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Flotex Colour: drie individuele 
dessins in een ‘rhapsody of colour’ 
die een brede selectie van kleuren 
en nuances biedt.

Flotex Vision: een overweldigende 
keuze van meer dan 600 High 
Definition prints. Voor elk wat wils 
met zelfs een optie voor het creëren 
van dessins met eigen kleuren.

Flotex Linear: vertegenwoordigt 
een uitgebreide keuze van vijf 
liniaire dessins in verschillende 
kleurcombinaties die in elk kantoor 
zullen passen, maar die ook speelse 
vloerontwerpen bieden voor 
hospitality, leisure en retail.
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Flotex 
Bionische vloerprestaties
Bionica is het onderzoek naar de werking van 
systemen in de natuur en de technologische 
toepassing daarvan. Het combineert biologische 
methoden en systemen die in de natuur 
functioneren met kunstmatige door de mens 
ontworpen producten en processen. Deze 
technologische vertaling van de levende flora en 
fauna is de basis voor het creëren van 
geoptimaliseerde producten. Een klassiek voorbeeld 
van bionische technologie is de ontwikkeling van 
een water- en vuilafstotend oppervlak, zoals gezien 
kan worden bij de zelfreinigende eigenschappen van 
de bladeren van de lotusbloem.

Flotex is geen echt textiele vloerbedekking, maar ook 
geen echt vlakke veerkrachtige vloerbedekking. Het 
is een unieke constructie die het beste uit twee 
werelden combineert en daarmee zeer geschikt is 
voor gebruik in zakelijke omgevingen, ongeacht de 
veeleisendheid van de omgeving. Ongeveer 80 
miljoen minuscule 6,6 polyamide vezels (flock) zijn zo 
sterk als een bamboe constructie, maar bieden het 
comfort van zacht mos. Daarnaast is het anti-slip in 
zowel natte als droge omstandigheden, gelijkend op 
de lamellen onder een gekko’s pootje. En net zoals 
een honingbij stuifmeel verzamelt en op het juiste 

moment weer afgeeft op een nieuwe bloem, zo 
vangt Flotex (fijn)stof en allergenen uit de lucht op 
en geeft deze af tijdens de periodieke 
schoonmaakbeurt. Een rijk kleurenpalet dat de 
natuur op verschillende manieren biedt, van de 
paradijsvogelbloem tot een vlinder, wordt 
nagebootst door precisiedruktechnologieën.

De antibacteriële Sanitized behandeling van de 
Flotex rug garandeert een continue bescherming 
tegen bacteriën. Deze eigenschappen blijven 
behouden, zelfs na jaren nat reinigen en stofzuigen. 
Het bedwingt de groei van de huismijtpopulatie. 
Flotex is dus een zeer goede keuze voor mensen met 
een allergie. Bij dagelijks stofzuigen worden 
tweemaal zoveel allergenen verwijderd als bij 
conventioneel tapijt.

Dit maakt Flotex, verkrijgbaar in zowel banen als 
tegels, is de hightech textiele vloerbedekking die 
werkelijk bionische prestaties levert.

Frisse lucht:
•  80 miljoen vezels vangen het fijnstof.
•  Compact oppervlak, reinigt als vlakke vloer.
•  Sanitized® geeft bacteriën geen kans.
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Flotex 
is een keuze, geen compromis

Flotex is een hightech product dat de producteigenschappen van zowel 
textiele als vlakke veerkrachtige vloerbedekkingen samenbrengt en
daarmee een unieke vloeroplossing is.

Duurzaam comfort
Ontdek de kracht en de duurzaamheid van Flotex die het resultaat 
zijn van bijna 80 miljoen 6,6 polyamide vezels per vierkante meter. 
Ervaar de rust en het comfort, die vaak geassocieerd worden met 
tapijt, door de zachte, veerkrachtige rug die de basis vormt.

Frisse zuiverheid
De nylon vezels absorberen niet alleen het geluid en geven een 
prettig gevoel van comfort, ze sluiten ook (fijn)stof en allergenen in 
die anders blijven zweven in de lucht. Met een natte of droge 
reiniging zijn deze snel en eenvoudig te verwijderen. Door de 
bijzondere constructie is Flotex beschermd tegen schimmel en nare 
luchtjes. Flotex blijft mooi, na goed reinigen ziet Flotex er weer als 
nieuw uit.

