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Luxe vinyltegels zijn een categorie 

vloerbedekking die snel terrein wint in alle 

segmenten. In retail, leisure, hospitality, 

kantoren en publieke ruimtes. 

Allura luxe vinyltegels en -stroken zijn 

makkelijk te installeren, eenvoudig in 

onderhoud en hebben een natuurgetrouwe 

uitstraling. 

De collectie omvat een groot aantal designs 

met een hout, steen of abstracte structuur. 

Natuurlijk zijn de designs bepalend voor 

de ambiance en de uitstraling die u wilt 

creëren, maar er zijn ook andere factoren 

die belangrijk zijn voor uw vloerkeuze. 

Onze experts kunnen u daar alles over 

vertellen.

Onze nieuwe Allura collectie is in elk opzicht de beste keuze. De mooiste 

designs, de hoogste kwaliteit en ongeëvenaarde service. Door persoonlijk 

advies zorgen wij er samen voor dat u de beste keuze in vloeren maakt. 

Daarnaast wordt de collectie volledig in Nederland ontworpen en 

geproduceerd, u bent verzekerd van een kwaliteitsproduct.

Vanzelfsprekend voldoet de collectie aan alle Nederlandse en Europese 

regels. Met drie miljoen vierkante meter Allura reeds geïnstalleerd in de 

markt is Allura altijd een goede referentie.

De experts in luxe vinyltegels & -stroken
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Onze experts 

We zijn erg trots op de nieuwe Allura 

collectie. Elk design is perfect gelukt. Als je 

zo’n collectie ontwerpt,  is het niet alleen 

een kwestie van mooie designs  vinden. 

Bij Allura zetten we alles op alles om een 

luxe en realistische uitstraling te krijgen 

en een totaalplaatje te creëren dat klopt. 

Van formaat tot kleur, tot wel of geen 

v-groef en embossing. We kunnen op 

de ontwerpafdeling zelf experimenteren 

met de materialen en de afwerklagen. 

We proberen eerst alles uit op onze eigen 

machines, net zo lang tot het helemaal 

perfect is.

Daarna gaan we met onze wensen in 

overleg met productie en ook daar willen 

we het onderste uit de kan halen.  De 

fabriek heeft de verantwoordelijkheid voor 

het defi nitieve product, het eindresultaat is 

dan ook de som van al onze gezamenlijke 

inspanningen. 

Design en beleving

geen zichtbare herhaling in de vloer

design, kleur, formaat en details (zoals de 

embossing en wel of geen v-groef )

Kwaliteit en capaciteit

geproduceerd in Coevorden

De productie van de nieuwe Allura collectie 

loopt nu volop. Voor ons staat de constante 

kwaliteit voorop. Onze vloeren zijn extreem 

maatvast en vanuit hier distribueren wij 

wereldwijd. Europa is onze thuismarkt, dat is 

mooi want zo blijven de transportkilometers 

beperkt en dat is ook goed voor het milieu.

Om specifi eke items te kunnen maken 

hebben we onze eigen machines 

ontwikkeld. Daar is zelfs vraag naar vanuit 

andere fabrikanten. 

Wij controleren het productieproces 

continu; iedere centimeter vloer die 

hier vandaan komt is gegarandeerd van 

topkwaliteit en voldoet aan strenge milieu- 

en kwaliteitsnormen. Daar steek ik mijn 

hand voor in het vuur. Tegenwoordig is veel 

geautomatiseerd, maar om een topkwaliteit 

vloer te maken heb je echte vakmensen 

nodig die het materiaal door en door 

kennen. Samen met hen maken wij een 

Nederlands topproduct.

Thomas Eurlings - Senior Designer Jan Willem van der Meulen - Productie Manager 

“Voor deze 

collectie zijn we 

goed geslaagd in 

het maken van 

eigentijdse en 

relevante luxe 

vinyltegels en 

-stroken. We hebben 

ingespeeld op de 

laatste trends en 

op de klantwensen 

die wij na alle 

evaluaties hebben 

ontvangen.”

