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Podlaha jako umělecké dílo

Allura

Všechny nové kolekce Allura přestavují naprosto realistické přírodní a
abstraktní dekory, které byly vyrobeny nejmodernějšími výrobními
technikami a postupy tak, aby bylo vytvořeno co nejrealističtější a
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Allura v dalších segmentech

Luxusní vinylové dílce dospěly do nové
kategorie podlahových krytin, která snadno
získává podíl ve všech typech segmentů
trhu. Ať už jsou to obchody, místa pro
trávení volného času, pohostinství,
kanceláře nebo školy či zdravotnická
zařízení. Vinylové dílce jsou uznávané jako
snadno instalovatelná, jednoduše
udržovatelná a vysoce kvalitní podlahová
krytina, která má vzhled a povrch svých
přirozených protějšků, ať už se jedná o
dřevo, kámen nebo abstraktní materiál. Jako
se často stává v případě rozvoje trendu,
nabídka vinylových dílců prudce
expandovala. Nyní je čas začít se orientovat
na kvalitu výrobků. Luxusní vinylové dílce
společnosti Forbo vydrží po mnoho
následujících let. Mají unikátní design, který
byl vytvořen podle přírodního originálu, s
jemnějšími letokruhy a texturou vytvářející
živoucí kopii, což je samo o sobě originální.
Přesto, že design přitahuje zájem a vytváří
vybranou atmosféru, existují i jiné důležité

faktory, které se týkají profesionálních
podlah. Bezchybná instalace, bezvadná
rozměrová stálost, snadná údržba a udržení
krásného vzhledu bez dodatečného
lakování nebo častých intervalů údržby.
Nakonec i naše vinylové dílce prokázaly
mnoho kritérií udržitelnosti a ekologičnosti,
které dělají z produktu preferovanou volbu.
Allura je vinylová podlaha, která je bez
ftalátů a s podílem recyklovaných surovin,
vyrobená za použití zelené energie v
efektivních výrobních závodech, které jsou
schopné zpracovat 100% svého odpadu.
Zveme vás k seznámení s novou kolekcí
luxusních vinylových dílců Forbo Allura.
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D E SI G N
All Forbo Allura designs are unique to this collection.
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y. předloze
tak, abychom vytvořili dekory, které se svou matnou povrchovou
úpravou představují nejlepší vizuální vzhled v celém odvětví.

Navrhování
klasiky
je opravdová
výzva

VÝROBA

Je mnoho způsobů jak podlahové krytiny
ovlivňují prostředí. Mohou být klidné i
decentní a nenápadně propůjčovat
prostoru vlastní charakter. Podlaha může
být také nápadná jako dominantní faktor
poskytující silný základ pro další designové
prvky. Dnešní podlahy mají často tendenci

“Vytváření kolekce Allura byla vzrušující cesta,
která zkombinovala náš pohled na trendy v designu
a architektuře a využití přírodních materiálů”.

4

být hravé a v harmonii s prostředím.
Míchání a kombinování rozměrů prken,
barev a výrazu materiálů vytváří individuální

podlahy. Kolekce Allura byla vytvořena tak,
aby nabídla to nejširší spektrum, které
podlaha může mít.

Kolekce Forbo Allura jsou vyráběny

Nejdůležitější pro nás bylo, že naše podlahy
mají individuální a přirozený výraz, který vás
nechá zapomenout na skutečnost, že dílce
a prkna ve skutečnosti vypadají jako dílce a
prkna, ale že vytváří harmonickou živoucí
podlahu s výrazem, jemností a důvtipem.

nejvyšší kvalitu produktů s

Fakt, že můžeme navrhnout každý detail
podlahy, který vidíme v přírodním
materiálu, znamená, že se u dílců i prken
po rozřezání na přesný rozměr jen zřídka
setkáme s opakováním. To znamená, že
prkna v jenom balení jsou ve skutečnosti
velmi různá, což dělá podlahu jedinečnou.

alternativu v rámci vinylových dílců.

v Evropě pomocí ultramoderní
výrobní linky, která poskytuje

neobyčejně dobrou rozměrovou
stálostí. Zelená energie používaná
při výrobě a kapacita pro 100%
recyklaci zaručují nejudržitelnější

