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Forbo Flooring - więcej niż podłoga 
 
Forbo Flooring jest globalnym liderem w produkcji  
wykładzin linoleum i jednym z największych  
producentów wykładzin PCV i dywanowych.  

Od ponad stu lat, w myśl tradycji tworzenia i wprowadzania 
na rynek trwałych rozwiązań podłogowych, wychodzimy 
naprzeciw Państwa rosnącym potrzebom. 
 
Różnorodność form, struktur, kolorów i wzorów  
pozwala na dużą swobodę twórczą oraz niezliczone 
możliwości zastosowań. 

                               FORBO FLOORING - KROK NAPRZÓD
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MARMOLEUM OD 150 LAT

Frederick Walton opracował wytwarzanie  
linoleum i po jego opatentowaniu 
rozpoczął pierwszy proces produkcyjny
w 1863 roku.

Linoleum zagościło w niezliczonej ilości różnych 
wnętrz na całym świecie, m.in.  
w stołówce więzienia Alcatraz w San  
Francisco, eleganckim Białym Domu
w Waszyngtonie, na Kremlu w Moskwie,
w niemieckim Reichstagu, Pałacu
Buckingham, domu Anny Frank  
w Amsterdamie (1938) oraz w Instytucie Marii 
Curie Skłodowskiej na Sorbonie  
w Paryżu. 
Obecnie w wielu budynkach użyteczności 
publicznej (np. w budynku Opery w Oslo czy 
Muzeum Sztuki Jean Nouvelle). 
Tym samym linoleum jest uważane  
za najstarszą wykładzinę podłogową wdrożoną 
do produkcji.  
Marmoleum pozostaje klasykiem na podłodze 
uwielbianym przez architektów  
za swoją autentyczność i różnorodność.
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CO2 neutral

 

 

Pochłanianie CO₂ przez 
naturalne surowce

Emisja CO₂ podczas 
produkcji Marmoleum

Marmoleum
jest neutralne
pod względem
emisji CO₂

Rośliny lnu oraz drzewa, z których pozyskujemy  
surowce do tworzenia Marmoleum, podczas swojego
   życia pochłaniają duże ilości CO₂ z atmosfery.

Ten naturalny cykl powtarza się każdego roku.

Ilość CO₂ pochłaniana przez rośliny lnu i drzewa, z których pozyskujemy 
surowce do produkcji jest większa niż ilość CO₂ wytwarzana w procesie  
powstawania Marmoleum w fabryce.

Produkcja Marmoleum opiera się w całości na zielonej energii,
a pierwotne odpady produkcyjne są ponownie wykorzysty-
wane do produkcji nowego materiału.

Nasłonecznienie, opady i wiatr mają 
wpływ na surowce wykorzystywane
do produkcji Marmoleum, jak również
na tworzenie zielonej energii.

Firma Forbo organizuje 
systemy zbiórki wtórnej 
odpadów instalacyjnych. 
Warto też nadmienić,
iż Marmoleum jest 
produktem klasyfikowa-
nym, jako biologiczny 
pod kątem utylizacji 
odpadów.

* Każdy metr kwadratowy Marmoleum wpływa na zmniejszenie emisji CO₂ do powietrza. Więcej  informacji znaleźć można w Deklaracji Ś
rodowisk

owej M
arm

oleum
 (E

PD
).

Oprócz tego, że Marmoleum jest produktem 
naturalnym, jest również neutralne  
pod względem emisji CO₂ do powietrza.  

Rośliny, z których pozyskujemy surowce 
do tworzenia Marmoleum, podczas  
swojego życia pochłaniają znaczne ilości  
CO₂ z atmosfery.  
W zestawieniu z energią zużywaną podczas 
produkcji Marmoleum procesy te wzajemnie 
się bilansują.  
 
 
 
 
 
 

Marmoleum jest zatem neutralne  
pod względem emisji CO₂! 

Potwierdzają to Środowiskowe Deklaracje Produktu 
(EPD) dla Marmoleum (o grubości 2,0 oraz 2,5 mm) 
weryfikowane przez podmioty niezależne. 
Marmoleum nie zwiększa emisji CO₂ do powietrza 
również po opuszczeniu fabryki. Wykładzina 
cechuje się bardzo dobrymi parametrami podczas 
oceny całego cyklu życia produktu, dzięki czemu 
jest jeszcze bardziej przyjazna środowisku.  

Olej lniany z ziaren lnu, włókna z łodyg juty, 
żywica z drzew sosnowych, mączka drzewna 
pozyskiwana z kontrolowanych zasobów  
leśnych oraz wapień i pigmenty to surowce  
z których wytwarzane jest Marmoleum. 

W wyniku połączenia tych składników  
otrzymujemy mocną, trwałą i wytrzymałą 
wykładzinę podłogową produkowaną zgodnie  
z zasadami zrównoważonego rozwoju  
tworzącą unikalną jakość wśród elastycznych 
wykładzin dostępnych na rynku. 

