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”En gulvkollektion, der er indbegrebet af alsidighed…”

Ægte Forbo
Den nye Forbo Allura-kollektion er 

et levende og alsidigt sortiment af 

gulvbelægningsmuligheder, der løfter 

vinylflisernes verden op på et nyt niveau, 

hvad angår såvel design som ydelse. 

Allura er en banebrydende kollektion af 

træ, sten og abstrakte design udviklet 

af Forbos internationale designteam. 

Allura-designet er unikt og repræsenterer 

mange års erfaring med design inden for 

gulvbelægning. Resultatet er en original og 

alsidig gulvbelægningskollektion, der giver 

hvert sted lidt magi, og som overgår selv de 

strengeste æstetiske og praktiske krav. 

Uovertruffet udvalg
Med et stort udvalg af design er du sikker 

på, at Allura kan levere, hvad du ønsker at 

opnå. Hvert eneste design er udviklet med 

tanke på at kunne mikse og matche, så 

du kan skabe en gulvbelægning, der er et 

perfekt supplement til dit designkoncept. 

Maksimalt udvalg og alsidighed.

Forskellige kvaliteter
Forbos Allura-kollektion kan fås i tre 

forskellige kvaliteter; Allura Premium har 

et kalandreret slidlag af høj kvalitet på 0,7 

mm, som gør den modstandsdygtig over 

for meget høj trafik og særligt krævende 

brugssituationer. High-end-kvaliteten 

Allura 0,55 mm findes i de samme design 

som Premium-sortimentet. Endelig er der 

Allura keramik, som er et nyt koncept inden 

for design vinylfliser, og som er ekstremt 

slidbestandigt. 

Service
Forbo Flooring har stor erfaring med det 

professionelle marked, hvor arkitekter, 

indretningsarkitekter, beskrivere og facility 

managers er vigtige aktører. Vores mål er at 

sikre vores kunder leveringer til tiden, god 

logistik og support og et højt serviceniveau.

Dorothé	Kessels	–	chef	for	Design	Resilients:	”Allura-kollektionen	
afspejler	vores	internationale	designteams	vision	om	aktuelle	og	
kommende	tendenser	samtidig	med,	at	vi	i	høj	grad	har	lyttet	til	
arkitekters,	indretningsarkitekters,	beskriveres	og	facility	managers	
behov	og	forventninger.”
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Gulve med den karisma, du drømmer om

Til ethvert projekt
Allura kollektionens levende og naturtro 

design gør den til et populært valg ved 

indretningsopgaver, hvor arkitekten eller 

designeren ønsker at udtrykke varme, 

design og stil. Uanset om du skal designe 

en butik, et hotel, en restaurant eller 

sågar et opholdsrum i et plejehjem, vil du 

opdage, at Allura-kollektionen passer helt 

naturligt ind. 

Allura er udviklet til at designe uden 

grænser. Du kan vælge ét enkelt design 

og én enkelt stil eller mikse og matche 

blandt det store udvalg i Forbos andre 

gulvbelægninger.

Kvalitet hele vejen igennem
Forbo Alluras unikke konstruktion er din 

garanti for kvalitet. Fliserne er skåret ud 

af en 3 meter bred kalandreret banevare, 

og hver flise indeholder en glasfleece, 

der gør den ekstremt dimensionsstabil, 

og du undgår derfor enhver risiko for 

kantrejsning eller delaminering. Alluras 

0,7 mm klare, transparente slidlag er 

en integreret del af konstruktionen. 

Dertil kommer den samme finish, som 

benyttes på Forbos banevaresortiment, 

såsom Eternal og Step. Alt dette betyder, 

at Allura med garanti vil belønne dig 

med lang holdbarhed og dermed lavere 

vedligeholdelsesomkostninger.

Individuel karakter
Med ikke mindre end syv prægemønstre i 

kollektionen har hvert Allura-flisesortiment 

eller -plankesortiment sin helt individuelle 

karakter og designkvalitet. Nogle er skabt 

med digitalprintteknikker og andre er lavet 

med innovative trykfarver for at skabe 

helt fantastiske indtryk. Og de prægede 

trædesign, hvor prægemønsteret svarer 

til det underliggende tryk (såkaldt ”in 

register”), er så realistiske, at du er nødt til at 

røre ved gulvet for at være sikker på, hvad 

det er lavet af. 

Frank	Lagrand,	indretningsarkitekt:	”Når	vi	begynder	at	skitsere	en	
indretning,	samler	vi	alle	de	materialer,	som	vi	overvejer	at	arbejde	
med.	Forbo	Flooring	giver	os	vished	om,	at	de	har	den	rette	løsning	
til	enhver	designmæssig	udfordring.”



4 55

Gulve med den karisma, du drømmer om

Til ethvert projekt
Allura kollektionens levende og naturtro 

design gør den til et populært valg ved 

indretningsopgaver, hvor arkitekten eller 

designeren ønsker at udtrykke varme, 

design og stil. Uanset om du skal designe 

en butik, et hotel, en restaurant eller 

sågar et opholdsrum i et plejehjem, vil du 

opdage, at Allura-kollektionen passer helt 

naturligt ind. 

Allura er udviklet til at designe uden 

grænser. Du kan vælge ét enkelt design 

og én enkelt stil eller mikse og matche 

blandt det store udvalg i Forbos andre 

gulvbelægninger.

Kvalitet hele vejen igennem
Forbo Alluras unikke konstruktion er din 

garanti for kvalitet. Fliserne er skåret ud 

af en 3 meter bred kalandreret banevare, 

og hver flise indeholder en glasfleece, 

der gør den ekstremt dimensionsstabil, 

og du undgår derfor enhver risiko for 

kantrejsning eller delaminering. Alluras 

0,7 mm klare, transparente slidlag er 

en integreret del af konstruktionen. 

Dertil kommer den samme finish, som 

benyttes på Forbos banevaresortiment, 

såsom Eternal og Step. Alt dette betyder, 

at Allura med garanti vil belønne dig 

med lang holdbarhed og dermed lavere 

vedligeholdelsesomkostninger.

Individuel karakter
Med ikke mindre end syv prægemønstre i 

kollektionen har hvert Allura-flisesortiment 

eller -plankesortiment sin helt individuelle 

karakter og designkvalitet. Nogle er skabt 

med digitalprintteknikker og andre er lavet 

med innovative trykfarver for at skabe 

helt fantastiske indtryk. Og de prægede 

trædesign, hvor prægemønsteret svarer 

til det underliggende tryk (såkaldt ”in 

register”), er så realistiske, at du er nødt til at 

røre ved gulvet for at være sikker på, hvad 

det er lavet af. 

Frank	Lagrand,	indretningsarkitekt:	”Når	vi	begynder	at	skitsere	en	
indretning,	samler	vi	alle	de	materialer,	som	vi	overvejer	at	arbejde	
med.	Forbo	Flooring	giver	os	vished	om,	at	de	har	den	rette	løsning	
til	enhver	designmæssig	udfordring.”