Nosnou vrstvou vinylových dílců Forbo
Allura je skelné rouno, které spolu s
důmyslnou skladbou z dalších vrstev
včetně kalandrované rubové vrstvy s
obsahem recyklátu má za výsledek základní
produkt, který tvoří perfektním podklad pro
potisk a embosování realistickými dekory
vytvořenými našimi návrháři. Všechen tisk
je prováděn vodou ředitelnými barvami.
Nášlapná vrstva je vytvořena povrchovými
úpravami používanými pro všechny naše
vinyly s prokázanou účinností osvědčenou
více než deseti lety praxe.

stroje pohybují čepelí nože lehce zleva
doprava a nahoru a dolů po vymezené části
pásu. S minimálním odpadem (pouze 1-2
cm na každé straně 4m širokého pásu) běží
operace hladce a efektivně, dokud ten
samý proces nepostoupí k další části pásu.
Zkosení hran probíhá podobně účinným
způsobem. Následně je výrobní proces
zakončen automatizovanou kontrolou a
balicí linkou.

Hotový vinylový pás je srolován a nechá se
odpočívat. Poté se převine pro druhou fázi
relaxace, která pás připraví pro
ultrazvukové řezání. Plně automatické
5
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Použití produktu
PROD U K T A
I N STAL AC E

Hotel de Nederlanden
Vreeland aan de vecht, Netherlands

Allura
offers
quality
in every
detail.detailu.
The planks
offposkytují
er flexibility
Allura
nabízí
kvalitu
v každém
Prkna
forflexibilitu
easy cutting
and installation.
Exact measurements
and
pro snadné
řezání a instalaci.
Díky přesnému
dimensional
stability
always
deliver
a
perfect
fi
t
of
the
fl
oor.
měření a rozměrové stálosti podlaha vždy perfektně pasuje.

Allura nabízí
• Snadnou údržbu
• Věrné barvy a velmi matnou povrchovou úpravu
• Optimální zachování krásného vzhledu
• Bez použití polymerů a trvale nízký lesk
• Podlahy, které žijí

PŘEHLED
DEKORATIVNÍCH PÁSKŮ
f62416 natural concrete

f61255 natural seagrass

Apartments sales oﬃce waterlane
Gdansk, Poland

f61257 timber seagrass

f60074 black oak

f60003 light maple

ALLURA, VŠESTRANNÁ KOLEKCE S PRODUKTY,
KTERÉ VYHOVUJÍ ŠIRŠÍMU MNOŽSTVÍ POUŽITÍ

f63624 silver

Vinylové dílce jsou ve skupině
f60127 mud

podlahových krytin stále
nováčkem, nicméně jejich

f60128 charcoal

modulární formát z nich udělal
atraktivní alternativu pro mnoho

f60126 concrete

oblastí použití, kde efektivnost a
kvalita design jdou ruku v ruce.

f63710 snow

f63412 gold

f63413 copper
6

Luxusní vinylové dílce začaly jako alternativa
pružných podlahových krytin nebo
textilních krytin a prezentovaly se v
modulárním formátu. Tyto produkty byly
charakteristické designem a realistickým
vzhledem materiálů, které imitovaly: dřevo,
kámen, ale také kov, sklo a textilie.
Všestrannost dekorů a fakt, že se tyto
dezény s vývojem technologií zlepšovaly,
znamenalo, že bylo možné uvažovat o
dřevěné podlaze bez třísek, prasklin nebo
vrzání. Nebo o kamenné či keramické
podlaze, která je komfortní a poskytuje
pocit tepla pod nohama. O imitaci kovu,
která nerezaví a sklu, které se nerozbije. Díky
nenáročným požadavkům na pokládku se
vinylové dílce rychle staly řešením pro
každou aplikaci, jež vyžadovala designovou
podlahu s funkčností a účinností.