Wasbare kleuren
Stofzuigen verwijdert vuil en het tussen de vezels gevangen (fijn)
stof. Reinigen met stoom of mechanische dieptereiniging is effectief 
bij zware vervuiling, daarbij is slechts water of een geringe 
hoeveelheid schoonmaakmiddel nodig. Een eenvoudige
schoonmaakbeurt herstelt Flotex en laat het er weer als nieuw 
uitzien. Het brede scala aan kleuren en designs zijn en blijven zo 
levendig als de eerste dag dat de vloer geïnstalleerd is.

Stille veiligheid
Flotex geeft een goede geluidsabsorptie (klasse A) en een goede 
contactgeluidreductie (> 20dB), hetgeen rust en stilte in een kamer 
en gebouw mogelijk maakt. Daarnaast biedt Flotex veiligheid door 
een zeer hoge slipvastheid (R13).
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Flotex,  
de high tech textiele vloerbedekking

Flotex is een unieke textiele vloerbedekking dat de sterkte, 

duurzaamheid en facilitaire voordelen van een vlakke 

veerkrachtige vloerbedekking combineert met de warmte, 

comfort en akoestiek van tapijt. Flotex wordt gemaakt op 

een basis van vinyl versterkt met glasvlies. De sterke 

polyamide 6.6 vezels zijn stevig verankerd in de onderlaag. 

Flotex heeft het uiterlijk van een textiele vloerbedekking, 

maar levert wel de functionele prestaties en duurzaamheid 

van een vlakke veerkrachtige vloerbedekking. Flotex is 

verkrijgbaar in banen van 2 meter breed en in tegelformaat.

Versterkt
glasvlies

Flock lijmbed

Nonwoven glasvlies

PVC-foam met gesloten 
celstructuur nr.1

Polyamide 6.6 vezels

PVC-foam met gesloten 
celstructuur nr. 2

Compacte PVC-laag nr.1 
laag nr. 2

Gerecyclede PVC-rug Flotex tegel

Flotex
2 meter breed
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s246001  indigot546001

s246005  nimbust546005

s246009  peppert546009

s246013  ambert546013

s246017  berryt546017

s246025  tangerinet546025

s246029  trufflet546029

s246034  lilact546034

s246033  emeraldt546033
s246002  tempestt546002

s246006  greyt546006

s246014  concretet546014

s246018  mineralt546018

s246026  redt546026
s246030 cinnamont546030

s246035 pinkt546035

s246003  melont546003

s246007  asht546007

s246011  pebblet546011

s246015  cocoat546015

s246023  horizont546023

s246027  burgundyt546027

s246031  cherryt546031
s246036  goldt546036

s246004  gullt546004

s246008  anthracitet546008

s246012  sandt546012
s246016  grapet546016

s246020  lagoont546020

s246024  carbont546024

s246028  jadet546028

s246032  petrolt546032

s246037  applet546037

flotex

0 /
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s246021  mosst546021

s287001  flamet587001
s287003  electrict587003

s287005  graphict587005

s287007  acidt587007

s287002  zestt587002

s287004  splasht587004
s287006  shockt587006

s287008  lavat587008

s246010  chocolatet546010

s246022  evergreent546022
s246019  citrust546019

colour | linear | vision

0 /
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s482001  anthracitet382001
s482005  smoket382005