6 7

Den enestående trækollektion

Kollektionens koncept: 

Tro mod det træ, der har inspireret

Alle design vinylsortimenter tilbyder et trædesign. 

I Allura-kollektionen har vi udvidet kundens valgmulig-

heder gevaldigt med en unik trækollektion, hvad angår 

dybde, detalje, karakter og raffinement.

Alluras trædesign er skabt ud fra et ønske om at opnå 

tre designmål, der opfylder arkitekters, indretningsarki-

tekters, beskriveres og facility managers behov:

• Autentiske træsorter, der genkendes af alle

•  Traditionelle træsorter, der ofte findes i klassiske 

omgivelser

• En ny kategori af moderne og abstrakte trætyper

 

Forbo Allura udgør med sin designmæssige kvalitet og 

alsidighed det mest omfattende design vinyludbud af 

trædesign på markedet i dag. Farvevariationerne i 

trækollektionen gør, at det er nemt at mikse, matche og 

kombinere. Brugen af realistiske plankestørrelser og et 

udvalg af prægemønstre sikrer, at Alluras udseende 

forbliver tro mod det træ, som designene er baseret på. 

Kollektionen indeholder prægemønstre lige fra 

traditionel træprægning til et mere tydeligt relief, plus 

et unikt (”in register”) præget sortiment, der fremhæver 

knaster og årer.

Unik fremstillingsproces
Alle Allura-design kommer fra 4 meter brede cylindre, 

der måler 1,5 meter i diameter. Det giver stor designfri-

hed, fordi der ikke er to planker eller fliser, der er ens, 

ligesom de tilsvarende i rigtigt træ. Den kalandrerede 

produktionsmetode giver en facon, der er yderst 

dimensionsstabil. Allura har en stærk mat finish, og sidst 

men ikke mindst sikrer moderne trykfarveteknologi, 

ultrasonisk skæring og omhyggelige affasningsteknik-

ker en virkelig naturtro kollektion.
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w60084	|	bleached	rustic	pine
120	x	20	cm			 	*

w60085	|	weathered	rustic	pine
120	x	20	cm			 	*

w60087	|	silver	rustic	pine
120	x	20	cm			 	*

w60082	|	natural	rustic	pine
120	x	20	cm			 	*

w60080	|	forest	rustic	pine
120	x	20	cm			 	*

w60088	|	black	burned	rustic	pine
120	x	20	cm			 	*

w60086	|	white	rustic	pine
120	x	20	cm			 	*

w60083	|	golden	rustic	pine
120	x	20	cm			 	*

w60081	|	dark	rustic	pine
120	x	20	cm			 	*

w60084	|	bleached rustic pine

8

Dorothé	Kessels:	”Fyrretræ	er	meget	populært	til	gulve	og	derfor	et	must	i	vores	
autentiske	sortiment.	Designene	er	karakteriseret	af	udprægede	strukturer	og	”in-
register”-prægning	sikrer	et	meget	naturligt	udseende.”

Autentiske	træsorter	–	fyr

Affaset

Produktet	kan	også	fås:

		med	et	slidlag	på	0,55	mm	

		i	tykkelsen	2,2	mm
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w60077	|	country	rustic	oak
120	x	20	cm			 	*

w60102	|	smoked	distressed	oak
120	x	20	cm			 	*

w60079	|	antique	rustic	oak
120	x	20	cm			 	*

w60101	|	dark	distressed	oak
120	x	20	cm			 	*

w60078	|	light	rustic	oak
120	x	20	cm			 	*

w60076	|	cognac	rustic	oak
120	x	20	cm			 	*

w60064	|	whitewash	elegant	oak
120	x	20	cm			*

w60065	|	honey	elegant	oak
120	x	20	cm			*

w60078	|	light rustic oak

Autentiske	træsorter	–	eg

Dorothé	Kessels:	”Egetræ	er	en	absolut	favorit	overalt	i	verden,	og	det	er	kendt	for	den	
autentiske	udstråling.	Den	farvepalet,	vi	har	benyttet,	omfatter	både	traditionelle	og	
moderne	nuancer	samt	toner	i	grå.	For	at	skabe	en	karakteristisk	egetræsserie	har	vi	
udviklet	et	udpræget	relief	og	en	mat	finish.”

Affaset

Produktet	kan	også	fås:

		med	et	slidlag	på	0,55	mm	

		i	tykkelsen	2,2	mm
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w60038	|	red	beech
100	x	15	cm			 	*

w60013	|	blond	ahorn
120	x	20	cm			 	*

w60040	|	light	bamboo
100	x	15	cm			

w60052	|	small-plank	grey	teak
100	x	15	cm			 	*

w60037	|	walnut
100	x	15	cm			*

w60053	|	small-plank	dark	teak
100	x	15	cm			 	*

w60025	|	steamed	beech
100	x	15	cm	*

w60041	|	medium	bamboo
100	x	15	cm			 	*

w60014	|	deep	mahogany
120	x	20	cm			*

w60026	|	classic	beech
100	x	15	cm			*

w60001	|	golden	cherry
120	x	20	cm			 	*

w60002	|	red	cherry
120	x	20	cm			 	*

w60053	|	small-plank dark teak

Dorothé	Kessels:	”Den	traditionelle	træserie	omfatter	alle	de	træsorter	og	-farver,	der	
er	relevante	for	dette	segment,	såsom	valnød,	bøg	og	kirsebær.	De	har	en	glattere	
overflade,	men	giver	et	naturligt	udseende.	Det	handler	om	detalje	og	beskedenhed	i	
linjerne.	Plankestørrelsen	er	tilpasset,	hvad	der	er	typisk	for	hver	træsort.”

Traditionelt	træ

Affaset

Produktet	kan	også	fås:

		med	et	slidlag	på	0,55	mm	

		i	tykkelsen	2,2	mm
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14 15

w61230	|	washed	vintage	wood
130	x	25	cm

w61253	|	seagrass	oyster
100	x	15	cm			 		 	*

w61231	|	aged	vintage	wood
130	x	25	cm

w61255	|	seagrass	natural
100	x	15	cm			 	*

w61269	|	brown	play	of	colors
120	x	20	cm

w61268	|	blue	play	of	colors
120	x	20	cm

w61257	|	seagrass	timber
100	x	15	cm			 		 	*

w61256	|	seagrass	coal
100	x	15	cm			 		 	*

w61242	|	ivory	flamewood
130	x	25	cm

w61228	|	soft	tigerwood
120	x	20	cm			*

w61215	|	exotic	snakewood
120	x	20	cm

w61216	|	black	snakewood
120	x	20	cm

w61243	|	mocha	flamewood
130	x	25	cm

w61227	|	natural	tigerwood
120	x	20	cm

w61203	|	tropical	wengé
100	x	15	cm			*

w61204	|	dark	ebony
100	x	15	cm			*

w61203	|	tropical wengé

Moderne	og	abstrakt	træ

Dorothé	Kessels:	”Vores	mål	med	denne	abstrakte	trætype	er	at	give	en	ny	vinkel	på	
den	atmosfære,	træ	kan	skabe,	omsat	til	nutidens	mode.	Det	handler	ikke	om	realisme,	
men	om	en	ny	fortolkning	af	træets	karakter,	hvor	blandingen	af	realisme	og	fantasi	kan	
skabe	et	nyt,	uventet	indtryk.”