STWORZONE PRZEZ NATURĘ CAŁKOWICIE NATURALNE
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PODĄŻAMY ZIELONYM SZLAKIEM 

W Forbo wierzymy, że otwartość, 
uczciwość i przejrzystość działań 
potwierdzających nasze  
zaangażowanie proekologiczne 
jest jedyną słuszną drogą, którą 
podążamy. 

Certyfikaty i ekoznaki – 
charakterystyczne dla naszej marki 
 
Marmoleum znajduje się w gronie 
produktów, którym przyznano  
najwięcej międzynarodowych  
ekoznaków i certyfikatów, m.in.  
PLGBC Green Building Award,  
Swan, Blue Angel, North American  
Sequoia Seal, Nature Plus i wiele innych. 
Marmoleum stanowi także integralny 
element oceny budynków w systemach 
BREEAM/LEED.

Alternatywa do tworzyw sztucznych
 
Marmoleum nie wymaga stosowania 
dodatków poprawiających wygląd  
czy podwyższających profil ekologiczny.
Marmoleum jest tym, czym obdarowała  
nas natura i niczym innym.  
Wszystko to sprawia, że Marmoleum 
pozostaje naturalne nawet po 30 i więcej 
latach użytkowania.
Gdy chcemy wymienić wykładzinę może-
my wywieźć Marmoleum na wysypisko  
gdyż ulega biodegradacji lub spalić, 
uzyskując spore ilości energii cieplnej 
równoważącej tą wykorzystaną  
do produkcji. Tak wygląda cykl życia  
produktu, z którego natura czerpie korzyści. 

TOPSHIELDS2 - NATURALNE, A WYTRZYMAŁE

Marmoleum wytwarzane w Forbo słynie 
z wytrzymałości, doskonale sprawdzając 
się w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu: szkołach, placówkach zdrowotnych, 
biurach czy budynkach użyteczności 
publicznej. 

Marmoleum zabezpieczone jest 
powłoką ochronną Topshield2, 
dzięki której wykładzina stała się  
jeszcze bardziej odporna na wnikanie  
brudu i zaplamienia oraz mniej podatna  
na zużycie, zachowując tym samym 
ponadczasowy wygląd. 
 
Topshield2 sprawia, że wykładzina 
jest: 
 
• Odporna na środki dezynfekujące  
• Odporna na zaplamienia 
• Łatwa i wydajna w pielęgnacji 
• Prosta w utrzymaniu 
• Mniej się brudzi i zarysowuje.
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WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOSTATYCZNE                                                                

Wykładzina Marmoleum posiada naturalne 
właściwości bakteriostatyczne dzięki zawartości  
składników pochodzących z natury, m.in.  
oleju lnianego.  
Właściwość tę wykładzina zachowuje przez cały 
okres użytkowania zapewniając trwałą ochronę 
od momentu zainstalowania produktu. 

Niezależne badania (Industrial Microbiological 
Services Ltd.UK/2018) udowodniły, że wykładzina 
Marmoleum polecana jest szczególnie w miejscach, 
w których higiena i zapobieganie bakteriom MRSA 
(gronkowiec oporny na metacyklinę) i e.coli jest 
niezwykle istotna.

Badania wykazały, że po 4 dniach od ekspozycji 
szczepów bakterii na wykładzinie i utrzymywaniu 
temperatury 30 stopni (warunki optymalne dla  
ich rozwoju) całkowicie został zahamowany  
wzrost bakterii na Marmoleum zarówno  
w warunkach suchych jak i mokrych.

W aktualnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek 
potrzebujemy materiałów zapobiegających  
rozwojowi bakterii i wirusów.  
Marmoleum zwiększa nasze bezpieczeństwo,  
nie narażając nas na dodatkowe zakażenia.
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Marmoleum stworzono
z myślą o nadawaniu współczesnym
i przyszłym wnętrzom
funkcjonalnego oraz niezwykle
dekoracyjnego charakteru.
Obecna kolekcja Marmoleum
oferuje nam najlepsze parametry
i optymalne rozwiązanie na podłogi
w świecie rzeczywistym.
Twórzmy lepsze środowiska.
Wybierzmy wykładzinę Marmoleum.
Uzyskajmy nową perspektywę.