D E S I G N  E ND E S I G N  E N
B E L E V I N GB E L E V I N G

K W A L I T E I T  E NK W A L I T E I T  E N
C A P A C I T E I TC A P A C I T E I T

4



De Service van Forbo

zelfs binnen 72 uur of u krijgt u geld terug

geleverd

Het Advies van Forbo

made producten

Op dit moment introduceer ik de nieuwe 

Allura collectie bij mijn klanten. Natuurlijk 

krijg je meteen ook allerlei vragen en 

speciale verzoeken, maar dat is nou net de 

uitdaging in mijn werk.  

We hebben al jaren een toonaangevende 

positie waardoor we vele duizenden 

meters aan mooie referenties hebben. In 

elk segment hebben we Allura toegepast 

en dat maakt ons uniek. Of het nou voor 

een kantoor, retailomgeving of een nieuw 

verzorgingstehuis is; we kunnen overal 

een oplossing voor leveren. Allura is een 

schitterend product met een fantastische 

uitstraling. Daarnaast is het ook één van 

de meest duurzame vinylproducten die 

momenteel verkrijgbaar is.

Het is prettig dat we ook andere relevante 

vloeren in ons portfolio hebben. Dat 

maakt een totaaloplossing mogelijk. Van 

entreemat tot directietapijt, ik kom graag bij 

u langs.

Als er net een nieuwe collectie uit is, zoals 

nu met Allura, krijg ik veel verzoeken binnen 

om stalen te sturen en brochures te zenden. 

Ook krijg ik veel praktische vragen over 

het formaat en hoe het geïnstalleerd kan 

worden. Hierdoor merk je dat deze collectie 

goed in de smaak valt.

Op deze afdeling maak je van alles mee. Dat 

maakt mijn werk afwisselend en uitdagend.

Met plezier ben ik de de spin in het web; 

de schakel tussen de klant en onze eigen 

organisatie. 

Daarnaast is er ook een stuk logistiek en 

planning bij projecten: Twaalfduizend 

vierkante meter? Aankomende dinsdag in 

Enschede? Maar ook vragen zoals één doos 

met twaalf tegels die de volgende dag nog 

ergens moet zijn, omdat de winkel waar 

het in komt diezelfde dag voor het eerst 

opengaat. Het is fi jn dat de fabriek en ons 

probleem, we doen het graag.

Harry van Gent - Account Manager Joyce Huisman - Customer Services

F O R B O  A D V I E SF O R B O  A D V I E S
E N  H U L PE N  H U L P

F O R B O ’ SF O R B O ’ S
O N G EO N G E ËË V E N A A R D EV E N A A R D E
S E R V I C ES E R V I C E

Bekijk hun verhalen op ons 

YouTubekanaal, zoek op Forbo 

Flooring Nederland.
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S62487 
camel sand

S62486 
clay sand

S62406 
black slate

Allura Wood vertaalt Forbo’s jarenlange 

designervaring naar warme, elegante en 

natuurlijke vloeren. Prachtige, natuurlijke 

vloeren die er levensecht uitzien en 

waar geen terugkerend patroon in te 

ontdekken valt. Van subtiele tinten tot 

expressieve en moderne houtdessins. 

Ruimtelijke vloeren die uw winkel 

optimaal tot z’n recht laten komen.

Ook de abstracte en steendessins 

blijven prachtig en stijlvol doordat 

ze zich aanpassen aan de omgeving. 

Eigentijds en toch tijdloos. Als het 

past bij de steensoort, heeft de tegel 

een afgeschuinde kant. Dit zorgt voor 

een realistische tegelvloer. De dessins 

kunnen zowel neutraal als expressief 

ogen door de juiste kleur voor de 

geselecteerde ruimte te kiezen.

RETAIL

Juwelier

Parfumerie

Mode

Elektronica

Levensmiddelen

Bloemen

Winkelketen

RETAIL

6



S62418
concrete charcoal

S62415
grigio concrete

W60084 
bleached rustic pine

W60078 
light rustic oak

S62356 
desert limestone

S62357 
grey limestone

Winkels, winkels, winkels...

Of het nu mode, electronica, etenswaren, 

cadeau, of literatuur winkels zijn, Forbo 

Allura heeft een passend design.
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A63686
indigo textile

A63675
bright ocean stripe

A63716
sky scales

Blijvend mooie, onderhoudsarme 

vloeren die er levendig en uitnodigend 

uitzien. Stroken in diverse maten 

en kleuren helpen u om mooie en 

realistische vloeren te creëren. In de stijl 

en sfeer die u wenst.

