
flotex®

bionický výkon podlahové krytiny



colour
calgary
metro
penang

colour
calgary
metro
penang

vision
high definition digital print

vision
high definition digital print

linear
integrity2

complexity
stratus
cirrus
pinstripe

linear
integrity2

complexity
stratus
cirrus
pinstripe

Flotex® Colour: nabízí tři 
individuální designy v rapsodii 
barev, která vám umožní zvolit 
přesně ten detail a odstín, který 
hledáte.

Flotex® Vision: ohromující výběr z 
více než 600 digitálně tištěných 
vzorů vytvořených tak, aby 
vyhovovaly každému vkusu nebo 
požadavku na barvu krytiny.

Flotex® Linear: představuje 
ucelený výběr pěti lineárních vzorů 
v různých barvách, které jsou 
vhodné do kancelářského prostředí, 
ale také přináší hravé efekty do míst 
pro trávení volného času, 
pohostinství a maloobchodních 
prostor.
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Flotex® 
bionický výkon podlahové krytiny
Bionická technologie kombinuje poznatky ze studia 
živých organismů a přírodních systémů s lidskými 
produkty a procesy při vývoji nových produktů. Tento 
přesun technologie a inspirace žijící faunou a flórou 
pomáhá vytvářet optimalizované a vysoce efektivní 
produkty. Klasickým příkladem bionických 
technologií je vývoj povrchů odpuzujících vodu  
a špínu, které lze pozorovat také u listů lotosu. Flotex® 
není ani skutečnou textilní, ani pružnou podlahovou 
krytinou. Jeho unikátní konstrukce kombinuje 
nejlepší vlastnosti z obou světů a činí tak Flotex® 
vhodným pro použití v komerčním prostředí,  
a to i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Přibližně 80 milionů krátkých vláken nylonu 6.6 je 
stejně pevných jako bambusová konstrukce, ale 
vytváří komfort mechového povrchu. Přesné tiskové 

technologie používané při výrobě krytiny Flotex® 
napodobují bohatou barevnou paletu, kterou lze do 
nejmenšího detailu nalézt v přírodě. Protikluznost za 
sucha i za mokra (R13) imituje funkci nohou gekona. 
Stejně jako včely sbírají a přenášejí pyl zachycený na 
svých nožičkách při poletování mezi květinami, 
povrch krytiny Flotex® zachycuje jemný prach a 
alergeny ze vzduchu a zase je zcela uvolní během 
naprosto jednoduchého čištění.

Jako takový je Flotex® špičkovou nejmodernější 
textilií, která nabízí bionický výkon. Krytina Flotex® 
je k dispozici ve čtvercích a pásech. 

Antimikrobiální ošetření materiálu Flotex® látkou Sanitized® zajišťuje trvalou ochranu proti bakteriím, aniž by 
docházelo k jeho degradaci při čištění a vysávání. Současně také potlačuje růst populace roztočů. Proto má 
Flotex® pozitivní vliv na život lidí trpících alergiemi. Navíc denní vysávání odstraní dvakrát tolik alergenů a špíny, 
než je tomu u běžných koberců. To je důvod, proč Flotex® obdržel souhlas Britského alergologického ústavu 
Allergy UK.
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Flotex® 
Jasná volba, ne kompromis

Flotex® je vysoce moderní textilní krytina, která spojuje klíčové funkční 
vlastnosti světa pružných a textilních podlahových krytin v jednom produktu, 
jenž nabízí vše, co lze od inovativního řešení podlahy očekávat.

Odolný a pohodlný
Objevte houževnatost a trvanlivost krytiny Flotex®, která je 
výsledkem 80 milionů vláken nylonu 6.6 na metr čtvereční,  
a současně si užijte klid a pohodlí obvykle spojované pouze  
s koberci nebo měkčeným vinylem.