Affaset

Produktet	kan	også	fås:

		med	et	slidlag	på	0,55	mm	

		i	tykkelsen	2,2	mm



14 15

w61230	|	washed	vintage	wood
130	x	25	cm

w61253	|	seagrass	oyster
100	x	15	cm			 		 	*

w61231	|	aged	vintage	wood
130	x	25	cm

w61255	|	seagrass	natural
100	x	15	cm			 	*

w61269	|	brown	play	of	colors
120	x	20	cm

w61268	|	blue	play	of	colors
120	x	20	cm

w61257	|	seagrass	timber
100	x	15	cm			 		 	*

w61256	|	seagrass	coal
100	x	15	cm			 		 	*

w61242	|	ivory	flamewood
130	x	25	cm

w61228	|	soft	tigerwood
120	x	20	cm			*

w61215	|	exotic	snakewood
120	x	20	cm

w61216	|	black	snakewood
120	x	20	cm

w61243	|	mocha	flamewood
130	x	25	cm

w61227	|	natural	tigerwood
120	x	20	cm

w61203	|	tropical	wengé
100	x	15	cm			*

w61204	|	dark	ebony
100	x	15	cm			*

w61203	|	tropical wengé

Moderne	og	abstrakt	træ

Dorothé	Kessels:	”Vores	mål	med	denne	abstrakte	trætype	er	at	give	en	ny	vinkel	på	
den	atmosfære,	træ	kan	skabe,	omsat	til	nutidens	mode.	Det	handler	ikke	om	realisme,	
men	om	en	ny	fortolkning	af	træets	karakter,	hvor	blandingen	af	realisme	og	fantasi	kan	
skabe	et	nyt,	uventet	indtryk.”

Affaset

Produktet	kan	også	fås:

		med	et	slidlag	på	0,55	mm	

		i	tykkelsen	2,2	mm



16 17

Den enestående stenkollektion

Allura-stenkollektionen symboliserer alt det, vores 

designteam står for: Dristig, sofistikeret og velovervejet. 

Den kan matche de idéer, du har til de indretninger, du 

drømmer om at skabe. Kollektionen er derfor baseret 

på aktuelle tendenser, der er blevet omsat til design 

såsom beton, metalfliser, skifer og natursten, og hvert 

design kan fås i en række forskellige farver:

•  Moderne stendesign, der passer godt ind i indendørs 

områder

• Klassisk skifer og natursten, der giver et strejf af klasse

•  Slidstærk keramik, der ligner traditionel keramik og de 

moderne terrazzo-gulve

Unikt for skiferdesignet er, at vi også har udviklet 

en naturtro skiferprægning, der har det samme 

realistiske udseende og den samme fornemmelse som 

traditionelle skiferfliser – dyb, med en mat finish. 

En ekstra bonus i stenkollektionen er et særligt 

sortiment af slidstærke fliser: Allura keramik. Den 

homogene konstruktion, som omfatter innovative 

spånblandinger og designeffekter, der efterligner 

gulvbelægninger i terrazzo, beton og granit, gør, at 

denne kollektion er den perfekte løsning til funktionelle 

gulve med kraftig trafik. Samtidig er den let at installere, 

rengøre og vedligeholde og ser også fantastisk ud.

Få design vinylkollektioner har mod på at forsøge 

sig med sten og keramik, da de ofte ikke kommer 

til at ligne de naturlige alternativer. Men Forbo 

tog udfordringen op med Allura-stenkollektionen. 

Resultatet er en serie, der har såvel varme og 

traditionelle som moderne og udtryksfulde look, og 

som er velegnede til mange forskellige indendørs 

anvendelsesområder. Flot design, der fortjener at blive 

lagt på gulvet.

Shades fås i fire farver og er meget speciel og uden 

sidestykke i Allura-kollektionen: Kombiner blot to eller 

flere farver, og design et unikt gulv.

Kollektionens koncept: 

Dristig, sofistikeret og velovervejet
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18 19

s62435	|	pebble	speckle
50	x	50	cm			

s62416	|	concrete	natural
50	x	50	cm			*

s62415	|	concrete	grigo
50	x	50	cm			*

s62436	|	sandstone	speckle
50	x	50	cm			

s62414	|	concrete	sabbia
50	x	50	cm			*

s62417	|	concrete	olive
50	x	50	cm			 	*

s62437	|	ashgrey	speckle
50	x	50	cm			

s62418	|	concrete	charcoal
50	x	50	cm			*

s62419	|	concrete	nero
50	x	50	cm			 	*

s62438	|	quartz	speckle
50	x	50	cm			

s62436	|	sandstone speckle

18

Natursten	og	betongulve

Dorothé	Kessels:	”Stendesign	er	altid	mere	vanskelige	at	skabe.	Vi	har	med	vilje	valgt	
moderne	stentyper	og	har	holdt	os	fra	traditionel	marmor	og	sandsten,	som	ofte	ligner	
billige	kopier	af	den	ægte	vare.	Vi	kan	lide	at	vise	bevægelse	i	vores	stendesign	ved	at	
bruge	affasede	kanter,	der	giver	et	naturtro	resultat.”

Affaset

Produktet	kan	også	fås:

		med	et	slidlag	på	0,55	mm	

		i	tykkelsen	2,2	mm



18 19

s62435	|	pebble	speckle
50	x	50	cm			

s62416	|	concrete	natural
50	x	50	cm			*

s62415	|	concrete	grigo
50	x	50	cm			*

s62436	|	sandstone	speckle
50	x	50	cm			

s62414	|	concrete	sabbia
50	x	50	cm			*

s62417	|	concrete	olive
50	x	50	cm			 	*

s62437	|	ashgrey	speckle
50	x	50	cm			

s62418	|	concrete	charcoal
50	x	50	cm			*

s62419	|	concrete	nero
50	x	50	cm			 	*

s62438	|	quartz	speckle
50	x	50	cm			

s62436	|	sandstone speckle

18

Natursten	og	betongulve

Dorothé	Kessels:	”Stendesign	er	altid	mere	vanskelige	at	skabe.	Vi	har	med	vilje	valgt	
moderne	stentyper	og	har	holdt	os	fra	traditionel	marmor	og	sandsten,	som	ofte	ligner	
billige	kopier	af	den	ægte	vare.	Vi	kan	lide	at	vise	bevægelse	i	vores	stendesign	ved	at	
bruge	affasede	kanter,	der	giver	et	naturtro	resultat.”