s482009  mineralt382009

s482013  berryt382013

s482017  nimbust382017

s482021  silvert382021

s482025  forestt382025
s482114 chocolatet382114

s482002  concretet382002
s482006  saget382006

s482010  evergreent382010

s482014  coppert382014

s482018  bamboot382018

s482022  ambert382022
s482026  neptunet382026

s482073 brickt382073

s482044 gullt382044
s482116 azuret382116

s482003  citrust382003

s482007  zinct382007

s482011  sapphiret382011

s482015  beiget382015
s482019 gingert382019

s482023  duskt382023

s482031  asht382031

s482075  flaxt382075

s482004  mercuryt382004

s482012  redt382012

s482016  coralt382016

s482020  shalet382020

s482024 purplet382024

s482037  greyt382037

s482108  peppert382108

s482008  tempestt382008

flotex

0 /
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s290001  skyt590001

s290005  smoket590005

s290009  mosst590009

s290013  caramelt590013

s290017  crystalt590017

s290021    aquat590021

s290025  Rivierat590025

s290002  greyt590002

s290006  Saharat590006

s290010  asht590010

s290014  limet590014
s290018 fossilt590018

s290022    condort590022

s290026  linent590026

s290030 spat590030

s290029 salmont590029

s290003  redt590003

s290007  suedet590007

s290011  quartzt590011

s290015  azuret590015

s290019 carbont590019

s290023    expressot590023

s290027  ambert590027

s290031  cherryt590031

s290004 mentholt590004

s290008  saffront590008

s290012  cementt590012

s290016  applet590016

s290020  toffeet590020

s290024   firet590024
s290028  gingert590028

colour | linear | vision

0 /
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t550004
navy

t350004
navy

t550001
grey

t550006
marine

t550002
steel

t550007
blue

t550003
charcoal

t550008
forest

t550009
taupe

t550005
cognac

t550010
straw

t350001
grey

t350006
marine

t350011
leaf

t350007
blue

t350012
granite

t350003
charcoal

t350008
forest

t350002
steel

t350009
taupe

t350005
cognac

t350010
straw

flotex

/

/
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s262001 Piccadillyt565001

s262007 Covent Gardent565007
s262002 Cavendisht565002

s262008 Sohot565008

s262003 Westminstert565003

s262009 Mayfairt565009

s262004 Buckinghamt565004

s262010 Hyde Parkt565010

s262005 Kensingtont565005

s262006 Oxford Circust565006

s262011 Paddingtont565011

s262012 Baker Streett565012

colour | linear | vision

0 /
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s242001 sulphurt540001

s242008 onyxt540008
s242015 stormt540015

s242009 marinat540009
s242010 horizont540010

s242011 leathert540011

s242012 walnutt540012
s242013 lavat540013

s242014 eclipset540014

s242002 vanillat540002
s242003 sisalt540003

s242004 fossilt540004
s242005 sapphiret540005

s242006 rubyt540006
s242007 mintt540007

flotex

0 /

HalfsteensAshlar EénrichtingOm-en-om

Installatie methodes
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s270003 sisalt570003
s270001 sulphurt570001

s270006 rubyt570006

s270002 vanillat570002

s270007 mintt570007

s270008 onyxt570008
s270004 fossilt570004

s270014 eclipset570014

s270005 sapphiret570005

s270015 stormt570015

colour | linear | vision

0 /

HalfsteensAshlar EénrichtingOm-en-om

Installatie methodes
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flotex

De digitale wereld 
van Flotex Vision

Door de bijna 80 miljoen vezels per vierkante meter biedt Flotex 

een oppervlak met een unieke dichtheid; de ideale ondergrond 

om te bedrukken. Daardoor kunnen alle mogelijke dessins en 

levensechte visuals worden afgedrukt in hoge resoluties. Alle 

gewenste kleurschakeringen, kleurtonen en kleurtinten kunnen 

worden bereikt.

Met Flotex Vision biedt Forbo een unieke collectie van  

High Definition digitaal geprinte ontwerpen. 

Fantastische effecten
Digitale print maakt een oneindig 
aantal ontwerpen mogelijk, 
variërend van abstracte dessins 
met een complex kleurenverloop 
tot realistische afbeeldingen van 
bijvoorbeeld gras, zand of water. 
Elke foto kan dienen als basis 
voor een nieuw ontwerp. Met de 
haarscherpe druktechnieken creëert 
u 3D- of ‘trompe l’oeil’-effecten en 
haalt u de natuur naar binnen met 
uw eigen zandstrand of grasveld.

Eindeloze ontwerpmogelijkheden 
Digitaal printen is uitermate goed 
geschikt voor die collecties met 
visuele details en effecten die
niet zo eenvoudig met 
conventionele drukmethodes 
te bereiken zijn. Flotex Vision 
bevat meer dan 600 verschillende 
items, variërend van traditioneel 
tot eigentijds, veel dessins 
zijn beschikbaar in diverse 
kleurstellingen. 