De luxe van natuurlijk ogend steen 

aan uw voeten. Mineralen, versleten 

effecten en een palet van texturen 

en dessins zorgen voor ongekende 

ontwerpmogelijkheden.

De rustige tinten en geraffineerde 

structuren passen in vrijwel elke ruimte.

Ongelimiteerde keuze

De Allura selectie bevat een speciaal premium design, 

een losleg en een homogene vinylcollectie.  

Kijk op de website van Forbo voor meer details.

LEISURE & 
HOSPITALITY

Hotel

Restaurant

Comfort

Luxe

Bar

Beauty & wellness

Fitness

LEISURE & 
HOSPITALITY
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W60186
white weathered oak

W60185
anthracite weathered oak

W60162
black reclaimed wood

W60166
green reclaimed wood

W60161
grey reclaimed wood

W60164
blue reclaimed wood

W60163
white reclaimed wood

W60165
pink reclaimed wood
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W60163
white reclaimed wood

W60165
white reclaimed wood

A63694
dark vertical stripes

W60300
central oak

S62473
light oxidized steel

Forbo ontwikkelt en produceert Allura 

volledig in Nederland. Het voldoet 

aan de allerhoogste standaarden voor 

duurzaamheid en kwaliteit.

Die perfectie zie je terug in elk detail, 

met overtuigend reliëf en opvallende 

accenten. Forbo’s Allura presteert 

uitermate goed, zelfs onder de vaak 

veeleisende omstandigheden van 

drukke, publieke ruimtes.

Bijzondere designs voor aansprekende 

vloeren. Van extreem uitgesproken tot 

naadloos aansluitend op de rest van 

het interieur. Op verzoek kan zelfs een 

speciale vloer ontworpen worden, 

passend bij uw smaak of huisstijl. 

Helemaal conform uw eigen signatuur.

Natuurlijk voldoet Allura aan alle eisen 

die aan deze ruimtes gesteld worden.

PUBLIEKE GEBOUWEN, 
GEZONDHEIDSZORG & 
ONDERWIJS

Kantoor

Atrium

Wachtruimte

Ouderenzorg

Kantine

Showroom

Receptie

Kliniek

Gang

Vergaderruimte
STEDELIJKE
ABSTRACTIE
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A63686
indigo textile

W60152
grey raw timber

W60151
white raw timber

A63717
mist scales

A63624
silver metal brush

A63714
jade scales

Faciliteiten met karakter

De institutionele wereld waarin we werken wordt een fijne plek waar kleur en 

natuurlijke elementen een belangrijke rol spelen.
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allura

W60065
honey elegant oak

W60078
light rustic oak

W60070
american oak

W60075
forest green oak

W60150
brown raw timber

W60150
brown raw timber

W60091
bright rustic pine

S62486
clay sand

W60300
central oak

W60300
central oak

W60302
deep country oak

W60063
waxed oak

W60153
natural raw timber

Prachtige, natuurlijke vloerenPrachtige, natuurlijke vloeren

die er levensecht uitziendie er levensecht uitzien

en waar geen terugkerenden waar geen terugkerend

patroon in te ontdekkenpatroon in te ontdekken

valt. Onze designervaringvalt. Onze designervaring

vertaald naar warme, elegantevertaald naar warme, elegante

en natuurlijke vloeren. Vanen natuurlijke vloeren. Van

subtiele tinten tot expressievesubtiele tinten tot expressieve

en moderne houten.en moderne houten.

M E E R  D A N
A L L E E N  M O O I12



wood | stone | abstract

W60026
classic beech

W60004
golden cherry

W60071
french oak

A63703
copper mesh

A63607
silver weave

W60187
natural weathered oak

W61255
natural seagrass

W61257
timber seagrass

A63684
coloured textile*

W61228
soft tigerwood

W61226
ocean tigerwood

W60063
waxed oak

A63685
natural textile*

 * let op: dambordsgewijs installeren

S62429
warm metal

A63703
copper mesh

S62474
rusty oxidized steel
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allura

S62356
desert limestone

S62488
white sand

W60003
light maple

W60082
natural rustic pine

W60084
bleached rustic pine

S62487
camel sand

S62487
camel sand

W60305
light honey oak

W60084
bleached rustic pine

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

W60151
white raw timber

Blijvend mooie vloerenBlijvend mooie vloeren

die onderhoudsarmdie onderhoudsarm

zijn en levendig en zijn en levendig en 

uitnodigend tonen.uitnodigend tonen.