Affaset

Produktet	kan	også	fås:

		med	et	slidlag	på	0,55	mm	

		i	tykkelsen	2,2	mm



20 21

Moon	Wave	50x50

Silk	Wave	50x50

Metal	Mesh	Jeans	50x50

Metal	Brush	Nickel	50x50

Metal	Mesh	Glass	50x50

Metal	Brush	Silver	50x50 Metal	Brush	Brons	50x50s62422	|	oxidized	metal	tile
60	x	37.5	cm

s62402	|	grey	slate
60	x	37.5	cm			*

s62421	|	titanium	metal	tile
60	x	37.5	cm

s62403	|	light	slate
60	x	37.5	cm			*

s62424	|	aged	iron	metal	tile
60	x	37.5	cm

s62401	|	black	slate
60	x	37.5	cm

s62423	|	rusty	metal	tile
60	x	37.5	cm

s62404	|	black	slate
50	x	50	cm			*

s62423	|	rusty metal tile

20

Skifer-	og	metalfliser

Dorothé	Kessels:	”Vores	mål	her	var	at	opdatere	”skifer-looket”.	Det	lykkedes	for	os	ved	at	
bruge	et	meget	solidt	design	kombineret	med	en	specialudviklet	skiferprægning	ovenpå.	
Dette	karakteristiske,	matte	og	monolitiske	produkt	er	skifer,	når	det	er	bedst.	Til	metalflisen	
valgte	vi	et	afdæmpet	metalskær	med	antydningen	af	korroderet	kobber	og	jern.”

Produktet	kan	også	fås:

		med	et	slidlag	på	0,55	mm	

		i	tykkelsen	2,2	mm
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22 23

s62444	|	grey	shades
50	x	50	cm

s62445	|	night	shades
50	x	50	cm

s62442	|	sand	shades
50	x	50	cm

s62443	|	green	shades
50	x	50	cm

s62444	|	grey shades

22

Et	udvalg	af	nuancer

Dorothé	Kessels:	”Den	afdæmpede	gradvise	farveovergang	fra	en	nuance	til	den	
næste	gør	dette	gulv	til	en	tone-i-tone-oplevelse,	der	er	livlig	og	meget	speciel.	Det	
skinner	næsten.”	

s62443	|	green	shades
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24 25

c68102	|	cool	amber	sparkle
61.5	x	61.5	cm

c68007	|	black shell

c68003	|	oyster	shell
61.5	x	61.5	cm

c68004	|	sahara	sand
61.5	x	61.5	cm

c68001	|	white	shell
61.5	x	61.5	cm

c68101	|	warm	amber	sparkle
61.5	x	61.5	cm

c68002	|	caribbean	sand
61.5	x	61.5	cm

c68103	|	black	amber	large
61.5	x	61.5	cm

c68005	|	muscle	shell
61.5	x	61.5	cm

c68104	|	grey	amber	large
61.5	x	61.5	cm

c68006	|	dune	sand
61.5	x	61.5	cm

c68008	|	clam	shell
61.5	x	61.5	cm

c68007	|	black	shell
61.5	x	61.5	cm

24

Keramikfliser

Dorothé	Kessels:	”Keramikfliserne	er	en	af	vores	favoritter	–	et	specialprodukt,	der	kan	
benyttes	i	områder	med	kraftig	trafik.	Serien	består	af	tre	naturligt	farvede	strukturer,	fra	en	
meget	afdæmpet	ensartet	struktur	til	et	livligt	mønster	med	glittereffekt.	Designene	er	lette	
at	kombinere,	både	inden	for	dette	sortiment	og	med	andre	design	i	kollektionen.”
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Den enestående abstrakte kollektion

Abstraktserien repræsenterer et unikt stykke 

arbejde inden for Allura. Der findes simpelthen ikke 

noget tilsvarende produkt på markedet i dag. Til 

abstraktserien har vi brugt højteknologiske, digitaltrykte 

design, tekstilkreationer og metallignende design og 

kombineret dem til en iøjnefaldende genre inden for 

hele udbuddet.

For at opnå, hvad vi var ude efter, udviklede vi en ny 

digitalprintteknologi, igen med en 4 meter bred bane, 

for at skabe enestående livlige, friske og forskelligartede 

farver. Denne kollektion handler om at mikse og 

matche for at skabe endeløse kombinationer, der 

omfatter linjer og ensfarvede fliser.

Wave- og Weave-produkterne har et mere blødt 

eller organisk design, der er baseret på tekstiler 

og visuelt fremhævet med en blid glanseffekt. De 

metallignende design har farver, der er inspireret af 

metaller i forskellige nuancer, idet nogle har en ekstra 

glittereffekt.

De fleste af disse avancerede design kan kun fås i Allura 

Premium. Nogle metaleffekter kan også implementeres 

i Allura 0,55 mm.

Kollektionens koncept: 

Banebrydende
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a63624	|	metal	brush	silver
50	x	50	cm

a63637	|	metal	mesh	glass
50	x	50	cm

a63609	|	rusty	weave
50	x	50	cm			 		 	*

a63613	|	linea	messing
50	x	50	cm			 	*

a63641	|	silk	wave
50	x	50	cm

a63642	|	moon	wave
50	x	50	cm

a63654	|	woven	bronze
50	x	50	cm

a63653	|	woven	gold
50	x	50	cm

a63625	|	metal	brush	nickel
50	x	50	cm	

a63638	|	metal	mesh	jeans
50	x	50	cm

a63608	|	graphite	weave
50	x	50	cm			 		 	*

a63612	|	linea	aluminium
50	x	50	cm			 	*

a63607	|	silver	weave
50	x	50	cm			 		 	*

a63611	|	linea	pearl
50	x	50	cm			 	*

a63626	|	metal	brush	gold
50	x	50	cm

a63639	|	metal	mesh	ink
50	x	50	cm

a63624	|	metal brush silver

28

Abstrakte	design	

Dorothé	Kessels:	”Vores	abstrakte	design	indeholder	et	bredt	udvalg	af	moderne	
og	tidssvarende	look	inden	for	abstraktfamilien.	Sortimentet	karakteriserer	mange	
forskellige	design	lige	fra	grafiske	metaldesign	til	afdæmpede	tekstileffekter,	mens	
perleeffekten	i	toplaget	sikrer	et	blidt,	luksuøst	udseende.”