Ontwerp uw eigen vloer
Als u een passend ontwerp 
gevonden heeft, maar nog niet in  
de juiste kleurstelling, dan is het
mogelijk om het Flotex Vision 
ontwerp aan te passen naar de 
gewenste kleuren. Kunt u net niet 
de juiste kleurstelling vinden of wilt 
u uw eigen idee uitwerken, dan 
bieden wij een op maat gemaakte 
ontwerp-service.
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Een biblioteek biedt de mogelijkheid te onderzoeken, te studeren en te inspireren. Dezelfde functie 

heeft de Flotex Vision digitale bibliotheek ook. Het toont de mogelijkheden die er met digitaal geprinte 

vloerbedekking mogelijk zijn. Daarbij houden wij een logische structuur aan om het zo overzichtelijk als 

mogelijk te presenteren. Een logische route kan gevolgd worden om uiteindelijk bij het dessin van uw 

keuze uit te komen.

De Flotex Vision Digitale Bibliotheek

Bloemen
Een selectie van acht verschillende 
bloemendessins, van abstract en grafisch 
tot romantische afbeeldingen van rozen 
en vlinders.  Elk van de acht dessins wordt 
in diverse kleuren aangeboden.

Patronen 
Het ingewikkelde spel van netwerken en 
patronen die geweven kleden voorzien 
van een duidelijke niet-directioneel 
patroon. Elk motief kan in diverse kleuren 
worden gekozen. 

Lijnen
Acht gestreepte patronen die elk hun 
eigen karakteristieken hebben. Van 
eenvoudige effen streepdessins tot 
complexe meerkleurige varianten.

Afbeeldingen  
Dit gedeelte van de bibliotheek bevat 
allerlei fotografische beelden die 
vertaald zijn in thematische vloeren.  
Gras, zand, water druppels, knoppen 
of wegenkaarten behoren tot de 
interessante mogelijkheden. 

Vormen 
Organische vormen en motieven vormen 
de basis van deze ontwerprichting waarin 
zowel traditionele als trendy collecties zijn 
te vinden.

Natuurlijk 
Vloerbeelden die materialen zoals 
hout, steen, keramiek of kurkvloeren 
weerspiegelen. De verfijnde druk-
technologie creëert een zeer realistisch 
optisch beeld. Het geeft een leuke draai 
aan een houten vloer, die zacht is, zeer 
comfortabel om op te lopen en vrijwel 
zonder contactgeluid.

Zes ontwerprichtingen vormen de start van de bibliotheek. Onder elk van de ontwerpen zijn diverse collecties te 
vinden. Bij enkele collecties is het zelfs mogelijk uw eigen kleurencombinaties te bepalen. Ook kunt u uw eigen 
digitaal geprinte  vloerbedekking ontwerpen, dit kan niet via de bibliotheek. Neem daarvoor contact op met uw 
Forbo contactpersoon.

De ontwerpen in de bibliotheek zijn altijd up-to-date en nieuwe items zullen op regelmatige basis worden 
toegevoegd. Op dit moment bevat de bibliotheek 600 verschillende items.  

De ontwerprichtingen zijn:
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Ga online en ontdek de meer dan 

600 mogelijkheden voor uw vloer

Vind uw ontwerp in 4 eenvoudige stappen ... 
1. Ga naar www.flotexvision.com;
2. Kies uit de bibliotheek uw ontwerprichting (1 van de 6 opties);
3. Kies de gewenste collectie;
4. Kies de gewenste kleur en bestel direct uw staal online.

Gepersonaliseerde patronen 
passend bij uw huisstijl.

Sommige collecties  kunnen zelfs geheel aan 
uw eigen smaak of aan de huisstijlkleuren 
worden aangepast.

Bekijk honderden mogelijke 
vloerdesigns in diverse interieurs. 

