
Wunderwerk, People Tree, Underproduction 
en eigen label Harry. Marieke Vinck, eigenaar 
Charlie + Mary: “Dankzij innovatieve produc
tieprocessen kan tegenwoordig een zijdeach
tige stof worden gemaakt van hout. oersterk 
en van prachtige kwaliteit. Voor duurzame 
mode kiezen is niet moeilijk en er is veel keus.” 
Productontwerpers Waarmakers ontwerpen 
vanuit het idee dat een product in evenwicht 
is met haar omgeving, in productie, gebruik 

Duurzame mode, film, design en horeca onder één dak in Amsterdam Oud-West

De duurzame ondernemers 
Strawberry Earth, Charlie + 
Mary, de Waarmakers en Berry 
vormen samen een duurzaam 
collectief en bieden ruimte aan 
alles op het gebied van duurzame 
mode, film, design en eerlijk 
eten. Strawberry Earth is 
initiatiefnemer van het collectief 
en inspireert creatieven om een 
positieve impact te hebben op 
hun omgeving, zowel thuis als in 
hun werk.

duurzaam collectief met knipoog

‘ Deze ‘strawberry proof’ 
vloer is goed voor het 
milieu, maar ook voor 
de mens. That’s the 
way we like it!’ 

en na afdanking. “Een goed ontwerp is wat 
ons betreft ook een duurzaam ontwerp”, aldus 
Maarten Heijltjes. Waarmakers ontwierp de 
duurzaamste scooter, gemaakt van planten. 
Daarnaast produceren ze lampen van door de 
iepenziekte gevelde bomen uit het Vondelpark 
in Amsterdam. Voor het ontwerp van hun 
‘Goedzak’, een waardevolle afvalzak, wonnen 
ze de DoEN materiaalprijs.

Duurzame inrichting 
Het pand waarin de ondernemers zijn geves
tigd, is vanzelfsprekend met veel aandacht 
voor duurzame materialen ingericht. De 
Marmoleum vloer werd gelegd door Forbo 
en bestaat voor 97% uit natuurlijk materiaal. 
De wanden in het pand werden geverfd met 
verf op 100% natuurlijke basis van Aquama
rijn. in koffiebar Berry werd een tussenwand 
ontworpen en gemaakt van oude kozijnen. 
om te wassen, wordt gebruik gemaakt van 
het natuurlijke wasmiddel Seepje en schoon
maken gebeurt met biologisch afbreekbare 
schoonmaakmiddelen. ▪
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rabobank
Naam Rabobank Nijmegen
Interieur architect quub Interior Concepts
Op de vloer Westbond Flex, Unexpected nature van Marmoleum, 
Marmoleum Concrete, Coral Classic
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Bovendien ging de bank over op 
Het Nieuwe Werken. quub 
interior concepts ontwierp en 

baseerde zich op de rijke Nijmeegse 
natuur en cultuur, om er zodoende 
voor te zorgen dat de ruim 400 
medewerkers en klanten zich thuis 
voelen in het pand. En dat het niet 
alleen bij het visuele bleef, blijkt uit de 
smakelijke ingrediënten die geser
veerd worden in het werkcafé: alle 
afkomstig van lokale producenten.

De publieke ruimte beneden is een 
echte open ontmoetingsplek 
geworden waar de rabobank zijn 
gasten waarlijk ontvangt. interieur
architect Erik lucas van quub: ‘in het 
werkcafé kunnen klanten van de bank 
na afloop van de ontmoeting gewoon 
verder werken.’ Storende elementen 
voor de sfeer, zoals in en uitloop voor 
de geldautomaat, zijn opgeheven 
door daar een aparte ruimte met een 
eigen ingang aan de zijkant van het 
gebouw voor in te richten.

De vier verdiepingen boven de 
publieke ruimte met een grote 
diversiteit aan werkplekken, allerlei 
multifunctionele ruimten voor 
ontmoeten, vergaderen, brainstor
men, eten, ontspannen en werken, 
zijn volgens lucas losjes gebaseerd op 
de vier seizoenen, waarbij elk seizoen 
correspondeert met de kleuren en 
sfeer van een mooi stukje rijk van 

Nijmeegse natuur, zoals de ooijpolder 
in de winter op de vierde verdieping 
en de Hatertse vennen in de herfst op 
de derde. lucas: ‘We hebben gepro
beerd om de unieke karaktereigen
schappen van Nijmegen en haar 
omgeving in het pand te verwerken 
zodat iedereen zich hier thuis voelt.’