Modularita v podlahových krytinách nabízí
mnoho výhod uznávaných obchodníky
stejně jako konečnými uživateli. Balení
nejsou těžká, snadno se s nimi manipuluje.
Dílce i prkna se snadno pokládají a umožňují
tak rychlou instalaci. A vezmeme-li v úvahu
realistické dekory, není divu, že tento trend
se rychle ujal.
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OBCHODY

Vinylové dílce pro mnohé z nás ve světě
podlah znamenají maloobchod,
snadnou a rychlou instalaci, minimální
údržbu a možnost vytvořit zbrusu nový
vzhled oddělení nebo celého obchodu
přes noc. Forbo Allura nabízí široký
výběr typů dekorů a designů, které
dohromady vytváří více než 200
individuálních položek. Nicméně, v
obchodech je individualita designu,
shoda se značkou nebo korporátní
identitou to, na čem skutečně záleží.
Forbo nabízí možnost změnit barvu,
vyladit nebo vytvořit jakýkoliv design,
který si zákazník přeje, ať už se jedná o
imitaci požadovaného typu dřeva či
betonu nebo jakékoliv abstraktní
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S62406
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Šperky
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grigio concrete
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POHOSTINSTVÍ A
MÍSTA PRO TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU
Forbo Allura je praktická a účelná
podlaha, která současně vyzařuje
autentičnost a vytváří atmosféru. Jako
taková je Allura ideální podlahou pro
prostory s vysokým provozem v hotelech,
restauracích, salóncích, barech a
odpočinkových zónách, které mohou být
zařízeny ve vlastním stylu. Luxusní
vinylové dílce Allura jsou barevně sladěné
a je tak snadné vytvářet zóny pro větší
prostory nebo míchat a kombinovat
dekory pro vytvoření individuálního
vzhledu.

W60162
black reclaimed wood

W60161
grey reclaimed wood

W60163
white reclaimed wood

W60166
green reclaimed wood

W60164
blue reclaimed wood

W60165
pink reclaimed wood

Řešení kolekce Allura jsou hygienická,
přináší pocit tepla pod nohama, pohlcují
hluk a mají velice praktické čištění a
údržbu. A co víc, budou vypadat dobře
po mnoho let.
A63686
indigo textile

A63675
bright ocean stripe

Lobby
Bar

A63716
sky scales

Neomezený výběr
Kolekce Allura obsahuje také speciální kolekci
premium, dále kolekci volně položitelných čtverců a
kolekci pro velmi vysokou zátěž. Pro více informací
navštivte webové stránky Forbo Flooring.

Hotel
Fitness
POHOSTINSTVÍ A
MÍSTA PRO TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU

W60186
white weathered oak

Divadlo

Restaurace
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11

Krása a wellness

W60185
anthracite weathered oak
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MĚSTSKÉ PROSTORY,
ZDRAVOTNICTVÍ A
ŠKOLSTVÍ

A63686
indigo textile

Institucionální svět veřejných úřadů,
nemocnic nebo škol možná není
bezprostředně spojen s designem a
luxusními vinylovými dílci, ale stále více
je zde požadována neformální domácká
atmosféra vytvořená pro náš pracovní
prostor, školní prostředí a zdravotnická
zařízení. Allura představuje pro tento
účel perfektní řešení podlahy. Allura
nabízí hygienickou alternativu
přírodních krytin jako je dřevo či kámen
a navíc se po ní dobře chodí. Allura
vytváří individuální prostředí, ve kterém
je příjemné a hezké pracovat, studovat
nebo si hrát.

W60152
grey raw timber

W60151
white raw timber

W60163
white reclaimed wood

Kancelář

Recepce
Čekárna

A63714
jade scales

A63717
mist scales

Šatna

Třída

Showroom

W60165
white reclaimed wood

Atrium

MĚSTSKÉ
PROSTORY

A63694
dark vertical stripes

Hala

A63624
silver metal brush

Prostory s charakterem
Institucionální svět, ve kterém pracujeme a organizujeme naši společnost, se
stává hezčím místem, kde barvy a přírodní prvky hrají důležitou roli.

Zasedací místnost
W60300
central oak

Místnost pro odpočinek
12

13
S62473
light oxidized steel
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allura

wood | stone | abstract

Každý dekor dřeva je vytvořen
ve své přirozené podobě.
Barevné tóny, letokruhy,
velikost prken a embosování
jsou vytvořeny způsobem, který
odpovídá přírodnímu materiálu
ve skutečné podobě.