Ontdek de mogelijkheden om uw eigen 
vloer te ontwerpen.

www.flotexvision.com
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s287002  zestt587002

Scholen zijn plaatsen om te leren, studeren 

en te spelen of te ontspannen. In alle 

geledingen van het onderwijs zijn diverse 

type ruimtes nodig, elk met hun specifieke 

wensen en eisen aan de vloer. Klaslokalen, 

gangen, lerarenkamers, gymzalen, 

scheikundelokalen en aula’s hebben daarom 

allemaal hun eigen type vloerbedekking. 

Flotex en de andere inspirerende collecties 

van Forbo bieden al deze mogelijkheden 

voor moderne, vrolijke, rustige en klassieke 

interieurs. Elk met de specifieke functies 

voor desbetreffende ruimtes.

Flotex in het onderwijs 
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s482003  citrust382003

t550007
blue

t550008
forest

Schone lucht verbetert schoolprestaties 
Flotex heeft een positieve invloed op de schone lucht in klaslokalen. Het 

sluit goed aan bij het pakket van wensen en eisen voor een frisse school.

(Fijn)stof wordt gevangen tussen de vezels en zal tijdens het 

stofzuigen worden vrijgegeven. De British Allergy Foundation 

gaf Flotex onder andere daarom de “Seal of Approval”.

Frisse lucht:
•  80 miljoen vezels vangen het fijnstof.
•  Compact oppervlak, reinigt als vlakke vloer.
•  Sanitized® geeft bacteriën geen kans. 19



t350003
charcoal

Flotex in retail

Alle winkels van tegenwoordig hebben 

kenmerken van de huisstijl of van de te 

verkopen merken verwerkt in de inrichting. 

Flotex en de andere collecties van Forbo 

bieden wellicht de breedste keuze in 

passende kleuren om het interieur volledig 

aan te laten sluiten bij die winkelstijl. Design 

en functionaliteit voor de winkelvloer gaan 

hand in hand binnen de Forbo collecties.
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s246013  ambert546013
s246017  berryt546017

s246003  melont546003
s246027  burgundyt546027

Winkels, winkels, winkels ...  
Of het nu om mode, elektronica, 

levensmiddelen, geschenken, literatuur of 

kledingwinkels gaat. Flotex van Forbo heeft 

altijd een passend ontwerp.
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s287006  shockt587006

s246007  asht546007

s270008 onyxt570008
s242008 onyxt540008

s242013 lavat540013

Flotex in kantoren

Kantoorruimtes zijn er in vele soorten 

en maten; individuele kamers, open 

kantoortuinen, vergaderruimtes, 

restaurants, koffiecorners en recepties. 

De functionele en visuele kwaliteit van 

het interieur helpt mensen om zich te 

concentreren en zich prettig te voelen. 

Het Forbo productportfolio met o.a. 

Flotex biedt perfecte combinaties 

van kleur, design en functionele 

eigenschappen.
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t550004
navy

t350004
navy

s262011 Paddingtont565011

s262001 Piccadillyt565001

Eenvoudige installatie met Flotex tegels  
Tapijttegels worden traditioneel geassocieerd met kantoren. De eenvoudige 

installatie en de facilitaire voordelen, eventueel in combinatie met een 

verhoogd vloersysteem, hebben dat bewerkstelligd.  

De meeste Flotex collecties zijn beschikbaar in zowel twee meter brede banen 

als in tegels. Aan u de keuze wat het beste bij uw situatie past.
23



s482017  nimbust382017
s482024 purplet382024

s290026  linent590026
s290023    expressot590023

Flotex in hospitality en leisure   

Hotels, restaurants, conferentiezalen 

geven de klanten het gevoel dat ze 

welkom zijn, maar ze hebben ook 

allemaal hun eigen sfeer en karakter. 