Tichý a přesto hygienický
Nylonová vlákna neslouží pouze k pohlcování zvuku a zvýšení 
pohodlí, ale také zachycují alergeny a jemný prach ze vzduchu.
Ty se potom snadno uvolní při čištění jak suchou tak mokrou 
cestou. Díky své konstrukci je Flotex® chráněný proti plísním a 
zápachu. Současně si stále uchovává svůj krásný vzhled, protože 
podlahy jsou po každém čištění znovu v bezvadném stavu.

Teplý a zároveň omyvatelný
Běžné každodenní vysávání odstraní veškeré nečistoty a prach 
zachycené v husté struktuře nylonového povrchu. Nicméně, při 
silném znečištění je možné použít i čištění párou nebo hloubkové 
strojové čištění, což vyžaduje minimální množství čisticích 
prostředků. Již jednoduché čištění obnovuje původní vzhled krytiny 
Flotex®. Široká paleta barev a vzorů, kterou kolekce Flotex® nabízí, 
tak zůstává stále tak zářivá a živá jako v den, kdy byla podlaha 
instalována.

Bezpečný, ale zvuk pohlcující
Flotex® poskytuje jak vynikající redukci kročejového hluku (>20dB), 
tak i dobrou absorpci prostorového hluku (Třída A), což znamená 
klidné prostředí v místnosti i v budovách. Flotex® také splňuje 
klasifikaci HSE pro protikluznost na suchém a mokrém povrchu
a je možné ho využít na vodorovném povrchu i na šikmých 
rampách.

4



Flotex®,  
high tech textilie 

Sametový vinyl Flotex® je zcela jedinečná textilní podlahová 

krytina kombinující odolnost i trvanlivost pružné podlahové 

krytiny a kvalitu, hřejivost a pohodlí koberce. Flotex® se 

skládá z pevného vinylu vyztuženého skelným rounem  

s hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6, která 

jsou pevně ukotvená v základní vrstvě. Flotex® je extrémně 

rozměrově stálý a má vzhled textilní krytiny, zároveň je však 

stejně tak funkční, odolný a snadno čistitelný jako jakákoliv 

pružná podlahová krytina. Flotex® je k dispozici v pásech  

i čtvercích.

Vyztužení
skelným rounem

Lepidlo

Netkaná skelná textilie

Pěnové PVC s uzavřenou 
strukturou vrstva č. 1

Vlákna nylonu 6.6

Pěnové PVC s uzavřenou 
strukturou vrstva č. 2

Kompaktní PVC vrstva č. 1
vrstva č. 2

Rubová vrstva z recyklovaného PVC Flotex® čtverce

Flotex® pásy
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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 /

Na vazbu cihelAshlar Na široký pásDo šachovnice

Způsoby instalace
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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 /

Na vazbu cihelAshlar Na široký pásDo šachovnice

Způsoby instalace
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flotex

Digitální svět kolekce
Flotex® Vision 

Vzhledem k tomu, že Flotex® má hustotu povrchu až 80 milionů 

vláken na metr čtvereční, poskytuje jedinečný podklad pro tisk. 

Výsledkem jsou živé vzory a realistické vizuální efekty, jež mohou 

být vytištěny ve vysokém fotografickém rozlišení. Je tak možné 

dosáhnout všech požadovaných odstínů a tónů barev. 

S kolekcí Flotex® Vision nabízí společnost Forbo Flooring jedinečnou 
řadu dekorů vyrobených technikou High 
Definition digitálního tisku.

Fantastické efekty
Digitální tisk poskytuje nekonečné 
množství variant designů, od 
abstraktních vzorů ve složitém 
barevném spektru, až po realistické 
obrázky trávy, písku či vody, nebo 
jakéhokoliv snímku promítnutého na 
podlahu. Vytvořte 3D hloubku nebo 
“trompe d ‘oeil” efekt na vaší podlaze. 
Pozvěte přírodu do svého bytu 
vytvořením oblázkové pláže nebo 
mechového povrchu na své podlaze.

Nekonečné designové možnosti 
Digitální tisk se velmi dobře hodí pro 
ty kolekce, které vyžadují vizuální 
detaily a efekty, kterých není možné 
dosáhnout tradičním tiskem. Kolekce 
Flotex® Vision obsahuje více než 600 
individuálních položek, od tradičních 
po moderní vzory, včetně mnoha 
dekorů s možností výběru barevné 
kombinace. 