MARMOLEUM, FUNKCJONALNE I DEKORACYJNE
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DOSTĘPNE 
KOLEKCJE
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Klasyka gatunku! Delikatny marmurkowy wzór, 
który sprawia, że wykładzinę można łatwo 
dopasować do każdego wnętrza.  
Doskonale komponuje się także z innymi 
naturalnymi materiałami jak drewno czy kamień.  
W ramach Marmoleum Marbled dostępne  
są kolekcje Real, Fresco, Vivace, Splash i Terra.

real | fresco | vivace | splash | terra

MARMOLEUM MARBLED                                                                                                           
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MARMOLEUM MARBLED                                                                                                           MARMOLEUM LINEAR                                                                                                         

striato colour | striato original | striato textura

Linearny i nieco w stylu retro wzór Marmoleum Striato 
dodaje wnętrzom wymiarowości i przestrzeni.  
Nowa kolorystyka i nowy wzór pozwalają na łamanie 
dotychczasowych barier w tradycyjnym wzornictwie 
marmurkowym.  
Kolekcja Marmoleum Linear zachwyca jasną,  
ciepłą kolorystyką, która nadaje podłodze naturalny,  
a zarazem unikatowy wygląd.

MARMOLEUM MARBLED                                                                                                           
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cocoa | concrete | piano | slate | walton

MARMOLEUM SOLID

Kolekcja Marmoleum Solid o bardzo 
atrakcyjnym, współczesnym wyglądzie  
pozwala na dużą wszechstronność  
w projektowaniu. W ramach Marmoleum Solid 
znajdziemy bestsellery Forbo czyli Concrete, 
Piano i Walton w odświeżonej gamie 
kolorystycznej oraz nowości:  
Marmoleum Cocoa czyli linoleum  
z dodatkiem łusek kakaowca oraz Marmoleum 
Slate o strukturalnej powierzchni inspirowanej 
strukturą kamienia. 
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Marmoleum Modular to wyjątkowa kolekcja naturalnych płytek w różnorodnych rozmiarach i kolorach,  
które pozwalają na stworzenie unikatowych wzorów na podłodze.   
W ofercie dostępne są płytki i panele o wzorze: drewna, kamienia, betonu i marmuru.

W ramach kolekcji dostępne są:

• Płytki  
25 x 25 cm 
50 x 25 cm 
50 x 50 cm 

• Panele w rozmiarach:  
100 x 25 cm 
100 x 15 cm

MARMOLEUM MODULAR
shade | colour | marble | lines | textura



Marmoleum Acoustic i Marmoleum Decibel  
Te dwie wykładziny akustyczne stworzone zostały do miejsc, 
w których chcemy zminimalizować hałas np. w szkołach, 
biurach czy pomieszczeniach specjalistycznych takich jak 
studia nagraniowe, pokoje do badań słuchu itp. 
Marmoleum Acoustic tłumi odgłosy uderzeniowe o 14 dB  
i jest na podłożu korkowym (2 mm), natomiast Marmoleum 
Decibel tłumi odgłosy o 18 dB i posiada 1 mm podłoże  
z pianki poliolefinowej. 
 
Specjalistyczny podkład - Corkment
Wykładzina podkładowa Corkment może być stosowana 
w połączeniu z Marmoleum, co pozwala na uzyskanie 
poziomu tłumienia odgłosów o przynajmniej 14 dB  
(zgodnie z ISO 717-2).  
Najpierw instaluje się Corkment – jutą do góry –  
w arkuszach ułożonych prostopadle do kierunku  
układania Marmoleum. Po jednodniowej przerwie,  
potrzebnej na wyschnięcie kleju, można instalować 
Marmoleum, zgodnie z zalecanymi metodami.

acoustic | decibel 

corkment 

LINOLEUM O SPECJALISTYCZNYM ZASTOSOWANIU

WYKŁADZINY AKUSTYCZNE

Marmoleum FR  
Do przestrzeni w których wymaga się podwyższonej  
ochrony ogniowej/pożarowej stworzyliśmy Marmoleum  
2,5 mm o klasie reakcji na ogień Bfl. Nowy wariant  
osiąga klasę Bfl-s1, G, CS zgodnie z normą EN 13501-1. 
Wszystkie pozostałe parametry użytkowe pozostają  
bez zmian. Dodatkowo ten wariant Marmoleum  
spełnia wymagania palnościowe jako okładzina  
ścienna, uzyskując klasę reakcji na ogień D-s2,  
d0 zgodnie z normą EN 15102.

Marmoleum Ohmex 
Do specjalistycznych pomieszczeń medycznych (gabinetów 
rentgenowskich, oddziałów intensywnej opieki medycznej), 
jak również do serwerowni i wszelkich pomieszczeń  
ze sprzętem komputerowym stworzona została kolekcja 
Marmoleum Ohmex, która spełnia wymagania dotyczące 
przewodności ładunków statycznych (rezystancja  
108Ω zgodnie z EN1081). Rozpraszając energię  
zapewnia bezpieczeństwo osób oraz urządzeń  
wrażliwych na wyładowania statyczne. 

2726

FR | ohmex

MARMOLEUM FR I OHMEX                                                                  



Unikalna oferta podłóg sportowych dostępna  
jest w grubości 3,2 mm i 4,0 mm oraz szerokiej  
gamie kolorów, które można dowolnie łączyć.