Affaset

Produktet	kan	også	fås:

		med	et	slidlag	på	0,55	mm	

		i	tykkelsen	2,2	mm
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a63666	|	pale	pink
50	x	50	cm

a63664	|	taupe
50	x	50	cm

a63671	|	blurred	pastel	stripe
100	x	25	cm

a63668	|	sky	blue
50	x	50	cm

a63665	|	deep	sea
50	x	50	cm

a63673	|	grey	sky	stripe
100	x	25	cm

a63669	|	mandarin
50	x	50	cm

a63662	|	mauve
50	x	50	cm

a63674	|	multicolour	stripe
100	x	25	cm

a63663	|	olive
50	x	50	cm

a63672	|	spring	forest	stripe
100	x	25	cm

a63667	|	sulfur
50	x	50	cm

a63672	|	spring forest stripe +  a63667	|	sulfur + a63663	|	olive

30

En	kombination	af	linjer	og	ensfarvet

Dorothé	Kessels:	”Når	du	har	brug	for	at	gøre	gulvet	iøjnefaldende,	kan	denne	serie	
absolut	hjælpe	dig.	Den	er	fremstillet	med	vores	digitalprintteknologi	og	kombinerer	
klare	strukturer	med	farvevariationer	på	en	måde,	du	aldrig	før	har	set.	Du	kan	også	lave	
spændende	kombinationer	med	de	matchende	ensfarvede	valgmuligheder	og	skabe	et	
endnu	mere	personligt	udtryk.”
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Allura, den innovative design vinylkollektion

Oplev Forbo-teknologien i arbejde
Allura design vinylkollektionen er udviklet 

af vores eget forsknings- og 

udviklingsteam, som kombinerede 

kundernes ønsker med deres 

teknologiske knowhow og satte sig for at 

skabe et helt igennem funktionelt 

produkt med høj ydeevne i hvert eneste 

lag af flisens konstruktion. Hvert lag i en 

Allura-flise er designet til at udføre en 

specifik funktion. Det gør den nye 

Allura-kollektion til den bedste design 

vinylflise, der findes på markedet i dag. 

Alle Allura-fliser er fremstillet på en af 

vores topmoderne europæiske 

produktionsfaciliteter.

Glasfleece	ikke	masse

Allura-historien begynder med et 

”glasfleecebærelag” i midten af flisen. 

Dette lag har en unik dobbelt funktion:

•  Det forbedrer dimensionsstabiliteten 

og stivheden

•  Det giver øget generel stabilitet og den 

nødvendige fleksibilitet ved at give 

mulighed for afspænding

Takket være glasfleecebærelaget kræver 

Allura-fliser mindre ”udfyldning”, eller 

ekstra masse, til at give samme ydelse. 

Hvert eneste lag har en funktion, så den 

endelige flise har alt, der er nødvendigt, 

og intet, der er overflødigt. Flisen er 

afbalanceret og forbliver afbalanceret i 

hele dens levetid. Resultatet er en flise, 

der er lettere at montere, en flise, der 

udviser fremragende dimensionsstabilitet 

og ikke krymper, sådan som det ofte ses 

ved andre design vinylfliser. 

Dobbelt	kalandreret	overlegenhed:	

Bagside	og	toplag

Alluras bagside og toplag er fremstillet 

med vores unikke kalanderteknik. Disse 

lag sættes på under ekstremt højt tryk og 

sikrer, at flisen får optimal balance og 

styrke. Toplaget giver overfladefinishen 

og er den vigtigste komponent til at sikre 

produktets holdbarhed, især når den 

kombineres med Forbos unikke 

PU-lakeringsteknik.

Differentieret	prægning	på		

eksklusivt	design

Forskellige træsorter eller stentyper ser 

ganske enkelt forskellige ud – så hvorfor 

gribe design vinylprodukter an, som om 

at samme prægning kan bruges til alle? 

Forbo Allura omfatter et bredt udvalg af 

prægningstyper i træ og sten. Disse har 

forskellige strukturer og dybder, der 

svarer til den stil, de benyttes til. Blandt 

andet i fyrretræsserien svarer 

prægningsstrukturer til det 

underliggende tryk, for at give en 

optimal realistisk effekt. Allura har syv 

forskellige prægningstyper, og fordi vi 

udvikler alle vores design og 

prægningsstrukturer selv, som 

udelukkende benyttes af Forbo, kan vi 

garantere en optimal match og unikke 

resultater lige fra digitaltryk til innovative 

trykfarveteknikker.

Unik	affasning	og	størrelse

Forbos ultrasoniske skæreudstyr gør det 

let at affase gulvbelægninger, så man 

opnår det mest realistiske udseende. 

Affasningen er naturlig og skarp, og 

efterlader ingen forstyrrende blanke 

kanter på flisen efter skæring. For at 

understrege det naturlige og realistiske 

element yderligere, bruger vi forskellige 

størrelser planker og fliser, og alt efter 

designet vælges den størrelse, der skaber 

den mest naturlige og realistiske effekt.

Design	og	digitaltryk

Ingen design vinylkollektion er mere alsidig 

end Allura-sortimentet. Vores traditionelle 

træserie er fremstillet ved hjælp af 4 meter 

brede cylindre, der giver et unikt design 

uden gentagelse af mønsteret. Vi går et 

skridt videre og bruger endvidere 

digitalprintteknikker til at skabe 

fuldstændigt tilfældige design, der er helt 

unikke. Disse dækker også basisproduktets 

samlede 4 meters bredde. 

Allura	keramik:	Slidstærk	design	vinylflise

Allura keramik er en særlig design vinylflise, 

der kombinerer de visuelle aspekter ved 

natursten, terrazzo eller beton med en 

kompakt, homogen flises karakteristika. 

Allura-keramikfliser er skåret af 

højtkomprimerede spånblokke ved en 

proces, der benyttes til at skabe Forbos 

højtydende Colorex-flise. Ved at tilføje 

Allura-keramik til vinyludbuddet kan 

designfliser benyttes til flere 

anvendelsesområder som f.eks. 

supermarkeder og stormagasiner.

Allura	dekorationsstriber

Til Allura kollektionen fås følgende 

dekorationsstriber:
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Allura, den innovative design vinylkollektion
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Takket være glasfleecebærelaget kræver 

Allura-fliser mindre ”udfyldning”, eller 

ekstra masse, til at give samme ydelse. 

Hvert eneste lag har en funktion, så den 

endelige flise har alt, der er nødvendigt, 

og intet, der er overflødigt. Flisen er 

afbalanceret og forbliver afbalanceret i 

hele dens levetid. Resultatet er en flise, 

der er lettere at montere, en flise, der 
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træserie er fremstillet ved hjælp af 4 meter 

brede cylindre, der giver et unikt design 

uden gentagelse af mønsteret. Vi går et 

skridt videre og bruger endvidere 

digitalprintteknikker til at skabe 

fuldstændigt tilfældige design, der er helt 
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dekorationsstriber:
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Allura, det bæredygtige valg

Aktivt engageret i at beskytte 
vores miljø
Allura er et perfekt eksempel på Forbos 

engagement i miljøbeskyttelse og 

investering i en bæredygtig fremtid.

