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Vřelé uvítání

Kanceláře jsou v prvé řadě společenské místnosti, které
musí být navrženy tak, aby se jak klienti, tak zaměstnanci
cítili pohodlně. Design interiéru kanceláře je mocným
výrazem image a kultury organizace.
Forbo rozpracovalo širokou řadu podlahových řešení, která
může vyhovovat potřebám jakékoliv organizace, od
sofistikované a klasické až po kreativní a ultramoderní.

Milióny čtverečních metrů našich podlah položených
v kancelářích dokazují, že máme řešení pro každou kancelář

Celkové řešení
Kde jiní končí dnem dodávky, my
pokračujeme dále  poradenství,
pokládka a pomoc při hledání
nejvhodnější formy čištění a údržby, vše
pro to, aby podlahy splňovaly vysoký
standard po dlouhou dobu. Naši
techničtí a obchodní poradci jsou
připraveni společně s Vámi specifikovat
Vaše potřeby a následně zabezpečit
jejich uspokojení v každém detailu.
Poskytujeme mnohem více než jenom
podlahy. Dodáváme také dodatkový
materiál jako jsou sokly, svařovací
šňůry, materiál pro pokládku, čistící
údržbové prostředky.
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Kancelářské práce

Téměř polovina dnešní pracovní síly je zaměstnána
v kancelářích, pracovní prostředí je tudíž mimořádně
důležité. Pokud chcete svým zaměstnancům ukázat, že se
staráte o jejich výkon, dejte jim motivující pracovní prostor.
A základním prvkem v tomto prostředí je podlaha.
Podlahy společnosti Forbo jsou vysoce funkční, snadno
udržovatelné, hygienické a trvanlivé. Dovolují Vám použití
zdvojených podlah pro počítačové kabely a jsou
přizpůsobeny maximálnímu vytížení, vytvořenému například
provozem kolečkových židlí.

Prostor a světlo podněcují aktivitu a kreativitu

Lidé, planeta, programy chování
k životnímu prostředí
Měříme dopad našich výrobků na
životní prostředí vytvořením
samostatného Hodnocení životního
cyklu (Life Cycle Assessment  LCA). LCA
používáme ke zmapování vlivu našich
produktů na životní prostředí "od
kolébky do hrobu".
Marmoleum si v LCA vede výjimečně
dobře. Příroda nám poskytuje
obnovitelné suroviny, jejichž sklizeň,
těžba a zpracovnání vyžaduje
překvapivě málo energie. Rostliny
a stromy, které poskytují suroviny na
výrobu linoleí, produkují zároveň kyslík
a tím pomáhají snížit hladinu kysličníku
uhličitého v atmosféře.
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Jednání

Jednání jsou rozhodující pro úspěch většiny organizací.
Prostředí, které vytvoříte v zasedacích místnostech, značně
přispívá k jejich produktivitě. Naše akustické podlahy
obstarají tu pravou atmosféru. A můžete se spolehnout, že
podlaha Forbo bude pořád vypadat jako nová.

Pořádná podlaha  pořádný nápad

Akustické vlastnosti
Naše speciální linoleum a vinylové
podlahy dosahují kročejového útlumu až
17 dB (v souladu s normou ISO 7172),
bez vlivu na odolnost podlahoviny.
Zdi, které komunikují
Bulletin Board vytváří výtečný
komunikační prostředek. Tento
nástěnkový materiál, který je ohebný
a pružný je k dostání v řadě dvanácti
elegantních barev. Bulletin Board může
být dodáván zarámovaný nebo jako
aplikace ode zdi ke zdi.
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Čas pro přestávku

I ti největší workoholici si potřebují čas od času oddychnout.
Závodní jídelna nebo restaurace by měla být místem pro
zábavu, jídlo a společnost. Místo, kde si můžou lidé dobít
svou energii. Naše linoleové a vinylové podlahy Vám tuto
atmosféru pomohou vytvořit.

Tyto hygienické, skvrnám odolné povrchy jsou ideální pro
snadnou údržbu

Čištění & Údržba
Podlahové krytiny Forbo se snadno
udržují s metodami Forbo FloorCare.
Normální čištění nezahrnuje nic víc než
setření prachu a odstranění skvrn.
Údržba podlahy je stejně snadná: vše,
co potřebujete je pravidelné nanášení
jednoho produktu, který udržuje povrch
podlahoviny v perfektním stavu v
průběhu dalších let. Nová povrchová
úprava Topshield na Marmoleu (vyvinuto
výlučně společností Forbo) a
polyuretanový lak na našich zátěžových
vinylech snižují potřebu čištění a údržby
a tím snižují náklady.
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Nejlepší cesta

Kanceláře se skládají z několika rozdílných prostor
s různými požadavky a volba podlahy tomu musí odpovídat.
Pro tyto požadavky nabízíme paletu produktů  komerční
vinyly a linoleum s antistatickými, akustickými, vodivými
a protikluznými vlastnostmi. Tyto produkty se snadno
pokládají a jsou odolné, což je činí velmi vhodné pro chodby
a schodiště, kde je silný provoz.