Marmoleum Sport 
Paleta dziewięciu niezwykle żywiołowych  
kolorów została zaprojektowana w oparciu  
o tonacje kolorystyczne najczęściej stosowane  
w halach sportowych. 
Kolory można dowolnie ze sobą zestawiać  
tworząc wzory do różnych sportowych  
zastosowań, jednocześnie maskując 
ewentualne zabrudzenia.

Kolekcja Marmoleum Sport Move  
dostępna jest w czterech eleganckich  
i neutralnych kolorach, które mogą być  
zastosowane w wielofunkcyjnych  
obiektach sportowych.

sport | sport move

LINOLEUM O SPECJALISTYCZNYM ZASTOSOWANIU

MARMOLEUM SPORT
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Forbo Furniture Linoleum jest naturalnym materiałem  
wykończeniowym do wszystkich rodzajów mebli,  
takich jak biurka, krzesła, taborety, szafy, drzwi, lady  
czy ścianki działowe.  
Meble wykończone linoleum wyróżniać się będą  
na tle innych zarówno pod względem wyglądu,  
jak i długiego czasu użytkowania.  
Materiał jest odporny na odciski palców,  
bakteriostatyczny i trwały.

furniture linoleum® 

LINOLEUM O SPECJALISTYCZNYM ZASTOSOWANIU

LINOLEUM MEBLOWE

Bulletin Board to materiał do tworzenia tablic ogłoszeniowych wytwarzany z linoleum z dodatkiem 
korka. Jest produktem całkowicie naturalnym, trwałym, nie kruszy się i nie traci przyczepności.

Bulletin Board jest okładziną bardzo higieniczną, ponieważ nie przyciąga kurzu i ma właściwości 
bakteriostatyczne. Może być zastosowany na różnego rodzaju ściany m.in. ściany betonowe, 
cementowe, ściany z tynku, ściany z cegieł, ściany działowe oraz materiały takie jak płyta  
pilśniowa twarda, sklejka i płyty MDF i HDF.

Materiał ten oferuje duże możliwości dekoracyjne: można  
go bezpośrednio zawiesić na ścianie, oprawić, pociąć  
i dowolnie zestawić kolorystycznie.

bulletin board® 

TABLICE Z LINOLEUM                                                                  
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SPOSOBY MONTAŻU 

Bez użycia sznura spawalniczego 
Metodą, która zdobywa na świecie coraz więcej zwolenników  
to instalacja arkuszy “na styk” – bez użycia sznura spawalniczego.  
Ta technologia wymaga precyzyjnego cięcia, które możemy 
dokonać, nakładając wykładzinę na zakładkę i przy użyciu  
znacznika dopasowujemy szczelnie dwie krawędzie.  
Po przyklejeniu wykładzina delikatnie się rozpręża, co powoduje 
pełne zespolenie styków i gwarantuje szczelność na potrzeby 
wykonania późniejszych zabiegów czyszczenia i konserwacji.  
Metoda ta przyspiesza wykonanie prac instalacyjnych o 24 h.

Z użyciem sznura spawalniczego 
Łączenie na gorąco przy pomocy spoiwa – sznura spawalniczego 
stosujemy zawsze tam, gdzie wymagają tego wymogi branżowe  
np. w budynkach ochrony zdrowia oraz w budynkach, w których  
taki system montażu został zaprojektowany. Zgrzewanie arkuszy,  
a w zasadzie spajanie na gorąco, ponieważ linoleum nie jest 
materiałem topliwym, polega na zastosowaniu specjalnego  
sznura, który w wysokiej temperaturze około 350oC spaja sąsiednie 
arkusze wykładziny. Uzyskujemy dzięki temu szczelne połączenie 
całkowicie odporne na późniejsze czyszczenie i konserwację 
wykładziny. Do każdego koloru wykładziny Marmoleum dopasowany 
jest konkretny kolor sznura spawalniczego.

 

Zarówno w przypadku łączenia na styk oraz przy pomocy sznura spawalniczego pełny i profesjonalny 
efekt końcowy można uzyskać dzięki zastosowaniu produktów wykończeniowych takich jak listwy 
podłogowe, noski schodowe i profile przejściowe.  
Szczegółowe instrukcje montażu i oferta produktów wykończeniowych dostępne są w naszej firmie.

ESTETYCZNE I FUNKCJONALNE WYKOŃCZENIE

Listwy przyścienne 
Kolekcja listew przyściennych dopasowanych 
do Marmoleum nadaje całej instalacji 
estetyczny, końcowy efekt. 
Poza zapewnieniem estetyki, listwy są niezwykle 
funkcjonalnym i higienicznym rozwiązaniem: 
ułatwiają pielęgnację całej powierzchni  
podłogi - aż do ściany. 