W60065
honey elegant oak

W60078
light rustic oak

W60070
american oak

W60071
french oak

W60153
natural raw timber

W60150
brown raw timber

W60075
forest green oak

W60150
brown raw timber

W61226
ocean tigerwood

W61228
soft tigerwood

W60300
central oak

A63703
copper mesh

A63607
silver weave

A63685
natural textile

W60091
bright rustic pine

S62486
clay sand

14

W60004
golden cherry

W60063
waxed oak

W60063
waxed oak

W60300
central oak

W60026
classic beech

W61255
natural seagrass

W60302
deep country oak

KDYŽ JEN
VYPADAT DOBŘE
NESTAČÍ

W61257
timber seagrass

A63684
coloured textile

S62474
rusty oxidized steel

W60187
natural weathered oak

S62429
warm metal

A63703
copper mesh
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allura

wood | stone | abstract

VYTVÁŘÍ POCIT
pohody

Přirozeně vypadající podlahy,
kde žádné prkno neukazuje
opakování vzoru. V dřevěných
dekorech Forbo se designové
řemeslo promítá do teplých,
elegantních a věrohodných
podlah, od decentních tónů
až po expresivní a moderní
dřeva. Jsou to krásné podlahy,
které rozzáří vaše prostředí.

S62488
white sand

A63710
snow scales

W60003
light maple

W61259
white seagrass

W60003 | W60150 | W60151 | W60163
light maple | brown raw timber | white raw timber | white reclaimed wood

W60305
light honey oak

S62487
camel sand

W60084
bleached rustic pine

16

W60066
frost elegant oak

S62405
blue slate

W61259
white seagrass

W60301
whitened oak

S62489
silver sand

A63702
metal mesh

W61218
silver snakewood

W60151
white raw timber

W60186
white weathered oak

S62487
camel sand

W60066
frost elegant oak

W60163
white reclaimed wood

S62412
warm concrete

W60082
natural rustic pine

A63717
mist scales

W60064
whitewash elegant oak

W61253
oyster seagrass

S62416
natural concrete

S62415
grigio concrete

W60084
bleached rustic pine

S62356
desert limestone

W60152
grey raw timber
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allura

Pocit luxusu přírodního
kamene pod vašimi nohami.
Minerální, opotřebované
efekty a paleta texturovaných
dekorů vytváří příležitost pro
funkční prostředí. Uklidňující
tóny a rafinovaná jemnost
našich designů představují
možnosti řešení podlah pro
všechny typy prostor.

S62357
grey limestone

wood | stone | abstract

A63715
violet scales

A63716
sky scales

S62357
grey limestone

A63698
pastel horizontal stripe

A63624
silver metal brush

A63625
nickel metal brush

W60147
muted vintage oak

W60146
grey vintage oak

A63697
pastel vertical stripe

S62473
light oxidized steel

W60148
pastel vintage oak

A63697 | A63698 | A63714
pastel vertical stripe | pastel horizontal stripe | jade scales

A63672
spring forest stripe

A63712
dragon scales

S62475
emerald oxidized steel

A63672
spring forest stripe

W60164
blue reclaimed wood

W60087
silver rustic pine

A63460
silver metal scratch

A63714
jade scales

A63469
anthracite metal scratch

S62475
emerald oxidized steel

A63675
bright ocean stripe

NADČASOVÁ
elegance
18

W60161 | W60162 | W60164 | W60166
grey reclaimed wood | black reclaimed wood | blue reclaimed wood | green reclaimed wood

W60161
grey reclaimed wood

W60166
green reclaimed wood
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allura

Fascinující abstraktní dekory,
pro ty, kteří chtějí podlahou
něco vyjádřit nebo pro
prostory, které musí vyniknout.
Ladící jednobarevné a lineární
vzory, které je možné libovolně
kombinovat. Jedinečný výrobní
proces společnosti Forbo
umožňuje výrobu XL rozměrů a
podlah na objednávku, které
budou odpovídat vašemu
vkusu nebo identitě značky.

