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Forbo jest światowym liderem w produkcji 
wykładzin linoleum oraz jednym z największych 
producentów wykładzin PVC i dywanowych do 
zastosowań obiektowych oraz domowych. W swej 
kompleksowej ofercie posiada systemy podłogowe 
— od chemii budowlanej (grunty, masy poziomujące, 
kleje), poprzez wykładziny w rolkach i płytkach, 
akcesoria wykończeniowe (sznury do zgrzewania, 
listwy przyścienne, noski schodowe, profile), aż do 
systemów pielęgnacji wykładzin (środki i akcesoria 
czyszczące, systemy mat wejściowych). 

Sztandarową ofertą wśród materiałów podłogowych Forbo Flooring są naturalne 
wykładziny linoleum ogólnego zastosowania z kolekcji Marmoleum global 3 i Touch 
oraz sportowe Marmoleum Sport, produkowane z odnawialnych surowców, takich 
jak olej lniany, żywice, mączka drzewna, wapień, juta i barwniki. ich odpowiednia 
mieszanka nadaje wzorom autentyczność i niepowtarzalny wygląd oraz sprawia, że są 
materiałem bakteriostatycznym i nie alergizującym. 
obok linoleum, Forbo Flooring oferuje także wybór wykładzin PVC do ogólnego 
zastosowania (Smaragd, Eternal, Effect) oraz do pomieszczeń o podwyższonych 
wymogach akustycznych (Sarlon), antypoślizgowych (Step), antystatycznych 
i prądoprzewodzących (Colorex Sd/EC). 

głównym motywatorem działań firmy są ciągle zmieniające się potrzeby klientów. obok dobrze znanych igłowanych wykładzin 
dywanowych (granit, Tenor, Titan, Punch) od zeszłego roku w ofercie Forbo Flooring pojawiły się wykładziny dywanowe flokowane 
Flotex, w płytkach Tessera oraz Westbond, a także systemy mat wejściowych Coral i nuway, cieszące się coraz większym 
zainteresowaniem wśród inwestorów i użytkowników.
W bogatej ofercie Forbo Flooring nie mogło zabraknąć naturalnych okładzin linoleum do zastosowania na meble, blaty, ściany i ścianki 
działowe, fronty szafek, drzwi, itd. (desk Top, bulletin board). dzięki tym produktom firma może zaoferować innowacyjne rozwiązania 
dla projektantów i producentów mebli.  
 Miliony metrów kwadratowych wykładzin Forbo Flooring zdobią podłogi biur, budynków użyteczności publicznej, placówek służby 
zdrowia, edukacyjnych, detalicznych, hal sportowych, restauracji, mieszkań prywatnych, itd., należąc do ulubionej grupy pokryć 
podłogowych wykorzystywanych przez architektów i dekoratorów wnętrz na całym świecie.


