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Szanowni Pañstwo,

Tematem przewodnim niniejszego newslettera jest nowa 
kolekcja wyk³adzin Eternal, która mia³a swoj¹ premierê 
jesieni¹. Prezentujemy nowe wzory i kolory, mo¿liwoœci 
zastosowania, cenne wskazówki i porady. 

Tymczasem roœniemy w si³ê. Tylko w tym roku nasz oddzia³ 
w Polsce wzmocni³ siê o 5 osób! Przedstawiamy nowych 
pracowników na stronie 11. Na koniec coœ co wszyscy lubi¹: 
FOTOkonkurs z nagrodami.

Zapraszam do lektury!

Monika Framska
Marketing Manager
Forbo Flooring Polska
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Eternal

Œwiat nowych kolekcji Forbo

Wyk³adzina PCV w rolce

· Eternal to 3 kolekcje: Wood, Material, Colour.
· £¹cznie 96 kolorów.
· Trwa³a, niezawodna, ³atwa w instalacji i pielêgnacji 
  pod³oga.
· Pow³oka zabezpieczaj¹ca PUR Pearl.
· Wzmocniona, kalandrowana konstrukcja.
· Wgniecenie resztkowe = 0,02 mm, co jest aktualnie 
  najlepsz¹ wartoœci¹ na rynku.
· Mo¿liwoœæ personalizacji 
  (zamówienie druku cyfrowego na wyk³adzinie).
· 10 lat gwarancji.

PrzejdŸ do kolekcji  WWW - kliknij tutaj
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Jakub Kuszewski, Country
Manager

 
: 

“Wyk³adzina PCV Eternal to jeden 
z naszych najlepiej sprzedaj¹cych siê 
produktów.
Produkowana nieustannie od 2002 
roku, zyska³a na rynku swoj¹ renomê
i uznanie naszych klientów. ”.

https://www.forbo.com/flooring/pl-pl/produkty/wyk-adziny-pcv-heterogeniczne-eternal-sarlon-onyx/eternal-wyk-adzina-pcv/b43skb#anker
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Eternal– co nowego?

Œwiat nowych kolekcji Forbo
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W nowej kolekcji pojawi³y siê nastêpuj¹ce zmiany:

· Zupe³nie odmieniona kolekcja Colour, nawi¹zuj¹ca do 
  kolekcji Sphera, Step, Sarlon.
Wiêksza oferta druku cyfrowego, dziêki inwestycji 

  w now¹ drukarkê. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ 
  dopasowania kolorów do wymogów klienta 
  (rekoloryzacja).
Zaktualizowana oferta wzorów drewnianych (Wood) 

  i materia³owych (Material), w tym zupelnie nowe 
  w ofercie: wzór jode³ki francuskiej oraz lastryko.
Zastosowanie nowego t³oczenia PUR Wood oraz 

  PUR Concrete, które maksymalnie odwzorowuj¹ 
  naturalny materia³.
Podwy¿szone parametry techniczne (np. wartoœæ 

  wgniecenia resztkowego).

· 

· 

· 

· 



Œwiat nowych kolekcji Forbo

Eternal Wood
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· 31 wzorów drewnianych 
  (d¹b, kasztan, buk, orzech w³oski).
· Nowy wzór jode³ki francuskiej (Herringbone) oraz 
  kolorowych paneli (Colourful Planks), które mo¿na 
  rekoloryzowaæ.
· T³oczenie PUR Wood, które maksymalnie odwzorowuje 
  naturalne materia³y.
· Zabezpieczenie poliuretanowe PUR Pearl.

