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AAN HET WERK KENT MEN DE MEESTER

Onze vloeren zorgen ervoor dat mensen op een prettige manier met 
elkaar kunnen wonen, werken en verblijven. Wij creëren een gezonde 

ruimte binnen en dragen bij aan een duurzame wereld daarbuiten. 
Daar zijn we al meer dan 100 jaar Hollandse Meesters in.
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WELKOM IN  
DE WERELD 

VAN TESSERA
HEALTHY  
INDOORS 

In de wereld van Tessera draait alles om aangenaam werken & verblijven. 
Omdat wanneer mensen zich prettiger voelen dat invloed heeft op hun welzijn,  

stemming en productiviteit. Ze zijn aangenaam gezelschap voor zichzelf en voor hun collega’s. 
Ze zijn productiever, slapen beter en ze zijn gezonder.
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LICHT

GOEDE VERLICHTING IS CRUCIAAL,  
MAAR OOK DAGLICHT EN UITZICHT OP NATUUR SPELEN 

EEN BELANGRIJKE ROL. UITZICHT HELPT DE OGEN 
ONTSPANNEN EN OPNIEUW TE FOCUSSEN.

FEIT 46 minuten meer slaap per nacht als gevolg van voldoende daglicht.1)
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Bij een hogere lichtreflectie kan de intensiteit van een lichtbron worden verminderd en dus energie 
bespaard. Hoe hoger de LRV (light reflection value/lichtreflectiewaarde) des te beter de reflectie.  

Van alle Tessera-dessins zijn de LRV-waardes bekend, met uitschieters tot 34  
(volgens de Britse BS8493-standaard).

Barcode 314
Mix 952
Teviot/Basis 370
Teviot/Basis 378
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SLECHTE LUCHT IS MET HET BLOTE OOG 
NAUWELIJKS WAAR TE NEMEN, MAAR HEEFT 

EEN GROTE INVLOED OP DE PRODUCTIVITEIT VAN 
MEDEWERKERS EN KAN LEIDEN TOT LUCHTWEG- 

AANDOENINGEN EN ANDERE ZIEKTEN.

FEIT 10% productieverlies bij slechte luchtkwaliteit.2)

LUCHT
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Tessera voldoet aan de relevante emissietesten van de Duitse AGBB    en de Amerikaanse  
CHPS03150-standaard. Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de 01350 Indoor Air Quality Standard.

Layout 2108 
Calcium 2112 
Frosting & Outline 3102

9



RUIMTE

ONGUNSTIGE AKOESTIEK KAN LEIDEN TOT 
ZIEKTEVERZUIM, HET AANMAKEN VAN  

STRESSHORMONEN, VERMINDERDE WERKTEVREDENHEID  
EN ONDERLINGE IRRITATIES. 

FEIT 24 werkdagen verzuim per jaar bij slechte akoestiek.3)
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Zachte materialen zoals vloerbedekking zijn in staat weerkaatsing van het geluid te dempen.  
Met de Softbac-uitvoering kan geluid zelfs tot 28dB gereduceerd worden.

Diffusion 2007
Contour 1903
Create Space 1 1806
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DE 
COLLECTIE
TESSERA

EEN GEZONDE RUIMTE BEGINT  
MET DE EERSTE STAP. DE VLOER. 

Look & feel dragen bij aan comfort, welzijn en effectiviteit.
Zintuigen spelen namelijk een grote rol in de mate waarin we comfort en welzijn ervaren.
De Tessera collectie bestaat uit diverse verschillende collecties, die passen in elk interieur. 
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Elke collectie heeft zijn eigen legmethodes, die elk voor een andere optiek 
zorgdragen. De collectie is weergegeven op basis van de poolconstructie: 

lussenpool, gesneden pool en een combinatie van beide type polen.

Cloudscape 3402
Ocean winds 3401 

Cloudscape 3405, 3408
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Organische patronen op basis van wolkenformaties 
waarmee opnieuw verbinding kan worden gemaakt 

naar de natuur en de buitenwereld.

Social

Cloudscape 3401
Layout 2112

Cloudscape 3401 
Outline 3102 
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Met zijn zachte geometrische vormen heeft Tessera Mix een  
moderne uitstraling. De collectie leent zich uitstekend voor  

het creëren van een aantrekkelijke eigentijdse ruimte. 