Stroken in diverse Stroken in diverse 

maten en kleurenmaten en kleuren

helpen u om mooie helpen u om mooie 

en realistische vloerenen realistische vloeren

te creëren in de stijl ente creëren in de stijl en

sfeer die u wenst.sfeer die u wenst.
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wood | stone | abstract

W60152
grey raw timber

W61253
oyster seagrass

W60064
whitewash elegant oak

W60186
white weathered oak

S62412
warm concrete

W60163
white reclaimed wood

W61259
white seagrass

W60301
whitened oak

S62489
silver sand

W60066
frost elegant oak

W60066
frost elegant oak

A63717
mist scales

A63710
snow scales

W61259
white seagrass

S62416
natural concrete

S62415
grigio concrete

W61218
silver snakewood

S62405
blue slate

A63702
metal mesh

CREËER

de juiste sfeer
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allura

A63460
silver metal scratch

W60087
silver rustic pine

A63625
nickel metal brush

A63624
silver metal brush

S62357
grey limestone

S62357
grey limestone

W60147
muted vintage oak

W60146
grey vintage oak

W60164
blue reclaimed wood

W60161
grey reclaimed wood

W60166
green reclaimed wood

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

W60148
pastel vintage oak

A63469
anthracite metal scratch

De luxe van natuurlijk De luxe van natuurlijk 

ogend steen aan uw ogend steen aan uw 

voeten. Mineralen, versletenvoeten. Mineralen, versleten

eff ecten en een palet eff ecten en een palet 

van texturen en dessinsvan texturen en dessins

zorgen voor ongekendezorgen voor ongekende

ontwerpmogelijkheden.ontwerpmogelijkheden.

De rustige tinten enDe rustige tinten en

geraffi  neerde structuren geraffi  neerde structuren 

passen in vrijwelpassen in vrijwel

elke ruimte.elke ruimte.
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wood | stone | abstract

S62475
emerald oxidized steel

A63712
dragon scales

S62475
emerald oxidized steel

A63675
bright ocean stripe

A63672
spring forest stripe

A63672
spring forest stripe

A63698
pastel horizontal stripe

A63714
jade scales

A63716
sky scales

A63715
violet scales

A63697
pastel vertical stripe

S62473
light oxidized steel

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

T I J D L O Z ET I J D L O Z E
elegantieelegantie
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allura

A63686
indigo textile

A63686
indigo textile*

W61217
black snakewood

S62429
warm metal

W60154
anthracite raw timber

W60074
black rustic oak

A63713
plum scales

W60165
pink reclaimed wood

A63715
violet scales

W60185
anthracite weathered oak

W60187
natural weathered oak

S62425
cool metal

S62418
charcoal concrete

 * let op: dambordsgewijs installeren

Bijzondere designsBijzondere designs

voor aansprekendevoor aansprekende

vloeren. Van extreemvloeren. Van extreem

uitgesproken tot naadloosuitgesproken tot naadloos

aansluitend op de rest van aansluitend op de rest van 

het interieur. Op verzoek het interieur. Op verzoek 

kan zelfs een specialekan zelfs een speciale

vloer ontworpen worden,vloer ontworpen worden,

passend bij uw smaak of passend bij uw smaak of 

huisstijl. Helemaal conformhuisstijl. Helemaal conform

uw eigen signatuur.uw eigen signatuur.
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wood | stone | abstract

W60162
black reclaimed wood

S62408
grey slate

S62475
emerald oxidized steel

A63711
night scales

A63695
dark horizontal stripe

S62406/07
black slate

S62406/07
black slate

W60306
rustic anthracite oak

A63694 | W60300
dark vertical stripe | central oak

W60074
black rustic oak

W61252
black seagrass

A63694
dark vertical stripe
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INSTALLATIEINSTALLATIE

kwaliteit van Forbo vindt u ook terug in de eenvoudkwaliteit van Forbo vindt u ook terug in de eenvoud

n het installeren. De planken zijn extreem maatvast,n het installeren. De planken zijn extreem maatvast,

xibel en makkelijk op maat te snijden zodat ze altijdxibel en makkelijk op maat te snijden zodat ze altijd

perfect passen, in iedere ruimte.perfect passen, in iedere ruimte.