PrzejdŸ do kolekcji  WWW - kliknij tutaj

Dariusz Mañczak, Key Acount 
Manager: 
“Eternal Wood zapewnia piêkny 
wygl¹d drewnianej pod³ogi z zacho-
waniem wszystkich zalet wyk³adzin 
PCV!”.

https://www.forbo.com/flooring/pl-pl/produkty/wyk-adziny-pcv-heterogeniczne-eternal-sarlon-onyx/eternal-wyk-adzina-pcv/eternal-wood/bdc4tq
https://www.forbo.com/flooring/pl-pl/produkty/wyk-adziny-pcv-heterogeniczne-eternal-sarlon-onyx/eternal-wyk-adzina-pcv/eternal-wood/bdc4tq


Œwiat nowych kolekcji Forbo

Eternal Material

· 30 wzorów materia³ów takich jak marmur, kamieñ, 
  lastryko, metal, beton.
· Nowe wzory: lastyko (Terrazzo) oraz marmur (Marble).
· T³oczenie PUR Concrete, które maksymalnie odwzorowuje 
  materia³y.
· Zabezpieczenie poliuretanowe PUR Pearl.

PrzejdŸ do kolekcji  WWW - kliknij tutaj
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Zobacz 
FILM!

https://www.forbo.com/flooring/pl-pl/produkty/wyk-adziny-pcv-heterogeniczne-eternal-sarlon-onyx/eternal-wyk-adzina-pcv/eternal-material/b8wsim
https://www.youtube.com/watch?v=VyUbOxk76OM
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Eternal Colour

Œwiat nowych kolekcji Forbo
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· 35 modnych kolorów.
· Nowe wzory: Paint oraz Rainbow, które stanowiæ mog¹ 
  idealn¹ wstawkê kolorystyczn¹ na jednobarwnej 
  pod³odze.
· Barwiona w masie warstwa u¿ytkowa, która sprawia, 
  ¿e kolory s¹ nasycone i trwa³e.
· Zabezpieczenie poliuretanowe PUR Pearl.

PrzejdŸ do kolekcji  WWW - kliknij tutaj

Maciej Rutkiewicz, Sales 
Promotion Manager: 
“Podoba mi siê ¿ywa i weso³a 
kolorystyka tej kolekcji, która 
z pewnoœci¹ znajdzie zastosowanie 
w obiektach edukacyjnych.”

https://www.forbo.com/flooring/pl-pl/produkty/wyk-adziny-pcv-heterogeniczne-eternal-sarlon-onyx/eternal-wyk-adzina-pcv/eternal-colour/bqdu76
https://www.forbo.com/flooring/pl-pl/produkty/wyk-adziny-pcv-heterogeniczne-eternal-sarlon-onyx/eternal-wyk-adzina-pcv/eternal-wood/bdc4tq
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Eternal - personalizacja

Œwiat nowych kolekcji Forbo
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W kolekcji Eternal znaleŸæ mo¿na 4 wzory, które mog¹ zostaæ zmodyfikowane 
na ¿yczenie klienta. 

 

Colourful Planks Terrazzo Paint Rainbow
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Eternal 

Œwiat nowych kolekcji Forbo

Miejsca zastosowania wyk³adziny 
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Placówki medyczne Placówki handlowe

Placówki wypoczynkowe Obiekty sportowe

Placówki edukacyjne

Biura
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Eternal a œrodowisko 

Œwiat nowych kolekcji Forbo

· Eternal nie zawiera ftalanów.
Jest niskoemisyjny (zawartoœæ LZO =<20µg / m3, przy czym 

  wymagania normy wynosz¹ ≤ 1000µg / m3).
Zawiera do 60% materia³u z recyklingu. 
Ca³y odpad produkcyjny jest ponownie wykorzystywany.
Produkowany przy u¿yciu 100% zielonej energii.

· 

· 
· 
· 
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Z ¿ycia Forbo...

                                                

Nowi pracownicy

Z radoœci¹ informujemy, ¿e do naszego Dzia³u handlowego do³¹czy³o a¿ 
5 nowych osób! Stanowisko Sales Managera obj¹³ Rafa³ Kopiñski, 
natomiast do grona naszych regionalnych przedstawicieli w segmencie 
Edukacja i S³u¿ba Zdrowia do³¹czyli: Wojciech Juszczak, Marek Ptak, 
Artur Krawczyk i Krzysztof Bilski.