Basis 370 
 Basis 378

Barcode 314
Mix 952

Inspired
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Hoe individuele contrasterende kleuren en structuren  
toch harmonieus in elkaar overvloeien.

ThoughtfulArran 1510
 Arran 1513
 Arran 1516

Acrobat 1325
Barcode 301
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Eigentijds of kiest u toch liever voor een klassieke tint?
Het gecombineerde organische en grafische dessin biedt 
een prachtige optiek dat in elk interieur niet zal misstaan.

Focused
Create Space I 1806

Diffusion 2007
Contour 1903
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Barcode 301
Format 604
Basis 351

Open-
minded

Creëer een unieke omgeving door te combineren. 
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Een eigentijdse sfeer met kleuren van vandaag. 
Door de verschillende kleurencombinaties 

zijn de mogelijkheden eindeloos.

Productive
Layout 2108
Layout 2112
Layout 2119
Outline 3102
Allura Flex 1986
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Van tweekleurencombinaties tot complexe combinaties. 
Geen vloer zal hetzelfde zijn.

Create space I 1803 
Create space I 1811
Create space III 2810
Create space III 3811

Relaxed

21



22



Een aantrekkelijke mix van innovatie en praktische voordelen in één tegel.
Naden zijn vrijwel niet zichtbaar en de tegels kunnen zonder probleem worden gemengd 

met als resultaat een kamerbrede uitstraling.

Inline 878 steam 
Layout 2125 
Layout 2112 

Connecting
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Structured

Het patroon en de kleuren zorgen voor een unieke vloer. 
Het willekeurige patroon zorgt ervoor dat de tegels  

na lange tijd te vervangen zijn zonder dat het u op zal vallen.

Seagrass 3203, 3224
Allura Flex 1644

Seagrass 3200, 3201, 3224, 3227
Allura Flex 1640, 1647
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Reflecting

Een vloer die wel tegen een stootje kan.
Met een kamerbreed uiterlijk,

maar combineren kan natuurlijk altijd.

Alignment 221, 218

Alignment 217, 213
Allura Flex 1632
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Cooperative

Subtiel kleurverloop en verschillende texturen geven elke ruimte stijl.  
Een unieke tapijttegel.

Diffusion 2008
Diffusion 2015
Alignment 221
Alignment 222
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Waarom is Tessera projecttapijt de beste keus?

58%+

gerecycled
materiaal 

met uw 
logo of ontwerp

random lay batchless 
Circulate & Mix

Een economische keuze, 
snijafvalbesparing <2%

is beschikbaar in 4 
productconstructies

is beschikbaar 
met magnetische rug

magnetische 
rug

Geen 
voorraad 

nodig 

SOFTBAC®

met batchless collecties 
(Circulate & Mix)

Pionier in de 
gecombineerde lussen- 

en gesneden pool

Tenminste 70% recycled materiaal 
in de rug van                                    tapijttegels

Zachte rug uit 
gerecycled materiaal

Unieke langlopende
garantie

100% post consumer
gerecycled garen

10
JAAR

meer dan

10 miljoen m2

verkocht

•  Extra comfort
•  Betere thermische 

& akoestische isolatie
• Langere levensduur
• Tot 28 dB reductie
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Impact Sound Improvement Index (dB)

enkele gesneden pool

vlakke lussenpool

hoog laag lussenpool

gecombineerde lussen- 
en gesneden pool 

Bestelde stalen binnen 
2 dagen in huis!
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HEALTHY
INDOORS
Steeds meer wordt bekend over 
de invloed van de ruimte op de 
gezondheid van mensen. Licht, 
luchtkwaliteit en akoestiek spelen 
daarbij een belangrijke rol. Daarom 
vinden wij het belangrijk om niet alleen 
aan het milieu te denken, maar ook aan 
de gezondheid, het welzijn en comfort 
van mensen die dagelijks
op onze vloeren wonen en werken.

FORBO  
FLOORING
Forbo levert vloeroplossingen die 
bijdragen aan een hygiënisch, veilig
en comfortabel interieur. Niet alleen in 
werkomgevingen, maar ook waar
mensen wonen en elkaar ontmoeten.