Vchody, chodby a schody

Čistící zóny  vchodové rohože
Instalace čistících zón hned ve
vstupních prostorách může dále snížit
náklady na údržbu. Konec konců, když
jde o špínu  prevence je nejlepší lék.
Odolnost a protikluznost
Pevná nášlapná vrstva a nátěr našich
zátěžových vinylů zabraňují známkám
oděru a ještě k tomu zlepšují hygienické
vlastnosti podlahy. Karborundum
přidané do vrchní vrstvy zajišťuje
protikluznost a trvanlivost našich
bezpečnostních vinylových podlah.
Aquajet
Technologie řezání Aquajet umožňuje
reprodukci těch nejsložitějších vzorů 
ať již to je tématická podlaha, firemní
logo nebo funkční design jako například
cesta skrz budovu  dovolující
nekonečnou tvořivost.
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Od počítačové místnosti po sklad,
různé podlahy pro různé úkoly

Máme široký výběr možností pro každou oblast. Ve skutečnosti nabídka Forbo
zahrnuje řešení pro všechny typy podlah. Přehled na straně 14 nabízí průvodce
pro různé prostory ve vaší kancelářské budově.

Naše řada comfort nabízí výjimečné akustické vlastnosti, snižující
kročejovou průzvučnost o 17 dB.

Řada electrical zajišťuje, že statická elektřina není generována. To
vylepšuje osobní bezpečnost Vašich zaměstnanců a je ideální pro

Od sofistikované a klasické po kreativní a ultramoderní

prostory, kde jsou používány počítače a jiné elektronické zařízení.

Bezpečnostní řada: všechny tyto podlahové krytiny jsou
protiskluzné, chránící Vaše zaměstnance a návštěvníky proti
potenciálnímu zranění.
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Nábytkové linoleum  Furniture Linoleum
Forbo nabízí návrhářům interiérů
a nábytku rozsáhlou řadu současných
linoleových produktů vhodných pro
nesčetné použití pro dekorativní
povrchovou úpravu v kancelářích, na
přepážkách a dveřích.

Forbo podlahy  světové řešení
Forbo jako partner kancelářského trhu Vám pomůže vytvořit produktivní
pracovní prostředí na světové úrovni.
Forbo, vytváření lepšího životního prostředí.

Objektové vinyly
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Linoleum

Reference

Deluca Film, Århus

Artoleum graphic

Dánsko

Nike Denmark, Kokkedal

Walton, Desk Top eleganza

Vstupní hala/chodba

Estonsko

Siemens, Talin

Sure Step

Kuchyňka/spíž

Finsko

HTC Helsinki, Helsinky

Marmoleum real, Marmoleum fresco

Zasedací místnost

Francie

Reims Aerospace, Reims

Artoleum, Eternal Wood

Kancelář

Řecko

Gefyra Bridge Project, Rion & Antirion

Marmoleum

Recepce

Maďarsko

TV2 studio Budapešť

Marmoleum, Eternal Wood

Schodiště

Irsko

Pfizer Inchera, Cork

Marmoleum

Toalety

Lotyšsko

ABB, Riga

Marmoleum

Litva

Lietuvas Telekomas , Vilnius

Marmoleum, Smaragd
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Závodní jídelna
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Marmoleum real, Axion

Kapitol, Brno

Bo
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TMobile, Praha

Česká Republika
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Bureau of Meteorology, Melbourne

um

Australia

doporučeno
vhodné
*pro zdi
Silná značka
Během našeho působení jsme vytvořili
řadu značek, jak v linoleu tak
i v zátěžových vinylech. Marmoleum,
Artoleum, Smaragd, Eternal, Step,
Sarlon a ColoRex jsou v podvědomí
díky svému designu a funkčnosti,
splňující i ty nejnáročnější požadavky
prostředí, ve kterém jsou materiály
používány. Díky široké škále barev
a designů najdou podlahové krytiny
Forbo uplatnění v každém interiéru.

Marmoleum

Polsko

TVP (Polish Television) Poznaň

Marmoleum real, Marmoleum fresco, Marmoleum dual

Polsko

Introl, Poznaň

Marmoleum real, Walton

Rumunsko

Armani Shirt Factory

SureStep

Rumunsko

City Hall, Bukurešť

Novilux

Slovinsko

Lek Pharmaceuticals, Lublaň

Colorex

Slovensko

Všeobecná úverová banka, Bratislava

Artoleum scala

Slovensko

Státní lesy, Banská Bystrica

Artoleum scala, Marmoleum real

Švédsko

Ericsson, Stockholm

Marmoleum fresco

Švédsko

Trygghetsrådet, Gothenburg

Artoleum

Nizozemsko

SAP advocaten, Amersfoort

Marmoleum colourful greys

Velká Británie

Reebok Head Office, Lancaster

Marmoleum dual

Velká Británie

Southern Water, Southampton

Marmoleum dual, Artoleum