Medewerkers en klanten  
voelen zich thuis in  
authentieke stijl

Het pand staat nog, maar voor 
de rest is zo goed als alles 
veranderd aan het hoofd-
kantoor van de Rabobank in 
Nijmegen, genaamd het Rijk 
van Nijmegen, dat eind vorig 
jaar werd opgeleverd. 
Aanleiding voor de nieuwe 
inrichting en het nieuwe 
interieur was het feit dat de 
werkomgeving sterk 
verouderd was. 

quub ontwerpt interieur Rabobank 

‘ Een mooie basis 
met een warme 
uitstraling’
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Het werkgedeelte waar geen klanten 
meer komen, wilde quub vooral 
authenticiteit meegeven. Vandaar 
bijvoorbeeld de bloemen op de muur, 
ontworpen door quubcollega Fiona 
Kock, die een mooi contrast vormen 

met de rustige, sobere werkruimten. 
lucas: ‘Qua vloer heeft Fiona gekozen 
voor vergrijsd Westbond Flex tapijt. 
Dat is een hele mooie basis met een 
rijke, warme uitstraling. Bovendien 
werkt het ook akoestisch heel goed.’ 
Vloertechnisch is het gebouw 
afgemaakt met Marmoleum Concrete 
in de facilitaire ruimten omdat het 
gemakkelijk te onderhouden is en 
goed aansluit bij Westbond, en Coral 
schoonloopmatten bij de entree om 
het pand schoon te houden. ▪ 

‘ Het interieur-
ontwerp is geïnspi-
reerd door de rijke 
Nijmeegse natuur’
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•
VragEN uit  
kaNtOrEN 
Antwoorden 
van Forbo ☜

Harry van Gent
Nationaal Account Manager Kantoren

• “Welke vloer is het meest geschikt voor een kantoorruimte?”
Harry ☞ “Bij ruimtes met stoelen met zwenkwieltjes is een vlakke vloer zoals 
Marmoleum, Eternal of Allura vinyl stroken aan te bevelen om de rolweerstand te 
optimaliseren. Voor verbetering van contactgeluid zijn er speciale versies beschik-
baar die contactgeluid tot wel 18 dB reduceren. Voor ruimtes waar antislip-vloeren 
nodig zijn, kan Surestep worden ingezet. Om een hogere comfortwaarde te creëren 
zijn Tessera tapijttegels of Flotex aan te bevelen. Deze laatste vloer is een heel 
vlakke veloursachtige vloer met het gevoel van textiel maar met de schoonmaakei-
genschappen van een vlakke vloer.”  

  

• “Hoe kan ik het beste beoordelen welke vloer  
duurzaam is?”
Harry ☞ “Met een Milieuproductverklaring of ook wel Environmental Product 
Declaration (EPD) wordt de milieuprestatie weergegeven gedurende de gehele 
levenscyclus van een vloer. Dit wordt gedaan met scores op een aantal criteria zoals 
bijvoorbeeld uitputting van grondstoffen en de opwarming van de aarde. Maar ook 
productemissie, belangrijk voor een goed binnenklimaat, speelt een rol. Een EPD 
wordt door een onafhankelijke specialist vastgesteld. Vloeren kunnen hiermee 
onderling vergeleken worden.”  

  

• “Hoe staat een EPD in verband met productlabels zoals 
Cradle 2 Cradle en Millieukeur?”
Harry ☞ “Veel productlabels belichten de levenscyclus van een vloer. Elk label heeft 
zijn eigen criteria en weging van factoren. Een productlabel is duur en complex 
waardoor niet veel producten een label hebben. Hierdoor is het lastig om producten 
met elkaar te vergelijken. Daarom is het advies om een EPD als basis te nemen 
waardoor vergelijk transparanter en eerlijker wordt.”

  

• “Welke vloer is nou het meest duurzaam?” 
Harry ☞ “Met stip op één staat Marmoleum. Dit is één van de meest duurzame 
vloeren ter wereld. Marmoleum is een natuurproduct dat bestaat uit 97% natuurlijke 
materialen, waarvan 72% hernieuwbaar is en 43% bestaat uit hergebruikte materialen. 
Daarnaast is het herstelbaar.”  

  

• “Hoe verlaag ik mijn schoonmaak- en  
onderhoudskosten voor vloeren?” 
Harry ☞ “Door toepassing van een goed entreesysteem. Buiten kan veel vocht en vuil 
worden tegengehouden met een harde toegangsmat Nuway. Als er niet heel zwaar 
gebruik is kan ook gekozen worden voor een spagettimat genaamd Coral Grip. Binnen 
is het advies om Coral toe te passen. Zes meter van een Coral entreemat kan wel tot 
94% van het vuil en vocht stoppen, waardoor maar liefst 65% bespaard kan worden op 
de vloeronderhoudskosten van een vloer. Daarnaast verlengt het de levensduur van 
uw vloer.” 