S T R I P S  O V E R Z I C H T

f62416 natural concrete

f61255 natural seagrass

f61257 timber seagrass

f60074 black oak

f60003 light maple

f63624 silver

f60127 mud

f60128 charcoal

f60126 concrete

f63710 snow

f63412 gold

f63413 copper

20
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allura premium

marmoleum

allura colour allura flexallura form

tapijttegels coral

allura

flotex projectvinyl

MATERIAL 
EXPRESSIONS 

De eye-catcher. Een 

collectie van zes verfijnde 

ontwerpen geïnspireerd 

op de laatste natuurlijke 

trends. Material Expressions 

pur sang.

De grootste luxe 

vinyltegels & -stroken 

collectie, een combinatie 

van realistische hout- en 

steenontwerpen en meer 

abstracte designs. 

Allura Form biedt unieke 

vormen en grote formaten 

die uniek zijn in de markt. 

De vormen zijn:Triangle, 

Diamond, Square en XL; 

extra grote tegels 

en stroken. 

Een homogene vinyltegel 

die opvalt door haar heldere 

en solide kleuren. Van een 

neutraal kleurenpalet tot 

subtiele pasteltinten en 

verzadigde accentkleuren.

Een kwalitatief hoogstaande 

collectie heterogene 

loslegtegels en -stroken 

die een superieure 

dimensiestabiliteit bieden.

Als marktleider in 

linoleum kunnen wij 

een zeer ruime keuze 

aanbieden in deze 

uiterst milieuvriendelijke 

vloersoort, zelfs 

voor meubelen en 

muurdecoratie.

Het ziet eruit als tapijt, het 

voelt als tapijt maar het 

is vinyl. Zo combineert 

u warmte met de beste 

eigenschappen voor 

hygiëne.

Wij bieden u een keuze 

van ruim 180 kleuren en 

designs in tapijttegels 

voor vele toepassingen.

Uitgekiende 

schoonloopsystemen met 

o.a. droogloopmatten 

zorgen ervoor dat uw 

gebouw schoon blijft.

Naast de luxe vinyltegels 

en -stroken hebben wij 

ook een ruim assortiment 

in vinylvloeren op rol met 

specifieke eigenschappen 

zoals anti-slip, 

geluiddemping, etc.

ALLE ALLURA COLLECTIES

MEER COLLECTIES VAN FORBO

21

Al deze vloeren kunt u bekijken in de speciale Vloerplanner, te vinden op onze website.



ALLURA, EEN DUURZAAM ALTERNATIEF 
IN LUXE VINYLTEGELS & -STROKEN

Bij de productie van Allura gebruiken 

wij uitsluitend groene stroom. Alle 

processen zijn afgestemd om de maximale 

hoeveelheid gerecycled materiaal te 

kunnen gebruiken in onze producten.

We geloven in  

‘creating better environments’.

Van hoe hij wordt gemaakt tot hoe hij 

presteert, een Forbo-vloer is oprecht 

duurzaam. Onze vloeren zijn goed voor 

mensen, goed voor gebouwen en goed 

voor het milieu. Van het gebouw waarin een 

Forbo-vloer ligt tot de wereld daarbuiten, 

wij helpen onze klanten in een betere 

omgeving te werken, te leven en te 

ontspannen.

Een Forbo-vloer is prachtig en stijlvol 

om naar te kijken. Een vloer waarop je 

comfortabel kunt wonen, werken en spelen. 

Maar uiterlijk is niet alles, vaak gaat het juist 

om de dingen die niet zichtbaar zijn.

Bij Forbo vinden we dat de echte 

duurzaamheid van vloeren in twee 

aspecten zit: hoe hij wordt gemaakt en hoe 

hij presteert.
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Ten aanzien van de informatie in deze brochure is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen er mogelijk druk-, zet-  

en/of typefouten in voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De getoonde kleuren in deze brochure zijn een benadering 

van de daadwerkelijke kleur van de vloerbedekking. Om het product goed te beoordelen adviseren wij u een staal op te vragen.

Allura wordt geproduceerd conform ISO 9001 en ISO 14001.