wood | stone | abstract

MĚSTSKÝ
STYL
ŽIVOTA

A63715
violet scales

PRO MĚSTSKÉ
PROFESIONÁLY
W60165
pink reclaimed wood

W60162
black reclaimed wood

S62408
grey slate

W60187
natural weathered oak

S62425
cool metal

W60185
anthracite weathered oak

W60074
black rustic oak

A63711
night scales

W60074
black rustic oak

A63695
dark horizontal stripe

A63713
plum scales

S62418
charcoal concrete

S62429
warm metal

S62475
emerald oxidized steel

W60154
anthracite raw timber

A63694
dark vertical stripe

A63694 | W60300
dark vertical stripe | central oak

W61252
black seagrass

20

W61217
black snakewood

A63686
indigo textile

A63686
indigo textile

S62406/07
black slate

S62406/07
black slate

W60306
rustic anthracite oak
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collections

allura premium

Allura premium
V kolekci Allura premium společnost Forbo
představuje speciální řadu 6 sofistikovaných
designů dostupných v limitovaném výběru
barev, které vynikají svým charakteristickým
výrazem materiálu. Allura premium nabízí
překvapující dekory dřev společně s rohovinou,
které byly vytvořeny díky inovativním
designovým procesům ústícím ve skvělou
kolekci luxusních vinylových dílců. Allura
premium je k dispozici v různých rozměrech
prken s tloušťkou nášlapné vrstvy 0,7 mm.

22

allura colour

Allura colour
Podíl na popularitě vinylových dílců má i fakt,
že pro některé oblasti použití je lepší
specializovaný produkt. Kolekce Allura colour
nabízí pevnou a velmi odolnou alternativu
keramických dlaždic. Allura colour má dokonce
jejich vzhled, ale navíc nabízí efektivní pokládku
a snadnou údržbu. To je ideální pro náročné
prostory kanceláří a obchodů, zvláště tam, kde
je velký provoz nebo těžké náklady. Ať už
hledáte zářivě barevnou podlahu nebo vzhled
přírodního kamene, Allura colour přináší řešení.

allura fle

Allura flex
Volně položitelné dílce bývaly speciální
kategorií pro zvláštní účely, nicméně dnes jsou
vnímány jako perfektní řešení pro vinylové
podlahy vyžadující rychlou instalaci a okamžité
použití. Allura Flex je ideální pro zdvojené
podlahy. Designové spektrum zahrnuje jak
dekory dřeva a kamene, tak i abstraktní designy
s prvky textilu nebo kovových plátů. Dílce jsou
volně položitelné a není třeba je pevně přilepit
k podkladu. Kolekce Allura Flex je vyráběna v
Evropě a vhodně doplňuje nabídku kolekce
Forbo Allura.

allura click

Allura click
„Klik“ systémy v rámci vinylových dílců začaly
být velmi populární, ale jsou často spojovány
především s rezidenčním „hobby“ trhem.
Kolekce Forbo Allura click je vytvořena pro
komerční a polokomerční trh. Patentovaný
systém zaklikávacího zámku a přesné frézování
zajišťují plynulou a nenáročnou instalaci.
Kolekce Allura click je k dispozici v realistických
dekorech dřeva i kamene a ve formátu prken.

allura form

Allura form
Hledáte něco, co posune hranice
možností vinylových dílců? Kolekce Allura
Form odráží aktuální i nastupující trendy a
rozšiřuje základní koncept kolekce Allura o
nové tvary, větší rozměry, modularitu
umožňující míchání a kombinování i nové
barvy a vzory.
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designů dostupných v limitovaném výběru
barev, které vynikají svým charakteristickým
výrazem materiálu. Allura premium nabízí
překvapující dekory dřev společně s rohovinou,
které byly vytvořeny díky inovativním
designovým procesům ústícím ve skvělou
kolekci luxusních vinylových dílců. Allura
premium je k dispozici v různých rozměrech
prken s tloušťkou nášlapné vrstvy 0,7 mm.
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allura colour