  

• “Welke vloeren kan ik kiezen om flexibel met mijn 
kantoorruimte om te gaan?”
Harry ☞ “Een vloerafwerking op een verhoogde vloer geeft de meeste vrijheid omdat 
hierbij panelen kunnen worden vervangen. Alle soorten afwerking kunnen hierop 
geplaatst worden. Een alternatief is om een loslegvloer te plaatsen op een vlakke 
ondervloer. Allura Flex wordt hier veel voor gebruikt. Een derde mogelijkheid is om 
een vloer te installeren op een MDF ondervloer waardoor de vloer weer verwijderd 
kan worden zonder dat de ondervloer wordt beschadigd.” 
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Een eerste indruk is goud waard. Voorzie daarom de 
entree van een eigen logo.  
Dat oogt niet alleen professioneel, maar geeft ook nog eens 
een warm welkom. Met Coral logo biedt Forbo een speciale 
service om een goede eerste indruk te maken. Afhankelijk van 
de kleuren van de eigen huisstijl is er keuze tussen een 
gesneden of een geprinte logomat.

☏ inTeresse in de mogelijk heden van een gepersonaliseerde 
mat? Bel dan: 0900-MarMOLEuM / 0900 627 66 53.

Mat met eigen logo

Marmoleum komt van Nederlandse  
bodem. Ontwerp en productie vinden 
plaats in Assendelft, waar de oudste 
en grootste linoleumfabriek ter 
wereld te vinden is. De grondstoffen 
zijn duurzaam en worden zorgvuldig 
gecontroleerd en ge   teeld. 
lijnzaadolie, afkomstig van de vlasplant, 
is het belangrijkste bestanddeel van 
Marmoleum. Bij de teelt worden geen 
insecticiden gebruikt. Daarnaast 
bestaat Marmoleum uit hars, houtmeel, 

kalksteen, pigmenten, jute en lak. Maar 
liefst 97% van deze grondstoffen is 
natuurlijk, waarvan 72% hernieuwbaar 
en bijna 43% gerecycled. Marmoleum is 
daarnaast biologisch afbreekbaar. 
Volgens diverse life Cycle Assessments, 
waaronder die van de Universiteit van 
leiden, is het één van de duurzaam
ste vloerbedekkingen ter wereld. 
Marmoleum beschikt onder meer over 
het Cradle to Cradle Silver certificaat, 
Milieukeur en het Nordic Swan label.

 
Meer 

inspiratie  

& informatie? 
kijk op

www.forbo-flooring.nl/

kantoren

☞
De meest  
duurzame 
vloer

Probleemloze vloer
Met Forbo System Solu tions kiest u voor een unieke 
totaal oplossing met vijf jaar garantie. U krijgt kwaliteits-
vloer bedek king én de juiste installatie materialen. Er zijn vijf 
oplossingen beschikbaar: duur zaam, snel,  ge leidend, akoestisch 
en grote tolerantie. Voor elke ruimte is er dus een geschikte 
variant. Bovendien profiteert u van vijf jaar Forbogarantie. 
Kortom, u bent verz ekerd van een probleemloze vloer. 

☞ Meer weTen? mail naar: contact@forbo.com,  
of ga naar www.forbo-systemsolutions.nl.

Forbo identity
Heeft u een vastomlijnd idee van hoe uw vloer eruit 
moet zien? En vindt u deze vloer niet in de stan-
daard collecties? Forbo biedt diverse mogelijkhe-
den, waarbij de vloer volledig op uw wensen 
aangepast wordt. Zo kunnen we van vrijwel iedere 
vloer de kleur aanpassen zodat deze perfect aansluit bij 
uw interieurontwerp. Natuurlijk kunnen we ook samen 
met u een ontwerp maken, waarbij u de perfecte 
combinatie kiest van dessin, kleur en reliëf. Maar wilt u 
een échte eigen vloer? Kies dan voor onze custom 

made vloeren: laat uw eigen ontwerp printen op 
hoogwaardig vinyl, Flotex® of Coral®. Vrijwel alles is 
mogelijk, van een haarscherpe fotoprint tot een 
kleurrijk allover patroon. En ook al vanaf kleine 
hoeveelheden. U heeft al een digitaal geprint vinyl 
vanaf 24 m2!