Flotex vormt met zijn vele ontwerpen 

en kleuren een perfecte basis voor een 

persoonlijke benadering. Flotex is mooi 

en is ook nog eens eenvoudig mooi 

te houden. Ideaal voor druk belopen 

ruimtes die jarenlang hun eigen sfeer en 

karakter moeten blijven behouden.
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s246010  chocolatet546010

s246019  citrust546019

s482009  mineralt382009

s482020  shalet382020

s290002  greyt590002

Sfeer en karakter met Flotex  
De perfecte klik met hospitality en leisure. Enerzijds de warmte, 

comfort en akoestiek van een textielproduct en anderzijds de 

sterkte en het gemak van het schoonhouden van een vlakke 

veerkrachtige vloer. De ideale keuze zonder compromis.
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s482037  greyt382037

Flotex in gezondheidszorg

Zorginstellingen worden gekenmerkt 

door zorgzame, veilige en rustige 

omgevingen. Kleur en design helpen een 

geruststellende omgeving te creëren die 

het welzijn van de patiënten of bewoners 

verbeterd. Huiselijkheid, maar tegelijkertijd 

schoonmaakgemak is wat Flotex te  

bieden heeft.
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s482014  coppert382014

s242004 fossilt540004
s270004 fossilt570004

Een huiselijke sfeer, zonder nadelen 
Een plezierige comfortabele omgeving om te wonen, 

behandeld te worden of te werken zonder nadelen 

en het scheppen van de juiste sfeer. Flotex geeft 

huiselijkheid en veiligheid voor de bewoners en is 

eenvoudig te reinigen door het facilitair personeel.
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Linoleum
Als wereldmarktleider in linoleum biedt Forbo 

een groot scala aan natuurlijke linoleum 

vloerbedekkingen, maar ook linoleum voor 

meubels en wandbekleding. Met meer dan 

100 jaar ervaring, natuurlijke grondstoffen, 

en de modernste productietechnieken is 

linoleum van Forbo de meest duurzame vlakke 

veerkrachtige vloerbedekking die beschikbaar 

is. Linoleum wordt gemaakt van lijnolie, hars, 

houtmeel en kalksteen. Het is dus een echt 

natuurlijk product dat kan worden toegepast in 

een diversiteit van interieurs. Marmoleum is de 

merknaam van het linoleum van Forbo.

AndERE FoRBo 
CoLLECTiES

marmoleum®

Luxe vinyltegels & -stroken
Luxe Vinyl Tegels zijn uitgegroeid tot een 

nieuwe categorie vloerbedekking die in vele 

segmenten wordt toegepast.  Of het nu 

retail, leisure, horeca, kantoren of zorg is, LVT 

wordt gezien als een eenvoudig te installeren 

en te onderhouden vloerbedekking met 

bijna perfecte imitaties van de natuurlijke 

tegenhangers zoals hout en steen. Maar ook 

abstracte prints zijn volop beschikbaar. Forbo 

Allura biedt hoge kwaliteit en een lange 

levensduur. Bovendien zijn de de prints zo 

verfijnd dat ze vrijwel niet van echt zijn te 

onderscheiden.
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Tapijttegels
Forbo heeft een grote diversiteit aan 

tapijttegelcollecties. Van sterke lussenpolen 

tot luxueuze gesneden polen, vlak of 

getextureerd, effen of gedessineerd, u treft 

het allemaal in de Tessera collecties. De 

meest rijk uitziende tegeltapijten worden 

gevormd met Westbond. Verkrijgbaar in 

meer dan 180 kleuren en verschillende 

materialen zoals polyamide of wol. Daarmee 

biedt Forbo ruime keuze en aantrekkelijke 

mogelijkheden voor de diverse segmenten.

coral

Schoonloopsystemen 
Creating better environments begint bij 

de ingang van elk gebouw. Een goed 

schoonloopsysteem voorkomt dat vocht, 

zand, modder en grind het gebouw wordt 

binnengelopen. Coral schoonloopsystemen 

zijn ontworpen om vocht te absorberen 

en het vuil van schoenen te schrapen. 

Schoonloopsystemen zorgen voor lagere 

schoonmaak- en onderhoudskosten en helpen 

de vloeren verderop in het gebouw schoon en 

voor jaren mooi te houden. 

Project vinyl 
Naast LVT biedt Forbo een scala van 

vinyl vloerbedekkingen met specifieke 

technische kenmerken zoals anti-slip 

vloeren, geleidende vloeren, akoestische 

vloerbedekkingen en vinylvloeren voor 

algemeen gebruik. Beschikbaar in vele 

kleuren en dessins. In sommige gevallen 

word project vinyl gekozen als alternatief 

voor LVT. Collecties van verschillende 

productgroepen zijn prima met elkaar te 

combineren, ook binnen één installatie.
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EEn DUURZAME CoLLECTiE

Flotex is opgebouwd rond 

een constructie met twee 

glasvliezen die een zeer hoge 

dimensionele stabiliteit en een 

hoge productkwaliteit garanderen. 