Allura colour
Podíl na popularitě vinylových dílců má i fakt,
že pro některé oblasti použití je lepší
specializovaný produkt. Kolekce Allura colour
nabízí pevnou a velmi odolnou alternativu
keramických dlaždic. Allura colour má dokonce
jejich vzhled, ale navíc nabízí efektivní pokládku
a snadnou údržbu. To je ideální pro náročné
prostory kanceláří a obchodů, zvláště tam, kde
je velký provoz nebo těžké náklady. Ať už
hledáte zářivě barevnou podlahu nebo vzhled
přírodního kamene, Allura colour přináší řešení.

allura flex

Allura flex
Volně položitelné dílce bývaly speciální
kategorií pro zvláštní účely, nicméně dnes jsou
vnímány jako perfektní řešení pro vinylové
podlahy vyžadující rychlou instalaci a okamžité
použití. Allura Flex je ideální pro zdvojené
podlahy. Designové spektrum zahrnuje jak
dekory dřeva a kamene, tak i abstraktní designy
s prvky textilu nebo kovových plátů. Dílce jsou
volně položitelné a není třeba je pevně přilepit
k podkladu. Kolekce Allura Flex je vyráběna v
Evropě a vhodně doplňuje nabídku kolekce
Forbo Allura.

allura click

Allura click
„Klik“ systémy v rámci vinylových dílců začaly
být velmi populární, ale jsou často spojovány
především s rezidenčním „hobby“ trhem.
Kolekce Forbo Allura click je vytvořena pro
komerční a polokomerční trh. Patentovaný
systém zaklikávacího zámku a přesné frézování
zajišťují plynulou a nenáročnou instalaci.
Kolekce Allura click je k dispozici v realistických
dekorech dřeva i kamene a ve formátu prken.

allura form

Allura form
Hledáte něco, co posune hranice
možností vinylových dílců? Kolekce Allura
Form odráží aktuální i nastupující trendy a
rozšiřuje základní koncept kolekce Allura o
nové tvary, větší rozměry, modularitu
umožňující míchání a kombinování i nové
barvy a vzory.
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linoleum marmoleum®

Přírodní linoleum – Marmoleum®
Jako světový lídr v linoleu společnost Forbo
nabízí širokou škálu přírodního linolea a také
linoleum pro aplikaci na nábytek a stěny. Více
než sto let zkušeností a moderní výrobní
technologie dávají vzniknout nejtrvanlivější a
nejekologičtější dostupné pružné podlahové
krytině. Vyráběno je z lněného oleje,
pryskyřice, dřevité moučky, vápence,
přírodních pigmentů a jutové textilie.
Linoleum je skutečně přírodní produkt, který
může být instalován v mnoha komerčních i
bytových interiérech.
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flotex®

Sametový vinyl Flotex®
Podlahové krytiny Flotex® jsou high tech textilní
krytiny, které se vyznačují tím, že kombinují
pohodlí a pocit tepla pod nohama s vynikajícími
vlastnostmi pro čištění a hygienu. Hustý povrch
z vláken vysoce kvalitního nylonu 6.6 (více než
70 milionů na čtvereční metr) vytváří odolnou a
extrémně trvanlivou podlahu, která snáší
vysokou zátěž a hustý provoz. Dekory kolekce
Flotex® jsou k dispozici ve velkém množství
barevných variant. Digitální tisk zajišťuje zářivé a
přirozené barevné tóny, díky nimž je možné
vytvořit nekonečné množství vzorů a kolekcí.

carpet tiles

Kobercové čtverce
Kolekce textilních kobercových čtverců nabízí
produkty s různým typem smyček od
klasických, přes střižené až k vysoce
exkluzivním lepeným řezaným čtvercům s
výběrem 180 barev a jejich kombinací. Kolekce
kobercových čtverců jsou vhodné jak pro
kanceláře, tak místa pro trávení volného času a
pohostinství. Naše kobercové čtverce jsou k
dispozici v mnoha různých kolekcích, které je
možné pokládat buď náhodně, nebo na široký
pás.

entrance flooring

Vstupní podlahové systémy
Vytváření lepšího prostředí začíná u vchodu do
každé budovy. Vhodná vstupní rohož je první
zábranou, která zamezuje vnesení vody, písku,
bahna a nečistot do budovy. Vstupní systémy
Coral® jsou navržené tak, aby pohlcovaly
vlhkost, stíraly nečistoty z bot a koleček, které
by si jinak našly cestu do budovy. Vstupní
systémy se rovněž postarají o snížení nákladů
na čištění i držbu a zajistí udržení krásného
vzhledu podlah dál v budově.