Listwy wyobleniowe 
Jeśli wymagana jest instalacja o podwyższonym 
stopniu higieny i wodoszczelności w miejscu  
przejścia wykładziny na ścianę, Forbo proponuje  
listwy wyobleniowe, na których delikatnie 
kształtuje się Marmoleum dzięki dopasowanemu 
promieniowi.  
Takie rozwiązanie jest również dostępne  
dla prefabrykowanych narożników wewnętrznych 
i zewnętrznych w kolorystyce pasującej do 
wykładziny Marmoleum.  

W ten sposób otrzymujemy eleganckie i delikatnie wyoblone wykończenie połączenia wykładziny 
pomiędzy ścianą a podłogą.

Listwy przypodłogowe 
Marmostrip 

Listwy przypodłogowe 
Marmostrip  
z ozdobnym I higienicznym 
wykończeniem

Prefabrykowane  
narożniki i wywinięcia  
Marmoform



ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

Marmoleum jest materiałem, które nie jest trudne w utrzymaniu w czystości  
Jeżeli już dojdzie do zabrudzenia wykładziny to ważne jest, aby zastosować odpowiednie środki i metody 
czyszczenia. Linoleum jest wykładziną naturalną i dlatego należy ją czyścić środkami o pH 7-8.  
Należy pamiętać również o czyszczeniu zamontowanych mat i wycieraczek, które powinno się odkurzać 
raz dziennie.

Forbo Flooring poleca do pielęgnacji swoje środki czystości. 

Cleaner: Środek do czyszczenia powierzchni Marmoleum.

Monel: Środek do mycia i lekkiej impregnacji powierzchni linoleum na bazie naturalnego mydła.

Forbo Flooring dopuszcza stosowanie środków czyszczących innych producentów. Przed użyciem 
należy skontaktować się z producentem danego środka w celu dobrania właściwych produktów i metod 
oraz zapoznania się z dołączoną instrukcją pielęgnacji. Forbo Flooring nie ponosi odpowiedzialności  
za ewentualne szkody na wykładzinie powstałe w wyniku użycia niewłaściwych środków.

Szczegółowe instrukcje czyszczenia i konserwacji dostępne są w naszej firmie. 
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Maty wejściowe 
Lepiej zapobiegać zabrudzeniom i dlatego niezwykle ważne 
są wszelkie systemy wycieraczkowe przechwytujące brud. 
Badania pokazują, że do 95% brudu dostającego się do 
budynku jest wnoszone na obuwiu. Są to mokre i suche 
zabrudzenia w postaci pyłu i piasku, które sprawiają, że 
podłoga ulega szybkiemu zabrudzeniu, ale co istotniejsze 
mogą spowodować strukturalne uszkodzenia wykładzin 
podłogowych oraz tworzyć niepotrzebne zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa.

Maty Coral 
Maty Coral, produkowane nieprzerwanie od 50 lat, stanowią 
niezawodny system wejścia do każdego budynku.

JAK UTRZYMAĆ PODŁOGI W CZYSTOŚCI

Pomocnym narzędziem wizualizacji są poniższe 3 strefy wejścia:

1 2 Strefa 2: Mata wewnętrzna 
Zbiera pozostałości brudu  
i wilgoci, których nie usunęła  
mata zewnętrzna. 

3

Czystość i bezpieczeństwo w budynku

Jeśli naprawdę chcesz, by podłogi w budynku pozostały  
czyste i bezpieczne, nie wystarczy pozostawić zwykłej  
wycieraczki przy drzwiach.  
Zaprojektowanie odpowiedniego systemu mat wejściowych 
wymaga m. in. obliczenia ilości wchodzących i wychodzących  
w danym okresie ludzi oraz kierunków, w których podążają. 

Strefa 1: Mata zewnętrzna 
Jest na pierwszej linii obrony 
usuwając z butów większość  
brudu i wilgoci zanim  
wejdziemy do środka. 

Strefa 3: 
Pozostałe  
strefy  
cyrkulacyjne.
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3257 | EDELWEISS | FRESCO

Bank Spółdzielczy, Żnin | ZW Pracownia Projektowa | zdjęcia M. Hordowicz.



3938

Szkoła Podstawowa, Książenice | PALK ARCHITEKCI,  
arch. Piotr Hardecki  (główny projektant),  

arch. Marta Czarnomska-Siecke, arch. Krzysztof Łaniewski-Wołłk , arch. Łukasz Stępniak
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312535 | GOLDEN SUNSET | MARMOLEUM DECIBEL 312735 | BLEECKERSTREET 373935 | BLUE GLOW                         324735 | GREEN 371135 | CLOUDY SAND 

Cafein, Szczecin | arch. Olga Sietnicka BLOOGARDEN, arch. Anna Kobyłka KOLORAMA
Szkoła Podstawowa, Książenice | PALK ARCHITEKCI, arch. Piotr Hardecki  (główny projektant),  
arch. Marta Czarnomska-Siecke, arch. Krzysztof Łaniewski-Wołłk , arch. Łukasz Stępniak



Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Szpital w Łodzi , ul. Rzgowskiego 281/289 | ATRIUM Pracownia Architektoniczna s.c.
Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski

4342
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3866 | ETERNITY | MARBLED FRESCO 3870 | RED COOPER | MARBLED FRESCO 3174 | SAHARA |  MARBLED FRESCO                     

3267 | AQ
UA | M

ARBLED
 FRESCO

3450 | SALSA VERD
E | M

ARBLED
 SPLASH

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka CMR | arch. Bogdan Kotłowski, Biuro Architektoniczne Vilart

3405| GRANADA | MARBLED FRESCO                     

Siłownia w budynku AnSfera, Dębica | Wnętrza: Pracownia Projektowa BENA
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RunColors, Stary Browar, Poznań | MODELINATM  



 Biuro GetResponse, Gdańsk | TABANDA

3707 | BLACK HOLE | MODULAR
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3860 | SILVER SHADOW | MARBLED FRESCO
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3261| MARINE | MARBLED FRESCO

Biuro GetResponse, Gdańsk | TABANDA

3224 | CHARTREUSE | MARBLED MODULAR

3053 | D
O

VE BLU
E | M

ARBLED
 M

O
D

U
LAR
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BANKI
• MTU Aero Engines Polska, Rzeszów
• ESBank, Radomsko

BIURA
• Biuro Krajowej Informacji Skarbowej, Bielsko Biała 
• Nordic Consulting & Development Company, Szczecin 
• Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Opieki Demencyjnej  

Centrum Origin, Otwock
• Platinium Business Park, Warszawa 
• UBM Polska, Lublin 
• Centrum handlowo-rozrywkowo-biurowe Wroclavia, Wrocław 
• Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze Poczty Polskiej, Wrocław 
• Dworzec PKP, Wronki 
• Tauron, Gliwice 
• Powiatowy Urząd Pracy, Katowice 
• Milimex, Siemianowice Śląskie 
• PGNiG Biuro Obsługi, Katowice 
• Wojskowe Zakłady Mechaniczne, Siemianowice Śląskie 
• Tchoni Alutec, Stalowa Wola 
• Biura firmy Tycner, Mielec 
• PGE, Rzeszów 
• Agroma, Jawor 
• Aluprof, Opole 
• Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Pomerania 
• Isover, Gliwice 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Olsztyn 

OBIEKTY MIESZKANIOWE
• Apartamenty Sky Tower, Wrocław 
• Centrum Kształcenia Sportowego, Szczecin 

OBIEKTY SPORTOWE
• Hala Sportowa Gminny Ośrodek Sportu, Raszyn 
• Sala sportowa Szkoły Podstawowej, Tczew 
• Sieć Fitness Klubów Zdrofit, cała Polska 
• Sali Gimnastyczna, Kurzętnik 
• Centralny Ośrodek Sportowy, Giżycko 
• Sala sportowa, Kolno 
• Stadion PGE Arena, Gdańsk 

• Sala Sportowa Campus Morasko, Poznań 
• Sala Sportowa Prywatna Szkoła Podstawowa, Poznań 
• Sky box Inea Stadion, Poznań 
• AWF, Poznań 
• Fitness Platinum, Skawina  
• Sala Fitness, Mielec 
• Fitness & Wellness Azik, Kraków 
• Fitness Stary Hangar, Gliwice 
• Hala sportowa, Sułkowice 
• Sala Gimnastyczna, Pilawa 
• Sala Gimnastyczna przy Szkole nr 4, Suwałki
• Sala Gimnastyczna przy Szkole nr 10, Suwałki 
• Avangarda Fitness &SPA, Puławy 
• Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji, Przysucha 
• Sala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 2, Gryfino 
• Sala gimnastyczna, Zbludowice
• Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej, Narew 

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
• Biblioteka, Brzeg Dolny 
• Muzeum Przyrodnicze, Łódź 
• Muzeum Włókiennictwa, Łódź 
• Komenda Miejska Straży Pożarnej, Nowy Sącz 
• Centrum Samorządowe, Morawica 
• Sąd Rejonowy, Przemyśl 
• Dom Kultury, Komorowo 
• Urząd Pracy, Rzeszów
• Remiza Straży Pożarnej, Kielce 
• Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze Poczty Polskiej, Tychy 
• Biblioteka Publiczna, Włodawa 
• Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze Poczty Polskiej, Lublin 
• Łomżyński Park Naukowo-Technologiczny 
• KRUS, Piotrków Trybunalski 
• Biblioteka Publiczna, Warszawa 
• Kancelaria Komornika, Szczecin  
• Biblioteka Publiczna, Wolin 