Navrhněte si vlastní barvu nebo 
vzor vaší podlahy
Líbí se vám design, ale nemůžete najít 
barvu, která se vám líbí nebo která 
vyhovuje vašim firemním barvám? 
Kolekce Flotex® vision nabízí mnoho 
dekorů, kde je možné změnit barvy 
podle vašeho výběru. Pokud ani poté 
nenajdete to, co hledáte, nebo máte 
svůj vlastní návrh vzoru na podlahu, 
nabízíme na vyžádání také speciální 
výrobu na objednávku.
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Jako každá knihovna vám Digitální knihovna Flotex® nabízí příležitost prohlížet si a obdivovat množství 

možností, které digitálně tištěný Flotex® poskytuje. Rádi bychom vám také nabídli průvodce a ukázali 

logickou designovou cestu k dekorům, které vám budou nejvíce vyhovovat.

Digitální knihovna kolekce Flotex® Vision 

Floral
Výběr 8 různých květinových vzorů, od 
abstraktních, grafických rostlinných 
motivů až po romantické obrazy růží  
a motýlů nebo květinové dekory, jež  
se skvěle hodí do dětských center denní 
péče. Každý z těchto 8 typů designů je  
k dispozici v rozmanité barevné paletě. 

Pattern 
Složitá hra sítí a vzorů, které poskytnou 
podlaze texturu s čistým a nesměrovým 
vzhledem. Každý vzor může být vybrán 
v mnoha barevných variantách.

Linear
8 lineárních nebo pruhovaných designů  
s vlastní charakteristikou, ve škále od 
téměř jednobarevných a jednoduchých  
až po velmi složité a vícebarevné vzory.

Image 
Tato část knihovny obsahuje širokou 
škálu fotografických obrazů, které byly 
přeneseny do zajímavých tematických 
podlah. Tráva, písek, kapky vody, knoflíky 
nebo mapy ulic patří mezi zajímavé 
možnosti. 

Shape 
Kolekce organických tvarů a motivů, jež 
mají za výsledek krásné celoplošné vzory  
v tradičních či moderních designech. 

Naturals 
Podlahové dekory, které reprezentují 
materiály jako dřevo kámen, keramiku 
nebo korkové podlahy. Designová 
technologie vytváří skutečné a živoucí 
podlahy s něčím navíc, například dřevěná 
prkna, která jsou akustická a komfortní 
pro chůzi. 

Vytvořili jsme 6 úvodních vstupních typů designů do knihovny, z nichž každý reprezentuje designový směr, který by mohl vyhovovat 
vašemu vkusu. Vedle dekorů obsažených v knihovně je zde dále možnost zvolit si u některých vzorů vlastní barevnou kombinaci. 
Existuje samozřejmě také možnost vytvořit originální design na zakázku dle vašeho vlastního návrhu. Tyto návrhy ovšem nejsou 
součástí Designové knihovny Flotex®, ale mohou být projednány s vaším obchodním zástupcem společnosti Forbo Flooring.

Designy v knihovně budou vždy aktualizovány a pravidelně sem budou přidávány nové položky. V tomto okamžiku knihovna 
obsahuje 600 různých designů a barevných variant. 

Vstupní typy designů do knihovny jsou následující:
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Jděte online a objevte více než 600 designů pro svou podlahu.

Najděte svůj design ve čtyřech jednoduchých krocích… 
1. Navštivte www.flotexvision.com
2. Vyberte si v knihovně hlavní typ designu. (1 ze 6 variant designů) 
3. Vyberte si kolekci, která se vám líbí 
4. Vyberte si barvu, která se vám líbí… a objednejte si vzorek online

Upravte vzory tak, aby 
odpovídaly vaším firemním barvám 
a značce.

Některé designy mohou být zcela sladěné s 
vaším vkusem či firemními barvami.

Prohlédněte si místnosti 
se stovkami variant designů 
podlahových krytin. 