Allura-kollektionen er fremstillet 

med ”grøn” energi og moderne 

produktionsteknologi, der reducerer 

de involverede processer til et 

minimum. Der opstår minimalt spild 

ved udskæringen, fordi vi bruger alt 

det materiale, vi fremstiller – alt, der 

ikke benyttes, eller ikke opfylder vores 

høje kvalitetsstandarder, recirkuleres 

og genbruges i andre Forbo-produkter. 

Vi benytter ikke mere råmateriale end 

højst nødvendigt i vores processer. Allura 

opfylder alle standarder, herunder de 

nye VOC-emissionsklasser for organiske 

opløsningsmidler. Allura er fremstillet 

i Europa til hovedsageligt europæiske 

markeder, hvilket begrænser den 

transportrelaterede kuldioxidudledning.

Længere end loven
Som princip arbejder Forbo i henhold 

til ”Længere end loven” – en forpligtelse 

til at overgå myndighedernes 

bestemmelser og krav – og vi betragter 

investeringer i mennesker, processer 

og produkter, der forbedrer vores 

miljø yderligere, som investeringer i 

vores fremtid, og ikke som en udgift 

ved at drive virksomheden. Vi benytter 

uafhængige livscyklusvurderinger 

til hele tiden at finde nye måder at 

måle og minimere vores produkters 

miljøpåvirkning på, lige fra 

råvareudvinding til endt brugslevetid.

Rengøring og vedligeholdelse
Allura-finishen gør produktet nemt 

at gøre rent, og produktets lange 

holdbarhed betyder, at det ikke tager 

skade af selv kraftig trafik. Derudover vil 

montering af et af vores Coral-produkter 

til indgangspartier absorbere snavs og 

fugt med op til 90 %. 

Forlængelse af produktlevetiden
Forbos PUR Pearl™-belægning til vinyl er 

udviklet til at forlænge levetiden for alle 

Allura-gulvbelægninger.
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Andre Forbo-vinylkollektioner Andre Forbo-gulvbelægninger

Allround-vinyl
Forbos allround-vinylgulve kan fås i et stort 

udvalg af design og konstruktioner, lige 

fra realistiske trædesign til tidssvarende 

grafiske og ”all-over”-design. De er alle 

gulvbelægninger, der kombinerer kravene 

om at kunne holde til kraftig trafik med 

let vedligeholdelse og lave livscyklus-

omkostninger. Den lakerede matte PUR 

Pearl™-finish er en professionel løsning 

til krævende miljøer, idet den bidrager 

til fornemmelsen af kvalitet, og sikrer en 

ekstremt lang holdbarhed.

Akustisk projektvinyl
Reduktion af støj mindsker stress og frem-

mer velvære, komfort og effektivitet for 

mennesker, der arbejder eller lærer. Forbo 

tilbyder det bredeste udvalg af akustiske 

projektvinylgulve. Disse udgør en separat 

kollektion og er perfekte til at reducere støj 

i åbne kontorlandskaber, butikker, skoler, 

boligbyggeri, hospitaler og receptionsom-

råder.

Skridsikre vinyler
Forbos Step-projektvinylkollektion kan fås i 

otte forskellige serier, der alle er tilpasset til 

at opfylde forskellige skridsikkerhedskrav. 

Surestep Original og Safestep giver forbed-

ret skridsikkerhed ved at inkorporere enten 

kvarts- eller karborundumkorn i slidlaget 

eller en kombination af disse to. Lyse, klare 

design såsom Surestep Wood, Stone, Star 

og Colour opnås ved at benytte alumini-

umoxid af samme hårdhed. Resultatet er 

skridsikre gulve, der er robuste, langtids-

holdbare og yderst slidstærke.

Linoleum
Som førende inden for linoleum tilbyder Forbo et bredt udbud 

i naturlige linoleumsgulvbelægninger samt overfladelinoleum 

til møbler og vægge. Mere end 100 års erfaring og de mest 

miljøvenlige produktionsteknikker og produkter garanterer den 

højeste kvalitet. Løbende investering i produktudvikling sikrer, 

at Forbo altid tilbyder de mest innovative gulvbelægningsvalg 

til projektkunder og forbrugere.

Flotex gulvbelægninger - baseret på “flock-teknologi”
Den solide vinylbasis i Flotex, som er forstærket med glasfleece, 

gør, at vand ikke kan trænge igennem og fastholder mange 

millioner lige nylonfibre – over 70 millioner pr. kvadratmeter. 

Det gør Flotex til det mest kompakte tekstilprodukt på marke-

det. Flotex’s komfort, luksusfornemmelse og slidstyrke gør den 

perfekt til kontorgulve og det bedste hygiejniske alternativ til 

gulvtæpper i plejefaciliteter, mens designet gør den perfekt til 

butiks- og hotelmiljøer.

 

Tekstilgulvbelægninger
Forbos tekstilkollektion består af vores tæppefliseserier og vores 

indgangssystemer. Vores tæppefliser omfatter alt fra tæpper 

med løkkeluv og afskåret luv til de særdeles eksklusive fusions-

bondede fliser med et udvalg på over 180 farver. Alle steder 

har en indgang, og ud over at det er den besøgendes første 

indtryk, er det også det første sted, hvor man kan beskytte 

gulvene i bygningen. Forbos Coral indgangssystemer ser flotte 

ud, og de hjælper samtidig med at forlænge levetiden på alle 

dine indendørs gulve.

surestep

colorex

eternal
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Forbo FloorCare-metoden
Alle Allura produkter har et stærkt pvcslidlag med en PURoverfladebehandling, der gør overfladen let at 
rengøre. Følg vejledningen nedenfor ved rengøring.

Produkter
Monel og Forbo Cleaner er effektive og pH-neutrale rengøringsmidler.
Forbo Spray fungerer både som et sprayrengøringsmiddel og som en beskyttende, 
satinblank polish. Få mere at vide på www.forbo-flooring.dk Hvis du ønsker at 
benytte alternative produkter, bedes du rådspørge din lokale leverandør.

