En ny generation av
exklusiva click-golv i vinyl.

cc60374 natural collage oak

Med ny design och nya plankformat
kan du skapa miljöer med hög designgrad.

Letar du efter ett vackert golv som är snyggt att titta på och skönt att leva med i många år?
Då ska du kika lite närmare på Forbo Allura Click. När vi säger en ny generation LVT-golv
(Luxury Vinyl Tiles) menar vi inte bara att vi gjort ett nytt exklusivt urval av vinylgolv
i plank- och plattformat. Vi vill också i nya Allura Click lyfta fram ny design på golven, nya
mått på plank och plattor samt ett nytt, tjockare ytskikt som gör golven ännu slitstarkare.
Inte minst viktigt när du lägger Allura Click i hallen eller köket.

Tänk dig ett vackert plankgolv som
tål lite mer, men tänk samtidigt
mindre ljud och en varmare känsla.
Där har du de stora fördelarna som gjort Allura Click till en storsäljare över hela Europa. Du får
ett golv som har ett naturligt utseende som träplank eller stenplatta, men som är mjukare att
gå på, behagligare att se på och skönare att stå på!

Slitstarkare

Vattentåligare

Ytskiktet som är 0,55 mm gör det ftalatfria
golvet oerhört slitstarkt, vinylytan gör dessutom golvet lättstädat och lätt att underhålla.

Baksidan på golvet är helt igenom i vinyl vilket
gör att den inte kan suga upp vatten och med
bättre dimensionsstabilitet får du ett stabilt, tätt
golv där inga glipor uppstår.

Patenterat låssystem
Klickfunktionen på både lång och kortsidor
gör golvet lättlagt och skarvarna blir täta och
därmed mindre känsliga för smuts och väta.
De fasade kanterna gör skarvarna mindre
synliga mellan plankorna.
cc60302 deep country oak

Mer designkänsla
De nya plankformaten 121,2x18,7 cm, alternativt
150,5x23,7 cm eller 60x31,7 cm ger golvet en
genuin trä- eller stenkänsla. Präglingen och de
fasade kanterna förhöjer golvets liv och karaktär.

En bred kollektion av exklusiva golv med
15 utvalda mönster och färger att välja på.
Varsågod! En härlig kollektion inspirerad av noga utvalda träslag, vackra stenmaterial, extra breda plankor
i ljust, mörkt, grått eller vitt. Det är bara att öppna upp och njuta, vilket golv väljer du?

cc60284 natural giant oak

Storlek: 121,2x18,7 cm. Samtliga plank har fasad kant 4-sidor

Storlek: 150,5x23,7 cm. Samtliga plank har fasad kant 4-sidor

Storlek: 60x31,7 cm

cc62523 grigio concrete
cc60074 black rustic oak

cc60302
deep country oak

cc60284
natural giant oak

cc60305
light honoey oak

cc60280
grey giant oak

cc60286
white giant oak

cc63604
graphite weeave

cc60065 honey elegant oak

cc60065
honey
elegant oak

cc60374
natural
collage oak

cc60074
black
rustic oak

cc60084
bleached
rustic pine

cc60082
natural
rustic pine

cc60286 white giant oak

cc62522
natural concrete

cc62523
grigio concrete

cc62419
nero concrete

cc62404
black slate

Lätt som en plätt lägger du
Allura Click på några timmar.
De enda verktyg du behöver är mattkniv, tumstock eller måttband, gummihammare
med vitt huvud, distanser, blyertspenna, T-linjal samt vårt underlagsmaterial Forbo
Click-Underlay. Detta underlag rekommenderas då det både jämnar ut ojämnheter
i underlaget och förbättrar akustik och prestanda.

Vill du göra det ännu
enklare för dig?
Gå in på YouTube och
titta på vår läggningsvideo (på engelska) för
Allura Click:
youtu.be/dDc8rEnrqsc

Se också de detaljerade läggningsinstruktioner som ingår i varje kartong.