Zjistěte online, jak můžete změnit design 
své podlahové krytiny.

www.flotexvision.com
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s287002  zestt587002

Školy jsou místa pro učení i odpočinek,  

pro výchovu i volný čas, pro matematiku  

i tělocvik, pro vzdělávání i kreativitu. Různá 

místa ve školách, jako jsou knihovny, třídy, 

tělocvičny, studovny, jídelny a chodby 

vyžadují různé materiály, které spolu 

vzájemně barevně i designově ladí. Flotex® 

a další produkty z portfolia společnosti 

Forbo Flooring jsou ideálně vybaveny, aby 

pro vás vytvořily moderní, radostné a klidné 

prostředí. Na této stránce jsou ukázány 

příklady barev a materiálů, jež je možné 

použít pro školy, univerzity, mediální centra 

a knihovny.

Flotex® a školství
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s482003  citrust382003

t550007
blue

t550008
forest

Čisté ovzduší zlepšuje školní výsledky
Použití materiálu Flotex® ve školních třídách má pozitivní vliv na čistotu vzduchu, 

protože prach bude zachycen mezi vlákny, která ho během vysávání opět uvolní. 

Proto dal Britský alergologický ústav krytině Flotex® certifikát Seal of Approval.
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t350003
charcoal

Flotex® a obchody

Žádný obchod či maloobchodní síť dnes 

nemůže fungovat bez „charakteristické 

značky“. Flotex® a portfolio společnosti 

Forbo nabízí možná nejširší škálu sladěných 

barev v podlahovém průmyslu a poskytuje 

vám tak funkčnost a design, jenž dokonale 

ladí s vaší firemní identitou a stylem. 

Všechno je možné! Na této stránce jsou 

ukázány některé možnosti kombinací 

materiálů.
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s246013  ambert546013
s246017  berryt546017

s246003  melont546003
s246027  burgundyt546027

Obchody, obchody, obchody….
Ať již se jedná o módu, elektroniku, jídlo, 

dárky, knihy nebo obchodní domy, Forbo 

Flotex® má vždy odpovídající design. 
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s287006  shockt587006

s246007  asht546007

s270008 onyxt570008
s242008 onyxt540008

s242013 lavat540013

Flotex® a kanceláře

Kancelářské prostory existují v mnoha 

variantách; samostatné místnosti nebo 

otevřené velkoprostorové kanceláře, 

zasedací místnosti, prezentační 

prostory, recepce a jídelny. Funkční a 

vizuální kvalita prostředí pomáhá lidem 

soustředit se a cítit se lépe. Produktové 

portfolio Forbo a Flotex® představují 

perfektní shodu barev, dekorů a 

funkčního použití. Na této stránce jsou 

ukázány některé možnosti kombinací 

barev a vzorů.
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t550004
navy

t350004
navy

s262011 Paddingtont565011

s262001 Piccadillyt565001

Snadná instalace čtverců Flotex® Tiles
Čtverce jsou typem podlahové krytiny tradičně spojované s kancelářemi.  

K tomu přispívá snadná pokládka i použití na zdvojené podlahy. Většina řad 

kolekce Flotex® je k dispozici jak ve formátu pásů tak i čtverců, takže si můžete 

vybrat, co vám nejvíce vyhovuje. 23



s482017  nimbust382017
s482024 purplet382024

s290026  linent590026
s290023    expressot590023

Flotex® a místa pro trávení volného
času i pohostinství  

Hotely, restaurace a konferenční 

místnosti by neměly na návštěvníka 

působit pouze vstřícně, ale měly by 

mít také vlastní charakter. Flotex® ve 

svých mnoha designových a barevných 

variantách tvoří ideální základ pro osobní 

přístup. Na této stránce jsou ukázány 

některé příklady výrazných kombinací 

barev, materiálů a vzorů pro všechny 

typy míst pro trávení volného času. 
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s246010  chocolatet546010

s246019  citrust546019

s482009  mineralt382009

s482020  shalet382020

s290002  greyt590002

Atmosféra a charakter s krytinou Flotex®
Perfektní spojení pro místa trávení volného času i pohostinství. Na 

jedné straně poskytuje krytina Flotex® hřejivost textilního produktu 

a na straně druhé zde není žádný problém s čištěním skvrn, které se 

v tomto prostředí vyskytují. Flotex® je ideální volba bez kompromisů.
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s482037  greyt382037