Verspilling en afval komt tijdens de 

productie niet voor.

Flotex is gemaakt met polyamide 6.6 
vezels. Alle verven en inkten die gebruikt 
worden zijn op waterbasis. Geen extra 
chemische processen vinden plaats. 
Het fixeren van de kleuren gebeurd 
op basis van een hoge temperatuur 
stoombehandeling. De machines in onze 
fabriek draaien op groene stroom en 
de minimale afvalstromen die ontstaan 
worden in nieuwe productie hergebruikt. 
Diverse afvalstromen van andere Forbo-
productielocaties worden in de rug van 
Flotex verwerkt. Zowel banenmateriaal als 
tegels bevatten tot 67% hergebruikt en 
gerecycled materiaal.

Het echte voordeel van Flotex is 
het leveren van extreme prestaties. 
Bijvoorbeeld een levensduur dat die van 
een normale textiele vloerbedekking 
overtreft met een factor van 6. 
Schoonmaak kan plaatsvinden met 
gebruik van overwegend water en in 
hardnekkige gevallen een klein beetje 
huishoudelijke zeep.

Aan het einde van de levensduur kan 
Flotex worden teruggenomen en worden 
gerecycled in nieuw te produceren Flotex 
producten.

Forbo ‘s productie-faciliteiten voor Flotex in Groot-Brittannië en Frankrijk staan garant voor een hoge kwaliteit, een 

productie met 100%  groene stroom en minimale afvalstromen die allemaal worden hergebruikt in het product.
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Flotex voldoet aan de eisen van EN 1307

Technische specificaties

Flotex banen Flotex tegels

1 Totale dikte ISO 1765 4,3 mm 5,3 mm

G Commercieel gebruik EN 685 Klasse 33 zwaar Klasse 33 zwaar

, Rolbreedte 2,0 m -

9 Rollengte 30 m -

Afmetingen tegel - 50 x 50 cm

Aantal tegels per doos - 12 (3m2)

. Totaal gewicht ISO 8543 1,8 kg/m2 4,5 kg/m2

2 Dimensiestabiliteit ISO 2551 / EN 986 < 0,2 % < 0,2 %

t Slijtweerstand EN 1307  annex F >1000 toeren >1000 toeren

g Geschikt voor bureaustoelen EN 985 r = ≥ 2,4 Continu gebruik r = ≥ 2,4 Continu gebruik

> Kleurechtheid EN-ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

[ Slipweerstand UK SRG pendulum
Droog - zeer laag slipgevaar
Nat - laag slipgevaar

Droog - zeer laag slipgevaar
Nat - laag slipgevaar

s
Contactgeluidreductie (Δ Lw)

EN-ISO 717-2 Contactgeluid reductie ∆lw = 20 dB Contactgeluid reductie ∆lw = 19 dB

q ISO 354 Geluidsabsorptie = 0,10 Geluidsabsorptie = 0,10

b Waterdichtheid EN 1307 annex G Ja Ja

Flotex voldoet aan de eisen van EN 14041

R Brandgedrag EN 13501 B
fl
-s1 B

fl
-s1

Z Slipweerstand EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

L Statische elektriciteit ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Warmteweerstand ISO 8302 0,048 m2 K/W 0,040 m2 K/W

 

De antibacteriële Sanitized® behandeling van de Flotex rug garandeert een continue bescherming tegen bacteriën.  
De antibacteriële prestaties blijven behouden, zelfs na jaren nat reinigen en stofzuigen. Het bedwingt de groei van  
de huismijtpopulatie. Flotex is dus een zeer goede keuze voor mensen met een allergie. Bij dagelijks stofzuigen  
worden tweemaal zoveel allergenen verwijderd als bij conventioneel tapijt. Daarom mag Flotex het keurmerk  
voeren van de Britse Allergy Foundation.
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http://www.deprojectinrichter.com

