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DALŠÍ KOLEKCE 
FORBO FLOORING

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Luxusní vinylové dílce Zátěžový vinyl Sametový vinyl Flotex® Textilní krytiny Vstupní systémy

Luxusní vinylové 
dílce 
Luxusní vinylové dílce 
dospěly do nové 
kategorie podlahových 
krytin, která získává stále 
větší podíl ve všech 
segmentech trhu. Ať už se 
jedná o obchody, místa 
pro trávení volného času, 
restaurace, kanceláře 
nebo školy a zdravotnická 
zařízení, vinylové dílce 
jsou uznávané pro svou 
snadnou pokládku a 
údržbu. Jsou ceněny pro 
svoji vysokou funkčnost. 
Zachovávají si vzhled 
svých přirozených 
protějšků, ať již se jedná o 
dřevo, kámen nebo 
jakýkoliv abstraktní 
materiál. Luxusní vinylové 
dílce Allura vydrží po 
dlouhou dobu a mají 
jedinečný design, 
vytvořený podle 
přírodního originálu 
zjemněním zrna a textury. 
Tak byla vytvořena živoucí 
kopie, jež sama o sobě 
může tvrdit, že je originál.

Zátěžový vinyl
Vedle luxusních 
vinylových dílců nabízí 
společnost Forbo celou 
řadu vinylových krytin v 
pásech, které mají 
specifické technické 
vlastnosti jako např. 
protikluznost, vodivost, 
vylepšenou akustiku 
nebo jsou určené pro 
obecné použití. Tyto 
krytiny jsou k dispozici v 
široké nabídce barev a 
designů. V některých 
případech je materiál v 
pásech dodáván jako 
alternativa k vinylovým 
dílcům. Ve společnosti 
Forbo dbáme na to, aby 
naše kolekce vzájemně 
ladily v barvě i designu, 
aby bylo možné 
kombinovat různé 
produkty v rámci jedné 
instalace.

Sametový vinyl 
Flotex®
Flotex v sobě spojuje 
praktičnost pružné 
podlahové krytiny a 
protikluznost i akustické 
vlastnosti tradičně 
spojované s textilními 
podlahovými krytinami. 
Flotex je voděodolný a je 
tak jedinou dnes 
dostupnou zcela 
omyvatelnou textilní 
podlahovou krytinou na 
trhu. Výsledkem je teplá, 
pohodlná, hygienická 
podlahová krytina, která 
nabízí trvalou ochranu 
proti bakteriím i 
roztočům a která je 
vhodná pro jakoukoliv 
komerční aplikaci.

Textilní krytiny 
Kolekce textilních 
podlahových krytin 
společnosti Forbo se 
skládá z vysoce kvalitních 
vpichovaných čtverců a 
kompletní řady 
vpichovaných koberců. 
Naše vpichované 
kobercové čtverce nabízí 
přesně tu flexibilitu v 
designu a instalaci, kterou 
žádají dnešní kancelářské 
prostory, zatímco naše 
robustní, vysoce odolné 
koberce jsou vhodné pro 
vytvoření klidné a 
harmonické atmosféry v 
prostorách s vysokým 
provozem. 

Vstupní systémy 
Vytváření lepšího 
prostředí začíná u vchodu 
do každé budovy. Vhodná 
vstupní rohož je první 
zábranou, která zamezuje 
vnesení vody, písku, 
bahna a nečistot do 
budovy. Vstupní systémy 
Coral® jsou navržené tak, 
aby pohlcovaly vlhkost, 
stíraly nečistoty z bot a 
koleček, které by si jinak 
našly cestu do budovy. 
Vstupní systémy se rovněž 
postarají o snížení nákladů 
na čištění i údržbu a zajistí 
udržení krásného vzhledu 
podlah dál v budově.

Marmoleum Modular splňuje požadavky normy EN-ISO 24011 

EN-ISO 24346 2.5 mm

EN-ISO 10874 Třída 23

EN-ISO 10874 Třída 34

EN-ISO 10874 Třída 43

EN-ISO 24342 25 x 25 cm 25x50 cm 50 x 25 cm 50 x 50 cm 75 x 50 cm 100 x 15 cm 100 x 25 cm

EN-ISO 24342 ≤ 0.25 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm

EN-ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm

EN 425 Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.

EN-ISO 105-B02 Metoda 3: modrá škála minimálně 6.

EN-ISO 26987
Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je 
alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.

* Bakteriostatické vlastnosti Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny 
nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococus aureus).

EN 1399 Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety, mohou být snadno odstraněny.

DIN 51130 R9

EN ISO 717-2 ≤ 5 dB

LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.

T Reakce na oheň EN 13501-1 C
fl
-s1

EN 13893 DS: ≥ 0.30

EN 1815 < 2 kV

EN 12524 0.17 W/m·K

0100203-DoP-306

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.
Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.
Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které lze nalézt na všech našich webových 
stránkách.

Marmoleum splňuje požadavky normy EN 14041
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