project vinyl

Project vinyl
Vedle luxusních vinylových dílců nabízí
společnost Forbo Flooring velký výběr
vinylových krytin v pásech se specifickými
technickými vlastnostmi, jako např. protikluzné,
elektrostaticky vodivé, akustické a také krytiny
bez přidaných vlastností, to vše v široké řadě
barev a dekorů. Krytina v pásech slouží v
některých případech jako alternativa k
vinylovým dílcům. Ve společnosti Forbo jsme se
postarali o to, aby naše kolekce měla ladící
barvy a dekory pro možnost kombinování
různých produktů v rámci jedné instalace.
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Kobercové čtverce
Kolekce textilních kobercových čtverců nabízí
produkty s různým typem smyček od
klasických, přes střižené až k vysoce
exkluzivním lepeným řezaným čtvercům s
výběrem 180 barev a jejich kombinací. Kolekce
kobercových čtverců jsou vhodné jak pro
kanceláře, tak místa pro trávení volného času a
pohostinství. Naše kobercové čtverce jsou k
dispozici v mnoha různých kolekcích, které je
možné pokládat buď náhodně, nebo na široký
pás.
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Vstupní podlahové systémy
Vytváření lepšího prostředí začíná u vchodu do
každé budovy. Vhodná vstupní rohož je první
zábranou, která zamezuje vnesení vody, písku,
bahna a nečistot do budovy. Vstupní systémy
Coral® jsou navržené tak, aby pohlcovaly
vlhkost, stíraly nečistoty z bot a koleček, které
by si jinak našly cestu do budovy. Vstupní
systémy se rovněž postarají o snížení nákladů
na čištění i držbu a zajistí udržení krásného
vzhledu podlah dál v budově.

project vinyl

Zátěžový vinyl
Vedle luxusních vinylových dílců nabízí
společnost Forbo Flooring velký výběr
vinylových krytin v pásech se specifickými
technickými vlastnostmi, jako např. protikluzné,
elektrostaticky vodivé, akustické a také krytiny
bez přidaných vlastností, to vše v široké řadě
barev a dekorů. Krytina v pásech slouží v
některých případech jako alternativa k
vinylovým dílcům. Ve společnosti Forbo jsme se
postarali o to, aby naše kolekce měla ladící
barvy a dekory pro možnost kombinování
různých produktů v rámci jedné instalace.
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ALLURA, UDRŽITELNÁ ALTERNATIVA V SEGMENTU VINYLOVYCH DÍLCŮ
Výroba v Evropě zajišťuje vysokou kvalitu vinylových dílců, které jsou vyráběny za použití zelené
elektřiny, s minimálním odpadem, který je recyklován zpět do produktu.

Technical specification table snippit o be placed

Ultrazvukové řezání zaručuje
přesné rozměry a pravoúhlost
každé dlaždice a prkna. Konstrukce
materiálu Allura, vystavěná z
jednotlivých vrstev kolem základní
nosné vrstvy ze skelného rouna,
zajišťuje rozměrovou stálost
produktu. To vše znamená, že k
odpisům a odpadu z důvodu nižší
kvality prakticky nedochází.
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Díky výrobě blízko zákazníků snižujeme
zátěž způsobenou dopravou z velkých
vzdáleností a jsme schopni kontrolovat
skladové zásoby tak, aby byl materiál
skladem, kdykoliv je třeba a nezastaral.
Dílce a prkna Allura jsou řezány
automatickou ultrazvukovou řezačkou,
která řeže dílce bez mezer a nevytváří
odpad, jako je tomu v případě používání
tlakových řezaček. To, že je materiál řezán z
pásů znamená, že odpad je snížen na
naprosté minimum a vzniká pouze na
okrajích 4 m širokého pásu.

Allura se vyrábí z pečlivě vybraných surovin,
jejichž kvalita a konzistence jsou neustále
kontrolovány. Fakt, že vrstvy produktu jsou
vyráběny v naší vlastní továrně a ne z
předvyrobených vrstev nebo plnidel či laků
znamená, že se při výrobě neplýtvá
surovinami.