1. Montera första raden*

2. Avlägsna skyddsfilmen från yta

3. Vik ned rad för rad med ca 30° vinkel på längden

4. Lås kortändarna genom att lätt knacka ned dem
med en gummiklubba

5. Skär plankor till rätt storlek genom att skära ett
snitt med mattkniv

6. Och dela den sedan genom att knäcka den vid
snittet

* Installera med 5 – 7 mm rörelsefog mot vägg/sockel och andra fasta installationer

För ytor över 150m2 är är en expansionsskarv nödvändig
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Hur hållbart är Allura Click?
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Allura Click uppfyller kraven enligt EN-ISO 10582
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15 års garanti

Alla Allura Click-golv är 100%
ftalatfria, de nya mjukgörare vi
använder istället för ftalater i våra
LVT-golv (Luxury Vinyl Tiles) är även godkända
av EU att använda i t ex förpackningar för livsmedel och leksaker för barn under tre år.

Oavsett vilket golv du väljer ur
Allura Click-kollektionen så
kommer du få ett snyggt och stilrent golv som
harmoniserar perfekt med resten av inredningen.
Allura har hög kvalitet och vi erbjuder dig 15 års
garanti på golvet.

Committed to the health of one

Grön el och återvinning

Den ftalatfria Allura-kollektionen uppfyller
REACH- standarden (Registrering, utvärdering
och godkännande av kemikalier) och är tillverkad
i vår fabrik i Holland med låga emissioner.

Forbos fabriker i Europa producerar högkvalitativa LVT- golv med hjälp av grön el och minimalt
spill, vilket återanvänds i produkten. Forbo
Allura innehåller över 20% återvunnet material
i bärskiktet.

Lätt att ta hand om
Använd i första hand torra rengöringsmetoder,
som dammsugning och moppning, när du städar
Allura Click. Om golvet är riktigt smutsigt så
använder du ett milt och neutralt rengöringsmedel.
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Total tjocklek

EN-ISO 24346

5,0 mm

Tjocklek slitskikt

EN-ISO 24340

0,55 mm

Kollektionsstorlek

15 utvalda från en totalkollektion på 38

Bostäder - Hög

EN-ISO 10874

23

Industrimiljö - Hög

EN-ISO 10874

33

Storlek plattor

EN-ISO 24342

60 x 31,7 cm

Storlek plank

EN-ISO 24342

121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm

Förpackning plattor

1,90 m2 (10 st)

Förpackning plank

1,81 m2 (8 st) / 2,14 m2 (6 st)
< 400 mm < 0,25 mm
> 400 mm < 0,35 mm

Rätvinklighet och kantrakhet

EN-ISO 24342

Vikt

ISO 23997

Nötningsbeständighet

EN-ISO 10582

Stegsäkerhet

DIN 51130

Stegljudsdämpning

EN ISO 717-2

Tålighet mot rullande stolshjul

ISO 4918

Intrycksbeständighet
Snittvärde

ISO 24343-1

≤ 0,10 mm
~ 0,05 mm

Ljusbeständighet

ISO 105-B02

≥6

VOC emissioner enl. AgBB

ISO 16000-9

≤ 160 µg/m3

Kemikaliebeständighet

EN-ISO 26987

Mycket god

Dimensionsstabilitet

EN-ISO 23999

≤ 0,05%

8300 gr/m2
Typ 1
R10
7 dB / 15 dB i kombination med Forbo underlay
God, med och utan Forbo underlay

Allura Click uppfyller kraven enligt EN 14041
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Brandklass

EN 13501

Stegsäkerhet

EN 13893

Värmeledningsförmåga

EN 12524

0,25 W/mK

Elektrisk uppladdning

EN 1815

< 2 kV

Golven tål golvvärme upp till 27 grader

ISO 9001

cc60374 golden collage oak

B -s1 med och utan Forbo underlay

SAP 194298

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment
av golvprodukter. Våra högkvalitativa linoleum-,
vinyl-, textil- och parkettgolv samt entrésystem
förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

FORBO FLOORING AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel. 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

