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Dystans społeczny – podłogi w dobie Covid-19
Poznań, 4 września 2020

W organizacjach wymagane jest zachowanie dystansu społecznego oraz unikanie
bezpośredniego kontaktu w miejscach publicznych, takich jak szkoły, szpitale czy urzędy.
Również w sektorze prywatnym większość sklepów, restauracji czy hoteli aby zachować
zalecaną odległość pomiędzy klientami umieściło tymczasowe oznaczenia na podłodze.
Jednak tysiące kroków szybko niszczy oznaczenia, czyniąc je bezużytecznymi.

W portfolio produktowym Forbo dostępne są rozwiązania podłogowe, które pomogą
w wytyczeniu stref, ścieżek czy innych oznaczeń długoterminowo. Wychodząc naprzeciw
potrzebom klientów prezentujemy personalizowane rozwiązania podłogowe, które pomogą
w utrzymaniu dystansu społecznego.

Maty wejściowe Coral Logo
Zaprojektowaliśmy kolekcję mat wejściowych, która, mamy nadzieję, będzie łagodnym
przypomnieniem o konieczności zachowaniu dystansu i dezynfekcji rąk już od progu. Do
wyboru 4 standardowe wzory o wymiarze 115x80 cm dostępne w wersji polskiej.

Strzałki na płytkach dywanowych
Na płytkach dywanowych z popularnej kolekcji Tessera Layout oraz oferujemy wykonanie
strzałek kierunkowych. Możliwe jest wykonanie strzałek we wszystkich 40 kolorach z kolekcji
Layout. Istnieje również możliwość wykonania strzałek na płytkach wykładziny Flotex.

Strzałki na wykładzinach elastycznych

Możemy również dostarczyć luźne strzałki do wstawienia na istniejących podłogach
elastycznych. Takie znaczniki są indywidualnie cięte na miejscu i trwale łączone z podłogą.
Są wytrzymałe, łatwe w czyszczeniu, a w przypadku Marmoleum mają dodatkowo właściwości
antybakteryjne.

Koła na LVT Allura
Nowością w kolekcji LVT Allura są płytki CIRCLE. Są to elementy o wymiarach 50x50cm,
w które wpisano koło o średnicy 40cm. Koła w połączeniu z kwadratowymi płytkami mogą być
mieszane i dopasowywane kolorystycznie z innymi płytkami z kolekcji Allura, co może być
wykorzystane do wyznaczenia stref w miejscach publicznych, takich jak np.: sklepy, w których
są ustawione kolejki.

PCV z nadrukiem cyfrowym
Nasza zaawansowana technologia druku cyfrowego umożliwia wykonanie efektownych
wzorów na podłodze, których nie można uzyskać przy użyciu konwencjonalnych technik
druku. Możliwe jest zaprojektowanie podłogi wg własnego projektu na wysokiej jakości
wykładzinie PCV. Koła czy strzałki można bez problemu nadrukować na arkuszu wykładziny
PCV, co może pomóc w zachowaniu dystansu społecznego.

Druk cyfrowy Flotex Vision
Ponieważ Flotex ma blisko 80 milionów włókien na metr kwadratowy, powierzchnia wykładziny
jest idealnym materiałem do druku cyfrowego. Na jej zwartej powierzchni można wykonać
nadruk z fotograficzną dokładnością. Flotex Vision jest idealną wykładzina dywanowa do
nadruku wszelkiego rodzaju oznaczeń, tj. strzałki, koła itp.

Przedstawiciele Forbo w regionie oraz dział obsługi klienta pomogą przy projektach i realizacji
zamówień. Istnieje również możliwość umówienia się na konsultacje online.
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