Technische specificaties
Allura voldoet aan de eisen van EN-ISO 10582

Allura 0.70 Allura 0.55 Allura 0.40 Allura Flex

1 Totale dikte EN-ISO 24346 2,5 mm 2,2 mm 2,0 mm 5,0 mm

GH Commercieel gebruik EN-ISO 10874 34 34 32 34

JK Industrieel gebruik EN-ISO 10874 43 42 42

: Collectie omvang 90 90 30 36

= Dikte slijtlaag EN-ISO 24340 0,7 mm 0,55 mm 0,40 mm 1,00 mm

;
Afmetingen tegel EN-ISO 24342 50x50 cm / 75x50 cm 50x50 cm / 75x50 cm 50x50 cm / 80x40 cm 50x50 cm / 75x50 cm

Afmetingen strook EN-ISO 24342
100x15 cm / 120x20 cm  

100x25 cm / 150x28 cm 

100x15 cm / 120x20 cm /  

100x25 cm / 150x28 cm

100x15 cm / 120x20 cm /  

150x28 cm
100x20 cm / 120x20 cm

. Totaalgewicht ISO 23997 ± 3600 g/m2 ± 3150 g/m2 ± 2850 g/m2 ± 6550 g/m2

Aantal tegels per doos
3.0 m2 (12 stuks) / 3.75 m2 

(10 stuks)

3.0 m2 (12 stuks) / 3.75 m2 

(10 stuks)

3.0 m2 (12 stuks) / 3.84 m2 

(12 stuks)

2.5 m2 (10 stuks) / 2.25 m2 

(6 stuks)

Aantal stroken per doos

3.0 m2 (20 stuks) / 2.9 m2 

(12 stuks) / 3.0 m2 (12 stuks) / 

4.2 m2 (10 stuks)

3.0 m2 (20 stuks) / 2.9 m2 

(12 stuks) / 3.0 m2 (12 stuks) / 

4.2 m2 (10 stuks)

3.0 m2 (20 stuks) / 2.9 m2 

(12 stuks) / 4.2 m2 (10 stuks)

2.0 m2 (10 stuks) / 2.4 m2 

(10 stuks)

Haaksheid en rechtheid EN 427
< 400 mm < 0.25 mm

> 400 mm < 0.35 mm

< 400 mm < 0.25 mm

> 400 mm < 0.35 mm

< 400 mm < 0.25 mm

> 400 mm < 0.35 mm

< 400 mm < 0.25 mm

> 400 mm < 0.35 mm

t Slijtweerstand EN 660-2  T T T T

[ Slipweerstand DIN 51130 R10 R10 R10 R10

s
Contactgeluidreductie 

(Δ Lw)
EN ISO 717-2 6 dB 5 dB 5 dB 14 dB

g
ISO 4918 / EN 

425
Ja Ja Ja Ja

3 Indrukbestendigheid
ISO 24343-1 / 

EN 433
≤ 0,04 mm ≤ 0,04 mm ≤ 0,04 mm ≤ 0,13 mm

> Kleurechtheid ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 6/7 6/7

5
Weerstand tegen 

chemicaliën
EN-ISO 26787 Zeer goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed

2 Dimensiestabiliteit EN-ISO 23999 ≤ 0,05% ≤ 0,05% ≤ 0,10% ≤ 0,07%

@ Warmteweerstand EN12664 0.7= 0,0145 m2 K/W* 0.55= 0,0122 m2 K/W* 0,0111 m2 K/W* 0,0257 m2 K/W*

Allura voldoet aan de eisen van EN 14041

R Brandgedrag EN 13501 B
fl
-s1 B

fl
-s1 B

fl
-s1 B

fl
-s1

Z Slipweerstand EN 13893 DS - μ > 0,30 DS - μ > 0,30 DS - μ > 0,30 DS - μ > 0,30

e WarmtegeleidingcoëfficiëntEN 12524 0,25 W/mK 0,25 W/mK 0,25 W/mK 0,25 W/mK

L Statische elektriciteit EN 1815 < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV

* Allura is geschikt voor vloerverwarming

 

Kijk op www.forbo-flooring.nl/vloerdirect voor meer informatie.
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Gedrukte afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. 
Vraag daarom altijd een kleurstaal aan voor de daadwerkelijke kleur.

http://www.deprojectinrichter.com

