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SPHERA 
EVOLUTION
Sphera Evolution representa uma emocionante inovação no design de
vinílicos homogéneos. A intrincada mistura de esferas, grânulos e
pigmentos coloridos criam um fantástico visual, completamente
inovador neste tipo de revestimentos.

Uma paleta de 24 cores que abrange tons escuros, claros e sólidos,
Sphera Evolution foi pensado para conjugar com outros materiais com
os mesmos tons criando sempre um espaço inovador e cheio de
caráter.

50432 silver white

Espessura 2 mm

Comprimento / Largura ± 26 m x 200 cm

NCS S 1002-G50Y

Lrv 79%

   

Produtos

Sphera Evolution

 

Escolher �ltros 0 

Filtro de cor 0 

Lrv 0 

 0% - 20% (10)

 20% - 40% (4)

 40% - 60% (4)

DOWNLOAD CADa FLOORPLANNERs

SHOW FILTERS (0)p REMOVE ALL5

5

5

5

https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/p9esdp
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/c60gxi
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/bjxy97
mailto:?subject=Sphera%20Evolution&body=%0D%0A%0Dhttps://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv
https://www.forbo.com/#
https://forbo-business.b3dservice.de/?prodIDs=188398-3131-SpheraEvolution-50432&locale=pt
https://www.forbo.com/
https://www.forbo.com/
https://www.forbo.com/
https://www.forbo.com/


16/06/2020 Sphera Evolution vinílico homogéneo | Forbo Flooring Systems

https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-evolution/bsvkgv 2/5

 60% - 80% (6)

50432 silver white
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50436 lemon
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50440 satin

50433 peacock

 

50431 lapis

 

50435 viridian

 

50437 volcano

 

50439 copper

 

50441 bronze

50471 shaded silver
white

 

50470 shaded aqua

 

50472 shaded viridian

 

50473 shaded lemon

 

50474 shaded copper

 

50475 shaded bronze

50401 silver white
pearl

 

50400 aqua pearl

 

50402 sage pearl

 

50405 bronze pearl

 

50404 copper pearl

 

50403 lemon pearl

Sobre Sphera
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Sphera vinílico homogéneo
Forbo Sphera está a marcar as novas tendências em vinílicos
homogéneos. Sphera é produzido em instalações dotadas com as
tecnologias mais modernas que permitem criar revestimentos
inovadores. 
O resultado é um vinílico homogéneo premium!

O homogéneo Sphera acrescenta valor e estilo em qualquer local onde
seja aplicado. Seja um ambiente hospitalar onde a higiene é essencial,
seja num edifício público moderno e multifuncional ou ainda num
estabelecimento de ensino ou escritórios onde a cor e a durabilidade
são palavras-chave. 

Design & cor
• Uma nova tecnologia permite obter cores vivas e tons saturados,
resultando numa gama com elevados valores de re�exão de luz (LRV)
• A coleção Sphera tem uma paleta de 62 cores que combinam na
perfeição com outros revestimentos do portfólio Forbo, como por
exemplo o Marmoleum e os sistemas de proteção de entrada Coral. 

Tecnologia e sustentabilidade
• Tecnologia de ponta permite qualidade e consistência
• Energia verde e tecnologia "desperdício zero" garantem uma
produção e�ciente e sustentável
• Sphera pode contribuir para um ambiente interior saudável pois é
livre de ftalatos e tem baixas emissões

Desempenho & durabilidade
• Processo de gravação de padrão único ao qual se segue a camada de
acabamento para um desempenho durável
• Aplicação perfeita da camada de acabamento na linha de produção e
que garante proteção total
• Fórmula exclusiva do acabamento que tem características de
proteção contra riscos e manchas, bem como elevada resistência aos
químicos

Caraterísticas técnicas

Caraterísticas técnicas

Descarregue aqui 

EXPLORE A VIBRANTE PALETA DE CORES DE SPHERA S

SPHERA CARATERÍSTICAS TÉCNICASp

https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-element/brwl1f
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/34062/Forbo_Sphera_Technical_specifications.pdf
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Instalação

Instruções de instalação

Descarregue aqui 

Limpeza e manutenção

Limpeza e manutenção
Forbo Sphera é um revestimento vinílico homogéneo de limpeza e
manutenção muito simples graças ao seu acabamento PUR.
Descarregue aqui 

Ficha técnica

SPHERA INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃOp

SPHERA INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃOp

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/34059/Forbo_Sphera_Installation_Guidance_Note-2019.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/34060/Forbo_Sphera_Cleaning_&_Maintenance_Instructions.pdf
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Ficha técnica
Descarregue aqui [�cha técnica 

Produtos semelhantes

Produtos semelhantes

Sphera Element

 

Sphera Energetic

SPHERA EVOLUTION - FICHA TÉCNICAp

https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-element/brwl1f
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/vinilico-homogeneo/sphera-vinilico-homogeneo/sphera-energetic/byejih
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/188339/sphera%20evolution%20001.pdf