OBIEKTY WOJSKOWE
• Jednostka Wojskowa, Morąg 
• Sala sportowa Jednostki Wojskowej, Chełm 
• Jednostka Wojskowa, Balice 
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PLACÓWKI EDUKACYJNE
• American School of Warsaw 
• Mareckie Centrum Edukacyjno-rekreacyjne, Marki 
• Przedszkole z oddziałem integracyjnym, Wręczyca Wielka 
• Szkoła Czorsztyńska, Szczecin 
• Szkoła Podstawowa Nr 30, Olsztyn 
• Szkoła Podstawowa nr 1, Świnoujście 
• Szkoła Podstawowa nr 100, Warszawa 
• Szkoła Podstawowa nr 2, Konstantynów Łódzki 
• Szkoła Podstawowa nr 2, Marki 
• Szkoła Podstawowa Nr 30, Olsztyn 
• Szkoła Podstawowa nr 5, Pionki 
• Szkoła Podstawowa nr 8, Lubin 
• Szkoła Podstawowa nr 3, Wąbrzeźno 
• Prywatna Szkoła Podstawowa, Lublin 
• Szkoła Podstawowa, Popowo Borowe 
• Szkoła Podstawowa, Pruszyn 
• Szkoła Podstawowa, Murowana Goślina 
• Szkoła Podstawowa, Żukowo 
• Świetlica wiejska, Żydowo 
• Uniwersytet Łódzki 
• Uniwersytet SWPS, Warszawa 
• V Dom Studenta, Łódź 
• Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków 
• Zespół obiektów oświatowych Chwarzno – Wiczlino 
• Żłobek nr 62, Warszawa 
• Żłobek, Rzekuń 
• Politechnika Gdańska 
• Uniwersytet Gdański Wydział Biologii 
• Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Bydgoszcz 
• Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk 
• Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń 
• Akademia Ekonomiczna, Poznań 
• Collegium Paderevianum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
• Centrum Języków Obcych Akademia Świętokrzyska, Kielce 
• Szkoła Mistrzostwa Sportowego Rekord, Bielsko Biała 
• Szkoła Muzyczna, Kraków 
• VIII Liceum Ogólnokształcące, Kraków 
• Akademia Leona Koźmińskiego, Kraków 
• Wydziała Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
• Szkoła Muzyczna, Nowy Targ 
• Technopark, Gliwice 
• Wyższa Szkoła Administarcji i Zarządzania, Rzeszów 
• Przedszkole nr 17, Rzeszów

• Przedszkole, Konarzewo 
• Politechnika Śląska w Gliwicach - Budynek Nowej Chemii 
• Szkoła Podstawowa, Kacwin 
• Wydział Lotniczy Politechniki Rzeszowskiej, Stalowa Wola 
• Szkoła Podstawowa nr 321, Warszawa 
• Wydział Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego, Białystok 
• SFERA Przestrzeń Nowoczesnej Edukacji, Lublin 
• Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin 
• Przedszkole, Stęszew 
• Dom Studenta Ikar, Lublin 
• Szkoła Muzyczna, Świdnik 
• Żłobek nr 37, Warszawa 
• Szkoła Podstawowa i Sala sportowa, Kolno 
• Wydział Informatyki i Nauk o Żywności - PWSIP, Łomża 
• Zespół szkół, Kałuszyn 
• Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego 
• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
• Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 
• Dom Studenta  nr IV Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego 
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Płock 
• Centrum Słuchu i Mowy, Kajetany 
• Szpital Specjalistyczny Inflancka, Warszawa 
• Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
• Prywatne Przedszkole Kacper, Szczecin 
• Szkoła Podstawowa, Strączno 
• Zespół Szkół Muzycznych, Szczecin 
• Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
• Żłobek integracyjny przy ul. Kazury 9, Warszawa 
• Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 

PLACÓWKI HANDLOWE
• Sklep Run Colors, Poznań  
• Kino w Centrum Handlowym Niwa, Oświęcim 
• Hala Expo, Sejny 
• Citi Service Center (CSC), Warszawa 

PLACÓWKI MEDYCZNE
• Centrum Medyczne Gamma, Warszawa 
• Dom uzdrowiskowo-rehabilitacyjny, Supraśl 
• Kalmedica, Kalisz 
• Mazowieckie Centrum Chorób Płuc, Otwock 
• Przychodnia stomatologiczna, Siedlce 
• Szpital Powiatowy, Żywiec



OBIEKTY REFERENCYJNE KONTAKT    

W doborze najlepszego rozwiązania pomogą nasi doświadczeni Przedstawiciele. 