Witamy w œwiecie Forbo!
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Od lewej: Krzysztof Bilski, Wojciech Juszczak, Monika Framska, Marek Ptak, Rafa³ Kopiñski, Artur Krawczyk.
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Forbo po godzinach

                                                

W nowym cyklu Forbo po godzinach prezentujemy sylwetki naszych 
pracowników z nieco innej perspektywy.
Dziœ wywiad z Joann¹ Indebsk¹ z dzia³u Customer Support.

Imiê i nazwisko: 

W Forbo pracujê od:

Znak zodiaku:

Niekiedy:

Najlepiej wychodzi mi:

Wcale mi nie brakuje:

Kibicujê:

Niedawno przy³apano mnie:

Mam dwie lewe rêce:

Jeœli wygram szóstkê w totka to:

Mój ostatni zakup to:

...Joanna Indebska

2000 roku ...

...Rak

...mam wra¿enie, ¿e przesta³am rozumieæ 

   otaczaj¹c¹ mnie rzeczywistoœæ

...dbanie o rodzinê i prosiaka

...flaczków i kaszanki

...samej sobie, bo dziêki temu osi¹gam 

   lepsze wyniki

...na szukaniu wakacyjnych kierunków na 

   przysz³y rok

...do robótek rêcznych

...bêdê w³aœcicielk¹ najlepszej restauracji wêgierskiej w Polsce

...nocleg w Berlinie; Weihnachtsmarkt czas odwiedziæ!
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FOTOKONKURS DLA DYSTRYBUTORÓW

Ponownie og³aszamy FOTOkonkurs na najciekawsz¹ 
realizacjê z wykorzystaniem dowolnych wyk³adzin 

marki Forbo. Przes³ane zdjêcia opublikujemy na 
naszym profilu na Facebooku oraz na naszej stronie 

www. Oceniaæ je bêdzie jury pod wodz¹ Jakuba 
Kuszewskiego wraz z zespo³em Menad¿erów 

Regionalnych. 

Nagroda g³ówna: Kamera GoPRO HERO7 Silver

Spoúród wszystkich nadesùanych rozlosujemy nagrody 
pocieszenia: softshell Forbo, plecaki, torby sportowe, 

pi³ki, czapki, notesy, miarki i inne nagrody.

Zapraszamy do przesy³ania zdjêæ na adres: 
monika.framska@forbo.com

Konkurs trwa do 1 lipca 2020 r.

Regulamin konkursowy dostêpny TUTAJ 

 

https://novilon.pl/bibgraf/pliki/regulamin-fotokonkursu-pdf_9c.pdf
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K¹cik techniczny

                                                

Instrukcja instalacji Eternal
Wygl¹d, jakoœæ oraz wytrzyma³oœæ wykonanej instalacji w du¿ej mierze zale¿y od stanu pod³o¿a oraz warunków podczas 
instalacji. Instalacjê wyk³adziny pod³ogowej Eternal nale¿y przeprowadzaæ zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹.

Zapoznaj siê ze szczegó³ow¹ instrukcj¹ instalacji wyk³adzin Eternal TUTAJ
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https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/32780/Forbo%20Eternal%20Instrukcja%20instalacji.pdf
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Oferta Forbo

SUPER

OFERTA

Klej 522 EurosafeTack

W³aœciwoœci:

· wyj¹tkowo d³ugi czas otwarty
· du¿a si³a wi¹zania pocz¹tkowego
· du¿a si³a wi¹zania koñcowego
· mo¿liwoœæ klejenia na mokro, przylepcowo i kontaktowo
· ³atwy w nak³adaniu
· bez rozpuszczalników

Cena promocyjna: 7,96 z³/kg

Promocja dotyczy opakowania: 20 kg

Zastosowanie:

· do klejenia wyk³adzin PVC w rolkach, 
· wyk³adzin CV, 
· wyk³adzin PCV ze spodem piankowym, z w³óknami mineralnymi lub 
  poliestrowymi, 
· mat t³umi¹cych, 
· na ch³onne lub niech³onne pod³o¿a nadaj¹ce siê do monta¿u wyk³adzin 
  pod³ogowych
 

Cena promocyjna: 7,85 z³/kg

Oferta obowi¹zuje od momentu publikacji tego numeru do wyczerpania zapasów.

