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Luxevinyltegelcollectie Allura Fusion van Forbo Flooring Systems 

bekroond met Red Dot Design Award 2018 
 
 
 
 

LVT-collectie Allura Fusion van Forbo krijgt Red Dot Award 2018  

 
De nieuwe LVT-lijn Allura Fusion van Forbo Flooring Systems – die in september 2018 wordt 
gelanceerd – is onderscheiden met een prestigieuze Red Dot Design Award.  Deze innovatieve 
luxevinyltegelcollectie van Forbo valt op door de bijzondere combinatie van gekleurde pvc-pasta 
en traditionele druktechnieken in de 0,7 mm dikke slijtlaag.  Allura Fusion is een uiterst 
vernieuwende LVT-collectie waarbij diverse druk- en kleurprocedés worden vermengd. Het 
resultaat: creatieve, originele en natuurlijke kleurmelanges, en een uniek patroon in elke tegel en 
elke plank.  De lijn bestaat uit vier plankdessins en drie tegelmotieven, die variëren van klassieke 
hout- en steenpatronen tot abstractere en erg kleurrijke designs. 

 
De vloertegels en -planken van het Allura Fusion assortiment zijn opgebouwd uit verschillende 
gekleurde lagen – gevormd door de gedrukte patronen en de gekleurde pvc-pasta die tijdens de 
productie wordt toegevoegd. Die mix van Allura dessins en gekleurde lagen creëert een speciaal 
diepte-effect en een willekeurig patroon die elke plank of tegel een andere, unieke look geven.  
Het natuurgetrouwe houtreliëf op de planken brengt de kleurenmengeling helemaal tot leven 
en benadrukt de buitengewone uitstraling van de diverse designs. 

 
Het productportfolio van Forbo Flooring Systems omvat een brede waaier aan linoleum-, textiel- 

en vinylvloeren voor de commerciële, publieke en private sector (gezondheidszorg, onderwijs, 

retail, horeca en toerisme, kantoren, nijverheid, transport).  Forbo’s assortiment van 

vinyloplossingen bestaat uit een uitgebreid scala aan modulaire vloersystemen en 

vloerbedekkingen op rol, zoals luxevinyltegels, antislipvloeren, akoestische vloeren, 

vinylvloeren voor algemene doeleinden en antistatische vloeren. Een losse plaatsing of 

verlijming is telkens mogelijk.  

 
Forbo Flooring Systems, een verantwoorde marktleider 

Forbo Flooring Systems is een internationale speler op het vlak van linoleum, projectvinyl, tapijttegels, 

Flotex nylonvezelvloeren en Coral schoonloopsystemen. Naast vloerbekleding biedt Forbo een volledig 

gamma van professionele diensten en producten aan. Alle producten van Forbo onderscheiden zich door 

hun functionaliteit en duurzaamheid. Flooring Systems engageert zich voor een milieuvriendelijke 

productie en een doorgedreven klantenservice. Flooring Systems maakt deel uit van de Zwitserse Forbo 

Group en omvat 20 productiebedrijven en bijkantoren in 32 landen verspreid over de hele wereld. 

 

Ga voor meer informatie over Forbo Flooring Systems naar: www.forbo-flooring.be.   

  