Tekniske specifikationer
Allura	kollektionen	opfylder	kravene	i	EN	649

Forbo Allura bliver produceret på Forbo Coevorden BV (Holland) og Forbo Giubiasco SA (Schweiz), og her er kvalitets- og miljøstyringen
certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Allura Premium Allura Ceramics Allura 0.55

1 Total	tykkelse EN	428 2,5	mm 2,5	mm 2,2	mm

GH Slitage	i	offentlige	miljøer	og	erhverv EN	685 34 34 33

JK Slitage	i	let	industri EN	685 43 43 42

: Kollektionsstørrelse 95 12 50

= Slidlag,	tykkelse EN	429 0,7	mm 2,5	mm	Homogen 0,55	mm

;
Dimensioner	Fliser EN	427 50x50	/	60x37,5	cm 61,5x61,5	cm 50x50	/	60x37,5	cm

Dimensioner	Paneler EN	427 100x15	/	120x20	/	130x25	/	100x25	cm - 100x15	/	120x20	cm

. Samlet	vægt EN	430 ±	3600	g/m2 ±	3200	/	4000	g/m2 ±	3150	g/m2

Fliser:	antal	per	kasse 3,0	m2	(12	stk.)	/	3,2	m2	(14	stk.) 4,2	m2	(11	stk.) 3,0	m2	(12	stk.)	/	3,2	m2	(14	stk.)

Paneler:	antal	per	kasse
3,0	m2	(20	stk.)	/	2,9	m2	(12	stk.)	/
3,3	m2	(10	stk.)	/	3,0	m2	(12	stk.)

- 3,0	m2	(20	stk.)	/	2,9	m2	(12	stk.)	

Dimensionstolerancer EN	427
<	400	mm	<	0,25	mm
>	400	mm	<	0,35	mm

<	0,35	mm
<	400	mm	<	0,25	mm
>	400	mm	<	0,35	mm

t Slidstyrke EN	660 Gruppe	T Gruppe	M	 Gruppe	T

[ Skridsikkerhed DIN	51130 R10 R9 R10

s Trinlydsdæmpning EN	ISO	717-2 6	dB 3	dB 5	dB

g
Bestandighed	over	for	
kontorstole	med	hjul

EN	425 Velegnet Velegnet Meget	god

3 Indtryksbestandighed EN	433 ≤	0,04	mm ≤	0,04	mm ≤	0,04	mm

> Farveægthed ISO	105-B02 ≥	6 >	6 ≥	6

VOC	emissioner AgBB/DIBT Velegnet	til	brug	indendørs Velegnet	til	brug	indendørs Velegnet	til	brug	indendørs

5 Kemikaliebestandighed EN	423 Meget	god Fremragende Meget	god

2 Dimensionsstabilitet	(efter	varmepåvirkning) EN	434 ≤	0,05% ≤	0,05% ≤	0,010%

@ Varmeisolering EN	12664 0,0145	m2K/W 0,011	m2K/W 0,0122	m2K/W

< Varmeafledning DIN	52614 W1	36	KJ/m3	/	W10	240	KJ/m3 W1	35	KJ/m2/	W10	220	KJ/m2 W1	44	KJ/m3/	W10	270	KJ/m3

Allura opfylder kravene i EN 14041 &
R Brandklassificering EN	13501 B
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Z Skridsikkerhed EN	13893 DS	-	µ	>	0,30 DS	-	µ	>	0,30 DS	-	µ	>	0,30

e Varmeledningsevne EN	12524 0,25	W/mK 0,24	W/mK 0,25	W/mK

L Antistatiske	egenskaber EN	1815 <	2	kV <	2	kV <	2	kV

Byggerengøring
Bemærk: Alkalisk byggestøv kan eventuelt fjernes uden brug af vand enten ved støvsugning eller med 
mikrofibermoppe. 

Opstart af rengøring
1.  Fjern løst støv og andet snavs fra byggearbejdet støvsugning (m. børstehoved) eller med mikrofibermoppe, 

eller anden stærkt støvbindende moppe.
2.  Vask gulvet med en opløsning af 0,5 dl Cleaner til 10 l vand. Cleaner er et neutralt grundrengøringsmiddel 

anbefalet til vinyl. Anvendes en rengøringsmaskine; skal der bruges en vaskerondel.
3. Sug det snavsede vaskevand op med en vandsuger og skyl gulvet efter med rent vand. Lad gulvet tørre.

Efterkontrol
Kontroller pH-værdien på gulvet med indikatorpapir. Dette gøres nemmest ved at komme lidt rent vand på 
gulvet og lade indikatorpapiret blive i vandet i ca. ½ minut. Herefter kontrolleres pH-værdien - 6,5 - 8,0 er 
acceptabelt. Denne kontrol skal afslutte en byggerengøring, idet der næsten altid findes rester af betonstøv 
på gulvet. Dette støv er meget alkalisk og kan øge pH-værdien i det rengøringsprodukt, man anvender. Hvis 
pH-værdien er for høj, skylles gulvet efter mindst 2 gange - en gang med en opløsning i forholdet 0,5 dl 
eddikesyre til 10 l vand. Til slut skylles efter med rent vand. Foretag kontrol af gulvets pH-værdi. Hvis pH-værdi-
en fortsat ligger udenfor det acceptable gentag skylle-processen. Herefter opstart af daglig rengøring.

Regelmæssig rengøring
• Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller fibermoppe
• Fjern småpletter med en fugtig klud og Forbo Cleaner
• Alternativt kan Monel-imprægnerede fugtige mopper anvendes

Periodisk rengøring
•  Ud over den regelmæssige rengøring afvaskes gulvet periodisk med en blanding af Forbo Cleaner tilsat 

lunkent vand, gulvet skylles efter og vand bortsuges/-tørres
•  På det rene gulv kan, hvis gulvet ønskes yderligere beskyttet, udlægges Monel i blandingsforholdet 5 dl til 10 

l vand. Efter vask skal gulvet tørre op i fugtig stand, så Monelfilmen kan få lov til at sætte sig

Frekvenser
Frekvenser for tør/fugtig eller våd metode afhænger af besmudsningsgrad og besmudsningsart.

Grundrengøring
•  Skrub eller maskinvask gulvet med vaskepads/-nylon eller langsomroterende maskine og en blanding af Forbo 

Cleaner tilsat lunkent vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre (32%)
• Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger
• Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre op
•  Hvis gulvet ønskes yderligere beskyttet ken der udlægges en blanding af Monel tilsat vand i forholdet 5 dl 

Monel til 10 l vand, og lad gulvet tørre. Hvis kraftigere beskyttelseslag ønskes kan dette gentages, når 
overfladen er tørret op.

Rengøringsprodukter generelt
Stærkt alkaliske rengøringsmidler som f. eks. soda, lud, brun sæbe og salmiak kan angribe vinylens overflade 
og må derfor ikke anvendes. Brug kun produkter, som har en pH-værdi på max. 9 i brugsopløsning.
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Forbo FloorCare-metoden
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satinblank polish. Få mere at vide på www.forbo-flooring.dk Hvis du ønsker at 
benytte alternative produkter, bedes du rådspørge din lokale leverandør.