643 Eurostar Fibre
Uniwersalny klej wzmocniony w³óknami

W³aœciwoœci:

·  charakteryzuje siê szybk¹ i du¿¹ si³¹ wi¹zania 
   koñcowego
·  nadaje siê na ogrzewanie pod³ogowe 
   (maks. 29°C temp. powierzchni)
·  spe³nia wymogi normy DIN EN 12529 pod krzes³a 
   na rolkach
·  ogranicza wgniecenia resztkowe
·  certyfikowany wg EMICODE EC1Plus. GISCODE D 1. 
   Posiada certfikat „Blauer Engel” 

Zastosowanie:

· 

 

do homogenicznych i heterogenicznych wykùadzin PCV w rolce i pùytkach
· wykùadzin CV
· wykùadzin tekstylnych
· wykùadzin igùowanych
· linoleum w rolce i pùytkach  

Opakowanie: 13 kg
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Oferta Forbo

SUPER

OFERTA

S 766 Corridor Pur Clean

W³aœciwoœci:

· Intensywne dzia³anie myj¹ce 
Jako œrodek do mycia intensywnego nadaje siê do 

  koñcowego czyszczenia po zakoñczeniu budowy
Du¿a zdolnoœæ wi¹zania brudu
Bezsmugowe czyszczenie

· 

· 
· 

Cena promocyjna: 15,22 z³/L

Opakowanie: 1 L

Zastosowanie:

Do wszystkich wodoodpornych wyk³adzin pod³ogowych. Szczególnie 
nadaje siê do elastycznych wyk³adzin z linoleum i PCV wzbogaconych 
fabrycznie warstw¹ poliuretanow¹ oraz posadzek winylowych.

 

Oferta obowi¹zuje od momentu publikacji tego numeru do 01 marca 2020r.
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Promocja firmy Buzil
Nasz partner, firma Buzil, producent i dystrybutor œrodków do czyszczenia i pielêgnacji budynków przygotowa³ 
dla naszych klientów ofertê w promocyjnej cenie

Zamówienia prosimy sk³adaæ bezpoœrednio u dystrybutora: 
BHF POLSKA biuro@bhf.com.pl, 
osoba kontaktowa Micha³ Czy¿ewski tel.+ 48 509 383 114



[17]

Poprzednie numery

Kliknij na zdjêcie ok³adki, aby przejœæ do wybranego numeru archiwalnego.
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Œwiat nowych kolekcji Forbo
Z ¿ycia Forbo
Konkurs
Porady techniczne

5
NUMER
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http://novilon.com.pl/bibgraf/pliki/magazyn-forbo-online-nr1-pdf_4e.pdf
http://novilon.com.pl/bibgraf/pliki/magazyn-forbo-online-nr2-pdf_3a.pdf
http://novilon.com.pl/bibgraf/pliki/magazyn-forbo-online-3-pdf_4f.pdf
http://www.novilon.com.pl/bibgraf/pliki/magazyn-forbo-online-nr-4-pdf_57.pdf
http://www.novilon.com.pl/bibgraf/pliki/magazyn-forbo-online-nr5-pdf_94.pdf
http://www.novilon.com.pl/bibgraf/pliki/forbo-magazyn-online-nr-6-pdf_b4.pdf
http://www.novilon.com.pl/bibgraf/pliki/magazynforboonlinenr7-pdf_28.pdf
http://www.novilon.com.pl/bibgraf/pliki/magazyn-forbo-online-nr8-pdf_a2.pdf
https://www.novilon.com.pl/bibgraf/pliki/magazyn-forbo-online-nr-9-pdf_e4.pdf

	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17