✉ Meer infOrMaTie 
Voor digitaal geprint vinyl neemt u contact op met 
Vloerprints BV, onze partner, via www.vloerprints.nl.  
Voor de andere producten stuur u een mail naar 
contact@forbo.com met uw wensen.

inspiratie?
☞ Bezoek  
de forbo  
pinterestpagina!

Bekijk onze inspirerende 
projecten, beelden en 
referenties op: 
 http://www.pinterest.com/
forboflooring/ 
office-environments/  
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Nederland

Naam SBI, Doorn
Interieur architect D/Dock Design

Op de vloer Westbond, Marmoleum Dutch Design, Coral Grip

SBi

op de volgende pagina’s  
treft u Nederlandse, maar  

ook internationale  
referentie projecten aan.

Nederland
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Suncorp
Naam Suncorp Office Fitout, Brisbrane, Australië

Interieur architect Ms Wei Shun Lee
Op de vloer Marmoleum Real, Bulletin Board, Desktop 

Australië
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Maroeska 
Metz

Naam Maroeska Metz, Wormerveer
Interieur architect Maroeska Metz BV

Op de vloer Marmoleum Real en  
Marmoleum Fresco

Nederland
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Meteorologisch 
instituut 

Noorwegen
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Noorwegen

Naam Meteorologisk Institutt,  
Oslo, Noorwegen
Interieur architect Kaja Tiltnes  
en Håvard Skarstein
Op de vloer Marmoleum Real  
en Marmoleum Dutch Design
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Naam Politiebureau Katwijk
Architect NOUT architecten bna
Op de vloer Flotex

Nederland

Politiebureau 
Katwijk
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Naam Siège Social FM Global, Parijs, Frankrijk
Interieur architect Cabinet Tetris
Op de vloer Tessera Alignment, Tessera Alignment Highlights

Frankrijk

Siège 
Social
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Cargotec Naam Cargotec Tampere Rusko, Tampere, Finland
Interieur architect Arkjaa
Op de vloer Tessera Helix, Marmoleum Real

Finland
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Coffee 
roastery
Naam Coffee Roastery Gustav Paulig, Helsinki, Finland
Interieur architect  Studio Bergroth & ABBD
Op de vloer  Touch Solo

Finland
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Een prettig werkend kantoor 
biedt een aangename leefwereld, 
niet alleen voor uw werknemers 
maar voor alle gebruikers. Bij de 
inrichting spelen ook vloeren 
een grote rol. 
Vloeren in kantooromgevingen moeten 
veel verdragen, daardoor zijn de 
kwaliteitseisen hoog. in dit referentie 
magazine laten we u een selectie zien van 
verschillende projecten en mogelijke 
vloeroplossingen. We vertellen u graag 
meer.

✉ inTeresse? 
Neem contact met ons op via contact@
forbo.com of bel naar 075 647 7880.

creating better environments

Kantoorgebouwen moeten tegenwoordig 
flexibel en multi-inzetbaar zijn.  
Een modulaire vloer kan snel worden 
aangepast aan de veranderende behoeften, 
waardoor aanpassingskosten lager worden. 
Hiervoor zijn tapijttegels zeer geschikt, naast een 
uitgebreide collectie Tessera tapijttegels en de 
exclusieve Westbond tapijttegels, heeft Forbo 
ook een uitgebreide collectie naaldvilttapijt. 

☞ Meer weTen?
http://www.forbo-flooring.nl/Producten

Tapijttegels & Naaldvilt

Forbo is ook te vinden op Facebook en 
Pinterest, wilt u op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen, like ons dan op
www.facebook.com/forboflooringnl

Nieuw Allura luxe 
designtegels en  
stroken van de experts

Allura is een Nederlands kwaliteits
product. Het voldoet aan de 
aller  hoogste standaarden voor 
duurzaamheid en kwaliteit. Die 
perfectie zie je terug in elk detail, 
met overtuigend reliëf en accenten. 

Van extreem uitgesproken tot naadloos aanslui
tend op de rest van het interieur. op verzoek 
ontwerpen we zelfs een speciale vloer, passend bij 
uw huisstijl of smaak. Designs zijn bepalend voor 
de ambiance en de uitstraling die u zoekt, maar 
ook andere factoren zijn belangrijk voor uw 
vloerkeuze. onze experts vertellen u daar graag 
alles over.

✉ inTeresse? 
kijk op alluralvt.com/nl

 
Meer 

inspiratie  

& informatie? 

kijk op

www.forbo-flooring.nl/ 

kantoren

☞
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