CREATING 
BETTER     
ENVIRONMENTS
Van hoe hij wordt gemaakt tot hoe hij 
presteert, een Forbo-vloer is oprecht 
duurzaam. Onze vloeren zijn goed voor 
mensen, goed voor gebouwen en goed 
voor het milieu.

 1-richting

 Random

 Halfsteens

Door het combineren van verschillende 
tegels in vorm en patroon, ontstaat er 

een unieke vloer die precies aansluit bij 
de gewenste uitstraling.

Tessera In-touch   
3304 en 3302
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IS EEN 
TESSERA VLOER 
IETS VOOR MIJ?

Waar begin je bij het kiezen van een vloer? Kleur, materiaal, design, functionaliteit, prijs? 
Het aanbod is enorm. Vaak zie je door de bomen het bos niet meer.

Begin bij het maken van een afspraak en laat u inspireren door één van  
onze account managers. Zij komen graag bij u langs om samen met u de  

mogelijkheden te bekijken en zo de ideale vloer te creëren. 

Hieronder de belangrijkste links en info op een rij:

Afspraak
Laat je inspireren door één van onze account managers. 

Stalen 
Tessera zien en voelen? Vraag hier de stalen aan.  

Whitepapers 
Download hier alle whitepapers van Forbo Flooring Systems.  

Milieuproductverklaring (EPD) 
Een milieuproductverklaring of Environmental Product Declaration (EPD),  

is een document waarin door een derde partij geverifieerde informatie staat 
over de milieu-impact van een product. 

Download hier de EPD's van de Forbo Flooring producten.

BIM-objecten
Download hier de gratis BIM-objecten met een brede 

selectie van producten uit onze portfolio.  
www.forbo-flooring.nl/bim
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•  optimale flexibiliteit in ontwerp doordat alle tegels gelijk zijn in formaat
• snelle en eenvoudige installatie
• minder snijverlies door richtingsloos te installeren tegels
• eenvoudig vervangen van individuele tegels
• mogelijkheid tot herschikken van de tegels voor  
 een langere levensduur
• vervanging van de tegels met minimale storing van collega’s
• uitstekend te combineren met overige Forbo producten zoals  
 Coral tegels 50x50cm of LVT formaat 50x50cm
• een duurzame oplossing met o.a. gerecycled  
 materiaal in garen (ECONYL®-garen) en in de backing

ALLE VOORDELEN  
VAN TESSERA
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We hebben de manier waarop 
getufte tapijttegels worden 
gemaakt drastisch herzien. Het 
gevolg is dat al onze Tessera-tegels 
minimaal 58% gerecycled materiaal 
bevatten. Tessera heeft over de 
gehele collectie gezien het hoogste 
percentage gerecyclede garens dan 
welke fabrikant ook.

We gebruiken naast stansen ook 
ultrasone messen om tegels mee te 
snijden. Daardoor is het afval met 
80% verminderd, ten opzichte van de 
standaardtechniek.
Onze nieuwe extrusiemachine zorgt 
voor een gesloten proces waardoor 
het weinige afval dat we produceren 
direct teruggaat in het product, onder 
meer in de backing.
We hebben dus minder nieuwe 
grondstoff en nodig. Afgesneden 
draad wikkelen we opnieuw op 
en verwerken we weer terug in de 
Tessera-producten. Verschillende 
collecties zijn zelfs van 100% 
hergebruikt ECONYL®-garen gemaakt. 
ECONYL® zijn post consumer waste 
garens van polyamide die gemaakt 
zijn van bijvoorbeeld oude, versleten 
visnetten, pluis (de bovenkant van 
tapijten) en ander textiel.
Onze tapijttegels zijn snel en 
eenvoudig te reinigen met de 
sproeiextractiemethode die 
werkt op basis van een beetje 
water en natuurlijke, organische 
reinigingsmiddelen.
Ook onze innovatieve tapijttegels 
die vrij en zonder richting kunnen 
worden gelegd, passen bij ons Groen 
Design-principe. Het installatieafval 
bedraagt bij deze tegels minder dan 
2%. En bovendien gaat al het Tessera-

installatieafval terug naar onze fabriek 
waar het wordt verwerkt in nieuwe 
tapijttegels. In al onze fabrieken 
werken we met 100% groene stroom.
Als medeoprichter en lid van 
Carpet Recycling UK werken we aan 
oplossingen zodat tapijttegels aan het 
eind van hun leven kunnen worden 
gerecycled of hergebruikt.