Tekniske specifikationer
Allura	kollektionen	opfylder	kravene	i	EN	649

Forbo Allura bliver produceret på Forbo Coevorden BV (Holland) og Forbo Giubiasco SA (Schweiz), og her er kvalitets- og miljøstyringen
certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Allura Premium Allura Ceramics Allura 0.55

1 Total	tykkelse EN	428 2,5	mm 2,5	mm 2,2	mm

GH Slitage	i	offentlige	miljøer	og	erhverv EN	685 34 34 33

JK Slitage	i	let	industri EN	685 43 43 42

: Kollektionsstørrelse 95 12 50

= Slidlag,	tykkelse EN	429 0,7	mm 2,5	mm	Homogen 0,55	mm

;
Dimensioner	Fliser EN	427 50x50	/	60x37,5	cm 61,5x61,5	cm 50x50	/	60x37,5	cm

Dimensioner	Paneler EN	427 100x15	/	120x20	/	130x25	/	100x25	cm - 100x15	/	120x20	cm

. Samlet	vægt EN	430 ±	3600	g/m2 ±	3200	/	4000	g/m2 ±	3150	g/m2

Fliser:	antal	per	kasse 3,0	m2	(12	stk.)	/	3,2	m2	(14	stk.) 4,2	m2	(11	stk.) 3,0	m2	(12	stk.)	/	3,2	m2	(14	stk.)

Paneler:	antal	per	kasse
3,0	m2	(20	stk.)	/	2,9	m2	(12	stk.)	/
3,3	m2	(10	stk.)	/	3,0	m2	(12	stk.)

- 3,0	m2	(20	stk.)	/	2,9	m2	(12	stk.)	
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>	400	mm	<	0,35	mm

<	0,35	mm
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>	400	mm	<	0,35	mm
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[ Skridsikkerhed DIN	51130 R10 R9 R10

s Trinlydsdæmpning EN	ISO	717-2 6	dB 3	dB 5	dB
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Bestandighed	over	for	
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EN	425 Velegnet Velegnet Meget	god

3 Indtryksbestandighed EN	433 ≤	0,04	mm ≤	0,04	mm ≤	0,04	mm

> Farveægthed ISO	105-B02 ≥	6 >	6 ≥	6

VOC	emissioner AgBB/DIBT Velegnet	til	brug	indendørs Velegnet	til	brug	indendørs Velegnet	til	brug	indendørs

5 Kemikaliebestandighed EN	423 Meget	god Fremragende Meget	god

2 Dimensionsstabilitet	(efter	varmepåvirkning) EN	434 ≤	0,05% ≤	0,05% ≤	0,010%

@ Varmeisolering EN	12664 0,0145	m2K/W 0,011	m2K/W 0,0122	m2K/W

< Varmeafledning DIN	52614 W1	36	KJ/m3	/	W10	240	KJ/m3 W1	35	KJ/m2/	W10	220	KJ/m2 W1	44	KJ/m3/	W10	270	KJ/m3
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e Varmeledningsevne EN	12524 0,25	W/mK 0,24	W/mK 0,25	W/mK

L Antistatiske	egenskaber EN	1815 <	2	kV <	2	kV <	2	kV

Byggerengøring
Bemærk: Alkalisk byggestøv kan eventuelt fjernes uden brug af vand enten ved støvsugning eller med 
mikrofibermoppe. 

Opstart af rengøring
1.  Fjern løst støv og andet snavs fra byggearbejdet støvsugning (m. børstehoved) eller med mikrofibermoppe, 

eller anden stærkt støvbindende moppe.
2.  Vask gulvet med en opløsning af 0,5 dl Cleaner til 10 l vand. Cleaner er et neutralt grundrengøringsmiddel 

anbefalet til vinyl. Anvendes en rengøringsmaskine; skal der bruges en vaskerondel.
3. Sug det snavsede vaskevand op med en vandsuger og skyl gulvet efter med rent vand. Lad gulvet tørre.

Efterkontrol
Kontroller pH-værdien på gulvet med indikatorpapir. Dette gøres nemmest ved at komme lidt rent vand på 
gulvet og lade indikatorpapiret blive i vandet i ca. ½ minut. Herefter kontrolleres pH-værdien - 6,5 - 8,0 er 
acceptabelt. Denne kontrol skal afslutte en byggerengøring, idet der næsten altid findes rester af betonstøv 
på gulvet. Dette støv er meget alkalisk og kan øge pH-værdien i det rengøringsprodukt, man anvender. Hvis 
pH-værdien er for høj, skylles gulvet efter mindst 2 gange - en gang med en opløsning i forholdet 0,5 dl 
eddikesyre til 10 l vand. Til slut skylles efter med rent vand. Foretag kontrol af gulvets pH-værdi. Hvis pH-værdi-
en fortsat ligger udenfor det acceptable gentag skylle-processen. Herefter opstart af daglig rengøring.

Regelmæssig rengøring
• Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller fibermoppe
• Fjern småpletter med en fugtig klud og Forbo Cleaner
• Alternativt kan Monel-imprægnerede fugtige mopper anvendes

Periodisk rengøring
•  Ud over den regelmæssige rengøring afvaskes gulvet periodisk med en blanding af Forbo Cleaner tilsat 

lunkent vand, gulvet skylles efter og vand bortsuges/-tørres
•  På det rene gulv kan, hvis gulvet ønskes yderligere beskyttet, udlægges Monel i blandingsforholdet 5 dl til 10 

l vand. Efter vask skal gulvet tørre op i fugtig stand, så Monelfilmen kan få lov til at sætte sig

Frekvenser
Frekvenser for tør/fugtig eller våd metode afhænger af besmudsningsgrad og besmudsningsart.

Grundrengøring
•  Skrub eller maskinvask gulvet med vaskepads/-nylon eller langsomroterende maskine og en blanding af Forbo 

Cleaner tilsat lunkent vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre (32%)
• Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger
• Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre op
•  Hvis gulvet ønskes yderligere beskyttet ken der udlægges en blanding af Monel tilsat vand i forholdet 5 dl 

Monel til 10 l vand, og lad gulvet tørre. Hvis kraftigere beskyttelseslag ønskes kan dette gentages, når 
overfladen er tørret op.

Rengøringsprodukter generelt
Stærkt alkaliske rengøringsmidler som f. eks. soda, lud, brun sæbe og salmiak kan angribe vinylens overflade 
og må derfor ikke anvendes. Brug kun produkter, som har en pH-værdi på max. 9 i brugsopløsning.
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Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
Tlf.: 44928500
Fax: 44928520
E-Mail: info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk

Forbo	Flooring	Systems	er	en	del	af	Forbo	
koncernen.	Vi	er	global	markedsleder	
inden	for	gulvbelægning,	limprodukter	og	
transportbåndsystemer.	Vi	tilbyder	et	
komplet	sortiment	i	gulve	til	både	
erhvervs-	og	boligformål.	Kvalitetsgulve	i	
linoleum,	vinyl,	tekstil	og	indgangsmåtter	
kombinerer	funktionalitet,	farve	og	design	
–	du	får	komplette	gulvløsninger	til	et	
hvilket	som	helst	miljø.