Flotex® a zdravotnictví, péče o seniory a domy  

s pečovatelskou službou 

Zdravotnické instituce jsou charakteristické 

svým klidným pečujícím prostředím. Barvy 

a design pomáhají vytvořit uklidňující 

atmosféru, jež napomáhá zlepšit stav 

pacientů a propůjčuje klinickému prostředí 

dotek domácí péče. Tato stránka ukazuje 

některé možnosti kombinací krytiny Flotex® 

s dalšími produkty z nabídky společnosti 

Forbo Flooring. 

26



s482014  coppert382014

s242004 fossilt540004
s270004 fossilt570004

Domácká atmosféra bez jakýchkoliv nevýhod
Pobyt v nemocnici vyžaduje prostředí, ve kterém se 

člověk cítí co nejlépe, tak aby i prostředí přispívalo 

k procesu léčby. V domovech pro seniory a domech 

s pečovatelskou službou je domácká atmosféra klíčem 

k vytvoření té správné nálady pro všechny obyvatele.  
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Přírodní linoleum – Marmoleum®
Jako světový lídr v linoleu společnost Forbo 

nabízí širokou škálu přírodního linolea a také 

linoleum pro aplikaci na nábytek a stěny. 

Více než sto let zkušeností a moderní výrobní 

technologie dávají vzniknout nejtrvanlivější a 

nejekologičtější dostupné pružné podlahové 

krytině. Vyráběno je z lněného oleje, pryskyřice, 

dřevité moučky, vápence, přírodních pigmentů 

a jutové textilie. Linoleum je skutečně přírodní 

produkt, který může být instalován v mnoha 

komerčních i bytových interiérech.

Luxusní vinylové dílce
Luxusní vinylové dílce dospěly do nové 

kategorie podlahových krytin, jež rychle 

získává popularitu ve všech segmentech trhu. 

Ať již se jedná o obchody, místa pro trávení 

volného času, pohostinství, kanceláře, školství 

či zdravotnická zařízení, vinylové dílce jsou 

uznávané pro svoji snadnou instalaci, údržbu, 

vysokou funkčnost a vzhled odpovídající jejich 

přírodním protějškům, dřevu, kameni a dalším 

abstraktním materiálům. Luxusní vinylové 

dílce Allura společnosti Forbo vydrží dlouhá 

léta a mají jedinečný design, vytvořený podle 

přírodního originálu vylepšením struktury a 

textury, která vytváří živoucí kopii, což je samo 

o sobě originální. 

DaLŠÍ KOLEKCE 
FORbO FLOORING

linoleum luxusní vinylové dílce
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Kobercové čtverce
Kolekce textilních kobercových čtverců nabízí 

produkty s různým typem smyčky od klasické, 

kombinaci klasické a střižené, až k vysoce 

exkluzivním lepeným řezaným čtvercům s 

výběrem 180 barev a jejich kombinací. Kolekce 

kobercových čtverců jsou vhodné jako pro 

kanceláře, tak i místa pro trávení volného času 

a pohostinství. Naše kobercové čtverce jsou k 

dispozici v mnoha různých kolekcích, které je 

možné pokládat buď náhodně, nebo na široký 

pás.

Vstupní čisticí zóny
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.

Project vinyl
Vedle luxusních vinylových dílců nabízí 

společnost Forbo Flooring také velký výběr 

vinylových krytin v pásech se specifickými 

technickými vlastnostmi, jako např. protikluzné, 

elektrostaticky vodivé, akustické i univerzální 

vinyly a to vše v široké paletě barev a dekorů. 