Alle Tessera-producten zijn 
getest door de British Research 
Establishment op milieu prestatie. 
Alle Tessera-tapijttegels zijn A- of 
A+-gecertifi ceerd. 
Alle Forbo-producten worden volgens 
LCA-principes (life cycle assessment) 
ontworpen en geproduceerd. Wilt u 
weten hoe Tessera presteert, dan kunt 
u de Milieuproductverklaring (EPD, 
environmental product declaration) 
downloaden op onze website of via 
de link op pagina 30.

Investeringsaftrek
Wist u dat in Tessera tapijttegels meer 
dan 50% recycled materiaal aanwezig 
is. Hiermee komt u in aanmerking 
voor de MIA/Vamil rekening waarmee 
u profi teert van een investeringsaftrek 
die kan oplopen tot 36% van het 
investeringsbedrag. Dit komt boven 
op uw gebruikelijke investeringsaftrek.

MEER INFORMATIE? GA NAAR
WWW.FORBO-FLOORING.NL/
TESSERA

We vinden het belangrijk om niet 
alleen aan het milieu te denken, 
maar ook aan de gezondheid, 
het welzijn en comfort van de 
mensen die onze vloeren dagelijks 
gebruiken.

Forbo levert vloeroplossingen die 
bijdragen aan een hygiënisch, veilig 
en comfortabel interieur. Niet alleen 
in werkomgevingen, maar ook waar 
mensen wonen en elkaar ontmoeten. 
De Forbo Committed to the Health of 
One-fi losofi e is gebaseerd op 3 pijlers; 
Gezondheid & Veiligheid, Gezondheid 
& Hygiëne en Gezondheid & Welzijn.
met als wereldwijde fi losofi e; Creating 
Better Environments

Gezondheid
Met gezondheid bedoelen we een 
veilige, schone en comfortabele 
omgeving, zowel thuis als op het 
werk. Maar gezondheid is meer 
dan dat, een meer holistische kijk 
op hoe u uw leven leeft. Met onze 
vloeroplossingen is het onze ambitie 
om een positieve bijdrage te leveren 
aan uw gezondheid en welzijn. Onze 
inzet voor duurzaamheid is daarmee 
een toewijding aan uw gezondheid.

Speciale vloeren voor specifi eke 
toepassingen, ook geproduceerd 
door Forbo:

•   Flotex, unieke textiele vloeren, 
reinigbaar en goedgekeurd door het 
Britse Astmafonds.

•   Westbond, het luxe paradepaard 
onder de Forbo-tapijtcollecties, 
beschikbaar in echte wol en nylon.

•  Marmoleum, de meest duurzame 
vloeroplossing, 100% CO2 
geproduceerd.

•  Allura Flex, Unieke losleg tegels 
van hoogwaardige, vormvaste, 
heterogene vinyl die speciaal zijn 
ontworpen voor losse installatie.

•   Coral en Nuway, houden tot 94% 
van het vuil en vocht tegen voordat 
het uw gebouw binnenkomt. 
Besparing op schoonmaak en 
onderhoud is hiermee mogelijk.

•  Eternal: deze heterogene vinyl 
collectie omvat een keur aan dessins 
en kleuren. Van steen, textiel en 
abstract tot hout. Het wordt volledig 
in Nederland ontworpen en gemaakt.

•   Sphera; Sphera is homogene 
vinyl vloer die synoniem staat voor 
een veilige en hygiënische vloer 
die bijdraagt aan een gezond 
binnenklimaat.

Duurzaamheid
& Tessera

Nog meer 
vloeren
van Forbo

Voetnoten
1,2,3) Rapport Gezondheid, Welzijn en 
Productiviteit in Kantoren, DGBC 2015
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creating better environments

Forbo Flooring BV 
Postbus 13 
1560 AA Krommenie 
contact@forbo.com 
www.forbo-flooring.nl

Volg ons op

http://www.deprojectinrichter.com