Všechny kolekce Allura jsou vyráběné
podle nejvyšších environmentálních
standardů a jsou bez ftalátů. Rubová strana
dílců většiny kolekcí Allura také obsahuje
recyklovaný materiál. Pro výrobu dílců
Allura používáme pouze odpad z výroby
produktu Allura, proto můžeme
garantovat, že také tento recyklovaný
obsah neobsahuje ftaláty.
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Technické specifikace
Vinylové dílce Allura splňují požadavavky normy EN-ISO 10582
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Allura 0.55

Celková tloušťka

EN-ISO 24346

2.5 mm

2.2 mm

Občanská výstavba

EN-ISO 10874

Třída 34

Třída 33

Lehký průmysl

EN-ISO 10874

Třída 43

Třída 42

90

90

0.7 mm

0.55 mm

Velikost kolekce
Nášlapná vrstva

EN-ISO 24340

Rozměr čtverců

EN-ISO 24342

Rozměr prken

EN-ISO 24342

Celková hmotnost

ISO 23997

Množství dílců/m2 v balení

50x50 cm / 75x50 cm

50x50 cm / 75x50 cm

100x15 cm / 120x20 cm

100x15 cm / 120x20 cm /

100x25 cm / 150x28 cm

100x25 cm / 150x28 cm

cca 3600 g/m2

cca 3150 g/m2

3.0 m2 (12 ks) / 3.75 m2 (10 ks)

Množství prken/m2 v balení
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Allura 0.70

3.0 m2 (12 ks) / 3.75 m2 (10 ks)

3.0 m2 (20 ks) / 2.88 m2 (12 ks) /
3.0 m2 (12 ks) / 4.2 m2 (10 ks)

3.0 m2 (20 ks) / 2.88 m2 (12 ks) /
3.0 m2 (12 ks) / 4.2 m2 (10 ks)

< 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm

< 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm

Pravoúhlost a přímost

EN-ISO 24342

Odolnost vůči otěru

EN 660-2

třída T

třída T

Protikluznost

DIN 51130

R10

R10

Kročejová neprůzvučnost

EN-ISO 717-2

6 dB

5 dB

Odolnost vůči kolečkům

ISO 4918 / EN 425

Odolnost vůči bodovému zatížení

ISO 24343-1

≤ 0.04 mm

≤ 0.04 mm

Barevná stálost

ISO 105-B02

≥6

≥6

Emise VOC

AgBB/DIBT

Vhodné pro vnitřní použití

Vhodné pro vnitřní použití

Chemická odolnost

en-isO 26987

Rozměrová stálost (po vystavení teplu)

en-isO 23999

Pocit tepla pod nohama

Din 52614

Vynikající

Velmi dobrá

Velmi dobrá

Velmi dobrá

≤ 0.05%

≤ 0.05%

W1 36 KJ/m3 / W10 240 KJ/m3

W1 44 KJ/m3/ W10 270 KJ/m3

Všechny produkty Allura splňují požadavky normy EN 14041
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reakce na oheň

en 13501

Bfl-s1

Bfl-s1

Protikluznost

en 13893

DS - µ > 0.30

DS - µ > 0.30

Tepelná vodivost

en 12524

0.25 W/mK

0.25 W/mK

< 2 kV

< 2 kV

Elektrostatické vlastnosti

en 1815

Systém managementu kvality a životního prostředí ve výrobním závodu Forbo Coevorden (NL), kde se materiál Allura vyrábí, splňuje certifikaci
ISO 9001 a ISO 14001.
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Nadčasový design
Vhodné pro daný účel

Spolehlivé

Blízko k realitě
Evropský design

European desig

Autentické
Důvěryhodné

Forbo Flooring Systems je součástí skupiny
Forbo Group, světového lídra v oblasti
podlahových krytin, lepidel a pásových
systémů. Nabízí celou řadu podlahovin pro
komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní
linoleum, vinyly, koberce, sametový vinyl a
vstupní podlahové systémy kombinují
funkčnost, barevnost i design a přináší tak
.
komplexní řešení pro každý interiér.
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