Krytina v pásech slouží v některých případech 

jako alternativa k vinylovým dílcům. Ve 

společnosti Forbo jsme se postarali o to, aby 

naše kolekce ladily jak barevně tak i designově 

pro možnost kombinování různých produktů  

v rámci jedné instalace.

vstupní čisticí zóny project vinylluxusní vinylové dílce kobercové čtverce
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s290030 spat590030

DlouhoDobě uDržitelná kolekce

Krytina Flotex® je vystavěna na 

dvou oddělených vrstvách skelného 

rouna, které zajišťují vysokou 

rozměrovou stálost a vynikající 

kvalitu produktu. Při výrobě 

nevzniká odpad. 

Flotex® je vyroben z vláken nylonu 6.6, 
která jsou barvena s použitím vodou 
ředitelných barev. Při výrobě nejsou 
používány žádné dodatečné chemické 
procesy, pouze ošetření horkou párou, 
které stabilizuje barvy. Stroje v naší 
továrně jsou poháněny zelenou elektřinou 
a vzniká minimum odpadu, který je 
zpracován zpět do produktu. Při výrobě 
vinylu Flotex® se rovněž využívá odpadní 
materiál z výroby ostatních produktů 
Forbo, který se zpracovává do rubové 
vrstvy krytiny. Recyklovaný obsah činí  
u krytiny Flotex® 67% rubové strany. 

Opravdovou výhodou krytiny Flotex® je 
jeho mimořádná funkčnost a životnost, 
kterými překonává běžné textilní 
krytiny faktorem 6. Produkt může být 
jednoduše čištěný pomocí vody a čisticího 
prostředku. Pro vyčištění většiny skvrn 
bude dostačující běžné mýdlo, zatímco 
jiný čistič odstraní inkoust, olej a horší 
skvrny. Po skončení svého životního cyklu 
může být produkt recyklován zpět do 
výrobního procesu.

Všechny výrobní činnosti pro zhotovení materiálu Flotex® ve Velké Británii a Francii zajišťují vysokou kvalitu tohoto 

produktu, vyrobeného za použití zelené elektřiny a s minimálním množstvím odpadů,

které jsou všechny recyklovány zpět do produktu.
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pásy čtverce

1 Celková tloušťka ISO 1765 4.3 mm 5.3 mm

G Veřejné a komerční prostory EN 685 Třida 33 Třida 33

, Šířka role 2.0 m -

9 Délka role 30 m -

Rozměr čtverce - 50 x 50 cm

Množství čtverců v balení - 12 (3m2)

. Celková hmotnost ISO 8543 1.8 kg/m2 4.5 kg/m2

2 Rozměrová stálost ISO 2551 / EN 986 < 0.2 % < 0.2 %

t Odolnost vůči opotřebení EN 1307  příloha F >1000 cyklů >1000 cyklů

g Odolnost vůči kolečkům EN 985 r = ≥ 2.4 trvalé používání r = ≥ 2.4 trvalé používání

> Barevná stálost EN-ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

[ Protikluznost UK SGR kyvadlo
Sucho - velmi pomalý smyk 
Mokro - pomalý smyk

Sucho - velmi pomalý smyk 
Mokro - pomalý smyk

s
Akustické vlastnosti

EN-ISO 717-2 Redukce kročejového hluku ∆LW = 20 dB Redukce kročejového hluku ∆LW = 19 dB

q ISO 354 Absorpce zvuku = 0.10 Absorpce zvuku = 0.10

b Voděodolnost EN 1307 příloha G Splňuje Splňuje

Flotex® splňuje požadavky normy EN 14041

R Reakce na oheň EN 13501 B
fl
-s1 B

fl
-s1

Z Protikluznost EN 13893 DS: ≥ 0.30 DS: ≥ 0.30

L Elektrostatický náboj ISO 6356 < 2 kV < 2 kV

e Tepelný odpor ISO 8302 0.048 m2 K/W 0.040 m2 K/W

 

Flotex® splňuje požadavky normy EN 1307

Technické specifikace
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Česká a Slovenská republika 
Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika 
Tel.: + 420 239 043 011
Fax.: + 420 239 043 012
info@forbo.cz
www.forbo-flooring.cz