Do Państwa dyspozycji posiadamy wzorniki, próbki, narzędzie do wizualizacji podłogi  
w pomieszczeniu, a także showroom, w którym zobaczyć można aranżacje na żywo. 
Sprzedaż odbywa się poprzez sieć dystrybutorów w całej Polsce

Zespół Sales Promotion Managerów odpowiedzialnych za regiony:

Region 1: 
Warszawa i okolice
tel. +48 695 888 997 segment biurowy i sieci handlowe
tel. +48 885 757 002 pozostałe segmenty

Region 2: 
Województwo zachodnio-pomorskie
tel. +48 663 888 772

Region 3: 
Województwo pomorskie
tel. +48 695 774 363 segment biurowy
tel. +48 885 444 224 pozostałe segmenty

Region 4: 
Województwo warmińsko- mazurskie, podlaskie
tel. +48 667 777 304

Region 5:
Województwo wielkopolskie, 
dolnośląskie, lubuskie
tel. +48 695 444 669 segment biurowy
tel. +48 885 444 993 woj. wielkopolskie
tel. +48 885 444 994 woj. dolnośląskie

Region 6: 
Województwo łódzkie
tel. +48 691 777 014

Region 7: 
Województwo śląskie, opolskie, 
małopolskie, świętokrzyskie
tel. +48 607 054 553 segment biurowy
tel. +48 885 777 664 woj. śląskie, opolskie
tel. +48 885 777 662 woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie

Region 8: 
Województwo podkarpackie, lubelskie
tel. +48 695 999 667                                                   Dowiedz się więcej na: www.forbo-flooring.pl.
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PLACÓWKI MEDYCZNE 
• Szpital Kardiologii Inwazyjnej - IKARDIA 
• Szpital Wojewódzki, Tarnobrzeg 
• Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Bydgoszcz 
• Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas, Gdańsk 
• Serwerownia Nordea Bank, Gdańsk 
• Szpital Zakaźny, Poznań 
• Nowy Szpital Wojewódzki, Wrocław 
• Szpital Dziecięcy, Poznań 
• Centrum Medicus, Wrocław 
• Specjalistyczne Centrum Medyczne, Polanica Zdrój 
• Szpital Onkologiczny, Bielsko-Biała 
• BJB Stomatologia Estetyczna, Kraków 
• SPZOZ Szpital im. Dietla, Krynica Zdrój  
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nutrimed Małopolska, Skawina
• Szpital Specjalistyczny - Oddział Chirurgii Jednego Dnia, Kraków 
• Przychodnia Zdrowia TUKAN, Nowy Sącz 
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nowy Sącz 
• Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Rybnik 
• Szpital Wojewódzki nr 1, Rzeszów 
• Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, Górno 
• Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Sanok 
• Małopolski i Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji, Jaroszowiec 
• Szpital Położniczy Uniwersytetu Medycznego, Białystok 
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Lublin 
• Szpital Neuropsychiatryczny, Lublin 
• Oddział Radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
• Prywatna Przychodnia Zdrowia, Międzyrzec Podlaski 
• Szpital nr 2 - Oddział położnictwa, Rzeszów 
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dobrzyniewo 
• Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc, Otwock 
• Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej 
• Uniwersytetu Medycznego, Łódź 
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Otwock 
• Szpital Praski, Warszawa 
• Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii - Szpital Zdroje, Szczecin 
• Pediatryczne Centrum Urazowe w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź 

PRZEMYSŁ
• ASO Mieczkowski, Inowrocław 
• Fabryka Kart, Kraków 
• Wieża Lotnicza, Balice



SHOWROOM FORBO W WARSZAWIE

Showroom Forbo, zlokalizowany w Hali Koszyki w Warszawie,  
to miejsce stworzone dla architektów, projektantów wnętrz  
oraz inwestorów, którzy poszukują odpowiedniego 
rozwiązania podłogowego. 

W jednym miejscu można zapoznać się z najszerszą na rynku ofertą  
wykładzin obiektowych: 
płytek dywanowych Tessera, paneli LVT Allura, naturalnej podłogi Marmoleum  
czy wykładzin flokowanych Flotex. 

Przestrzeń podłogową tworzą unikatowe aranżacje z kolekcji Forbo, 
które powstały we współpracy z architektami i projektantami.
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Biuro:Biuro:  
Forbo Flooring Polska Forbo Flooring Polska 
ul. Jeleniogórska 16 ul. Jeleniogórska 16 
60 -179 Poznań, Polska60 -179 Poznań, Polska
Telefon: +48 61 862 13 82 Telefon: +48 61 862 13 82 
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

Forbo Flooring Systems, część szwajcarskiej Grupy Forbo,  
oferuje pełną gamę wykładzin do zastosowań domowych i obiektowych. 
Wysokiej jakości elastyczne wykładziny linoleum, PVC, dywanowe łączą  
w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo – tworząc gotowe  
rozwiązania do każdego pomieszczenia.

creating better environments

M
ar

m
o

le
u

m
 n

at
u

ra
ln

a 
w

yk
ła

d
zi

n
a 

p
o

d
ło

g
o

w
a 

(1
2.

20
20

)
M

ar
m

o
le

u
m

 n
at

u
ra

ln
a 

w
yk

ła
d

zi
n

a 
p

o
d

ło
g

o
w

a 
(1

2.
20

20
)


